Vl. Gew.: Twee mogelijkheden voor een voorafgaande bindende schatting van onroerende goederen: door de Vlaamse administratie
zelf (gratis), zie VCF, art. 3.3.1.0.9, of door een schatter-expert gekozen uit een door de Vlaamse administratie goedgekeurde lijst, zie
VCF, art 3.3.1.0.9/1
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Voorafgaande
schatting

e
iti
Ed

CONTROLE

W. Gew. en BHG: Voorafgaande bindende schatting van onroerende goederen kan door de aangifteplichtigen worden gevraagd
vooraleer de aangifte wordt ingediend of moet worden ingediend, volgens dezelfde procedure als voor de controleschatting (Wb.
Succ., art. 20).
Controleschatting

W. Gew. en BHG: Een controleschatting is mogelijk voor alle erfgoederen die zich in het Rijk bevinden en die voor hun verkoopwaarde
aangegeven worden. Voor lichamelijke roerende goederen evenwel beperkt tot zeeschepen en vaartuigen (Wb. Succ., art. 111 tot
122). Deze controleschatting kan enkel door de ontvanger worden gevraagd, en uitsluitend als controlemaatregel op de aangegeven
waarde.
Verplichtingen
opgelegd aan derden

Informatieverplichting: spontaan te verschaffen inlichtingen (VCF, art. 3.13.1.3.7 of W. Succ., art. 96 tot 99 en 103 )
Inlichtingen te verschaffen op verzoek van de Administratie (VCF, art.3. 13.1.3.1 of Wb. Succ., art. 100)
Verplichtingen opgelegd aan huurders van brandkasten (VCF, art. 3.13.1.3.7 of Wb. Succ., art. 101 tot 102)

Vlaams Gewest
TARIEF

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest

Zie tabellen op de fiche Successierechten/Erfbelasting- Tarieven
Tarief rechte lijn toepasselijk op
descendenten en ascendenten.
Ook op vol geadopteerde kinderen,
stiefkinderen, pleegkinderen (in het
gezin van de erflater gedurende 6 jaar
voor de leeftijd van 21 jaar), gewoon
geadopteerde kinderen onder
voorwaarden (o.m. hulp en verzorging
van de erflater gedurende 6 jaar voor
de leeftijd van 21 jaar)
W. Succ. art. 52² en 52³

Tarief rechte lijn toepasselijk op
descendenten en ascendenten.
Ook op vol geadopteerde kinderen,
stiefkinderen, zorgkinderen (in het
gezin van de erflater opgevoed
gedurende 3 jaar voor de leeftijd van
21 jaar) en gewoon geadopteerde
kinderen onder voorwaarde (o.m.
hulp en verzorging in het gezin van
de adoptant gedurende 3 jaar voor de
leeftijd van 21 jaar),
Zie nader VCF art. 1.1.0.0.2, 5de lid, 5°
voor de exacte voorwaarden).

Tarief rechte lijn toepasselijk op
descendenten en ascendenten.
Ook op vol geadopteerde kinderen,
stiefkinderen, inwonende zorgkind (in
het gezin van de erflater gedurende
1 jaar), geadopteerde kinderen onder
voorwaarden (o.m. hulp en verzorging
van de erflater gedurende 3 jaar).
W. Succ. art. 50 en 52²

Zelfde tarief als rechte lijn
Ook na echtscheiding indien
gemeenschappelijke kinderen (VCF
art. 1.1.0.0.2, 5de lid, 5°)

Zelfde tarief als rechte lijn
Ook na echtscheiding indien
gemeenschappelijke kinderen (W.
succ. art. 50)

Zelfde tarief als rechte lijn
Ook na echtscheiding indien
gemeenschappelijke kinderen (W.
succ. art. 50).

Gelijkstelling met echtgenoot:
- Wettelijk samenwonende partner
in de zin van het BW
- Feitelijke samenwonende
partner indien samenwoning en
gemeenschappelijke huishouden
met de erflater gedurende
minstens 1 jaar (3 jaar vereist
voor vrijstelling gezinswoning en
nultarief familiebedrijf )
- VCF art. 1.1.0.0.2, 5de lid, 4°

Gelijkstelling met echtgenoot enkel
voor wettelijk samenwonende partner
in de zin van het BW
W. Succ. art. 48

Gelijkstelling met echtgenoot indien
gemeenschappelijke woonplaats met
de erflater voor
- Wettelijk samenwonende partner
in de zin van het BW
- Wettelijk samenwonende partner
in de zin van het Wb. IPR
W. Succ. art. 3

