SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN
Inleiding
Successierechten/erfbelastingen zijn een gewestelijke materie. Dit betekent dat de gewestelijke overheden volledige bevoegdheid
krijgen met name wat de wijziging van de heffingsgrondslag betreft, de vaststelling van de tarieven, de vrijstellingen en de
verminderingen.
De successierechten/erfbelastingen van rijksinwoners zijn verschuldigd in het gewest waar de overledene, op het ogenblik van
zijn/haar overlijden, zijn/haar fiscale woonplaats had. Indien de fiscale woonplaats, tijdens de vijf jaar voorafgaand aan het
overlijden, in meerdere gewesten in België was gelegen, wordt het gewest genomen waar de woonplaats tijdens deze periode het
langst was gevestigd.
De tarieven successierechten/erfbelastingen vindt u in hoofdstuk I voor het Waalse Gewest, in hoofdstuk II voor het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest en in hoofdstuk III voor het Vlaamse Gewest.

I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST
1. Rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden
A. Notie samenwonende
Het tarief successierechten onder echtgenoten is enkel van toepassing voor "wettelijke" samenwonenden. Onder wettelijke
samenwonende verstaat men de persoon die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap met de erflater
samenwoonde en die met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd conform de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek.
B. Gelijkschakeling met een verkrijging in rechte lijn
•
•

•
•

De verkrijging tussen een stiefouder en een stiefkind (in het kader van een wedersamengesteld gezin) wordt altijd
gelijkgesteld met een verkrijging in rechte lijn.
De gelijkstelling met een vererving in de rechte lijn wordt tevens van toepassing verklaard in de situatie waarin een kind
erft van een persoon waarmee zijn natuurlijke ouder wettelijk samenwoont; en omgekeerd ook, op de situatie waarin een
persoon die met de ouder van het kind wettelijk samenwoont, erft van dat kind.
De gelijkstelling met echtgenoten houdt op van zodra de wettelijke samenwonenden een verklaring tot beëindiging van
wettelijk samenwonen hebben gedaan en ze geen gemeenschappelijke kinderen of afstammelingen hebben.
Een overdracht tussen een opvangouder, een voogd, een toeziend voogd of een pleegvoogd en een kind dat opgevoed is
door één van deze personen wordt gelijkgesteld met een verkrijging in rechte lijn op voorwaarde dat het kind vóór de
leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben en gedurende 6 onafgebroken jaren, uitsluitend of hoofdzakelijk van die persoon of
eventueel van die persoon en zijn echtgenoot of zijn wettelijke samenwonende samen, de hulp en de verzorging heeft
gekregen welke kinderen normaal van hun ouders krijgen.

C. Opgelet: Gelijkschakeling op gebied van successierechten heeft geen impact op het
burgerlijk erfrecht
De wet voorziet niet dat stiefkinderen en stiefouders (in het kader van een wedersamengesteld gezin) van elkaar erven. Het is
echter wel mogelijk dat zij in hun testament een legaat opnemen waarin ze elkaar legateren. In voorkomend geval zullen zij op
deze legaten de successierechten betalen, zoals deze voorzien zijn tussen echtgenoten, in rechte lijn en tussen wettelijk
samenwonenden.
D. Tarief - Algemeenheden
Successierechten zijn verschuldigd op het netto-erfdeel van elke rechthebbende.
Bedrag in EUR
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.000,01 – 150.000
150.00001 – 200.000
200.000,01 – 250.000
250.000,01 – 500.000
Meer dan 500.000

Verschuldigde rechten
3%
375,00 + 4% van bedrag groter dan 12.500
875,00 + 5% van bedrag groter dan 25.000
2.125,00 + 7% van bedrag groter dan 50.000
5.625,00 + 10% van bedrag groter dan 100.000
10.625,00 + 14% van bedrag groter dan 150.000
17.625,00 + 18% van bedrag groter dan 200.000
26.625,00 + 24% van bedrag groter dan 250.000
86.625,00 + 30% van bedrag groter dan 500.000
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E. Tarief – Gezinswoning
Bedrag in EUR
0,01-25.000
25.000,01 - 50.000
50.000,01 -160.000
160.000,01 – 175.000
175.000,01 -250.000
250.000,01 -500.000
meer dan 500.000

Echtgeno(o)t(e) / wettelijk
samenwonende partner
0%
0%
0%
5%
750,00 + 12% van bedrag groter dan
175.000
9.750,00 + 24% van bedrag groter dan
250.000
69.750 + 30% van bedrag groter dan
500.000

Erfgenaam, begiftigde,
legataris in rechte lijn
1%
250,00 + 2% van bedrag groter dan 25.000
750,00 + 5% van bedrag groter dan 50.000
6.250,00 + 5 % van het bedrag groter dan
160.000
7.000,00 + 12% van bedrag groter dan
175.000
16.000,00 + 24% van bedrag groter dan
250.000
76.000 + 30% van bedrag groter dan
500.000

