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INLEIDING  

1. Vanaf 1 januari 2015 werd de dienst van de Vlaamse belastingen voor zowel de 

successierechten als de registratierechten overgenomen door de Vlaamse 

belastingadministratie (hierna: ‘VLABEL’). Dit is het gevolg van een beslissing van de 

Vlaamse regering de dato 19 september 2011.
1
 Deze beslissing kreeg uitwerking in artikel 10 

van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en 

begroting.
2
 Het Vlaams Gewest is sindsdien niet alleen bevoegd deze belastingen te innen 

maar ook de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen te bepalen.
3
  

2. Ingevolge deze overname door de gewesten, wordt in Vlaanderen sinds 1 januari 2015 

niet langer gesproken van “successierechten”
4
 maar van “erfbelasting”. De nieuwe term 

omvat naast het successierecht
5
 ook het recht van overgang

6
. De Vlaamse decreetgever 

integreert deze erfbelasting dan ook onmiddellijk in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna: 

‘VCF’).
7
   

De Vlaamse decreetgever heeft vooreerst met de bestaande procedure komaf gemaakt. Er 

wordt nu ook voor de erfbelasting in een nieuwe procedure voorzien.
8
 De erfbelasting wordt 

procedureel gelijkgesteld met de andere, bestaande, belastingen waarvoor VLABEL reeds de 

inning op zich neemt.
9
 Als gevolg hiervan wordt  nu ook voor de erfbelasting gewerkt met een 

systeem van kohierbelasting. Dit betekent dat er ten opzichte van het vroegere systeem een 

volledig verschillende manier van inning en vordering zal worden toegepast. Er zal onder 

                                                 

1
 K. DESMET, “Wegwijs in de nieuwe taxatieregels inzake de Vlaamse registratie- en erfbelasting”, TFR 2015, 

afl. 484, 549, nr.1; H. CASIER, “De successierechten zijn dood. Leve de erfbelasting en de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit!”, Successierechten 2014, afl. 11, 2.  
2
 BS 26 november 2012. 

3
 Artt. 3, 4°; 4, §1 en 5 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, BS 

17 januari 1989. 
4
 “Successierechten” is de verzamelterm die werd gebruikt voor de belastingen die verschuldigd zijn naar 

aanleiding van het overlijden. 
5
 Successierecht: recht dat wordt geheven bij het overlijden van een rijksinwoner op zijn wereldwijde vermogen. 

6
 Recht van overgang: recht dat wordt geheven bij het overlijden van een niet-rijkswoner op zijn in België 

gelegen onroerende goederen. 
7
 Decreet 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29 

januari 2015. De Vlaamse Codex Fiscaliteit vond zijn wettelijke grondslag in het decreet van 13 december 2013 

houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit en omvatte voorheen al de regels inzake de onroerende voorheffing, de 

verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling, het eurovignet, de verkortingsheffing woningen en de 

leegstandsheffing bedrijfsruimten.  
8
 Titel 3 VCF. 

9
 De procedureregels zijn nu in overeenstemming met andere Vlaamse belastingen zoals bijvoorbeeld de 

onroerende voorheffing. 
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andere gewerkt worden met een aangifte- en aanslagformulier.
10

   De Vlaamse decreetgever 

wou op deze manier eenvormigheid en transparantie verwezenlijken.
11

 

3. De Vlaamse decreetgever had met de implementering van de erfbelasting in de VCF 

niet de bedoeling inhoudelijke wijzigingen teweeg te brengen.
12

 Toch zijn er enkele 

materieelrechtelijke wijzigingen ingeslopen. Zo ook bij de bepaling van het passief. Er kan nu 

immers gekozen worden voor een wettelijk bepaald forfait. Bovendien is ook de aanrekening 

van het passief op het actief nu duidelijk geregeld. Daarnaast worden sinds de integratie in de 

VCF ook nog enkele fictieve legaten anders ingevuld, zoals dit bijvoorbeeld het geval kan zijn 

bij levensverzekeringen. Tot slot heeft VLABEL nu ook enkele eigen standpunten die kunnen 

afwijken van de vroegere federale visie. In deze masterproef zal op het passief, en vooral de 

wijzigingen ervan sinds de VCF verder worden ingegaan. 

4. Vooreerst zullen de werkelijke schulden nader worden toegelicht. Dit zijn de schulden 

die bestaan op het moment van het overlijden en de begrafeniskosten. Vervolgens wordt het 

forfait zoals het ingevoerd is in de VCF besproken. Sinds de invoering van het wettelijke 

forfait is de bepaling reeds gewijzigd. Deze wijzigingen worden dan ook uitvoerig besproken. 

Daarna wordt toegelicht hoe het passief vervolgens moet worden toegerekend op het actief. 

Deze aanrekening kreeg in de VCF immers een eigen onderafdeling met twee afzonderlijke 

artikels. Tot slot wordt ingegaan op enkele niet toegelaten schulden. Dit zijn o.a. schulden die, 

wat betreft de erfbelasting, als legaten worden beschouwd. 

