
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 318
van ROBRECHT BOTHUYNE
datum: 12 februari 2021

aan MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Familiale bedrijven  -  Overdracht

Sinds 1 januari 2012 vervallen de schenkingsrechten bij het overdragen van een 
familiebedrijf. Deze fiscale maatregel past binnen het ‘masterplan’ voor opvolging en 
overname, dat ook andere maatregelen bevat. De Vlaamse Regering wil met het vervallen 
schenkingsrecht ondernemers aanmoedigen om de overdracht van hun bedrijf vooraf te 
regelen (met andere woorden voor hun overlijden).
 
Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kan de familiale aandeelhouder de 
aandelen van zijn bedrijf schenken met vrijstelling van schenkbelasting, of laten vererven 
aan een vlak tarief van 3% of 7% erfbelasting.
 
In België zijn ongeveer 123.000 familiebedrijven actief. Zij dienen binnen dit en tien jaar 
op zoek te gaan naar opvolging indien zij willen blijven bestaan. Het zijn niet alleen kmo’s, 
maar ook grote bedrijven. Alle met veel potentieel.
 
1. Hoeveel overdrachten van familiebedrijven waren er in Vlaanderen in 2019 en 2020? 

Graag het totale aantal per jaar en een opdeling naar:

a) provincie;
b) maand;
c) de sector waarin het bedrijf actief is.

2. Aan wie werd overgedragen: rechte erfgenaam of andere lijn? 

Graag een overzicht voor 2018, 2019 en 2020, met een opdeling naar:

a) de sector waarin het bedrijf actief is;
b) de provincie waar het gevestigd is.

3. Aan wie werd overgedragen: rechte erfgenaam of andere lijn? 

Graag een overzicht voor 2019 en-2020, met een opdeling naar:  

a) de sector waarin het bedrijf actief is;
b) de provincie waar het gevestigd is.

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (478) en Matthias Diependaele 
(318).



MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 318 van 12 februari 2021
van ROBRECHT BOTHUYNE 

1. In onderstaande tabellen vindt u de gevraagde cijfers voor het jaar 2019 en 2020. Een 
onderscheid per provincie is niet beschikbaar. Een zelfde schenkingsakte kan betrekking 
hebben op meerdere familiale ondernemingen en/of familiale vennootschappen en op 
schenkingen aan meerdere begiftigden. 

2019 Familiale 
ondernemingen

Familiale
vennootschappen

TOTAAL

Januari 30 39 69
Februari 15 30 46
Maart 39 38 78
April 30 47 80
Mei 28 54 86
Juni 26 38 67
Juli 42 48 96
Augustus 18 28 46
September 19 36 56
Oktober 29 47 77
November 28 26 56
December 50 89 146
TOTAAL 383 520 903

2020 Familiale 
ondernemingen

Familiale
vennootschappen

TOTAAL

Januari 50 33 83
Februari 19 28 47
Maart 37 40 77
April 24 27 51
Mei 27 41 68
Juni 36 47 83
Juli 49 54 103
Augustus 30 37 67
September 25 47 72
Oktober 21 42 63
November 26 43 69
December 47 95 142
TOTAAL 391 534 925



De familiebedrijven zijn actief in de volgende sectoren:
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2019: Sector Handelsactiviteit
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2-3.In onderstaande tabel vindt u voor het jaar 2018, 2019 en 2020 het aantal 
overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen in rechte lijn en 
tussen echtgenoten enerzijds en tussen anderen anderzijds. Aangezien een akte 
betrekking kan hebben op meerdere begiftigden, kan eenzelfde schenking onder beide 
categorieën vallen. 
Voor het antwoord op de vraag naar de sector waarin het bedrijf actief is, verwijs ik 
naar mijn antwoord op deelvraag 1.

Overdracht in 
rechte lijn en 

tussen 
echtgenoten

Overdracht 
tussen anderen

TOTAAL

2018 836 38 874
2019 851 52 903
2020 891 34 925


