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Aangifte nalatenschap: 
belangrijke topics 

MD Seminars, 27 oktober 2022

J. Ruysseveldt 1

Agenda 

 Aan de hand van het formulier

 Verplicht
 Zie besluit van 19 december 2014: verplicht model aangifte hetwelk kan worden gedownload 

(zie: http://belastingen.vlaanderen.be)

 Soort aangifte 

 Gegevens overledene 

 Gegevens erfopvolgers 

 Gegevens verwerpers

 Keuze van woonplaats

 Wilsbeschikking

 Erfovereenkomst 

 Gemeenschappelijk en eigen vermogen

 Fiscaal vermogen

 Gunstregelingen

 Overzicht van alle bijgevoegde bewijsstukken

 Indieningstermijn

 Ondertekening

J. Ruysseveldt 2

1

2



Grondige Update Successierechten 2

1. Inleiding

 1. Aangifte

 Verplicht aangifteformulier
 Zie besluit van 19 december 2014: verplicht model aangifte hetwelk kan 

worden gedownload (zie: http://belastingen.vlaanderen.be)

 1.1. Verplichting tot aangifte 

 Erfbelasting wordt gevestigd:
 op zicht aangifte nalatenschap (art 2.7.7.0.1 VCF), of;

 ambtshalve indien de aangifte niet tijdig is ingediend, bij onjuistheid of 
onvolledigheid van de aangifte (art 2.7.7.0.1 VCF).
 om gelijk welke reden dan ook (bv. geschil tussen de erfgenamen 

over de hoegrootheid van hun erfelijk aandeel)

J. Ruysseveldt 3

1. Inleiding

 1.2. Personen verplicht tot indiening

 a) nalatenschap rijksinwoner

 Bevoegde personen
 beginsel: erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden (art. 3.3.1.0.5., 

§1, lid 1, 1° VCF)

 met uitsluiting van alle andere legatarissen of begiftigden

 Uitzonderlijk wel: legatarissen ten algemene titel en de bijzondere 
legatarissen, bij stilzitten van 1ste categorie 
 zulks uiterlijk binnen de maand vanaf de 3de werkdag die volgt op de verzendingsdatum van 

het verzoek nadat ze daartoe door het bevoegd personeelslid werden aangezocht.
 Toepassingen

 langstlevende echtgenoot
 legataris vruchtgebruik over nalatenschap (algemeen legaat)

 Contra: Vlabel, Standpunt nr. 16124 van 21 december 2016
 erfgenaam die aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving
 gevolmachtigde
 Geen plicht: verwerpende erfgenaam, testamentuitvoerder, onbekwame, 

sterkmaker
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1. Inleiding

 1.2. Personen verplicht tot indiening

 a) nalatenschap rijksinwoner

 Bevoegd kantoor 
 Voor de nalatenschap van rijksinwoner is dit op basis van het zgn. 

“lokalisatiecriterium”:…de plaats waar de erflater, op het ogenblik van zijn 
overlijden, zijn fiscale woonplaats had (art. 1.1.0.0.2, lid 1, 18° VCF)

 Als de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de periode van vijf 
jaar voor zijn overlijden op meer dan één plaats in België gelegen was: op 
de plaats in België waar zijn fiscale woonplaats tijdens de voormelde 
periode het langst gevestigd was”.

 Vanaf 1 januari 2015 bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse 
administratie (thans 9300 Aalst, Vaartstraat 16). 

J. Ruysseveldt 5

1. Inleiding

 1.2. Personen verplicht tot indiening

 a) nalatenschap niet-rijksinwoner

 Bevoegde personen
 erfgenamen, legatarissen of begiftigden van onroerende goederen die in 

het Vlaamse Gewest te lokaliseren zijn (art. 3.3.1.0.5, §1, 2° VCF) → 
“lokalisatiecriterium”

 erfgerechtigde die een deel of het geheel van de in het Vlaamse Gewest 
gelegen onroerende goederen verkrijgt, is persoonlijk gehouden tot 
indiening

 voor de in de andere gewesten gelegen onroerende goederen (Brusselse 
en Waalse Gewest) zal men zich schikken naar het federale Wetboek 
Successierechten.
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1. Inleiding

 1.2. Personen verplicht tot indiening

 a) nalatenschap niet-rijksinwoner

 Bevoegd kantoor
 Voor onroerende goederen die in het Vlaamse Gewest gelegen zijn: te 

Aalst (art. 3.3.1.0.5., §1, 2° VCF)

 Voor onroerende goederen gelegen in het Brusselse of Waalse Gewest 
het desbetreffend registratiekantoor 

 Incident: in geval één zelfde erfgenaam, legataris of begiftigde meerdere 
in België gelegen onroerende goederen verkrijgt, die gelegen zijn in het 
ambtsgebied van verscheidene kantoren, is het bevoegd kantoor dit 
binnen het ambtsgebied waarvan zich het deel der goederen bevindt met 
hoogste kadastrale opbrengst (art. 3.3.1.0.5, §1, 2° VCF). 

J. Ruysseveldt 7

1. Inleiding

 1.3. Aangiftetermijn

 Algemeen 

 Termijn van indiening is afhankelijk van de plaats van het 
overlijden van de erflater (art. 3.3.1.0.5., §2 VCF). 