Broers en zussen

Specifiek tarief

Specifiek tarief

Specifiek tarief

Ooms, tantes,
neven en nichten

Zelfde tarief als voor ‘anderen’

Specifiek tarief

Specifiek tarief

Anderen

Specifiek tarief

Specifiek tarief

Specifiek tarief

Progressievoorbehoud of
opduweffect

Voor onroerende goederen
geschonken binnen de 3 jaar voor
overlijden, tenzij ze van een bijzonder
tarief genoten, zie VCF, art. 2.7.3.2.9
Voor roerende goederen enkel indien
ze niet geregistreerd werden en in die
periode van 3 jaar plaats vonden.

Enkel nog voor schenkingen van
familiebedrijven en voor de woning
waarop een verlaagd tarief wordt
toegpast , zie Wb. Succ., art. 66ter.

Voor onroerende goederen
geschonken binnen de 3 jaar
voor overlijden, tenzij ze van een
bijzonder tarief genoten, en voor niet
geregistreerde schenkingen in die
periode. Zie Wb. Succ., art. 66bis, en
66ter voor de bijzondere regel met
betrekking tot de woning. W. succ., art.
54-55, art. 56-60ter
W. succ., art. 54-55, art. 56-60ter

Echtgenoot

Samenwonende

Verlaagde
tarieven,
verminderingen,
vrijstellingen

VCF, art. 2.7.4.2.1 -2.7.4.2.4, art.
2.7.5.0.1-2.7.5.0.5, art. 2.7.6.0.12.7.6.0.6

Ab intestat en vacante nalatenschap, twijfelachtige devolutie

BEVOEGD GEWEST

Zekerheid over een devolutie louter op basis van verklaringen van bekende of mogelijke erfgenamen is eigenlijk een ‘contradictio in terminis’.

Bevoegd
Gewest

De nodige opzoekingen kunnen lang duren en complex zijn, en het risico op betwisting is reëel. De gevolgen hiervan zijn soms
niet te overzien.

Volgens de laatste woonplaats van de erflater. Indien meerdere woonplaatsen in België in de periode van vijf jaar voor
het overlijden, dan het Gewest waar de woonplaats het langst gevestigd was (Bijzondere wet betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten; W. Succ., art. 38, 1°). Voor een niet-Rijksinwoner: volgens de ligging van het
onroerend goed.

AANGIFTEPLICHT

Een beroep doen op een professioneel genealoog kan heel wat problemen en risico’s vermijden.

BIJZONDERE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DE TARIEVEN

Rechte lijn

De aangifte van nalatenschap

Vl. Gew.: niet van toepassing

Wanneer

Bij overlijden van een Rijksinwoner
Bij overlijden van een niet-Rijksinwoner die onroerende goederen in
België nalaat (VCF, art. 2.7.3.1.1; W. Succ., art. 1)

Wie is Rijksinwoner: hij die, op het ogenblik van zijn overlijden,
binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft
gevestigd (VCF art. 1.1.10.0.2, lid 1, 18°), of zijn woonplaats, zijn huis,
het centrum van zijn familieleven, de plaats waar hij zijn belangen
beheert (C. Succ., art. 1)

Wij zijn in meer dan 7500 dossiers van verschillende aard tussengekomen:
Opsporing van erfgenamen in België en het buitenland;

Berekening van het erfdeel;

Opzoeking van eigenaars (van verlaten panden of gronden);

Toezicht op de devolutie;

Uitzondering

Verzoek indienen bij het bevoegde kantoor. Deze tolerantie geldt
niet in Vl.Gew.

Speurwerk naar onbekende of verdwenen begunstigden
van levensverzekeringen;

Vertegenwoordiging van de teruggevonden erfgenamen
(die in het buitenland wonen) met het oog op de erfenisverdeling;

Indien de overledene geen onroerende goederen bezit in België en
de nalatenschap niet belastbaar is

Wie

Het verzamelen van akten van Burgerlijke Stand;

Repatriëring van activa

De erfgenamen (zij die bij wet tot de nalatenschap zijn geroepen)
en de algemene legatarissen (zij die bij testament of contractuele
erfstelling tot de hele nalatenschap zijn geroepen), ook als ze
onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden. Niet als ze de
nalatenschap verwerpen