Om van dit gunsttarief te kunnen genieten moet de erflater geheel of gedeeltelijk een gebouwd onroerend goed in volle eigendom
gehad hebben in het Waals Gewest, dat geheel of gedeeltelijk tot woning diende, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd had
gedurende minstens 5 jaar op datum van zijn overlijden (behalve in geval van overmacht of dwingende redenen van familiale,
medische, professionele of sociale aard). Bovendien dient de verwerving te gebeuren door een erfgenaam, een legataris of een
begiftigde in rechte lijn, door de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de erflater.
Voor nalatenschappen opengevallen vanaf 1 juni 2014 stelt de Waalse wetgever het erfdeel tot en met 160.000,00 EUR van de
langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner in de gezinswoning vrij van successierechten.
F. Vrijstellingen
De eerste schijf van 12.500 EUR is vrijgesteld van successierechten voor de wettelijk tot de erfenis geroepen erfgenamen in rechte
lijn en tussen echtgenoten of wettelijke samenwonenden. De tweede schijf van 12.500,01 EUR tot 25.000,00 EUR is ook vrijgesteld
van successierechten, wanneer het door de rechthebbende verkregen netto-aandeel niet meer bedraagt dan 125.000,00 EUR.
Dit bedrag wordt voor een kind onder de 21 jaar verhoogd met 2.500 EUR voor ieder vol jaar dat nog dient te verstrijken tot zij de
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, en voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) of voor de wettelijke samenwonende met de helft van
de aan zijn/haar minderjarige kinderen verleende bijkomende verminderingen.
Sinds 1 januari 2009 houdt men geen rekening, om de verschuldigde successierechten te berekenen, met de waarde van goederen
die voorheen werden geschonken en terugkeren naar de schenker op voorwaarde dat aan de volgende 4 cumulatieve voorwaarden
wordt voldaan:
•
de goederen moeten geschonken zijn aan de overledene in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van het
overlijden;
•
voor de datum van het overlijden werd de schenking geregistreerd of is ze verplicht registreerbaar geworden;
•
de geschonken goederen of hun tegenwaarde, indien ze zijn vervreemd, moeten aanwezig zijn in het patrimonium
van de overledene (belastbaar actief);
•
de goederen moeten “terugkeren” in het patrimonium van de schenker volgend op het overlijden van de begiftigde,
hetzij als gevolg van de wet (wettelijke devolutie); hetzij als gevolg van testamentaire bepalingen (testamentaire
devolutie); hetzij als gevolg van de wettelijke terugkeer in het geval dat de begiftigde geen beding van terugkeer heeft
voorzien.
De waarde waarmee geen rekening wordt gehouden is gelijk aan de waarde op grond waarvan de geschonken goederen
onderworpen werden aan het schenkingsrecht, beperkt tot het netto aandeel van de erfgenaam (die voorheen schonk) in die
goederen, of indien ze vervreemd zijn, in hun prijs.
Sinds 01.12.2011, wordt van successierechten vrijgesteld, tegen een bedrag van 250.000 EUR, hetgeen verkregen wordt door de
ouders, grootouders kinderen, kleinkinderen zonder beperking – die bij wet tot de erfenis worden geroepen – van een slachtoffer
dat overleden is ten gevolge van een uitzonderlijke daad van geweld.
Als uitzonderlijke daad van geweld wordt beschouwd: elke intentioneel gepleegde daad van geweld uitgaande van één enkele
persoon of van een groep personen waarbij onder de bevolking een gevoel van vrees en onveiligheid ontstond wegens enerzijds de
gewelddaad op zich en anderzijds de ernstige gevolgen ervan, zoals de aanslag op de fysieke en / of morele integriteit van de op
het ogenblik van de daad aanwezige bevolking.
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G. Verminderingen
Het bedrag van het recht vereffend ten laste van de erfgenaam, legataris of begiftigde die minstens drie kinderen in leven heeft die
de leeftijd van eenentwintig jaar niet hadden bereikt bij het openvallen van de nalatenschap, wordt verminderd met 2% voor elk
van deze kinderen, zonder dat de vermindering 62 EUR per kind mag overschrijden. Deze vermindering wordt ten gunste van de
overlevende echtgenoot of wettelijke samenwonende gebracht op 4% per kind dat de leeftijd van eenentwintig jaar niet had bereikt,
zonder dat de vermindering 124 EUR per kind mag overschrijden. Een verwekt kind wordt gelijkgesteld met een geboren kind, op
voorwaarde dat hij/zij levensvatbaar geboren wordt.
H. Progressievoorbehoud
Indien er schenkingen onder levenden zijn gedaan aan een erfgenaam in een akte die minder dan drie jaar vóór het overlijden werd
verleden, en die vóór de datum van overlijden ter registratie werden aangeboden of verplicht registreerbaar is geworden, dient de
grondslag waarop het registratierecht berekend werd (of had moeten worden), bij het erfdeel van de erfgenaam te worden gevoegd
teneinde het tarief te berekenen dat van toepassing is inzake successierechten.
Bovendien, indien de erfgenaam een aandeel verwerft in de gezinswoning met verlaagd tarief, moet men
de berekeningsbasis waarop het verlaagd tarief toegepast werd toevoegen bij het overige erfdeel.
Deze regel is niet van toepassing op schenkingen van roerende goederen die genoten hebben van het verlaagd tarief van 3,3%,
noch op schenkingen van ondernemingen die genoten hebben van het verlaagd tarief van 0%.
2. Tussen broers en zussen, tussen ooms/tantes en neven/nichten en tussen alle andere personen
A. Tarief
1) Tussen broers en zussen
Successierechten zijn verschuldigd op het netto-erfdeel van elke rechthebbende
Bedrag in EUR
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000