 De termijn bedraagt:
 4 maand (overlijden in België)

 5 maand (overlijden binnen Europese Economische Ruimte)

 6 maand (overlijden buiten Europese Economische Ruimte)

 Geen onderscheid tussen al dan niet rijksinwoner

 Sanctie
 Belastingverhoging: 20% van verschuldigde erfbelasting (art. 3.18.0.0.9 VCF, infra).
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J. Ruysseveldt 9

1. Inleiding

 1.4. Verlenging termijn
 art. 3.3.1.0.7, lid 1 VCF

 Voorwaarden:
 beslissing door bevoegd personeelslid
 vooraleer de oorspronkelijke termijn of de reeds voordien verlengde 

termijn verstreken is

 Toch belastingverhoging bij verlenging termijn (zie hierna)
 Verbeteringstermijn

 art. 3.3.1.0.7, lid 2 VCF
 Zolang termijn voor inlevering niet verstreken is
 Verzaking aan verbeteringstermijn – nuttig voor erfgenamen, wonend in ‘t 

buitenland

J. Ruysseveldt 10

1. Inleiding

 1.5. Voorafgaande schatting

 Vlabel-schatting “Aanvraag bindende schatting” 
 art. 3.3.1.0.9. VCF (vanaf 1 april 2019)

 aanvraag schatting: elke persoon die tot indiening aangifte gehouden 
is (erfgenamen, algemene legatarissen, begiftigden)

 vorm: via Vlabel-formulier
 gratis
 termijn: aanvraag uiterlijk vóór verstrijken van indieningstermijn
 enkel voor in België gelegen vastgoed
 gemotiveerd verslag
 schatting bindend voor Vlabel en erfgenamen → verslag wordt 

aangewend voor berekening erfbelasting
 bezwaar mogelijk, desgevallend hoger beroep bij de rechtbank
 geen belastbare meerwaarde bij latere verkoop
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J. Ruysseveldt 11

1. Inleiding

 1.5. Voorafgaande schatting

 “Experten-schatting” 
 art. 3.3.1.0.9./1 VCF (decreet 8 december 2017, sinds 24 december 2017)
 voorafgaande schatting vastgoed via erkende schatterexpert die het 

kwaliteitscharter met Vlabel heeft ondertekend (lijst)
 aanvraag schatting: elke persoon die tot indiening aangifte gehouden 

is (erfgenamen, algemene legatarissen, begiftigden)
 vorm: schriftelijk en elektronisch of aangetekend
 kosten landmeter-expert ten laste van de aanvragers
 termijn: schatting indienen uiterlijk vóór verstrijken indieningstermijn
 enkel voor in België gelegen vastgoed
 gemotiveerd verslag
 schattingsverslag als bijlage aan aangifte nalatenschap
 schatting alleen bindend voor administratie

 Vlabel zal r.h.m. de in het schattingsverslag vermelde waarde zelfs indien de 
aanvrager een hogere/lagere waarde in de aangifte van nalatenschap heeft 
opgenomen (Vlaams standpunt nr. 19051 van 19 augustus 2019)

J. Ruysseveldt 12

1. Inleiding

 1.5. Voorafgaande schatting

 “Experten-schatting” 

 schatting niet bindend voor erfgenamen 
 → het staat belastingplichtige vrij om zich al dan niet op schatting te 

beroepen 
 → door verslag bij aangifte te voegen en waardering van expert over te 

nemen in aangifte, heeft aangever zich akkoord verklaard met verslag en 
gedane waardering, zie : Vlaams standpunt nr. 19051 van 19 augustus 2019

 geen bezwaar mogelijk 
 tenzij bezwaarindiener kan aantonen dat er sprake is van materiële 

vergissing (bv. schatter-expert heeft verkeerd onroerend goed geschat).

 Wel voor bijzondere legatarissen, zie: Vlaamse standpunt nr. 19051 van 19 
augustus 2019

 geen belastbare meerwaarde bij latere verkoop
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1. Inleiding

 1.5. Voorafgaande schatting

 Geen voorafgaande schatting
 administratie is niet gehouden om opgegeven waardering te aanvaarden
 bij vaststelling tekortschatting → schriftelijke kennisgeving om voormelde 

aanvullende rechten en belastingverhoging te vestigen (art. 3.3.3.0.3., §1 
VCF)
 decreet van 21 december 2018, inwerkingtreding op 7 januari 2019
 kennisgeving dient te gebeuren binnen de 2 jaar na het indienen van de 

aangifte nalatenschap
 noot: in decreettekst staat nergens vermeld dat overschrijding termijn van 2 

jaar ook het verval van de mogelijkheid om alsnog na te vorderen met zich 
meebrengt

 bij te lage waardering: aanvullende rechten en belastingverhoging (art. 
3.18.0.0.8. VCF)
 geen belastingverhoging indien tekort minder dan 10 % van de aangegeven 

waarde bedraagt
 percentage boetes wordt met 50% verminderd indien een erfgenaam, 

legataris of begiftigde uit eigen beweging, en binnen 10 maanden na 
overlijden alsnog hogere waarde aangeeft (art. 3.18.0.0.8., lid 2 VCF) vanaf 1 
januari 2021 

J. Ruysseveldt 13

2. Inhoud aangifte

 Inhoud aangifte (art. 3.3.1.0.8, §1, lid 1 VCF)

 Identiteitsgegevens (1° t.e.m. 3°): erflater, aangevers, legatarissen en begiftigden

 Graad verwantschap (4°)

 Personen in aanmerking voor belastingvermindering (5°)

 Uitgesloten erfgenamen (6°)

 Keuze van woonplaats in België (7°)

 Belastbaar actief (8°):
 Verzekeringspolissen inzake lichamelijke roerende goederen (9°)
 Aftrekbaar passief (10°):

 Toebedeling huwgemeenschap (11°) Opgeheven

 Schenkingen binnen de 3 jaar voor overlijden (12°):

 De met vruchtgebruik en fideï-commis verkregen goederen (13°)

 Aanduiding betrokken persoon of goederen voor aanvraag tot toepassing van bepaalde 
vrijstellingen en verminderingen (14°)

 Aanduiding erfovereenkomst (15°)

 Wettelijk toegekend vruchtgebruik in toepassing van 858bis Burgerlijk Wetboek (16°)

