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Nieuwigheden inzake
de aangifte nalatenschap

De aangifte nalatenschap onderging recent twee wijzigingen: zowel
de termijn voor het indienen van
de aangifte nalatenschap als de
waarderingsregels voor financiële
instrumenten werden gewijzigd.

Waardering financiële instrumenten
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Voor
nalatenschappen
opengevallen vanaf 1 augustus 2012
werd de termijn voor het indienen
van de aangifte nalatenschap een maand ingekort.
Tanya Marien-De Laet
estate planner

Voortaan bedraagt de uiterste termijn voor het indienen van de
aangifte:
• 4 maanden (voorheen 5), indien een Belgisch rijksinwoner
overleed op Belgische grondgebied;
• 5 maanden (voorheen 6), indien een Belgisch rijksinwoner
overleed in een ander Europees land;
• 6 maanden (voorheen 7), indien een Belgisch rijksinwoner
overleed buiten Europa.

Voor de berekening van de successierechten gelden wettelijke
waarderingsregels van financiële instrumenten. Die verschillen van
gewest tot gewest. We geven hierna een kort overzicht van de laatste
wijzigingen.

Voor de openbare financiële instrumenten genoteerd in België, kunnen
de erfgenamen, legatarissen en begiftigden kiezen uit verschillende
prijscouranten1. Ze kunnen gebruik maken van de waarden vermeld in
de prijscourant van de eerste, de tweede, de derde of de vierde maand
na de maand van het overlijden.
Voor openbare effecten genoteerd in een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (andere dan België) en voor de niet in de
prijscourant opgenomen Belgische openbare (genoteerde) financiële
instrumenten, kunnen de aangevers kiezen uit verschillende
gemiddelde maandslotkoersen2: die van de maand van het overlijden
of van een van de drie maanden na het overlijden.
1 De prijscourant wordt elke 20ste van de maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
2 De gemiddelde maandslotkoers moet worden bepaald door de aangevers zelf, op
basis van koersinformatie beschikbaar in de gespecialiseerde geschreven pers en/of
gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.
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In de gevallen hierboven hebben de aangevers dus de keuze uit vier
maanden. Dit is onlangs gewijzigd:
• sinds 1 januari 2013 kunnen die aangevers enkel nog kiezen
voor de prijscourant van de eerste, de tweede of de derde maand
volgend op de maand van het overlijden voor de openbare
financiële instrumenten die genoteerd zijn in België.
• Voor openbare financiële instrumenten genoteerd in een EERlidstaat (andere dan België) en voor de niet in de prijscourant
opgenomen Belgische openbare (genoteerde) financiële
instrumenten kunnen de aangevers kiezen uit de gemiddelde
maandslotkoers van de maand van overlijden en de twee
daaropvolgende maanden.
• Voor financiële instrumenten die niet genoteerd zijn, bestaan
deze keuzemogelijkheden niet. Ze dienen steeds gewaardeerd
worden tegen de verkoopwaarde op de datum van het overlijden.

Belgische openbare (genoteerde) financiële instrumenten die niet in
de prijscourant opgenomen zijn. Tot voor kort gebeurde die waardering
tegen de verkoopwaarde op de datum van het overlijden.

Waalse Gewest
Het Waalse Gewest wijzigde zijn waarderingsregels niet. Er blijft
dus enkel een keuzemogelijkheid voor de in prijscourant opgenomen
openbare financiële instrumenten die genoteerd zijn in België. Voor
die effecten hebben de aangevers de keuze tussen de prijscourant van
de eerste, de tweede en de derde maand volgend op de maand van het
overlijden. Bijgevolg moeten de andere financiële instrumenten, al dan
niet openbaar, steeds gewaardeerd worden tegen de verkoopwaarde
op de datum van het overlijden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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

V.U.: Francis Peene, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 19449

De waarderingsregels voor financiële instrumenten werden recent
eveneens gewijzigd zodat die nu aansluiten bij de Vlaamse regeling
hierboven. Voor sterfgevallen die zich hebben voorgedaan vanaf 14
december 2012, heeft die wetswijziging tot gevolg dat de aangevers
kunnen kiezen uit de gemiddelde maand(slot)koers van de maand
van overlijden en de twee daaropvolgende maanden. Die regel geldt
voor openbare financiële instrumenten, genoteerd in een EER-lidstaat
(Europese Economische Ruimte) (andere dan België) en voor de

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.

2