Verschuldigde rechten
20%
2.500,00 + 25% van bedrag groter dan 12.500
5.625,00 + 35% van bedrag groter dan 25.000
23.125,00 + 50% van bedrag groter dan 75.000
73.125,00 + 65% van bedrag groter dan 175.000

2) Tussen ooms/tantes en neven/nichten
Bedrag in EUR
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000

Verschuldigde rechten
25%
3.125,00 + 30% van bedrag groter dan 12.500
6.875,00 + 40% van bedrag groter dan 25.000
26.875,00 + 55% van bedrag groter dan 75.000
81.875,00 + 70% van bedrag groter dan 175.000

3) Tussen alle andere personen
Bedrag in EUR
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000

Verschuldigde rechten
30%
3.750,00 + 35% van bedrag groter dan 12.500
8.125,00 + 60% van bedrag groter dan 25.000
38.125,00 + 80% van bedrag groter dan 75.000
118.125,00 + 80% van bedrag groter dan 175.000

B. Vrijstelling
Wanneer de netto-nalatenschap verkregen door de erfgenaam minder dan 620 EUR bedraagt, is geen enkel recht verschuldigd.
Sinds 01.12.2011 wordt van successierechten vrijgesteld, tegen een bedrag van 250.000 EUR, hetgeen verkregen wordt door een
broer / zus en hun kinderen - die bij wet tot de erfenis worden geroepen - van een slachtoffer dat overleden is ten gevolge van een
uitzonderlijke daad van geweld.
Als uitzonderlijke daad van geweld wordt beschouwd, elke intentioneel gepleegde daad van geweld uitgaande van één enkele
persoon of van een groep personen waarbij onder de bevolking een gevoel van vrees en onveiligheid ontstond wegens enerzijds de
gewelddaad op zich en anderzijds de ernstige gevolgen ervan, zoals de aanslag op de fysieke en / of morele integriteit van de op
het ogenblik van de daad aanwezige bevolking.
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Sinds 04.08.2013 wordt het vrijstellingssysteem tussen erfgenamen in rechte lijn toepasselijk voor hetgeen verkregen wordt door
een bij wet tot de erfenis geroepen erfgenaam in de zijlijn tot in de tweede graad (broers en zussen) in de nalatenschap van een
minderjarige erflater. Deze vrijstelling geldt ongeacht wat dan ook de oorzaak is van het overlijden en geldt voor de eerste schijf
van 12.500 EUR en voor een bijkomende schijf van 12.500 EUR indien het netto-aandeel van de erfgenaam de 125.000 EUR niet
overschrijdt.
C. Vermindering
Het bedrag van het recht vereffend ten laste van de erfgenaam, legataris of begiftigde, die minstens drie kinderen in leven heeft
die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hadden bereikt bij het openvallen van de nalatenschap, wordt verminderd met 2% voor
elk van deze kinderen, zonder dat de vermindering 62 EUR per kind mag overschrijden. Een verwekt kind wordt gelijkgesteld met
een geboren kind, op voorwaarde dat hij/zij levensvatbaar geboren wordt.
D. Progressievoorbehoud
Indien er schenkingen onder levenden zijn gedaan aan een erfgenaam in een akte die minder dan drie jaar vóór het overlijden werd
verleden, en die vóór de datum van overlijden ter registratie werden aangeboden of verplicht registreerbaar is geworden, dient de
grondslag waarop het registratierecht berekend werd (of had moeten worden), bij het erfdeel van de erfgenaam te worden gevoegd
teneinde het tarief te berekenen dat van toepassing is inzake successierechten.
Deze regel is niet van toepassing op schenkingen van roerende goederen die genoten hebben van het verlaagd tarief van 5,5% of
7,7%, noch op schenkingen van ondernemingen die genoten hebben van het verlaagd tarief van 0%.
3. Vererving van ondernemingen
A. Principe
Het successierecht wordt verlaagd tot 0% voor de verkrijging van een netto-aandeel in een onderneming, indien de overdracht een
zakelijk recht (volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik) omvat op:
•