Zie VCF, art. 3.3.1.0.5, 1ste lid of W. Succ., art. 38, 1°, tweede lid.
De legatarissen ten algemene titel en de bijzondere legatarissen
kunnen ertoe gehouden zijn aangifte te doen van de verkregen
goederen, maar moeten daar eerst door de fiscale administratie toe
verzocht worden

Opstelling van stambomen;

Administratieve & “vertaal” ondersteuning

Waar

W. Gew. en BHG: kantoor van het bevoegde Gewest, volgens laatste
fiscale woonplaats
Vl.Gew: Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) Aalst
Voor een niet-Rijksinwoner: kantoor van ligging van het
(belangrijkste) onroerend goed

Zie VCF, art. 3.3.1.0.5, § 1, 1ste lid, of W. Succ., art. 38, 1° en 2°.

Termijn

4 maanden indien overlijden in België, 5 maanden indien overlijden
in Europa, 6 maanden in de andere gevallen.

Europa is voor Vl. Gew. EER, voor W. Gew. en BHG geografisch Europa
Zie VCF, art. 3.3.1.0.5, § 2 of W. succ. art. 40
Verlenging mogelijk (VCF, art. 3.3.1.0.7, of W. Succ. art. 41)
Zie VCF, art. 3.3.1.0.5, § 2 of W. Succ., art. 40, lid 2

Genealogie Decuyper werkt dagelijks samen met talrijke buitenlandse vakgenoten om de takken van families terug te vinden
over de hele wereld.
Beroepsaansprakelijkheid: AG Insurance

Gerechtelijke verklaring van overlijden: termijn te rekenen vanaf
datum waarop vonnis in kracht van gewijsde treedt
Hoe

Verplicht formulier
Verplichte vermeldingen

Zie W. Succ., art. 42 en volg.of VCF, art. 3.3.1.0.8)
W. Gew. en BHG: Formulier op te laden via www.myminfin.be
Vl. Gew.: Formulier op te laden via belastingen.vlaanderen.be

Zoniet

Aanslag van ambtswege en dwangbevel

Zie VCF, art. 2.7.7.0.1 of W. Succ., art. 47

Sanctie

W. Gew. en BHG: 25 € per maand vertraging per persoon: boete
eventueel te verminderen volgens barema .
Vl. Gew: belastingverhoging (5 tot 20%)

Zie VCF, art. 3.18.0.0.6 of W. Succ., art. 124

AAN TE GEVEN ACTIVA
Auteur:

W. Succ., art. 54-55bis, art. 56-60bis/3

Prof. Hélène Casman, Ere Notaris, hoogleraar emerita (VUB en ULB), professor UGent,
Wetenschappelijk adviseur Deloitte Private Client Teams

Verantwoordelijke uitgever:

Ontwerp en vormgeving:

Genealogie DECUYPER, Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel
Chaussée de Bruxelles 483, 1410 Waterloo
www.gendec.be - info@gendec.be - Tel.: 02 478 02 36 - Fax: 02 478 00 68

Principes
Reële activa

Alle goederen die op de dag van zijn overlijden aan de erflater
toebehoren
Waar ze zich ook bevinden (VCF, art. 2.7.3.2.1. of W. Succ., art. 15).

Unicorn Graphics - www.unicorngraphics.be - info@unicorngraphics.be

Erflater gehuwd onder een
gemeenschapsstelsel:

Eerst het aandeel van de erflater in de gemeenschap bepalen: dit
aandeel maakt deel uit van de nalatenschap

Ontdek al onze fiches op www.gendec.be
© Genealogie DECUYPER, 2021 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aan te geven waarde

Opmerkingen

Verkoopwaarde op de dag van
overlijden
(VCF, art. 2.7.3.3.1 tot 2.7.3.3.7 of Wb.
Succ., art. 19 tot 26)

Zijn evenwel van erfbelasting vrijgesteld,
goederen onderworpen aan wettelijke
terugkeer (enkel Vl.Gew. zie VCF. art.
2.7.6.0.4 VCF)

Voor specifiek regels, onder meer
financiële instrumenten.
zie VCF art. 2.7.3.3.2 of Wb. Succ.,
art. 21

Goederen door een erfgenaam of legataris
in de afgelopen periode van 5 jaar aan
erflater geschonken zijn in hoofde van die
erfgenaam of legataris niet belast onder
de voorwaarden nader in de wet bepaald
(enkel W. Gew. zie W. Succ. W.Gew., art.
67bis)
Uitzondering:
Vergoedingsrekening komt
slechts in aanmerking als er geen
gemeenschappelijke kinderen zijn (VCF, art.
2.7.3.2.7 VCF of W. Succ. art. 16).
In Vl.Gew. komen andere schulden en
schuldvorderingen uit huwelijksstelsel
nooit in aanmerking (zie VCF, art.
2.7.3.2.14 en 2.7.3.4.1, 1ste lid, 1°).

