Stichtingen van openbaar nut en private
stichtingen: wat zijn de verschillen?
In dit informatieblad worden de belangrijkste verschillen tussen de juridische vorm van stichting
van openbaar nut (SON) en die van private stichting (PS) op een rijtje gezet. Het beweert niet
volledig te zijn. Voor meer volledige informatie, zie het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) en de website van de FOD Justitie.
SON
Oprichting

PS

De statuten:
• moeten worden opgemaakt door een notaris (authentieke akte).
• moeten een filantropisch,
levensbeschouwelijk,
religieus, wetenschappelijk,
artistiek, pedagogisch of
cultureel doel bevatten
• moeten worden
goedgekeurd door de FOD
Justitie via een Koninklijk
Besluit van erkenning,
vervolgens neergelegd op
de griffie van de
Ondernemingsrechtbank

•

moeten worden neergelegd
bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank

Statutenwijzigingen
waarvoor een
authentieke akte
vereist is

• Wijziging van de doelen en activiteiten
• Wijziging van het Geweest van de zetel
• Wijze van benoeming, ontslag en beëindiging van de functie van
de bestuurders, wettelijke vertegenwoordigers en personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen
• Voorwaarden voor wijziging van de statuten
• Bestemming van het vermogen in geval van ontbinding.

Wijzigingen die een
Koninklijk Besluit
vereisen

• Wijziging van de doelen en
activiteiten

Registratierechten
voor giften en
inbrengen voor niet
door een natuurlijke
persoon

0% in Vlaanderen*
6,6% in Brussel
7% in Wallonië

5,5% in Vlaanderen
7% in Brussel
7% in Wallonië indien
filantropisch, anders recht tussen
vreemden

Registratierechten
voor giften en
inbrengen voor niet**

100 EUR

100 EUR, behalve in Wallonië
waar rechten tussen vreemden
indien niet filantropisch

Successierechten
(tarief op legaten)

0% in Vlaanderen*
7% in Brussel en Wallonië

8,5% in Vlaanderen
7% in Brussel, indien fiscale
erkenning, anders 25%
7% in Wallonië, indien
filantropisch, anders rechten
tussen vreemden

* vanaf 01/07/2021

** door een rechtspersoon zonder winstoogmerk

Kan een PS worden omgezet in een SON?
Ja. De authentieke akte waarbij de omzetting van een PS in een SON wordt vastgesteld, moet het
voorwerp zijn van een Koninklijk Besluit ter goedkeuring.
Meer info op www.stichtingen.be

