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De gezinswoning erven: binnenkort ook
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geen successierechten meer voor de
langstlevende echtgenoot?

In het Vlaams Gewest is de
langstlevende
echtgenoot
reeds vrijgesteld op het
aandeel van de gezinswoning dat hij/zij erft. Nu
zou ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van plan
zijn een dergelijke maatregel
in te voeren.
In de pers verschenen recentelijk berichten als zou minister van justitie Annemie
Turtelboom het erfrecht grondig willen hervormen.
Automatisch kwamen zo ook de successierechten op de
agenda. Mogelijks zal een hervorming van het erfrecht
dus gepaard gaan met een hervorming van de successierechten.
Laurence Firket
estate planner
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De successierechten zijn een regionale bevoegdheid
In België zijn de successierechten in essentie regionale belastingen.
De opbrengst van deze heffingen, evenals de reglementering op het
vlak van de tarieven, de belastbare basis en de vrijstellingen, komt
toe aan de Gewesten1. Elk Gewest kan dus, bij wijze van decreet of
ordonnantie, haar fiscale regelgeving aanpassen teneinde de eigen
budgettaire doelstellingen en noden te realiseren.
De keerzijde hiervan is dat de Belgische belastingplichtigen op het
vlak van de successierechten in voorkomend geval ongelijk worden
behandeld. De drie Gewesten hebben elk gunstregelingen uitgewerkt
ten aanzien van de geërfde gezinswoning.
Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2 als het Waalse Gewest3
voorzien, onder bepaalde voorwaarden, een voordeeltarief in de
successierechten ten aanzien van de gezinswoning van de erflater.

Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, B.S. 17 januari 1989, gewijzigd o.a. bij de bijzondere wet van
13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten B.S. 3 augustus 2001.
Art. 60 ter, Wetboek der successierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), inge-voerd door de ordonnantie van 20 december 2002, B.S. 31 december 2002.
Art.60 ter, Wetboek der successierechten (Waalse Gewest) ingevoerd door het decreet van 15 december 2005, B.S. 23 december 2005.
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Het aandeel in de gezinswoning dat geërfd wordt door deze dichtste
erfgenamen wordt aldus onderworpen aan iets lagere tarieven dan de
tarieven van toepassing op de andere goederen die deze erfgenamen
erven van de erflater.
De Vlaamse decreetgever4 heeft reeds in 2007 het aandeel dat de
langstlevende echtgenoot en de langstlevende wettelijk samenwonende partner (onder bepaalde voorwaarden zelfs de feitelijk
samenwonende partner5 erft) van de gezinswoning, vrijgesteld van
successierechten. De andere erfgenamen van de erflater kunnen
daarentegen niet genieten van deze vrijstelling.
Welk Gewest is bevoegd successierechten te heffen op een bepaalde
nalatenschap? Dat is het Gewest waar de erflater het langst zijn
woonplaats had gedurende de vijf jaren voor diens overlijden.

Hervorming van de successierechten ten aanzien
van de gezinswoning in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest?
Bij het overlijden van de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner
wordt het meestal als stuitend ervaren dat men nog successierechten
dient te betalen om in de eigen woning te kunnen blijven wonen.
Heel wat familiale drama’s ontstaan doordat de verschuldigde
successierechten niet kunnen worden betaald. Sommigen gaan
noodgedwongen schulden aan, anderen zien zich genoodzaakt hun
gezinswoning te verkopen opdat de successierechten zouden kunnen
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worden betaald. Het is een vaststelling dat onroerende overgangen
zwaar worden belast, zowel bij de aankoop, bij de schenking als bij het
overlijden van de eigenaar van het onroerend goed.
Vanuit de wetenschap dat de meerderheid van de Belgen eigenaar is
van een gezinswoning en dat veel Belgen dat huis beschouwen als
een appeltje voor de dorst voor na hun pensioen, spreekt het voor zich
dat een maatregel tot een vrijstelling in de successierechten van de
gezinswoning zeer populair zou zijn.
Minister Guy Vanhengel, bevoegd voor begroting in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, heeft dit voornemen opgenomen in het
Brussels regeerakkoord en hoopt dat de maatregel reeds in werking
kan treden vanaf 2014. Het blijft evenwel een vraagteken in welke
mate deze hervorming, die ongeveer 20 miljoen euro zou kosten, kan
passen binnen het budget van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Volgens de minister zou dit in ieder geval mogelijk zijn. Laat ons dus
hopen dat de Brusselse wetgever hierover snel een beslissing neemt.
Tenslotte merken we nog op dat het Waalse Gewest vooralsnog
geen dergelijke hervorming heeft vooropgesteld. Het kan evenwel
een troost zijn voor de inwoners van het Waalse Gewest dat hun
regelgever momenteel andere gunstmaatregelen zou overwegen.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

Art. 48 §2, lid 3, Wetboek der successierechten (Vlaamse Gewest) ingevoerd door het decreet van 7 juli 2006, B.S. (ed 2) 20 september 2006.
Slechts van toepassing voor de persoon of personen die, op het moment van het openvallen van de nalatenschap, reeds minstens drie jaar ononderbroken samenwonen en
een gemeenschappelijke huishouding voeren. Een erfgenaam in rechte lijn (of gelijkgesteld) is in ieder geval uitgesloten van deze vrijstelling, zelfs indien hij/zij samenwoont
met de erflater. Bijgevolg kan een samenwonend kind of een samenwonende ouder niet genieten van de vrijstelling in de successierechten ten aanzien van het erfdeel van de
gezinswoning dat hij/zij bekomt.

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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Dit gunsttarief kan worden genoten door
• de langstlevende echtgenoot;
• de langstlevende wettelijk samenwonende partner;
• de erfgenamen in rechte lijn (ascendenten en descendenten
waaronder ouders, kinderen, kleinkinderen,…).