  

                                                 

10
 Voor een beknopt overzicht van de gewijzigde procedure, zie B. PEETERS en R. DESMET, “De Vlaamse 

registratie- en erfbelasting: overzicht van de ontwikkelingen sinds  1 januari 2015”, AFT 2015, afl. 12, 12-36.  
11

 MvT Parl.St. Vl.Parl., 114 (2014-2015), nr. 1, 4. 
12

 MvT bij ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Parl.St. 

Vl.Parl., stuk 114 (2014-2015), nr. 1, 287.  
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I. WERKELIJKE SCHULDEN 

5. De erfbelasting wordt gevestigd op alles wat uit de nalatenschap van een 

rijksinwoner
13

 wordt verkregen en daarenboven op de waarde van de onroerende goederen die 

in België gelegen zijn en verkregen worden uit de nalatenschap van iemand die geen 

rijksinwoner is.
14

 Men moet bijgevolg de belastbare waarde van desbetreffende goederen 

nagaan. Deze bekomt men door de waarde te berekenen van alle goederen die toebehoren aan 

de erflater (rijksinwoner) en van alle onroerende goederen die in het Vlaamse gewest te 

lokaliseren zijn
15

, verminderd met de schulden zoals bepaald in de VCF.
16

  

6. Om te bepalen welke goederen tot het actief van de nalatenschap behoren en deze 

vervolgens te waarderen dient men art. 2.7.3.2.1. tot en met art. 2.7.3.3.7. VCF ter hand te 

nemen. Op de waardering wordt in dit werk in principe niet verder ingegaan. 

7. Eenmaal men het actief bepaald heeft, moet dit verminderd worden met de schulden.
17

 

Om het passief van de nalatenschap te bepalen past men de artikelen 2.7.3.4.1. e.v. VFC toe. 

Het passief van de nalatenschap omvat (1) de schulden van de erflater die op de dag van zijn 

overlijden bestaan en (2) de begrafeniskosten.
18

 De omvang van het passief is niet gewijzigd 

ten opzichte van de regeling in het oude Vlaamse Wetboek der Successierechten (hierna: 

‘W.Succ.’). Artikel 27 W.Succ. bepaalde immers al het volgende: “Het passief van de 

nalatenschap van een rijksinwoner omvat enkel de op de dag van het overlijden bestaande 

schulden van de overledene en de begrafeniskosten”. 

8. Indien de erflater geen rijksinwoner is maar zijn domicilie of de zetel van zijn 

vermogen binnen de Europese Economische Ruimte had, worden alleen de schulden aanvaard 

                                                 

13
 Er geldt een weerlegbaar vermoeden dat de erflater een rijksinwoner is wanneer die, volgens de gegevens van 

het bevolkingsregister was ingeschreven in een Belgische gemeente. Indien men wil aantonen dat de erflater 

desgevallend toch geen rijksinwoner is, worden volgende criteria in acht genomen. (1) de permanentie van de 

bewoning, zijnde de fiscale woonplaats en (2) een geheel van feitelijke elementen die betrekking kunnen hebben 

op de professionele, administratieve, financiële, fiscale en/of familiale toestand van de erflater. (Administratief 

standpunt VLABEL nr. 15123 van 2 september 2015, “Begrijp ‘Rijksinwoner’ ”, (gepubliceerd op 28 september 

2015 www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting)). 
14

 Art. 2.7.3.1.1. VCF. 
15

 Lokalisatie gebeurt als volgt: in het gewest waar de goederen gelegen zijn; indien zij gelegen zijn in meerdere 

gewesten, in het gewest waartoe het ontvangstkantoor behoort in wiens ambtsgebied het deel van de goederen 

met het hoogste federaal kadastraal inkomen gelegen is. (art. 5, §2, 4°, tweede streepje van de Bijzondere wet 

betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, BS 17 januari 1989). 
16

 Artt. 2.7.3.2.1. en 2.7.3.2.2. VCF. 
17

 Art. 2.7.3.5.1. VCF. 
18

 Art. 2.7.3.4.1. VCF. 
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waarvan de aangevers het bewijs leveren dat ze specifiek zijn aangegaan om de onroerende 

goederen te verwerven of te behouden.
19

 

9. De twee schuldenposten die als passief van de nalatenschap worden aanvaard, zullen 

hierna besproken worden, te beginnen met de schulden die bestaan op het moment van 

overlijden. 

1. Schulden die bestaan op het moment van overlijden 

10. Men moet steeds nagaan of de schulden wel degelijk bestaan op het moment van het 

overlijden. Dit betekent dat de erflater zeker en definitief gehouden moet zijn ter voldoening 

van de schuld.
20

 Daarvoor maakt men gebruik van de regels van het Burgerlijk Wetboek. 

Deze worden aangevuld met enkele regels uit de VCF.
21 

Dat de erflater zeker en definitief 

gehouden moet zijn ter voldoening van de schuld werd in een recent arrest van het Hof van 

Cassatie nogmaals bevestigd.
22

 Het Hof bepaalde immers dat een schuld die is ontstaan door 

een borgstelling die door de erflater is aangegaan slechts in de nalatenschap kan worden 

opgenomen in die mate dat de nalatenschap de schuld ook daadwerkelijk heeft moeten 

betalen. De borgstelling alleen volstaat niet. De nalatenschap dient met andere woorden 

daadwerkelijk aangesproken te zijn geweest ingevolge de insolvabiliteit van de 

hoofdschuldenaar. 