Nalatenschap van een niet- Enkel de onroerende goederen in België gelegen (VCF, art. 2.7.3.2.2.
Rijksinwoner
of W. Succ., art. 18)

PASSIVA

FICTIEVE ACTIVA EN FICTIEVE LEGATEN
Vermoede activa

Goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een eigendomsakte Weerlegbaar vermoeden. Tegenbewijs kan worden geleverd
ten voordele van of op verzoek van de erflater. Voor lichamelijke
Het goed is verkocht; het geld is herbelegd en het verkregen goed is
roerende goederen, contant geld en effecten aan toonder mag de akte
aangegeven
niet dateren van meer dan 3 jaar voorafgaand aan het overlijden (VCF,
Het geld is verbruikt (concrete bewijzen vereist)
art. 2.7.3.2.5, waar nog wordt verwezen naar art. 2279 oud BW, en Wb.
Het goed of het geld is geschonken (maar dan nog kan de schenking
Succ., art. 108)
als fictielegaat worden belast)

Verdachte
schulden en
schenkingen
met opschortend
effect
VCF art.
2.7.1.0.3 en
W. Succ. art 4

Verdachte schulden die als legaten worden belast
Alle schulden uitsluitend bij uiterste wil erkend
Schuldbekentenissen die een voordeel inhouden en niet aan
schenkbelasting zijn onderworpen
Schenkingen van roerende goederen onder opschortende
voorwaarde (in Vl. Gew. ook onder opschortende termijn) die
vervuld wordt door het overlijden van de schenker

Fictieve legaten

Goederen die niet meer in de nalatenschap aanwezig zijn of nooit aan de erflater hebben toebehoord, en die toch belast worden (VCF, art.
2.7.1.0.4 tot 2.7.1.0.9 en Wb. Succ., art. 4 tot 14)

VCF art. 2.7.1.0.4
en
W. Succ. art. 5

Huwelijksvoordelen. Als de langstlevende door een
huwelijksovereenkomst meer dan de helft van de gemeenschap
verkrijgt, dan wordt het gedeelte boven de helft als een legaat belast.

VCF, art. 2.7.1.0.7
tot 9 en
W. Succ. art. 9
tot 11

Vruchtgebruikconstructies. In de drie volgende gevallen wordt de verkrijger van blote eigendom als legataris van de volle eigendom beschouwd.
Voorwaarde is dat de verkrijger van blote eigendom, die niet eerder overleden is dan de erflater, een erfgenaam, legataris, begiftigde of tussenpersoon is –
zelfs in geval van verwerping of onterving.
Zie nader VCF art. 2.7.3.4.4. of W. Succ. art. 14 en 33.
Indien evenwel kan bewezen worden dat de erflater daadwerkelijk van zijn vruchtgebruik genoten heeft, wordt de waarde van het vruchtgebruik wel in
mindering gebracht voor het bepalen van de heffingsgrondslag (VCF art. 2.7.3.2.11 of W. Succ. art. 12).
Tegenbewijs: Er is geen sprake van fictief legaat indien kan bewezen worden dat er geen verdoken schenking is geweest.

VCF art. 2.7.1.0.7
en
W. Succ. art. 9

Gesplitste aankoop van een roerend of onroerend goed, door
de erflater voor het vruchtgebruik, door een erfgenaam, legataris,
begiftigde of tussenpersoon voor de blote eigendom. Ook voor
gesplitste inschrijving van effecten en (enkel in Vl Gew. voor
geldbeleggingen).

In Vl. Gew. is de laatste regel niet toepasselijk op terugval van
vruchtgebruik door de erflater die bedongen.
Het wettelijk toegekend vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
(art. 858bis BW) is in Vl. Gew. echter wel belast (VCF, art. 2.7.1.0.2, 2de lid).