•

•

goederen die een universaliteit van goederen, een bedrijfstak of een handelsfonds uitmaken, waarmee de overledene
alleen of samen met andere personen op de dag van het overlijden een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouw- of
bosactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post uitoefende;
op effecten van een vennootschap waarvan de effectieve directiezetel gevestigd is in een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte en die zelf of samen met haar dochtervennootschappen als hoofdberoep een industriële, handels-,
ambachts-, landbouw- of bosonderneming, een vrij beroep, een ambt of een post uitoefent op een geconsolideerde basis
voor de vennootschap en haar dochtervennootschappen, voor het lopende boekjaar van de vennootschap, afgesloten op
het ogenblik van het overlijden van de erflater;
op de schuldvorderingen van een in het vorig punt bedoelde vennootschap.

Onder netto-aandeel dient de waarde te worden verstaan van het geheel van de zakelijke rechten op de bovengenoemde goederen
of de waarde van de zakelijke rechten op de effecten en schuldvorderingen zoals hierboven bedoeld, verminderd met de schulden
en begrafeniskosten, doch met uitsluiting van de schulden die in het bijzonder betrekking hebben op een onroerend goed dat
gedeeltelijk is overgedragen met toepassing van het verlaagd recht, gezien de gedeeltelijke bestemming ervan als woning.
De gunstmaatregel is van toepassing zonder dat enige verwantschapsband tussen de overledene en de erfgenamen of legatarissen
vereist is.
Sinds 23 december 2009 kunnen landbouwgronden overgedragen worden met toepassing van het tarief van 0% indien er sommige
voorwaarden nageleefd worden.
B. Voorwaarden
Het gunstregime is enkel van toepassing indien er zekere participatievoorwaarden en voorwaarden voor het behoud worden
nageleefd. Voor meer informatie in dit verband raden wij u aan om uw bankier te contacteren.
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II. SUCCESSIERECHTEN IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST
De 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn: Brussel-Stad, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis,
Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette, Evere, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem,
Watermael-Bosvoorde, Ukkel, Vorst, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Joost-ten-Node.
1. Rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwonenden
A. Notie samenwonende
•

•

Het moet gaan om "wettelijk" samenwonenden: de persoon die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap
met de erflater een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd conform de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek.
De gelijkstelling met echtgenoten houdt op zodra de wettelijke samenwoning een einde heeft genomen, tenzij zij
gemeenschappelijke kinderen of afstammelingen hebben.

B. Gelijkschakeling met een verkrijging in rechte lijn
1) In neergaande lijn
Worden gelijkgesteld met een erfgenaam in rechte lijn: een kind dat niet afstamt van de erflater, op voorwaarde dat het kind vóór
de leeftijd van 21 jaar, gedurende 6 jaar ononderbroken van de erflater of van de erflater en zijn echtgenoot of wettelijke
samenwonende partner, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen.
2) In opgaande lijn
Voor de toepassing van het tarief in rechte lijn, wordt eveneens met de vader of de moeder van de erflater gelijkgesteld, de
persoon die aan de erflater, onder dezelfde voorwaarden, de hulp en verzorging heeft gegeven waarover hierboven sprake.
C. Opgelet: Gelijkschakeling op gebied van successierechten heeft geen impact op het burgerlijk erfrecht
Het wettelijk erfrecht voorziet niet dat de erflater en een kind dat niet van hem afstamt anderzijds van elkaar erven. Het is echter
wel mogelijk dat zij in hun testament een legaat opnemen waarin ze elkaar legateren. In voorkomend geval zullen zij op deze
legaten successierechten betalen, zoals deze voorzien zijn in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwonenden.
D. Tarief – Algemeenheden
Successierechten zijn verschuldigd op het netto-erfdeel van elke rechthebbende
Bedrag in EUR
0,01 - 50.000
50 000,01-100.000
130.000,01-175.000
175.000,01-250.000
250.000,01-500.000
Meer dan 500.000

Verschuldigde rechten
3%
1.500 +8% van bedrag groter dan 50.000
5.500 + 9% van bedrag groter dan 100.000
12.250 + 18% van bedrag groter dan 175.000
25.750 + 24% van bedrag groter dan 250.000
85.750 + 30% van bedrag groter dan 500.000