 Welke schenkingen, levensverzekeringen en legaten aan inbreng of inkorting zijn onderworpen en 
in bevestigend geval op welke wijze de inbreng of inkorting gebeurt (17°)

 Melding woonplaats in 5 jaar voorafgaand aan overlijden (art. 3.3.1.0.8, §1, lid 2 VCF)

 Ondertekening aangifte (art. 3.3.1.0.8, §1 lid 3 VCF) 
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2. Inhoud aangifte

 Soort aangifte
 Gezamenlijk of individueel

 Gegevens erflater (1°)
 Melding fiscale woonplaats in 5 jaar voorafgaand aan overlijden 

 art. 3.3.1.0.8, §1, lid 2 VCF

 adres, duur v/d verschillende fiscale woonplaatsen die erflater had in de «5-jarige» periode

 sanctie bij niet opnemen van verplichting of bij valse of onvolledige verklaring:  een 
belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten inzake de erfbelasting, zie art. 
3.18.0.0.10 VCF

 Gegevens aangevers (2°) + Graad verwantschap tussen erflater en 
erfgenamen, legataris of begiftigde (4°)

 Gegevens erfgenaam, legataris of begiftigde (3°)
 Gegevens personen die erfenis verworpen hebben - Uitgesloten erfgenamen 

(6°)

J. Ruysseveldt 15

2. Inhoud aangifte

 Woonstkeuze (7°)
 doel: adres opgeven waarop alle notificaties of betekeningen in het kader van eventuele 

procedures (b.v. controleschatting, vervolging) kunnen plaatsvinden
 slechts één woonstkeuze, in België 

 Wilsbeschikking 

 Erfovereenkomst (15°)
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2. Inhoud aangifte

 Vermogen (8°):
 Nauwkeurige opgave en schatting voor ieder goed afzonderlijk

 Globale aangifte + raming (art. 3.3.1.0.8, §2 VCF):
1. Vastgoed die enig bedrijf of domeingoed uitmaken (bv. kasteel met park en 

bijgebouwen)
2. Voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen: elke soort van dieren, 

landbouwgereedschap, bezaaiingen en vruchten te velde, zaden, waren, stro en 
meststoffen

3. Voorwerpen dienend tot een nijverheidsbedrijf :
4. Voorwerpen dienend tot een handelsbedrijf dienen
5. Materiële roerende goederen dienend voor vrij beroep. 
6. Kledingstukken, juwelen, boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik 

van de overledene
7. Meubilering en huisgerief
8. Verzamelingen schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen
9. Wijn en andere waren

J. Ruysseveldt 17

2. Inhoud aangifte

 Vermogen (bijzonderheden)
 Beurswaarde

 Gemeenschappelijk vermogen
 Actief / Passief (werkelijk of forfait ten belope van 3.000 €)

 Eigen vermogen 
 Actief / Passief (werkelijk of forfait ten belope van 1.500 €)

 Bewijsproblematiek: 

 vermenging eigen gelden met gemeenschapsgelden?

 eigen gelden op co-titularis rekening van echtgenoten, gehuwd onder het stelsel 
van scheiding van goederen?

 na overlijden langstlevende echtgenoot

 Standpunt Vlabel nr. 21039 van 7 juni 2021 en 27 september 2021

 Rechtspraak: Gent, 30 maart 2021 en Gent, 2 november 2021

J. Ruysseveldt 18
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2. Inhoud aangifte

 Vermogen (bijzonderheden)
 Pro memorie aangifte

 ≠ verzuim, maar als tekortschatting indien belastingplichtige via bijvoeglijke aangifte 
de werkelijke waarde ervan opneemt - Standpunt nr. 19027 van 26 april 2021

 Aangifte lager bedrag dan wat op de financiële rekening is vermeld
 = verzuim 

 → sanctie: 20% belastingverhoging van de daardoor verschuldigde aanvullende 
rechten 

 Cryptomunten
 Geen wettelijk kader 

 Gevolg: waardering op datum van overlijden, ondanks hun sterk volatiel dag 
karakter

 Nochtans kan belastingplichtige enige vrijheid: 

 Hanteren van omzettingskoers (euro-equivalent van een bepaalde hoeveelheid 
cryptomunten) op een bepaalde crypto-exchange, of;

 Gemiddelde van de omzettingskoers op meerdere crypto-exchanges

 Goederen uit aanwasovereenkomst
 Niet opnemen (eventueel vermelden in begeleidend schrijven)

J. Ruysseveldt 19

2. Inhoud aangifte

 Aftrekbaar passief (10°)
 Voor elke schuld die in mindering van belastbaar actief wordt gebracht en 

waarvoor geen forfaitaire regeling wordt toegepast, dient te worden 
opgegeven: 
 naam, voornamen en domicilie schuldeiser
 oorzaak schuld en 
 datum akte (zo er een bestaat): 

 Vermelding schulden die specifiek zijn aangegaan om gezinswoning te 
verwerven of te behouden 

 Passief (bijzonderheden): 
 Cumul beide forfaits niet verplicht 
 Aftrekbaar passief (art. 3.3.1.0.8, §1, 10° VCF): voor elke aftrekbare schuld waarvoor 

geen forfaitaire regeling wordt toegepast, dienen bepaalde inlichtingen te worden 
opgegeven: a) naam, voornamen en domicilie schuldeiser; b) oorzaak schuld en c) 
datum akte (zo er een bestaat)

 Vermelding schulden die specifiek zijn aangegaan om gezinswoning te verwerven/ 
behouden 

J. Ruysseveldt 20
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2. Inhoud aangifte

 Passief (bijzonderheden): 

 Pro memorie schuld in aangifte
 staat gelijk met ‘geen’ aangifte van schuld

 Schuldbekentenis van erflater
 art. 2.7.1.0.3,1° VCF

 Raming personenbelasting
 Standpunt Vlabel nr. 15019 van 2 februari 2015

 Wat met de leningen die door een erfgenaam aan de erflater zijn 
toegestaan?
 art. 2.7.3.4.4. VCF

 Wat indien maatschap aan de erflater leningen heeft toegestaan?