Begrafeniskosten

Vl. Gew.: forfait mogelijk van 6.000 EUR (geïndexeerd – d.i. voor 2021: 6.553,20 Eur), niet toepasselijk ingeval van
begrafenisverzekering

Schulden van de
overledene op
de datum van
overlijden

Bewijs: bewijsmiddelen toelaatbaar in geschillen tussen schuldenaar en schuldeiser; verklaring van schuldeiser ter
bevestiging kan worden geëist (VCF, art. 3.17.0.0.12 of W. Succ., art. 29, lid 1). Zie ook VCF, art. 3.17.0.0.3, 3.17.0.0.8 en
2.7.3.4.3, of W. Succ., art. 29, lid 2 tot 32 voor andere bewijsmiddelen.
Vl.Gew.: forfait mogelijk van 1.500 Eur – of (niet cumuleerbaar) 3.000 Eur voor gemeenschapsschulden (geïndexeerd –
d.i. voor 2021: 1.638,30 Eur of 3.276,60 Eur
In Vl.Gew. niet aanvaarde schulden verbonden aan het huwelijksstelsel: zie art. 2.7.3.4.1,1° VCF

Verdachte
schulden

‘Verdachte’ schulden: VCF, art. 2.7.3.4.3 of W. Succ., art. 32 (Zie onder Fictieve Activa, 2de regel)
Niet-aanvaarde schulden: schulden aangegaan in het voordeel van een erfgenaam, legataris, begiftigde of
tussenpersoon, zelfs in geval van verwerping of onterving (Wb. Succ., art. 33, of 2.7.3.4.4. VCF).
Uitzondering: deze schulden zijn aanvaardbaar indien:
het bewijs van echtheid wordt geleverd ; alle bewijsmiddelen, behalve de eed.
de schuld als onmiddellijk en rechtstreeks oorzaak heeft, de verkrijging, de verbetering, het behoud of het
opnieuw verkrijgen van een goed dat zich op de dag van het overlijden in het vermogen van de erflater bevond.

De overlevingsvoorwaarde is in elk Gewest opgeheven.

Aanrekening
passief

Te leveren tegenbewijs: dat de blote eigenaar met eigen gelden heeft
betaald (al waren die gelden van een schenking door de erflater
afkomstig).

VCF art. 2.7.1.0.8
Verdeling tussen de erflater en een erfgenaam, legataris, begiftigde of
Te leveren tegenbewijs: dat de prestaties overeenkomen met de
en W. Succ. art. 10 tussenpersoon, waarbij de erflater vruchtgebruik of een levenslang recht waarde van de verkregen goederen en dat deze prestaties wel degelijk
verkrijgt, terwijl de erfgenaam, legataris, begiftigde of tussenpersoon
uitgevoerd zijn.
meer krijgt dan zijn aandeel in de onverdeeldheid.
VCF art. 2.7.1.0.9
Roerend of onroerend goed verkocht door de erflater aan een
en W. Succ. art. 11 erfgenaam, legataris, begiftigde of tussenpersoon, met voorbehoud van
vruchtgebruik of een ander levenslang recht.

Te leveren tegenbewijs: dat de prestaties overeenkomen met de
waarde van de verkregen goederen en dat deze prestaties wel degelijk
uitgevoerd zijn.

VCF art. 2.7.1.0.6
en W. Succ. art. 8

Indien de erflater in gemeenschap was gehuwd: de premies worden
geacht voor de helft door de echtgenote van de erflater te zijn betaald.
Zie verder VCF art. 2.7.1.0.6, § 1, 4de lid en 2.7.3.2.8 VCF, of W. Succ.
art. 8, 4de lid.
Zie het bijzonder geval van de uitkering na overlijden voor Vl. Gew.,
VCF art. 2.7.1.0.6, § 1, 3de lid.

VCF art. 2.7.1.0.5
en W. Succ. art. 7

Beding ten behoeve van een derde: een som, rente of waarde
die kosteloos bij overlijden wordt uitgekeerd ingevolge een beding
dat van de erflater of van een derde uitgaat. Vooral toepasselijk
op levensverzekeringsovereenkomsten, tenzij het om een
groepsverzekering gaat zoals wettelijk omschreven.
De begunstigde wordt als legataris belast, op de hem toegekende
verzekeringsprestatie

Nalatenschap
van een nietRijksinwoner

Bijzondere
legaten

Tweede regel (VCF art. 2.7.1.0.5 of Wb. Succ., art. 7, al. 2): Indien aangetoond wordt wie de begunstigde van die schenking is geweest, wordt
de begunstigde als legataris belast.