E. Tarief – Gezinswoning
Sinds 01.01.2014 is het nettogedeelte van de overlevende echtgenoot of van de wettelijke samenwonende van de overledene in de
gezinswoning vrijgesteld van successierechten vermits aan volgende voorwaarde is voldaan :
- het onroerend goed moet in het Brussels gewest gelegen zijn
- de woning moest als gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats van de overledene en zijn echtgenoot of samenwonende
dienen op de datum van zijn overlijden, behalve in geval van :
o feitelijke scheiding van de echtgenoten of wettelijke samenwonenden
o overmacht die tot het overlijden geduurd heeft.
Deze vrijstelling geldt enkel voor de echtgenoot en voor de wettelijke samenwonende die geen verwantschap met de overledene
had. Een bloedverwant in rechte lijn van de erflater of een rechtverkrijgende die voor de toepassing van het tarief met een
bloedverwant in de rechte lijn wordt gelijkgesteld, of een broer of een zuster, of een neef of een nicht, of een oom of een tante, zijn
van deze vrijstelling uitgesloten.
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Tarief van toepassing voor wettelijke samenwonenden die een verwantschap met de overledene hadden (en die dus
uitgesloten van de bovenvermelde vrijstelling zijn) en aan de erfgenamen in rechte lijn (en gelijkgestelden)
Bedrag in EUR
0,01 - 50.000
50.000,01-100.000
100.000,01-175.000
175.000,01-250.000
250.000,01-500.000
Meer dan 500.000

Verschuldigde rechten
2%
1.000 + 5,3% van bedrag groter dan 50.000
3.650 + 6% van bedrag groter dan 100.000
8.150 + 12% van bedrag groter dan 175.000
17.150 + 24% van bedrag groter dan 250.000
77.150 + 30% van bedrag groter dan 500.000

Om van het tarief voor de gezinswoning te kunnen genieten, moet de erflater geheel of gedeeltelijk een gebouwd onroerend goed in
volle eigendom gehad hebben in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd had gedurende
minstens 5 jaar op datum van zijn overlijden (behalve in geval van overmacht).
F. Vrijstellingen
De eerste schijf van 15.000 EUR is vrijgesteld van successierechten voor de wettelijk tot de erfenis geroepen erfgenamen in rechte
lijn of tussen echtgenoten en/of wettelijke samenwonenden.
Dit bedrag wordt voor een kind onder de 21 jaar verhoogd met 2.500 EUR per jaar tot het bereiken van die leeftijd, en voor de
langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende met de helft van de aan hun gemeenschappelijke kinderen verleende
bijkomende verminderingen.
G. Verminderingen
Het bedrag van het recht vereffend ten laste van de erfgenaam, legataris of begiftigde die minstens drie kinderen in leven heeft die
de leeftijd van eenentwintig jaar niet hadden bereikt bij het openvallen van de nalatenschap, wordt verminderd met 2% voor elk
van deze kinderen, zonder dat de vermindering 62 EUR per kind mag overschrijden. Deze vermindering wordt ten gunste van de
overlevende echtgenoot of wettelijke samenwonende gebracht op 4% per kind dat de leeftijd van eenentwintig jaar niet had bereikt,
zonder dat de vermindering 124 EUR per kind mag overschrijden. Een verwekt kind wordt gelijkgesteld met een geboren kind, op
voorwaarde dat hij/zij levensvatbaar ter wereld komt.
H. Progressievoorbehoud
Indien er schenkingen onder levenden zijn gedaan aan een erfgenaam in een akte die minder dan drie jaar vóór het overlijden werd
verleden, en die vóór de datum van overlijden ter registratie werden aangeboden of verplicht registreerbaar is geworden, dient de
grondslag waarop het registratierecht berekend werd (of had moeten worden), bij het erfdeel van de erfgenaam te worden gevoegd
teneinde het tarief te berekenen dat van toepassing is inzake successierechten.
Bovendien, indien de erfgenaam een aandeel verwerft in de gezinswoning met verlaagd tarief, moet men
de berekeningsbasis waarop het verlaagd tarief toegepast werd, toevoegen bij het overige erfdeel. Indien
de erfgenaam genoten heeft van een erfrechtelijke overdracht van een KMO tegen het 3%-tarief, moet
men dit netto-deel toevoegen bij het overige erfdeel.
Deze regel is niet van toepassing op schenkingen van roerende goederen die genoten hebben van het verlaagd tarief van 3%.
2. Tussen broers en zussen, tussen ooms/tantes en neven/nichten en tussen alle andere personen
A. Tarieven
1) Tussen broers en zussen
Bedrag in EUR
Verschuldigde rechten
0,01 - 12.500
20%
12.500,01- 25.000
2.500 + 25% van bedrag groter dan 12.500
25.000,01 - 50.000
5.625 + 30% van bedrag groter dan 25.000
50.000-,01 100.000
13.125 + 40% van bedrag groter dan 50.000
100.000,01-175.000
33.125 + 55% van bedrag groter dan 100.000
175.000,01-250.000
74.375 + 60% van bedrag groter dan 175.000
Meer dan 250.000
119.375 + 65% van bedrag groter dan 250.000
Successierechten zijn verschuldigd op het netto-erfdeel van elke rechthebbende.
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2) Tussen ooms/tantes en neven/nichten
Bedrag in EUR
0,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000