J. Ruysseveldt 21

2. Inhoud aangifte

 Fiscaal vermogen

 Levensverzekeringen (art 2.7.1.0.6 VCF)
 beding ten behoeve van een derde (bv. uitkering levensverzekeringen)

 Zelfs melding bij niet uitkering?

 Problematiek uitkering op later tijdstip dan overlijden (decreet van 23 december 2016)

 Er zijn verschuldigde erfbelastingen:
 1° op het tijdstip v/d uitkering door de persoon die de sommen, renten of waarden effectief 

verkrijgt na overlijden v/d erflater, en;

 2° op het tijdstip v/d afkoop door de persoon die het levensverzekeringscontract afkoopt na 
overlijden v/d erflater
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2. Inhoud aangifte

 Fiscaal vermogen

 Levensverzekeringen (art 2.7.1.0.6 VCF)

 Cassatie 21 april 2022 en de vóór 12 oktober 2015 gedane 
verzekeringsgift 
 Standpunt nr. 15133 van 12 oktober 2015 Vlabel: wanneer verzekeringnemer (tevens 

verzekerde) alle rechten uit een levensverzekeringspolis aan de begunstigde van 
deze polis schenkt (zgn. “verzekeringsgift”) en schenkbelasting betaalt zal bij het 
overlijden van de verzekeringnemer-verzekerde art. 2.7.1.0.6, §1 VCF niettemin 
worden toegepast. 

 Strenger standpunt dan het federale: er was geen beding ten behoeve van een derde 
meer, maar een beding ten behoeve van zichzelf. 

 Gevolg geen toepassing art. 8 (oud) W.Succ. ↔ Vlabel: standpunt ook van toepassing 
voor alle verzekeringsgiften die vóór de publicatie van dit strengere standpunt zouden 
hebben plaatsgevonden, wanneer de oorspronkelijke verzekeringnemer na die publicatie 
overleden is.

 Cass. 21 april 2022: toepassing op reeds gedane verzekeringsgiften is strijdig met het 
vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel. 

J. Ruysseveldt 23

2. Inhoud aangifte

 Fiscaal vermogen

 Schenkingen 
 Schenkingen, vastgesteld in een geregistreerde of verplicht 

registreerbare akte
 Opzet: r.h.m. progressievoorbehoud (art. 2.7.3.2.9 VCF), met uitzondering van 

(Vlaamse Gewest):
 schenkingen roerende goederen aan 3 of 7% 
 schenkingen familiale ondernemingen en aandelen

 Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen (12°):
 Voorbeelden: hand-, bankgift, andere onrechtstreekse schenkingen of de vóór 15 

december 2020 gedane schenking voor Nederlandse notaris

 Wat met de (niet-geregistreerde) gereserveerde winsten in een maatschap? 
Standpunt Vlabel, nr. 20067 van 21 juni 2021
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2. Inhoud aangifte

 Schenkingen (vervolg)
 Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen

 Verschil tussen kosteloze beschikking en schenking?
 Kosteloze beschikking: door begunstigde hoeft geen economische evenwichtige 

tegenprestatie te worden geleverd – de animus donandi hoeft niet te worden aangetoond ↔
Schenking : vereiste van animus donandi

 Teksten art. 7 W.Succ. en 2.7.1.0.5 VCF verwijzen dubbelzinnig naar kosteloze 
beschikkingen en schenkingen → gevolg interpreteren naar doelstelling van wetgever in 
1913 en 1919 - wetgever vereist naar vormloze schenkingen + verwijzing van voormeld 
artikel naar 2.8.1.0.1 VCF (art. 131 W.Reg.) dat handelt over “schenkingen”

 Wat met geschenken (art. 4.87, §2 BW, art 852 oud BW)? De kosten van voeding, van 
onderhoud, van opvoeding, van het aanleren van een ambacht, kosten van bruiloft en 
gebruikelijke geschenken zijn geen giften. De aard van gebruikelijk geschenk wordt 
beoordeeld op de dag waarop het wordt toegekend en rekening houdend met het 
vermogen van de beschikker. 

 Schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde of 
termijn (art. 2.7.1.0.3, 3° VCF)

 Toepassing: aanwascontracten onder kosteloze titel

J. Ruysseveldt 25

2. Inhoud aangifte

 Wettelijk vermoeden van eigendom - art. 2.7.3.2.5 VCF

 Bijzondere bewijsmiddelen
 Al. 1.: het bestaan van officiële akten waarin de naam van de erflater 

voorkomt = wettelijk vermoeden dat de erflater op datum van zijn 
overlijden nog eigenaar is van de goederen, vermeld in die akte
 « juris tantum »: tegenbewijs mogelijk

 Al. 2.: vermoeden beperkt in de tijd voor wat de roerende goederen 
betreft, enkel voor zover die akten niet dateren van meer dan 3 jaar voor 
het overlijden

J. Ruysseveldt 26
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J. Ruysseveldt 27

2. Inhoud aangifte

 Voorbeeld 1
 Indien erflater binnen de 3 jaar vóór zijn overlijden een woonhuis heeft verkocht dan is er 

een wettelijk vermoeden dat die verkoopprijs nog zich in de nalatenschap bevindt (art. 
2.7.3.2.5 VCF)

 Bewijslast bij erfgenamen dat verkoopprijs 
 ofwel herbelegd is (bv. in financiële activa, dewelke op andere wijze in het actief van de 

nalatenschap voorkomen) 

 ofwel bewijzen dat verkoopprijs geschonken is (let op!: art. 2.7.1.0.5 VCF, infra)

 ofwel verbruikt zijn 

 Voorbeeld 2
 Indien erflater 5 jaar vóór zijn overlijden een vennootschap heeft opgericht dan is er 

geen wettelijk vermoeden dat die aandelen nog tot zijn nalatenschap behoren.  