WAARDERING VAN VRUCHTGEBRUIK
Waardering
vruchtgebruik en blote
eigendom
(VCF, art. 2.7.3.3.2, al. 4 tot 8
en W. succ. art. 21, IV tot
21, VIII)

Deze regels gelden voor de waardering van vruchtgebruik, renten, erfpachten, grondrechten en andere prestaties.
1°) Altijddurende of voor een onbepaalde tijd gevestigde erfpachten, grondrenten en andere prestaties, evenals voor de al dan niet gehypothekeerde altijddurende renten: twintigmaal de rente of de jaarlijkse prestatie. Indien de schuldenaar onvermogend is, en in geval van een andere oorzaak van waardevermindering, mag de rente of prestatie op haar verkoopwaarde worden geschat.
2°) De op het hoofd van een derde gevestigde lijfrenten en andere levenslange uitkeringen: vermenigvuldiging van het jaarlijks bedrag van de uitkering
met het leeftijdscoëfficiënt uit

van
...
+20 jaar
+30 jaar
+40 jaar
+50 jaar
+55 jaar

tot
20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
55 jaar
60 jaar

coëfficiënt
18
17
16
14
13
11

van
+60 jaar
+65 jaar
+70 jaar
+75 jaar
+80 jaar

tot
65 jaar
70 jaar
75 jaar
80 jaar
...

coëfficiënt
9,5
8
6
4
2

3°) Het levenslang vruchtgebruik gevestigd op het hoofd van een derde: de jaarlijkse opbrengst van de goederen, berekend tegen 4% van de waarde van de volle
eigendom, vermenigvuldigd met het vermelde leeftijdscoëfficiënt.
4°) Het tijdelijk vruchtgebruik en de voor een beperkte tijd gevestigde renten, prestaties: kapitalisatie ad 4% op datum van overlijden, voor zover de kapitalisatie,
de belastbare waarde zoals onder 1° en 2° bepaald, niet te boven gaat. Voor het tijdelijk vruchtgebruik wordt de opbrengst bepaald op 4% zoals in punt 3°
vermeld.
5°) Voor de blote eigendom: waarde van de volle eigendom min de waarde van het vruchtgebruik. Als de prestatie of het vruchtgebruik op het hoofd van twee of
meer personen is gevestigd, wordt de leeftijd van de jongste persoon in aanmerking genomen (zie VCF, art. 2.7.3.3.3, lid 2 VCF of W. Succ. art. 22, lid 2).

Termijn
van betaling

2 maanden te rekenen vanaf de verzending van het aanslagbiljet (VCF, art. 3.4.2.0.1) of vanaf de dag waarop de wettelijke
aangiftetermijn verstreken is (W. Succ., art. 77)

Interest

Intrest tegen een rentevoet van 7% (VCF, art. 3.9.1.0.1 of W. Succ., art. 81 en Programmawet van 27 december 2006)

Primaire
betalingsplicht

Iedere erfgenaam, legataris of begiftigde is individueel belastingplichtige voor zijn aandeel in de nalatenschap: (VCF, art. 2.7.2.0.1 of W.
Succ., art. 70, 1ste lid, en 75).

Secundaire
betalingsplicht

De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in de nalatenschap kunnen aangesproken worden, ieder in verhouding tot
zijn erfdeel, voor de gezamenlijke erfbelastingen en intresten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder algemene
titel of onder bijzondere titel (VCF, art. 3.10.4.3.1, of W. Succ., art. 70, lid 2).
Deze regel is niet van toepassing voor fictieve legaten vermeld in VCF, art. 2.7.1.0.5, § 1, lid 2 en 2.7.1.0.6 of art. 7 en 8. W. succ
Zie VCF, art. 3.10.4.3.1, lid 3, en W. Succ., art. 70.

Invordering

Vl. Gew: De inning gebeurt door inkohiering (VCF, art. 3.2.1.0.1, 3.3.4.0.1, 3.1.0.0.8)
W. Gew. en BHG: De eerste daad van vervolging voor de invordering van de rechten, boetes en hun toebehoren is een dwangbevel.
De uitvoering van het dwangbevel kan slechts worden onderbroken door het instellen van een rechtsvordering (W. Succ., art. 141 tot
1424).