De toegelaten bewijsmiddelen zijn terug te vinden in de artikelen 3.17.0.0.12., 3.17.0.0.8., 

3.17.0.0.3.  en 3.13.1.2.8. VCF, waarover verder meer.
23

 

Bovendien moeten ook de regels van het huwelijksvermogensrecht in acht worden genomen. 

Men moet steeds nagaan of een schuld eigen dan wel gemeenschappelijk is en op welk 

vermogen de schuld kan worden verhaald. Als de echtgenoten niet gehuwd zijn onder een 

gemeenschapsstelsel maar onder een stelsel van scheiding van goederen moet ook hier een 

                                                 

19
 Art. 2.7.3.4.1., lid 2 VCF. 

20
 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 636, nr. 660; R. 

DEBLAUWE, Inleiding tot de successierechten, Herentals, KnopsPublishing, 2013, 249, nr. 536; E. DE WILDE 

D’ESTMAEL, Les droits de succession et les droits de donation, Brussel, Larcier, 2010, 52-53; R. DEBLAUWE, R. 

ACKERMANS en S. VAN BREEDAM, “Successierechten 1978-2000” in VZW FISKOFOON (ed.), Fiscale 

Rechtspraakoverzichten, Brussel, Larcier, 2002, 31, nr. 88. 
21

 Bepaalde schulden worden immers niet aanvaard., denk bijvoorbeeld aan de schulden die uitsluitend bij 

uiterste wil erkend zijn. (artt. 2.7.3.4.3. en 2.7.3.4.4. VCF). 
22

 Cass. (1e k.) 20 maart 2014, AR F.12.0199.N, T.Not. 2015, afl. 2, 110.  
23

 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 638, nr. 662. 
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onderscheid worden gemaakt tussen de schulden onverdeeld en solidair aangegaan door beide 

echtgenoten en ten behoeve van beide echtgenoten enerzijds en de eigen schulden anderzijds. 

11. Men dient op te merken dat bepaalde schulden worden uitgesloten
24

. Denk 

bijvoorbeeld aan schulden die alleen bij uiterste wil worden erkend. Deze worden ingevolge 

een fictiebepaling gelijkgesteld met een legaat. Deze fictiebepaling wordt samen met enkele 

andere uitgesloten schulden verder uiteen gezet.
25

 

1.1. Huishoudelijke uitgaven 

12. Onder de categorie “schulden die bestaan op het ogenblik van overlijden”, vallen 

onder meer de huishoudelijke uitgaven. Hieronder moeten de schulden aangegaan ten 

behoeve van het gezin om de behoeften van het dagelijkse leven te dekken worden begrepen. 

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor woonst, kosten voor opvoeding van de kinderen, kosten 

van de laatste ziekte, kosten voor water en gas etc.
26

  

Deze schulden zijn enkel aftrekbaar in die mate dat ze nog niet betaald waren op het moment 

van overlijden. Bovendien kan enkel het deel dat betrekking heeft op de periode voorafgaand 

aan het overlijden in aanmerking worden genomen als schuld van de nalatenschap.
27

 

1.2. Belastingschulden 

13. Ook de belastingschulden vormen een schuld van de erflater op het moment van zijn 

overlijden.
28

 Schulden in de inkomstenbelasting die reeds bestonden op het ogenblik van 

overlijden doch nog niet waren betaald, vormen uiteraard aftrekbare schulden. Men kan zich 

evenwel afvragen wat er dient te gebeuren met belastingschulden betreffende de inkomsten 

                                                 

24
 Art. 2.7.1.0.3. en 2.7.3.4.3. VCF. 

25
 Infra randnummer 70 e.v. 

26
 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht- en planning, Kapelle-op-den Bos, Toth, 

2003, 182-183.  
27

 F. DELPORTE en N. VERMEULEN, Aangifte en invordering van de Vlaamse erfbelasting, Mechelen, Kluwer, 

2015, 49, nr. 90. 
28

 A. VAN GEEL, E. VAN GOIDSENHOVEN, M. GIJBELS, N. LAUWENS, R., ABIUSO en P., GABRIEL, “Vlaamse 

Codex Fiscaliteit [Partim Afdelingen I-III]”, in A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2015-2016, 

Mechelen, Kluwer, 1087-1088, nr. 2264. 
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die door de erflater werden genoten het jaar van het overlijden maar nog niet werden 

ingekohierd. Deze kunnen pro rata temporis worden afgetrokken.
29

  

14. VLABEL aanvaardt dat voor de berekening van het passief “personenbelasting” een 

raming van een boekhouder of een berekening van Tax On Web kan worden gebruikt. Deze 

berekening dient diegene te zijn van de ingediende aangifte en bijvoorbeeld niet van de 

voorbijgaande jaren. Mocht Tax On Web nog niet beschikbaar zijn, kan men achteraf nog 

steeds een teruggave vragen.
30

  

VLABEL meent aldus dat de aangevers gebruik kunnen maken van de berekening 

aangeboden door Tax On Web. Dit lijkt moeilijk verenigbaar met de visie van de FOD 