 Evenwel feitelijk vermoeden (zie: art. 3.17.0.0.1 VCF)

 Bewijslast bij erfgenamen: zij moeten bewijzen dat de roerende goederen niet meer in 
de nalatenschap aanwezig is, zodanig dat de administratie zeker is dat het roerend goed 
weg is (bv. de aandelen van de vennootschap zijn inmiddels verkocht).

2. Inhoud aangifte

 Fictiebepalingen 
 Art 2.7.1.0.3, 1° en 2° VCF 

 Schuldbekentenissen (zei hiervoor)

 Art 2.7.1.0.7 VCF  
 gesplitste aankoop, of inschrijving vruchtgebruik en blote eigendom 

 Art 2.7.1.0.9 VCF
 Vervreemding ten bezwarende titel met voorbehoud van levenslang recht (bv. 

verkoop op lijfrente) 

J. Ruysseveldt 28
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2. Inhoud aangifte

 Inbreng en inkorting
 Schenkingen, levensverzekeringen en legaten aan inbreng of inkorting 

onderworpen en in bevestigend geval op welke wijze de inbreng of 
inkorting gebeurt (17°)
 Niet wettelijk verplicht om aan te kruisen, behoudens indien inbreng en/of inkorting 

fiscale impact heeft (bv. inkorting bij testament)

 Niet van toepassing voor schenkingen die geregistreerd zijn of waarvan de 3-jarige 
termijn nog niet verstreken is

 Verzekeringen (9°)
 Voor lichamelijk roerende goederen die deel uitmaken van de 

nalatenschap

 Marktconforme waarde (geen nieuwwaarde).
 In de praktijk (bv. 10%) van verzekerde nieuwwaarde

J. Ruysseveldt 29

2. Inhoud aangifte

 Vruchtgebruik (13°)
 Uitdoving van vruchtgebruik en overgang van vruchtgebruik

 Aanduiding goederen waarop vruchtgebruik uitdooft of waarop overgang 
van vruchtgebruik betrekking heeft alsook de personen die nu tot het 
genot van de volle eigendom gekomen zijn 

 Wettelijk toegekend vruchtgebruik (16°)
 in toepassing van art. 4.18, §1 BW (oud art. 858bis BW)

 Nagaan of de tijdens het huwelijk / wettelijk samenwonen al dan niet een 
vruchtgebruik werd voorbehouden
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2. Inhoud aangifte

 Aanwas vruchtgebruik
 Schenking in blote eigendom met voorbehoud van aanwassend 

vruchtgebruik
 Standpunt nr. 16092
 Indien twee vervreemders een goed vervreemden en zich een vruchtgebruik 

voorbehouden wordt elk van de vervreemders geacht voor zichzelf te hebben 
bedongen. Indien het aanwasbeding zich realiseert is er geen belastbare overdracht 
voor de registratiebelasting.

 Deze overdracht valt eveneens buiten het toepassingsgebied van erfbelasting
 Uitzondering: bedongen prestatie = rente en vervreemders zijn echtgenoten gehuwd onder 

stelsel van gemeenschap→ aanwas van rente onder toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF

 Schenking vruchtgebruik met aanwas tussen vruchtgebruikers
 Standpunt nr. 21059
 Schenking van vruchtgebruik met aanwas ontleedt zich juridisch als vestiging van een 

vruchtgebruik met een duur die gelijk is aan de levensduur van de langstlevende 
vruchtgebruiker (waarbij vermoed wordt dat dit de jongste zal zijn)

 Heffing bij overlijden v/e vruchtgebruiker: geen registratiebelasting verschuldigd want de 
heffing bij verrichting dekt het volledige vruchtgebruik. De overlevende vruchtgebruiker 
zet het reeds belaste vruchtgebruik gewoon verder

J. Ruysseveldt 31

2. Inhoud aangifte

 Terugval vruchtgebruik
 Schenker bedingt in schenkingsakte dat vruchtgebruik bij zijn overlijden zal 

toekomen op het hoofd van een 3de persoon
 indien deze nog in leven is op dat ogenblik 

 Voorbeeld: schenking in blote eigendom door vader aan kind met beding 
van terugval van vruchtgebruik in hoofde van langstlevende echtgenote 
 Zulke terugval is een schenking onder de opschortende voorwaarde van het 

vooroverlijden van de schenker
 Op ogenblik schenking: 50 € (algemeen vast recht)

 Fiscale gevolgen
 Standpunt nr. 16092
 → Schenkbelasting (art. 2.8.4.1.1 §1 VC)
 → Niet langer erfbelasting (afschaffing art. 2.7.0.1.3, 3° VCF: vanaf 1 september 2018)
 Wel nog van toepassing voor andere overeenkomsten van roerende goederen onder 

kosteloze titel met opschortende voorwaarden (bv. aanwas onder kosteloze titel)
 Uitzondering: bedongen prestatie is een rente en terugval is niet aan schenkbelasting 

onderworpen (bv. omdat beding niet door begunstigde is aanvaard)
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2. Inhoud aangifte

 Fideï-commis (13°)
 Aanduiding van de met fideï-commis belaste goederen en de bezwaarde 

en verwachters van de personen van de met fideï-commis bezwaarde 
goederen.