Verschuldigde rechten
35%
17.500 +50% van bedrag groter dan 50.000
42.500 +60% van bedrag groter dan 100.000
87.500 +70% van bedrag groter dan 175.000

De tarieven tussen ooms/tantes en neven/nichten worden op de samengenomen erfdelen van die personen in de belastbare
waarde van de goederen toegepast. De tarieven zullen dus niet toegepast worden per erfdeel van elkeen afzonderlijk, maar wel op
de geglobaliseerde erfdelen van deze personen.
3) Tussen alle andere personen
Bedrag in EUR
0,01 -50.000
50.000,01-75.000
75.000,01-175.000
Meer dan 175.000

Verschuldigde rechten
40%
20.000 + 55% van bedrag groter dan 50.000
33.750 +65% van bedrag groter dan 75.000
98.750 +80% van bedrag groter dan 175.000

De tarieven tussen alle andere personen worden op de samengenomen erfdelen van deze personen in de belastbare waarde van de
goederen toegepast. De tarieven zullen dus niet toepast worden per erfdeel van elkeen afzonderlijk, maar wel op de
geglobaliseerde erfdelen van deze personen.
B. Vrijstelling
Als de netto-nalatenschap minder dan 1.250 EUR bedraagt, is geen successierecht verschuldigd.
C. Vermindering
Het bedrag van het recht vereffend ten laste van de erfgenaam, legataris of begiftigde die minstens drie kinderen in leven heeft die
de leeftijd van eenentwintig jaar niet hadden bereikt bij het openvallen van de nalatenschap, wordt verminderd met 2% voor elk
van deze kinderen, zonder dat de vermindering 62 EUR per kind mag overschrijden. Een verwekt kind wordt gelijkgesteld met een
geboren kind, op voorwaarde dat hij/zij levensvatbaar ter wereld komt.
D. Progressievoorbehoud
Indien er schenkingen onder levenden zijn gedaan aan een erfgenaam in een akte die minder dan drie jaar vóór het overlijden werd
verleden, en die vóór de datum van overlijden ter registratie werden aangeboden of verplicht registreerbaar is geworden, dient de
grondslag waarop het registratierecht berekend werd (of had moeten worden), bij het erfdeel van de erfgenaam te worden gevoegd
teneinde het tarief te berekenen dat van toepassing is inzake successierechten.
Bovendien, indien de erfgenaam een aandeel verwerft in de gezinswoning met verlaagd tarief, moet men
de berekeningsbasis waarop het verlaagd tarief toegepast werd, toevoegen bij het overige erfdeel. Indien
de erfgenaam genoten heeft van een erfrechtelijke overdracht van een KMO tegen het 3%-tarief, moet
men dit netto-deel toevoegen bij het overige erfdeel.
Deze regel is niet van toepassing op schenkingen van roerende goederen die genoten hebben van het verlaagde tarief van 7%.
3. Vererving van ondernemingen
A. Principe
Bij de successorale overgang van een kleine of middelgrote onderneming is een tarief van 3% van toepassing op het netto-erfdeel
van de erflater in de onderneming, voor zover de nalatenschap of de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel ten gevolge
van het overlijden betrekking heeft op:
•

•

het geheel van goederen die een universaliteit van goederen, een bedrijfstak of een handelsfonds vormen waarmee de
erflater of zijn echtgenote, op de dag van overlijden, een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf, een vrij
beroep, een ambt of een post uitoefende;
de volle eigendom van effecten (aandelen of onder bepaalde voorwaarden certificaten van aandelen) van een
vennootschap waarvan de zetel van werkelijke leiding gevestigd is in een lidstaat van de Europese economische ruimte en
die rechtstreeks een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep exploiteert.

Onder netto-erfdeel moet worden verstaan: de waarde van de hierboven bedoelde aandelen of de waarde van het geheel van de
hierboven bedoelde goederen, verminderd met de schulden of het gedeelte van deze schulden die enkel betrekking hebben op deze
goederen.
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De gunstmaatregel is van toepassing, ongeacht de graad van verwantschap met de overledene.
De Brusselse regeling is slechts van toepassing op verervingen van KMO's. Onder KMO moet worden verstaan, elke onderneming:
•
•
•

met minder dan 250 werknemers;
waarvan ofwel de jaaromzet 40 miljoen euro niet overschrijdt, ofwel het jaarlijks balanstotaal 27 miljoen euro niet
overschrijdt;
die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium, hetgeen inhoudt dat het kapitaal van de KMO niet voor 25% of meer in
handen mag zijn van een grote onderneming.

B. Voorwaarden
Het gunstregime is enkel van toepassing indien er zekere participatievoorwaarden en voorwaarden voor het behoud worden
nageleefd. Voor meer informatie in dit verband raden wij u aan om uw bankier te contacteren.

III. ERFBELASTINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST
1. In rechte lijn en tussen partners
A. Notie van partner in de zin van de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)
Vanaf 1 januari 2001 worden samenwonenden voor de Vlaamse erfbelastingen volledig gelijkgeschakeld met gehuwden, niet alleen
inzake tarieven maar ook inzake de splitsing tussen roerend en onroerend vermogen en de belastingvermindering.
De nieuwe VCF spreekt van partner, waaronder wordt verstaan :
•
•
•

zij die, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, met de overledene gehuwd was ;
zij die, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, met de overledene wettelijk samenwoonde
overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek;
zij die, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, minstens één jaar (drie jaar voor de gezinswoning en voor
de overdracht van familiale ondernemingen) ononderbroken samenwoonden met de overledene en die met hem een
gemeenschappelijke huishouding voerde.
Het bewijs van de periode van samenleving mag via een uittreksel uit het bevolkingsregister geeft een weerlegbaar
vermoeden van de ononderbroken samenwoning en van gemeenschappelijke huishouding.

B. Gelijkschakeling stiefkinderen en zorgkinderen
De verkrijging tussen een persoon en het kind van zijn partner(in het kader van een wedersamengesteld gezin) wordt altijd
gelijkgesteld met een verkrijging in de rechte lijn ongeacht of de verkrijging plaatsvindt voor of na het overlijden van de partner.
Als de verkrijging plaatsvindt na het overlijden van de partner, moet die laatste zijn hoedanigheid van partner ten aanzien van de
eerst vermelde persoon nog hebben op datum van overlijden.
Een verkrijging tussen een persoon en het kleinkind van zijn partner wordt niet gelijkgesteld met een verkrijging in de rechte lijn.
Een verkrijging tussen personen waartussen een relatie van zorgouder en zorgkind bestaat of heeft bestaan, wordt gelijkgesteld
met een verkrijging in de rechte lijn. Er is sprake van een zorgrelatie als iemand voor de leeftijd van 21 jaar gedurende 3
achteréénvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon, of
van de andere persoon en zijn partner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen.
C. Opgelet: Gelijkschakeling op gebied van erfbelastingheeft geen impact op het
burgerlijk erfrecht
Het wettelijk erfrecht voorziet niet dat stiefkinderen en stiefouders, in het kader van een wedersamengesteld gezin, als personen
waartussen een relatie van zorgouder en zorgkind bestaat of heeft bestaan, van elkaar erven. Het is echter wel mogelijk dat zij in
hun testament een legaat opnemen waarin ze elkaar legateren. In voorkomend geval zullen zij op deze legaten de erfbelasting
betalen, zoals deze voorzien zijn in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden.
D. Tarief
Dit tarief is voor elke rechthebbende afzonderlijk van toepassing op het netto-erfdeel in het roerend vermogen, als in het
onroerend vermogen.
Bedrag in EUR
0,01-50.000
50.000,01-250.000
meer dan 250.000
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E. Gemeenschappelijke verblijfplaats: vrijstelling
Vanaf 1 januari 2007 moet de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wie met de overledene samenwoonde niet langer erfbelasting
betalen op de gemeenschappelijke verblijfplaats. Wel moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:
•
De nalatenschap dient opengevallen te zijn in het Vlaamse Gewest;
•
de woning op het ogenblik van het overlijden tot gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn echtgenoot of zijn
wettelijke of feitelijke samenwonende (cfr. volgend punt) dient. Aan deze voorwaarde is ook voldaan, mits aan de
samenwoning een einde is gekomen:
o ofwel door een feitelijke scheiding van de echtgenoten of van de wettelijke samenwonenden;
o ofwel door de verplaatsing van de hoofdverblijfplaats van één van de of van beide betrokkenen naar een rust- of
verzorgingsinstelling;
o ofwel door een geval van overmacht dat tot op het ogenblik van het overlijden voortduurde.
•
de woning wordt geërfd, in zijn geheel of gedeeltelijk, in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom door de echtgenoot,
de wettelijke of feitelijke samenwonende. Wat de feitelijke samenwonenden betreft, is de vrijstelling alleen van toepassing
voor de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste drie jaar ononderbroken met
de erflater samenwoonde en met hem/haar een gemeenschappelijke huishouding voerde.
F. Splitsing tussen roerend en onroerend vermogen
De nalatenschappen in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden worden gesplitst in een roerend en onroerend gedeelte.
Schulden en begrafeniskosten worden bij voorrang aangerekend op het roerend gedeelte en op de familiale ondernemingen die van
het verlaagd tarief genieten. Indien de begunstigde erfgenaam echter kan aantonen dat de schulden specifiek werden aangegaan
om onroerende goederen te verwerven of te behouden kan hij/zij ze van het onroerend gedeelte aftrekken.
G. Belastingvermindering
De verschuldigde erfbelasting, voor erfdelen tot 50.000 EUR wordt verminderd voor elke erfgenaam in rechte lijn of tussen
echtgenoten of samenwonenden met een belastingvermindering. Deze belastingvermindering bekomt men op de volgende wijze:
belastingvermindering = 500 x (1 - (netto erfdeel/50.000))
Ten gunste van kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben, wordt er een bijkomende belastingvermindering van 75
EUR verleend, voor elk vol jaar dat nog moet verlopen tot zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. De overlevende echtgenoot of de
samenwonende geniet de helft van de bijkomende verminderingen die de gemeenschappelijke kinderen samen genieten.
H. Progressievoorbehoud
Indien er schenkingen onder levenden zijn gedaan aan een erfgenaam in een akte die minder dan drie jaar vóór het overlijden werd
verleden, en die vóór de datum van overlijden ter registratie werden aangeboden of verplicht registreerbaar is geworden, dient de
grondslag waarop de schenkbelasting berekend werd (of had moeten worden), bij het erfdeel van de erfgenaam te worden
gevoegd teneinde het tarief te berekenen dat van toepassing is inzake erfbelasting.
Dit progressievoorbehoud is echter niet van toepassing in volgende gevallen:
•
•
•