Financiën aangaande de inkomstenbelasting. Naar aanleiding van (grote) discrepanties tussen 

de berekening van Tax On Web en de uiteindelijk werkelijk verschuldigde belastingen in de 

inkomstenbelasting werd immers een persbericht de wereld ingestuurd. De berekeningen van 

Tax On Web waren niet accuraat vermits deze nog niet waren aangepast aan de zesde 

staatshervorming. De FOD Financiën meent dat “de berekening aangeboden via Tax On Web 

niet meer is dan een simulatie”.
31

 De vraag is dan nog maar hoeveel waarde VLABEL aan 

deze berekening kan hechten en of de Vlaamse administratie het hierboven besproken 

standpunt aan kan houden. Hoogstwaarschijnlijk zal dit niet het geval zijn. 

15. De erfgenamen kunnen ook een belastingsschuld aangeven terwijl de 

indieningstermijn is verstreken als het gaat om een belastingschuld die is ontstaan ingevolge 

regularisering voor de personenbelasting van niet aangegeven buitenlandse inkomsten van de 

erflater. Deze schuld zal door de administratie aanvaard worden als passief van de 

nalatenschap op twee voorwaarden. Ten eerste moeten de desbetreffende verzuimde goederen 

worden aangegeven in een verbeterende aangifte. Daarenboven moet de schuld effectief als 

                                                 

29
 F. DELPORTE en N. VERMEULEN, Aangifte en invordering van de Vlaamse erfbelasting, Mechelen, Kluwer, 

2015, 49, nr. 90; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht- en planning, Kapelle-op-

den Bos, Toth, 2003, 183. 
30

 Administratief Standpunt VLABEL nr. 15019 van 2 februari 2015, “Passief nalatenschap – Raming van de 

personenbelasting”, (gepubliceerd op 3 maart 2015 www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting). 
31

 J. TRUYTS, “Belastingafrekening minder voordelig dan voorspelling Tax-on-web”, 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2484007. 
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personenbelasting te identificeren zijn. Indien de erfgenamen gekozen hadden voor het forfait, 

kan deze tolerantie van VLABEL voor personenbelasting uiteraard niet worden toegepast.
 32

 

16. Daarenboven kan ook de onroerende voorheffing of een andere belasting die eventueel 

zou verschuldigd zijn, pro rata temporis, als een aftrekbare schuldenpost worden aanvaard.
33

  

1.3. Voorwaardelijke, eventuele en betwiste schulden 

17. Om onder deze categorie van aftrekbare schulden te vallen moet het gaan om 

verbintenissen voortvloeiend uit een schuld, waartoe de overledene gehouden was op het 

moment van zijn overlijden.  

18. Dit betekent dat ook schulden onder ontbindende voorwaarde in mindering kunnen 

worden gebracht. Indien de ontbindende voorwaarde zich later toch nog zou voordoen zal de 

schuld met terugwerkende kracht uit het passief verdwijnen. Er moet in dit geval een nieuwe 

aangifte worden ingediend waardoor er aanvullende rechten zullen worden geheven krachtens 

artikel 3.3.1.0.6. VCF. 

19. Schulden onder opschortende voorwaarde daarentegen worden niet aanvaard als 

schulden die bestaan ten tijde van het overlijden. Doch eenmaal de opschortende voorwaarde 

is vervuld, krijgt deze schuld een retroactieve werking tot op het ogenblik van het ontstaan 

van de schuld, waardoor deze toch nog in mindering kan worden gebracht.
34

 Er ontstaat dan 

een recht tot teruggave krachtens artikel 3.6.0.0.4. VCF.  

Voor eventuele schulden geldt eenzelfde regeling als voor de schulden onder opschortende 

voorwaarde. 

                                                 

32
 Administratief Standpunt VLABEL nr. 15165 van 30 november 2015, “Passief t.g.v. fiscale regularisatie – 

Aanvaardbaarheid” (gepubliceerd op 11 januari 2016 www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting). 
33

 F. DELPORTE, Sterven en erven – Praktische handleiding voor erfrecht, testamenten en successierechten, 

Mechelen, Kluwer, 2003, 174; DELPORTE, F., Praktische vragen successierechten, Diegem, H. van Zaaijen, 

2000, 154. Voor de berekening van de aftrekbare BTW- schulden die betrekking hebben op de lopende 

aangifteperiode moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de activiteit wordt voortgezet of niet. Meer 

hierover zie: J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 643, nr. 674. 
34

 L WEYTS “De aangifte van nalatenschap” in  L. WEYTS, Reeks Notarieel Recht - Notarieel fiscaal recht, Deel 

2, Mechelen, Kluwer, 2010, 267-271, nr. 264-272; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids 

successierecht- en planning, Kapelle-op-den Bos, Toth, 2003, 184; R. DEBLAUWE, R. ACKERMANS en S. VAN 

BREEDAM, “Successierechten 1978-2000” in VZW FISKOFOON (ed.), Fiscale Rechtspraakoverzichten, Brussel, 

Larcier, 2002, 31, nr. 88. 
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20. Inzake betwiste schulden wordt een onderscheid gemaakt naarmate slechts het bedrag 

van de schuld wordt betwist dan wel het bestaan van de schuld op zich.  In het eerste geval 

mag de schuld worden afgetrokken. De schuld moet dan in de aangifte voorlopig worden 

geraamd. In het geval de schuld zelf wordt betwist, is deze niet aftrekbaar.
35

 Als later de 

schuld komt vast te staan ontstaat er een recht op teruggave krachtens artikel 3.6.0.0.4. VCF. 

