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Persbericht  
 

Successierechten voor het maatschappelijk belang:  
Brussels Parlement harmoniseert tarieven op een lager niveau 
 

Brussel, 1 februari 2019  - De successierechten met betrekking tot legaten voor het 
« maatschappelijk belang », bedragen voortaan 7% in het Brussels Gewest. Vandaag, 
vrijdag 1 februari, heeft het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
ordonnantie aangenomen, die dit eenheidstarief invoert voor legaten aan openbare 
instellingen, aan lokale en regionale overheden, evenals aan stichtingen en verenigingen 
zonder winstoogmerk, die erkend zijn om fiscale attesten af te leveren.  Hiermee komt 
een einde aan de ongelijke behandeling tussen verschillende rechtspersonen en aan de 
sterk verschillende tarieven tussen de drie gewesten. 
 

Eind 2014 heeft de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw (VEF) de 
meerderheid en Brusselse parlementsleden over deze ongelijkheid geïnterpelleerd. 
Dankzij een voorbeeldig overleg tussen parlementsleden, meer bepaald van de 
meerderheidspartijen, kon een Voorstel van ordonnantie, opgesteld door dhr. de Patoul, 
worden goedgekeurd nog vóór het einde van de legislatuur.  
 

In België verschillen de tarieven voor successierechten en schenkingen naar gelang het Gewest waarin 
de erflater woonde.  De begunstigde vereniging van een legaat uit het Vlaams Gewest betaalt 8,5% 
successierechten, tegenover 7% in het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren 
de tarieven het hoogst : 25% ( !) voor vzw’s en stichtingen in het algemeen ; 12,5% voor degene die 
erkend waren om fiscale attesten af te leveren. De stichtingen van openbaar nut waren bevoorrecht 
met een tarief van 6,6%. 
In ordonnantie A-651 werd het tarief van 25% behouden voor legaten aan (internationale) 
verenigingen zonder winstoogmerk en aan stichtingen die niet beschikken over een federale 
erkenning, evenals voor ziekenfondsen en beroepsverenigingen ; dit vertegenwoordigt ongeveer 15% 
van de legaten « voor het goede doel » in het Brussels Gewest.  
 

België blijft overigens één van de weinige landen in Europa die successierechten heft op legaten ten 
voordele van het maatschappelijk belang. In onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Groot-Brittannië) geldt een « nultarief « , over het algemeen op voorwaarde van goed beheer en 
transparantie.  
 
In afwachting van een hypothetisch nultarief in de drie Gewesten, drukt de VEF haar genoegen 
uit over de beslissing die in Brussel gestemd werd, en die er zeker zal toe bijdragen de 
vrijgevigheid van haar bevolking te stimuleren ten voordele van het maatschappelijk belang.  
 

Contact :  
Geert Robberechts 
+32-475-477192 
 

Erik Todts 
+32-476-982404 

mailto:vefaerf.secr@gmail.com
http://www.vef-aerf.be/