Sancties

Vl. Gew.: belastingverhoging van 20%, herleid tot 10% bij spontane rechtzetting. (VCF, art. 3.18.0.0.7 tot 3.18.0.0.10)
W. Gew en BHG: Boete gelijk aan:
1 of 2 maal de bijkomende rechten: (W. Succ., art. 126, 127 en 128)
(Er is ook een barema voor vermindering van de wettelijk verschuldigde boeten)

Voorrechten tot
zekerheid van de
betaling

Zijn enkel aftrekbaar, de schulden specifiek verbonden aan de aan te geven onroerende goederen (W. Succ., 18 en
27bis W. Gew.; 18 en 27, 2de lid BHG; Vl. Gew. VCF, art. 2.7.3.2.2 en 2.7.3.4.1, lid 2). Voor roerende goederen die ook
buitenlands worden belast: zie GwH arrest nr. 80/2021 van 3 juni 2021.

BIJZONDERE REGELS
Onzekerheid

Schenkingen
Eerste regel (VCF art. 2.7.1.0.5 of Wb. Succ., art. 7, 1ste lid) Schenkingen in de periode van 3 jaar voor het overlijden, en waarop geen
schenkbelasting is betaald (of waarvoor geen vrijstelling werd verleend), worden geacht nog in de nalatenschap aanwezig te zijn (en dan is de
erfbelasting dus door de erfgenamen verschuldigd).
De termijn van 3 jaar is in Vl. Gew. op 7 jaar gebracht voor schenkingen van familiebedrijven.

Enkel in Vl. Gew. Zie VCF, art. 2.7.3.5.1 en 2.7.3.5.2
De netto-verkrijging wordt per verkrijger bepaald door op ieders aandeel het passief, dat op die goederen weegt, aan
te rekenen.
De schulden en de begrafeniskosten worden bij voorrang aangerekend op de roerende goederen en op de goederen
vermeld in artikel 2.7.4.2.2 (familiebedrijf), tenzij de aangevers bewijzen dat het schulden betreft die specifiek werden
aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden.
Als de langstlevende echtgenoot of samenwonende een deel verkrijgt in de gezinswoning, wordt zijn aandeel in de
schulden van de nalatenschap die specifiek werden aangegaan om die woning te verwerven of te behouden evenwel
steeds bij voorrang aangerekend op de waarde van zijn deel in de gezinswoning.
Als er voor de langstlevende echtgenoot of samenwonende die een deel in de gezinswoning verkrijgt, na de
toepassing van de vorige twee leden schulden overblijven, worden die eerst aangerekend op de overblijvende
waarde van de aan het tarief onderworpen onroerende goederen, vervolgens op de overblijvende waarde van het
roerend actief en de goederen vermeld in artikel 2.7.4.2.2, en ten slotte op de overblijvende waarde van dat deel in de
gezinswoning

INVORDERING

Verwerping

De erfbelasting, verschuldigd door de personen die het voordeel van de verwerping genieten, mag niet lager zijn dan
de erfbelasting die de verwerper had moeten betalen (W. Succ., art. 68). Deze regel is in Vl.Gew. opgeheven.

Onroerend goed
in het buitenland

Het in België opvorderbaar successierecht wordt verminderd met het bedrag van het in het buitenland verschuldigde
successierecht (VCF, art. 2.7.5.0.4, en W. Succ., art. 17)

Overlijden van de
vruchtgebruiker
binnen de
6 maanden

Voor de berekening van erfbelasting, wordt geen rekening gehouden met hetgeen de verkrijger in vruchtgebruik
of als levenslange of periodieke rente of pensioen heeft verkregen, indien de verkrijger binnen zes maanden na het
overlijden van de erflater sterft (VCF art. 2.7.3.2.10 en 2.7.3.3.2, 1ste lid, 8°en W. Succ., art. 67 en 21, VIII).

Opeenvolgende
overdrachten

Indien de goederen die belast zijn met erfbelasting, binnen een jaar na overlijden van de erflater, het voorwerp
uitmaken van een of meer andere overdrachten bij overlijden, wordt de wegens deze overdrachten verschuldigde
erfbelasting met de helft verminderd. De vermindering mag nooit hoger zijn dan de betaalde erfbelasting (VCF, art.
2.7.5.0.3,of Wb. Succ., art. 57)
Voor goederen in blote eigendom die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende overdrachten bij overlijden vóór
het vervallen van het vruchtgebruik geldt een vermindering van de verschuldigde erfbelasting (Wb. Succ., art. 58; in
Vl.Gew. opgeheven)

Hypotheek aan derden tegenwerpelijk zelfs zonder inschrijving,
gedurende een termijn van achttien maanden te rekenen vanaf
het overlijden. Na verloop van die termijn is inschrijving nog
mogelijk, met effect vanaf die inschrijving.