1.4. Schulden gewaarborgd door een verzekering 

21. Wat als een schuld gewaarborgd wordt door een verzekering, kan deze schuld dan nog 

als passief van de nalatenschap worden aangegeven? Denk bijvoorbeeld aan de 

uitvaartverzekering of een (hypothecaire) lening gewaarborgd door een levensverzekering. 

§1. LEVENSVERZEKERINGEN 

a. Lening 

22. Een lening valt in principe in het passief van de nalatenschap.
36

 Een (hypothecaire) 

lening aangegaan door twee personen die zich hoofdelijk verbinden komt slechts voor de helft 

van het uitstaand saldo in het passief van de nalatenschap indien één van beide schuldenaars 

komt te overlijden. De bedongen hoofdelijkheid ten opzichte van de schuldeiser heeft hier 

geen invloed op.
37

  

23.  Voor de waardering van een lening neemt men het nominaal bedrag van het kapitaal, 

de vervallen maar nog niet betaalde interesten en de gelopen interesten. Dit is met andere 

woorden de som die de ontlener zou moeten betalen indien hij de lening vervroegd zou willen 

terugbetalen op een ogenblik dat overeenstemt met het moment van overlijden. 

(“afkoopwaarde”) De wederbeleggingsvergoeding wordt weliswaar niet in acht genomen bij 

de waardering.
38

 

                                                 

35
 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 641-642, nr. 671; L 

WEYTS “De aangifte van nalatenschap” in  L. WEYTS, Reeks Notarieel Recht - Notarieel fiscaal recht, Deel 2, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 271-274, nr. 271-272; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids 

successierecht- en planning, Kapelle-op-den Bos, Toth, 2003, 185.  
36

 Het gaat immers om een schuld die bestaat op het ogenblik van overlijden. 
37

  M. PEETERS, Leningen voor privé-doeleinden : fiscale aspecten van hypothecaire en andere leningen, 

Diegem, Ced.Samsom, 2000, 391. Dit geldt overigens voor alle schulden die hoofdelijk en ondeelbaar zijn 

aangegaan. (J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 638, nr. 664). 
38

 M. PEETERS, Leningen voor privé-doeleinden : fiscale aspecten van hypothecaire en andere leningen, Diegem, 

Ced.Samsom, 2000, 392. PEETERS maakt voorts een onderscheid naargelang de manier van terugbetalen van de 
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b. Fictiebepaling 

24. Het is belangrijk de aandacht te vestigen op artikel 2.7.1.0.6. VCF
39

  dat de regeling 

omtrent “bedingen ten behoeve van een derde”
 40

 omvat. Dat artikel bepaalt dat “de sommen, 

renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het overlijden van de 

erflater, ingevolge een contract dat een door de erflater of door een derde in het voordeel van 

die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die 

persoon. Ook de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen, 

hetzij binnen drie jaar vóór het overlijden van de erflater, hetzij na het overlijden van de 

erflater, ingevolge een contract dat een door de erflater in het voordeel van die persoon 

gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.” Een 

voorbeeld van dergelijk beding is een levensverzekering.  

Hetzelfde geldt voor “sommen, renten of waarden die kosteloos aan de langstlevende 

echtgenoot toekomen ingevolge een contract dat door die langstlevende is afgesloten” indien 

de overledene gehuwd was onder een gemeenschapsstelsel. Paragraaf 2 bepaalt dat de regels 

ook van toepassing zijn op “sommen of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen 

toekomen bij het overlijden van degene die een levensverzekering aan order of aan toonder is 

aangegaan.”  

25. De fictiebepaling is in deze context relevant omdat deze ervoor kan zorgen dat 

uitkeringen in het kader van o.a. levensverzekeringen als fictief legaat worden beschouwd en 

aldus als belastbaar actief kunnen worden aangemerkt. Dit kan eveneens gevolgen hebben 

voor de aftrekbaarheid van de lening in het passief.
41

 Over de problematiek van de 

                                                                                                                                                         

lening, nl. “schuld terugbetaalbaar bij annuïteiten”, “schuld op termijn” en “vooruitbetaling der interesten”. (M. 

PEETERS, Leningen voor privé-doeleinden : fiscale aspecten van hypothecaire en andere leningen, Diegem, 

Ced.Samsom, 2000, 392-395). 
39

 Dit was vroeger art. 8 W.Succ. Vroeger omvatte artikel 8 W.Succ. naast de bedingen ten behoeve van een 

derde ook de specifieke situatie van de erflater-derdenbedinger die gehuwd was onder een gemeenschapsstelsel, 

de regeling daaromtrent is vandaag terug te vinden in artikel 2.7.3.2.8. VCF. (H. CASIER, “De erfbelasting in de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit: de materieelrechtelijke wijzigingen”, Successierechten 2015, afl. 4-5, 3) . 
40

 Een beding ten behoeve van een derde kan worden omschreven als een contract waarin een van de 

contractanten, in eigen naam en voor eigen rekening de nakoming van een welbepaalde prestatie van een ander 

rechtsubject bedingt, ten gunste van een derde die vreemd is aan het contract en er niet bij vertegenwoordigd is. 