 Begrip: fideï-commis (erfstelling over de hand): beschikking waarbij 
legataris (bezwaarde) ermee gelast wordt de gelegateerde goederen te 
bewaren tot aan zijn dood en het dan op zijn beurt te doen toekomen aan 
de begunstigde (verwachter), die reeds door de testamentmaker was 
aangeduid. In beginsel: nietig 

 Uitzonderingen: art. 4.220 BW (art. 1048-1049 oud BW)

 De zgn. restlegaten (fideï-commis de residuo)
 De verwachter zal uiteindelijk nieuwe aangifte indienen m.b.t. 

nalatenschap van initiële testamentmaker (art. 3.3.1.0.6, lid 1 VCF). 
Daarom: meldingsplicht voor aangevers van erflater die de met fideï-
commis bezwaarde goederen verkrijgen
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2. Inhoud aangifte

 Gunstregelingen
 Abattement, verlaagd tarief, verminderingen en vrijstellingen

 Kinderen in aanmerking voor belastingvermindering (5°)

 Aanduiding betrokken persoon of goederen voor aanvraag tot toepassing 
van bepaalde vrijstellingen en verminderingen (14°)

 Vermindering buitenlands onroerend goed waarop in het buitenland 
erfbelasting werd betaald (zie hierna)
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J. Ruysseveldt 35

2. Inhoud aangifte

 Aftrek buitenlandse successiebelasting
 = correctie op taxatie algemeenheid van goederen

 art.  2.7.5.0.4., lid 1 VCF

 = correctie op onbillijke situatie waarbij taxatie op wereldvermogen 
(rijksinwoner) de buitenlandse onroerende goederen voor 2de maal belast 
kunnen worden

 geen dubbele taxatie 

 beperking
 aftrek mag nooit bedrag te boven gaan van erfbelasting dat voor dezelfde 

goederen verschuldigd zou zijn geweest
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2. Inhoud aangifte

 Aftrek buitenlandse successiebelasting
 Ook voor roerende goederen

 Belgisch erflater had zowel Belgisch als Spaans vastgoed, maar ook 
Spaanse banktegoeden → gevolg: belastbaar op wereldvermogen

 Spanje heft erfbelasting op Spaans vastgoed en dito banktegoeden

 Verrekening Belgisch successierecht enkel op Spaans vastgoed 
 niet op Spaanse banktegoeden (= Spaanse situsgoederen) – er is geen 

dubbelbelastingverdrag met Spanje

 Belastingplichtige 
 verrekening beperkt tot onroerende goederen = in strijd Europees beginsel van vrijheid 

van kapitaalverkeer (art. 63 VEU)

 Antwerpen, 27 maart 2018
 artikel 17 W.Succ. impliceert geen schending, gezien het verschil in behandeling tussen 

onroerende goederen en roerende goederen op een objectief criterium berust

 Grondwettelijk Hof, 3 juni 2021
 buitenlandse successierechten op roerende goederen wel verrekenbaar.

 objectief criterium is niet langer redelijk verantwoord dat wetgever erfgenaam van 
roerende goederen anders behandelt dan erfgenamen van onroerende goederen
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2. Inhoud aangifte

 Overzicht bijgevoegde bewijsstukken

 Ondertekening aangifte 
 art. 3.3.1.0.8, §1 lid 3 VCF 

 Tekenen onder voorbehoud van civielrechtelijke gevolgen?
 Aangifte nalatenschap: louter fiscaal

 geen civielrechtelijke gevolgen
 het indienen van de aangifte of het betalen van de erfbelasting betekent geen 

aanvaarding van de nalatenschap of het legaat. 
 Bij verwerping: indiening “nieuwe aangifte” 

 Wel civielrechtelijke gevolgen 
 voor niet verplichte verklaringen ingevolge de Vlaamse Codex Fiscaliteit
 toepassingen: verzaking aan inkorting, verzaking aan vruchtgebruik, keuze van een 

overlevingsrecht in hoofde van de langstlevende, …
 Mogelijke formule toevoegen: «ondergetekenden... verklaren, doch enkel en alleen 

met fiscaal oogmerk, met voorbehoud van de uitoefening van al hun 
civielrechtelijke aanspraken, dat ...»
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2. Inhoud aangifte

 Bijzonderheden 
 Nihil aangifte

 Erfopvolgers oordelen dat er geen belastbaar actief is. Formeel wordt aangifte 
ingediend met melding gegevens erflater en gegevens erfopvolgers

 Belastingverhoging indien na verbeteringstermijn alsnog volledige aangifte wordt 
ingediend met vermindering belasting bij spontane rechtzetting binnen 10 maanden 
(3.18.0.0.7 VCF)

 Standpunt Vlabel nr. 15122 

 Wat bij niet indiening aangifte?
 vestiging ambtshalve erfbelasting indien de aangifte niet is ingediend binnen de 

decretale termijn (zie art. 3.3.1.0.5 en 3.3.1.0.6 VCF). Zelfs bij een onjuistheid of 
onvolledigheid van de aangifte kan de ambtshalve ook een erfbelasting vestigen

 Vlabel kan in dat geval de waarde van de goederen van de nalatenschap ambtshalve 
begroten en de verschuldigde sommen bij dwangbevel invorderen (art. 2.7.7.0.1 
VCF)
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3. Nieuwe aangifte

 Nieuwe aangifte 
 binnen de hiervoor omschreven termijnen

 zodra latere handeling of gebeurtenis een nieuwe erfbelasting in dezelfde 
nalatenschap opeisbaar maakt 
 art. 3.3.1.0.6, lid 1 VCF 

 Volgende situaties
 1° een legaat aan rechtspersoon (bv. vzw, private stichting) dat aan 

machtiging of goedkeuring onderworpen is 

 2° vermeerdering actieve samenstelling nalatenschap

 3° verandering devolutie (bv. verwerping nalatenschap) zie hierna

 4° aanwas of terugval van eigendom, vruchtgebruik of van ieder ander 
tijdelijk of levenslang recht dat voortkomt van een beschikking zie hierna

 5° in geval van fideï-commis, als de met de last van teruggave bezwaarde 
goederen naar de verwachter overgaan zie hiervoor

 6° bij afkoop/uitkering levensverzekeringscontract (art. 2.7.1.0.6, § 1, lid 3 VCF)
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3. Nieuwe aangifte

 Verandering in devolutie
 Er bestaat slechts één devolutie, die geacht wordt steeds bestaan te hebben 

vanaf het overlijden. Het is overeenkomstig deze devolutie dat de 
successiebelasting uiteindelijk dient te worden berekend. Er wordt belasting 
geheven volgens de schijnbare toestand bij het overlijden. Hieruit volgt dat de 
heffing moet herzien worden wanneer blijkt dat de schijnbare toestand niet meer 
overeenstemt met de werkelijke devolutie.