Iedere erfgenaam, legataris of begiftigde die buiten de
EER woont moet een borg stellen voor de betaling van de
erfbelasting en toebehoren (VCF, art. 3.10.5.5.1 et 3.10.5.5.2 of
W. Succ., art. 94 en 95).

Sancties voor hen die gelden of goederen afgeven of toegang
tot de kluis verlenen zonder op het attest van borgstelling te
wachten: boetes (VCF, art. 3.18.0.0.1, § 1, 6° of W. Succ., art. 130).
In W. Gew. en BHG tevens mede-aansprakelijkheid voor de
erfbelasting, interesten, boeten en kosten.

Zonder die borgstelling worden de gelden op bankrekeningen en
de inhoud van bankkluizen niet vrijgegeven.
Uitzondering: de mogelijkheid voor de echtgenoot of partner
om tot max. 5.000€ als verrekenbaar voorschot te ontvangen (art.
1240ter oud BW).

Bij onzekerheid over de devolutie van de nalatenschap of de graad van bloedverwantschap van een erfopvolger,
mag de administratie de hoogste opvorderbare erfbelasting heffen, onder voorbehoud van rechtzetting als de
onzekerheid opgehouden heeft (VCF, art. 2.7.4.1.2 en 3.6.0.0.4 1ste lid, 3° of W. Succ., art. 49)
Legaat van sommen, rente of pensioen: belastbaar in hoofde van de legataris; aftrekbaar in hoofde van degene die
het legaat moet afgeven (VCF, art. 2.7.1.0.10 en 2.7.3.2.13 of W. Succ., art. 64, 1ste lid en 65)
Verbintenis opgelegd aan een erfgenaam of legataris om de erfbelasting voor een ander te betalen, is voor
de begunstigde geen legaat (VCF, art. 2.7.1.0.10, 2de lid of W. Succ., art. 64). In Vl.Gew. vanaf 1.7.2021, indien de
legataris die belast is met de betaling van de erfbelasting van andere erfgenamen een organisatie is die van het
nultarief geniet, wordt het gebruteerd bedrag van die erfbelasting in aanmerking genomen om de belastbare
grondslag voor die andere erfgenamen te bepalen (VCF, art. 2.7.3.2.15.)

Algemeen voorrecht op de roerende goederen van de
nalatenschap
Hypotheek op alle goederen vatbaar voor hypotheekstelling
(onroerende goederen, zeeschepen en vaartuigen) door de
erflater in België nagelaten (VCF, art. 3.10.5.2.1 en 3.10.5.3.2 tot
3.10.5.3.8; W. Succ., art. 84 tot 93)

Verjaring

Vl. Gew.: Vijf jaar (VCF, art. 3.3.3.0.1, §§ 4/1, en 6, 3.14.1.0.1, 3.14.1.0.2)
W. Gew. en BHG:
Twee jaar vanaf de dag van indiening van de aangifte (W. Succ., art. 137)
Rechten, intresten en boete verschuldigd op de aangifte
Vordering tot schatting van de goederen onderworpen aan dergelijke controle
Rechten, intresten en boeten in geval van te lage waardering van de bedoelde goederen
Tien jaar vanaf de dag van indiening van de aangifte
Rechten, intresten en boeten in geval van te lage waardering van niet aan schatting onderworpen goederen
Tien jaar vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van de aangifte verstreken is
(In geval van overlijden in het buitenland loopt de verjaring pas vanaf de dag waarop de Administratie kennis gekregen heeft van het
overlijden door in het rijk geregistreerde akten)
Rechten, intresten en boeten verschuldigd in geval van afwezigheid van aangifte of verzwegen goederen in de aangifte (Indien
de onregelmatigheid een in België gelegen onroerend goed betreft of renten en schuldvorderingen ingeschreven in de in België
gehouden AAPD registers, wordt deze termijn verminderd tot vijf jaar)
Vijf jaar vanaf de dag van indiening van de aangifte
Rechten, intresten en boeten, in geval van onjuistheid van de in de aangifte aangeduide feiten, andere dan de waarde of de
samenstelling van de goederen
Voor de eis tot teruggave van de rechten, intresten en boeten, te rekenen van 1 januari van het jaar waarin de vordering is ontstaan
(W. Succ., art. 138), 1ste lid)
Eén jaar vanaf de eindbeslissing ter beslechting van een fiscaal geschil binnen de Europese unie, na afstand van ieder verhaal (W. Succ.
art. 138, 2de en 3de lid).