(R. FELTKAMP en E. WELLEKENS, “Beding ten behoeve van een derde”, in  E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (ed.),  

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2012, 3.). 
41

 In principe is het immers zo dat enkel als de uitkering van een verzekering wordt beschouwd als zijnde ten 

bezwarende titel en dus niet als een fictief legaat conform art. 2.7.1.0.6. VCF, de schuld niet meer in het passief 

kan worden opgenomen. Dit is logisch want door de uitkering wordt de schuld betaald en dooft deze uit. 

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn14107&bron=doc
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levensverzekering kan heel wat worden gezegd. Ook VLABEL blijft nieuwe standpunten 

aangaande deze kwestie publiceren. Hieronder volgt slechts een beknopt overzicht van de 

bepalingen die relevant kunnen zijn bij het bepalen van het passief van de nalatenschap, meer 

bepaald wanneer een lening gewaarborgd wordt door een levensverzekering. 

c. (hypothecaire lening) gewaarborgd door een levensverzekering 

26. Een lening, inzonderheid een hypothecaire lening, is vaak gewaarborgd door een 

levensverzekering. Indien dit het geval is en een hypothecaire lening samengaat met een 

levensverzekering die op het hoofd van de ontlener rechtstreeks ten gunste van de schuldeiser 

werd afgesloten om de terugbetaling te waarborgen van het saldo van de lening bij het 

overlijden van de ontlener,
42

 is artikel 2.7.1.0.6. VCF niet van toepassing.  

Het bedrag dat door de verzekeraar aan de schuldeiser wordt betaald, wordt geacht een 

overdracht onder bezwarende titel te zijn. De schuldeiser dient geen erfbelasting te betalen op 

het overlijdenskapitaal dat hem toekomt.
43

 Uiteraard is dan ook het bedrag van de lening dat 

door de verzekering is uitgedoofd niet aftrekbaar in het passief.
44

 

27. De administratie meent dat de situatie niet verschillend is in het geval een 

groepsverzekering die voor het afsluiten van de lening werd onderschreven, nadien het 

voorwerp uitmaakt van een verrichting genaamd “aanwending als waarborg van de 

hypothecaire lening”. Dat kan uiteraard enkel als bepaalde voorwaarden gerespecteerd 

worden. De werkgever moet in eerste instantie akkoord zijn en ook de voorwaarden van het 

verzekeringsreglement moeten worden nageleefd.
45

  

                                                 

42
 Het gaat hier om een “tijdelijke levensverzekering met afnemend kapitaal”. 

43
 P. VAN EESBEECK, “Levensverzekering en conventionele terugkeer : hemel klaart (een beetje) op, Fiscoloog 

2016, afl. 1462, 7. 
44

 Besl. 26 januari 1973, Rep. RJ, S 27/20.01; F. DELPORTE, Sterven en erven – Praktische handleiding voor 

erfrecht, testamenten en successierechten, Mechelen, Kluwer, 2003, 182-183. 
45

 Besl. 26 januari 1973, Rep. RJ, S 27/20.01. Bovendien is het noodzakelijk dat het beding ten voordele van de 

aangeduide begunstigden van de verzekering wordt herroepen. Die herroeping dient te gebeuren ten belope van 

het saldo van de lening bij het overlijden van de ontlener. Dit is vereist omdat de rechten van de oorspronkelijke 

begunstigden wel kunnen blijven bestaan voor het eventuele saldo van het kapitaal na aanzuivering van de 

schuld van de lening. Indien de herroeping niet zou plaatsvinden zou artikel 2.7.1.0.6. VCF eventueel wel van 

toepassing kunnen zijn en zou het uitgekeerde kapitaal als fictief legaat in het actief van de nalatenschap belast 

kunnen worden. 
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28. In bepaalde gevallen is de situatie wat gecompliceerder dan diegene die hierboven werd 

geschetst. Zeker indien men met gehuwde ontleners zit, zijn er nog een aantal variaties 

denkbaar. 