 Voor de Fiscale Wet grijpt er aldus verandering in devolutie plaats telkens 
wanneer erfelijke goederen ten gevolge van een na het overlijden voorgevallen 
feit, anders overgaan dan volgens de schijnbare toestand bij het overlijden. Hier 
dient geen onderscheid te worden gemaakt naargelang de wijziging voortspruit uit 
de wet, uit testamentaire beschikkingen, ofwel dat ze te wijten is aan de latere 
handelingen van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden

 Voorbeeld
 verwerping nalatenschap of legaat

 inkorting van een legaat

 dading inzake erfopvolging (devolutie)
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3. Nieuwe aangifte

 Dading
 Wanneer een dading een einde maakt aan een geschil slaande op de devolutie 

van een van de nalatenschap afhangend goed, is elk der partijen aan het recht 
onderworpen volgens het aandeel dat haar in dat goed wordt toegekend.

 Dading = wederkerig contract waarbij partijen aan bestaand geschil een einde 
stellen of een toekomstig geschil voorkomen d.m.v. wederzijdse toegevingen

 Gevolgen dading
 = declaratief (aanwijzend) voor zover dading het lot regelt van de goederen die het 

voorwerp van het geschil uitmaken

 = overdragend indien overeenkomst de toestand van andere goederen wijzigt

 Hoe toepassen m.b.t. erfbelasting?

 Heeft dading betrekking op erfelijke goederen die het voorwerp van het geschil 
uitmaken (= declaratief) → rekening houden voor berekening erfbelastingen 

 Heeft dading betrekking op goederen die niet het voorwerp van het geschil uitmaken, 
ongeacht of deze goederen tot de nalatenschap behoren of niet → geen invloed op 
heffing successiebelasting, desgevallend registratierechten (verkoop- of 
verdelingsrechten m.b.t. vastgoed)
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3. Nieuwe aangifte

 Dading
 Voorbeeld 

 Overlijden: met als erfgenamen kinderen en echtgenote uit de 2de huwelijk

 Dading: toebedeling huwgemeenschap (gezinswoning) volledige uitwerking aan 
langstlevende stiefouder – kinderen verkrijgen andere goederen uit de 
nalatenschap

 Vrijstelling gezinswoning aan langstlevende – de andere goederen aan de 
kinderen kan tot herberekening (hogere) erfbelasting in hoofde van de kinderen 
leiden
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4. Sancties

 1. Administratieve geldboetes 
 Artikel 3.18.0.0.1 VCF

 Voorbeelden 
 Administratieve geldboete van 50 tot 250 euro voor valse verklaring van de aangevers dat de 

meubelen van de overledene (supra) niet verzekerd waren of dat er slechts één polis bestond 
op datum van overlijden, daar waar er meer waren (art. 3.18.0.0.1, §2, 4° VCF)

 Administratieve geldboete van 250 tot 500 euro voor de valse verklaring afgelegd door een 
schuldeiser (supra) voor een schuld die op datum van overlijden reeds was terugbetaald of niet 
meer verschuldigd was  (art. 3.18.0.0.1, §2, 5° VCF)

 …
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4. Sancties

 2. Laattijdige  indiening van de aangifte
 Art. 3.18.0.0.6, §1 VCF

 Bij niet tijdige indiening van de aangifte zijn er niet langer forfaitaire 
boetes (25€) verschuldigd maar belastingverhogingen, conform de 
onderstaande tabel:
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Ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn Belastingverhoging in % 
van de te betalen 
erfbelasting

Vanaf dag 1 tot en met en de laatste dag van maand 5 5

Vanaf maand 6 tot en met en de laatste dag van maand 11 10

Vanaf maand 12 tot en met en de laatste dag van maand 17 15

Vanaf maand 18 20
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4. Sancties

 3. Uitstel aangiftetermijn
 Art. 3.18.0.0.6, §2 VCF

 Zelfs bij verkregen verlenging van aangiftetermijn.!!!! (storten van een provisie 
om belastingverhoging tegen te gaan heeft geen enkele zin)
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Ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn Belastingverhoging in % 
van de te betalen 
erfbelasting

Vanaf dag 1 tot en met en de laatste dag van maand 5 1

Vanaf maand 6 tot en met en de laatste dag van maand 11 5

Vanaf maand 12 tot en met en de laatste dag van maand 17 7,5

Vanaf maand 18 10

4. Sancties

 Standpunt Vlabel nr. 15160 van 30 november 2015:
 Geen belastingverhoging indien er een gemotiveerd uitstel is gevraagd 

(wordt toegestaan max. 2 maand). Motivering uitstelverzoek kan o.m. 
betrekking hebben op volgende omstandigheden:
 activa in (verre) buitenland die ofwel moeilijk op te sporen zijn, ofwel moeilijk te 

waarderen zijn

 bijzondere activa in binnenland die enkel door deskundige kunnen worden 
gewaardeerd en waarbij deze waardering onmogelijk binnen de normale 
indieningstermijn kan gebeuren

 onvindbare indieningsplichtige erfopvolgers of indieningsplichtige erfopvolgers in 
het verre buitenland

 nalatenschap waarbij een of meer indieningsplichtige erfopvolgers zelf zijn 
overleden tijdens de indieningstermijn

 indien indieningsplichtige erfgenaam volstrekt onwetend was van zijn hoedanigheid 
van erfgenaam en overmacht kan aantonen.
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4. Sancties