schenkingen van roerende goederen onderworpen aan het verlaagd tarief van 3%;
schenkingen van bouwgrond onderworpen aan het verlaagd tarief tussen echtgenoten, samenwonenden of in rechte lijn ;
schenkingen van ondernemingen aan het verlaagd tarief van 0%.

2. Tussen broers en zussen en tussen alle andere personen
A. Tarief
1) Tussen broers en zussen
Bedrag in EUR
0,01-75.000
75.000,01-125.000
meer dan 125.000

Verschuldigde rechten
30%
22.500 + 55% van bedrag groter dan 75.000
50.000 + 65% van bedrag groter dan 125.000

Erfbelasting is verschuldigd op het netto-erfdeel van elke rechthebbende.
2) Tussen alle andere personen
Er wordt in het Vlaamse Gewest geen onderscheid meer gemaakt tussen verervingen "onder ooms, tantes, neven en nichten" en
verervingen "onder derden".
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Bedrag in EUR
0,01-75.000
75.000,01 -125.000
meer dan 125.000

Verschuldigde rechten
45%
33.750 + 55% van bedrag groter dan 75.000
61.250 + 65% van bedrag groter dan 125.000

Deze tarieven zijn van toepassing op de totaliteit van de netto erfdelen verworven door de rechthebbenden.
B. Belastingvermindering
1) Tussen broers en zussen
Er is een belastingvermindering per erfdeel dat men op de volgende wijze bekomt:
Bedrag erfdeel in EUR
tot 18.750
tussen 18.750,01 en 75.000
boven 75.000

Belastingvermindering
2.000 x (netto erfdeel/18.750)
2.500 x (1 - (netto erfdeel/75.000))
geen belastingvermindering

2) Tussen alle andere personen
Voor de belastingvermindering baseert men zich ook op het totaal der erfdelen:
Erfdeel in EUR
Tot 12.500
tussen 12.500,01 en 75.000
boven 75.000

Belastingvermindering
2.000 x (totaal netto erfdelen/12.500)
2.400 x (1 - (totaal netto erfdelen/75.000))
geen belastingvermindering

De belastingvermindering wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de erfdelen.
C. Progressievoorbehoud
Indien er schenkingen onder levenden zijn gedaan aan een erfgenaam in een akte die minder dan drie jaar vóór het overlijden werd
verleden, en die vóór de datum van overlijden ter registratie werden aangeboden of verplicht registreerbaar is geworden, dient de
grondslag waarop het registratierecht berekend werd (of had moeten worden), bij het erfdeel van de erfgenaam te worden gevoegd
teneinde het tarief te berekenen dat van toepassing is inzake erfbelasting.
Dit progressievoorbehoud is echter niet van toepassing in volgende gevallen:
•
•

schenkingen van roerende goederen onderworpen aan het verlaagd tarief van 7%;
schenkingen van ondernemingen aan het verlaagd tarief van 0%.

3. Successorale overgang van ondernemingen
A. Principe
Voor overlijdens vanaf 1.01.2012 is de erfbelasting 3% in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden, en 7% tussen andere
personen, op de verkregen nettowaarde van:
•
de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de erflater of zijn
echtgenoot/samenwonende beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf
of een vrij beroep ;
•
de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van aandelen van een familiale vennootschap met zetel van
werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese economische ruimte, die de uitoefening van een nijverheids-,
handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft.
B. Voorwaarden
Het gunstregime is enkel van toepassing indien er zekere participatievoorwaarden en voorwaarden voor het behoud worden
nageleefd. Voor meer informatie in dit verband raden wij u aan om uw bankier te contacteren.
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