29. Indien echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap een lening met het oog 

op de verwerving van een onroerend goed aangaan en ze waarborgen deze schuld door middel 

van een tijdelijke levensverzekering met afnemend kapitaal op het hoofd van één van hen, 

kan het volledige bedrag dat nog verschuldigd blijft op het moment van overlijden van de 

ander van het actief van de gemeenschap worden afgetrokken. Er is immers geen uitkering bij 

het overlijden van deze eerst gestorven echtgenoot. De administratie bepaalde in een 

beslissing van 19 februari 1969 dat “de aftrek mogelijk is, ondanks het feit dat de 

langstlevende echtgenoot, bij de lening, ten voordele van de schuldeiser een tijdelijke 

levensverzekering met afnemend kapitaal op zijn hoofd had onderscheven tot waarborg van 

het bedrag dat op de lening bij het overlijden van de onderschrijver verschuldigd is”
46

 

Als de langstlevende echtgenoot op wiens hoofde bovendien de levensverzekering werd 

onderschreven op zijn/haar beurt komt te overlijden en de verzekering alsnog uitwerking 

krijgt dan dient evenwel een nieuwe aangifte
47

 te worden ingediend door de erfgenamen van 

de eerststervende. Het bedrag dat bij het overlijden van de langstlevende door de verzekeraar 

wordt uitgekeerd moet in de nieuwe aangifte van de eerststervende als actief van de 

nalatenschap worden aangegeven.
48

 

30. Indien een gemengde levensverzekering
49

 werd afgesloten op het hoofd van één 

medeschuldenaar voor een hypothecaire lening die hoofdelijk door twee personen werd 

aangegaan en diegene op wiens hoofd de verzekering niet werd afgesloten, komt te overlijden, 

is de situatie anders.
50

  

                                                 

46
 Besl. 19 februari 1969, Rep. RJ, S 27/15.01. 

47
 De nieuwe aangifte dient te gebeuren conform art. 3.3.1.0.6. VCF. 

48
 Besl. 19 februari 1969, Rep. RJ, S 27/15.01; J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, 

Mechelen, Kluwer, 2015, 647-648, nr. 682; M. PEETERS, Leningen voor privé-doeleinden : fiscale aspecten van 

hypothecaire en andere leningen, Diegem, Ced.Samsom, 2000, 397-398. 
49

 Tijdens de duur van dergelijke lening zijn er geen kapitaalaflossingen. De terugbetaling van het kapitaal 

gebeurt op het einde van de looptijd van de lening. Deze terugbetaling gebeurt met het bedrag dat werd 

opgespaard door middel van premiestortingen van de gemengde levensverzekering. Denk hierbij aan de Tak 21 

of Tak 23 levensverzekeringen. 
50

 De premies van de verzekering worden ook betaald door diegene op wiens hoofd de verzekering werd 

onderschreven. 
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De schuldeiser heeft immers een rechtstreeks en actueel recht op het uitgekeerd kapitaal. De 

administratie meende in het verleden dat de schuld (voor de helft) in het passief van de 

nalatenschap kon worden aanvaard, in die mate dat, op het moment van overlijden, de 

terugbetaling nog niet gedekt was door de actuele afkoopwaarde van de verzekeringspolis. Er 

wordt op deze manier schuldvergelijking aanvaard tussen de hypothecaire schuld en de 

afkoopwaarde van de verzekeringspolis.
 51  

Dit is aldus de situatie wanneer dergelijke verzekering werd onderschreven voor een lening 

aangegaan door personen die niet gehuwd zijn of gehuwd zijn onder  een stelsel van scheiding 

van goederen.  

31. De administratie neemt een andere stelling indien een gemengde levensverzekering, 

als waarborg voor een hypothecaire lening, door de erflater wordt afgesloten op hoofd van de 

langstlevende echtgenoot en deze echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van 

gemeenschap.  

De federale administratie
52

 meende dat de schuldeiser geen rechtstreeks noch een actueel 

recht heeft op het uitgekeerd kapitaal. Indien de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde vervolgens 

komt te overlijden voor de vervaldag van het contract betekent dat dat de helft van de 

afkoopwaarde van de verzekering belastbaar is in de erfbelasting. Deze redenering is mede 

gebaseerd op de idee dat de afkoopwaarde van de verzekering tot het gemeenschappelijk 

vermogen behoort.
53

 

VLABEL neemt een ander standpunt in en is van oordeel dat de helft van de afkoopwaarde 

van de verzekering als fictief legaat
54

 moet worden beschouwd en aldus zo belastbaar is.
55

 Dit 

                                                 

51
 Besl. 14 november 1994, Rep. RJ, S 27/20.02 ; J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, 

Mechelen, Kluwer, 2015, 647-648, nr. 682; M. PEETERS, Leningen voor privé-doeleinden : fiscale aspecten van 

hypothecaire en andere leningen, Diegem, Ced.Samsom, 2000, 198-399. (Gelet op het feit dat er geen uitkering 

gebeurt door de verzekeraar moet de afkoopwaarde ook niet worden opgenomen in het actief van de 

nalatenschap). 
52

 Besl. 7 januari 1998, Rep. RJ, S27/20-03. 
53

 P. VAN EESBEECK, “Levensverzekering en echtgenoten met gemeenschap : Vlaamse donderwolken”, 

Fiscoloog 2015, afl. 1442, 1-2. 
54

 Artt. 2.7.1.0.6. j° 2.7.3.2.8. VCF. 
55

 Administratief Standpunt VLABEL nr. 15020 van 2 februari 2015, “Levensverzekeringscontracten afgesloten 

door de langstlevende echtgenoot” (gepubliceerd op 3 maart 2015 

www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting); A. VAN GEEL, E. VAN GOIDSENHOVEN, M. GIJBELS, 

N. LAUWENS, R. ABIUSO, en P. GABRIEL, “Vlaamse Codex Fiscaliteit [Partim Afdelingen I-III]”, in A. 

TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2015-2016, Mechelen, Kluwer, 1069, nr. 2196. 
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is voor discussie vatbaar omdat er helemaal geen uitkering wordt gedaan naar aanleiding van 

het overlijden van de echtgenoot-begunstigde van de verzekering.  