 4. Verzuim van goederen 
 Art. 3.18.0.0.7. VCF

 20% belastingverhoging van de daardoor verschuldigde aanvullende 
rechten in hoofde van de erfgenaam, legataris of begiftigde bij niet 
aangifte van goederen
 art. 3.18.0.0.7., lid 1 VCF

 Vermindering belastingverhoging met bepaald percentage (1 tot 10 %) 
indien de erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen beweging, alsnog 
aangeeft binnen de 10 maanden, zoals vermeld in de volgende tabel
 art. 3.18.0.0.7., lid 2 VCF

 voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 (art. 49 Decreet 18 december 2020, B.S. 30 
december 2020)

 Is geen verzuim: de zich in het buitenland bevindende activa dewelke niet 
in het actief van de nalatenschap werden opgenomen en waarvan de 
erfgenamen het bestaan er niet van kenden
 Rb. Gent, 18 september 2019, nr. 17/4126/A

J. Ruysseveldt 47

4. Sancties

Ogenblik van indiening na het verstrijken van de 
aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, VCF of artikel 

3.3.1.0.6 VCF
Belastingverhoging in % van 

de te betalen erfbelasting

vanaf de eerste dag van tot en met de laatste dag van

maand 1 maand 1 1%

maand 2 maand 2 2%

maand 3 maand 3 3%

maand 4 maand 4 4%

maand 5 maand 5 5%

maand 6 maand 6 6%

maand 7 maand 10 10%
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4. Sancties

 5. Tekortschatting 
 Art. 3.18.0.0.8 VCF

 Belastingverhoging conform onderstaande tabel bij vaststelling dat 
aangegeven waarde van aangegeven goederen te laag is:
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Verhouding van het tekort in % ten opzichte van de 
aangegeven waarde van het goed 

Belastingverhoging in % van 
de aanvullende rechten

Vanaf 10 tot en met 25: 5

Vanaf 25 tot en met 50: 10

Vanaf 50 tot en met 100: 15

Vanaf 100: 20

4. Sancties

 5. Tekortschatting (vervolg) 
 Geen risico op belastingverhoging wegens tekortschatting indien aangevers 

hebben gekozen voor procedure ‘voorafgaande schatting’ 
 via schatting door erkende landmeter-expert (zie art. 3.3.1.0.9/1. VCF)

 via aanvraag bindende schatting (zie art. 3.3.1.0.9. VCF)

 Geen belastingverhoging indien tekort van 10% van de aangegeven waarde 
bedraagt

 Tekortschatting zal binnen de 2 jaar na indienen aangifte plaatsvinden. Deze 
tekortschatting kan slaan op Belgisch vastgoed en roerende goederen die voor 
hun verkoopwaarde moeten worden aangegeven (zie art. 3.3.3.0.3. VCF)

 Vermindering percentage belastingverhoging met helft (50%) indien erfgenaam, 
legataris of begiftigde uit eigen beweging, en binnen 10 maanden na hetzij het 
overlijden, hetzij de start van de aangiftetermijn alsnog een hogere waarde 
aangeeft (art. 3.18.0.0.8., lid 2 VCF)
 Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

 (art. 50 Decreet 18 december 2020, B.S. 30 december 2020)
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4. Sancties

 6. Niet indiening aangifte
 Art. 3.18.0.0.9 VCF

 een belastingverhoging gelijk aan 20% van de verschuldigde erfbelasting.

 Indien het bedrag van de boete nul zou zijn (in de gevallen waarin er 
geen verschuldigde belasting is) kunnen desgevallend boetes 
overeenkomstig artikel 3.18.0.0.1 VCF worden toegepast.

 7. Foutieve of onvolledige aangifte 
 Art 3.18.0.0.10 VCF

 een belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten inzake de 
erfbelasting is verschuldigd indien bepaalde verplichte vermeldingen, 
vermeld in artikel 3.3.1.0.8. (inhoud van de aangifte) foutief of 
onvolledig zijn, tenzij die fout of onvolledigheid al aanleiding geeft tot 
belastingverhoging.
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4. Sancties

 8. Fiscale fraude 
 Art. 3.18.0.0.15 VCF

 een belastingverhoging tot 100% voor de hiervoor omschreven 
belastingverhogingen indien de overtredingen zijn gepleegd met de 
bedoeling de belasting te ontduiken of dat mogelijk te maken

 9. Kwijtschelding of vermindering 
 Art. 3.18.0.0.16 VCF

 kwijtschelding of vermindering van boetes of belastingverhogingen via 
Vlabel (en dus niet langer via de Minister) indien de betrokken partij 
bewijst niet in fout te zijn

J. Ruysseveldt 52

51

52



Grondige Update Successierechten 27

J. Ruysseveldt 53

Curriculum

Jos Ruysseveldt

Advocaat 
Vermogensplanning

Prof. Fiscale Hogeschool – HUB Brussel
Prof. AMS – University Antwerp

Gemeenteplein 24, 8300 Knokke-Heist

Tel: 050 /60.73.13
Website: www.ruysseveldt.be 
e-mail: info@ruysseveldt.be

J. Ruysseveldt 54

Copyright Lex Forum.
Dit document is eigendom van Lex Forum BV voor zover niet anders
aangeduid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag
worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande toestemming
van Lex Forum BV.
Dit document is informatief en houdt geen enkele contractuele
verbintenis in.

53

54