Er blijft discussie bestaan over de vele moeilijkheden die in dergelijke situaties voorkomen. 

Zo ook over de vraag hoe het passief moet worden geregeld. De administratie meende in het 

verleden dat van het totale bedrag van het kapitaal aangifte kon worden gedaan in het passief 

van het gemeenschappelijk vermogen.
56

 De administratie heeft deze beslissing echter alweer 

ingetrokken. Bovendien zal deze visie hoogstwaarschijnlijk niet stand houden gelet op de 

hierboven beschreven redenering van VLABEL om te komen tot de aangifte van de helft van 

de afkoopwaarde van de verzekering (als fictief legaat) in het actief. DECUYPER meent dat ook 

voor echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap het volgende zou moeten 

gelden: “(1) de schuld mag slechts voor het verschil tussen het kapitaal en de afkoopwaarde 

in aftrek worden genomen en; (2) er geen toepassing is van artikel 2.7.1.0.6. VCF omdat de 

overlevende echtgenoot in beginsel niets te ontvangen heeft als voordeel uit het contract, 

zolang de schuld niet geheel of gedeeltelijk is terugbetaald.”
57

 

§2. UITVAARTVERZEKERING 

32. De regels aangaande de uitvaartverzekering worden verder besproken.
 58

 Sinds de VCF 

zijn er enkele belangrijke wijzigingen hieromtrent ingevoerd die o.a. verband houden met de 

(on)mogelijkheid om voor het wettelijk forfait te kiezen voor het passief van de nalatenschap. 

Om die reden wordt de uitvaartverzekering bij het forfait nader toegelicht. 

2. Begrafeniskosten  

33. Begrafeniskosten zijn per definitie kosten die pas ontstaan na het overlijden van de 

erflater. Zij vallen derhalve niet onder de hierboven besproken bepaling maar vormen een 

afzonderlijke categorie aftrekbare schulden. Begrafeniskosten worden steeds als een eigen 

schuld beschouwd. Dit is van belang indien de erflater gehuwd was onder een stelsel van 

gemeenschap. 

                                                 

56
 Besl. 7 januari 1998, Rep. RJ, S27/20-03. 

57
 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 651-652, nr. 683/1. 

58
 Infra randnummer 57 e.v. 
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34. Onder het begrip begrafeniskosten kan worden verstaan alle kosten die door de 

begrafenis veroorzaakt worden volgens de zeden en de gebruiken van de streek op 

voorwaarde dat ze in verhouding staan tot de maatschappelijke stand en het vermogen van de 

overledene.
59

  

De facto komt dit neer op onder meer de kosten voor de grafconcessie, de grafsteen
60

 en het 

plaatsen daarvan, de kerkdienst, de rouwmaaltijd, het afleggen en balsemen van het stoffelijke 

overschot, de lijkkist, de lijkwagen, het stoelgeld in de kerk, de crematiekosten, de 

doodsprentjes, de plaatsing van de urne, de uitstrooiing van de as, het uitvoerereloon van een 

authentiek en internationaal testament etc. Uiteraard dienen deze allemaal in verhouding te 

staan tot de maatschappelijke stand van de overledene en de plaatselijke gebruiken. 

Bovendien mogen de gemaakte kosten niet buitensporig zijn ten aanzien van het actief van de 

nalatenschap.  Kosten voor het uitvoerereloon van eigenhandige testamenten, de rouwkledij, 

vrijwillige weelde-uitgaven, het onderhoud van het graf en dergelijke meer worden niet als 

begrafeniskost aanvaard door de administratie.
61

 

3. In het buitenland gevestigde “erfbelasting”  

35. De overledene kan goederen in het buitenland bezitten. Deze kunnen aanleiding geven 

tot de heffing van erfbelasting in dat land. Elk land kan immers zelf de grondslag waarop ze 

successierechten heft, bepalen.
62

 De erfbelasting in België van zulke erflater kan verminderd 

worden met het bedrag van de in het buitenland geheven belasting.
63

  

                                                 

59
 R. DEBLAUWE, Inleiding tot de successierechten, Herentals, KnopsPublishing, 2013, 253-254, nr. 541-544; E., 

SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht- en planning, Kapelle-op-den Bos, Toth, 

2003, 192; F. DELPORTE, Praktische vragen successierechten, Diegem, H. van Zaaijen, 2000, 145. 
60

 Strikt genomen zijn de kosten voor een grafconcessie, grafzerk of –kelder slechts volledig aftrekbaar voor 

zover ze enkel dienen voor de overledene. Indien de kosten gemaakt worden voor meerdere (vb. de echtgenoot) 

kunnen de kosten slechts afgetrokken worden ten belope van het aandeel van de overledene. 
61

 F. DELPORTE en N. VERMEULEN, Aangifte en invordering van de Vlaamse erfbelasting, Mechelen, Kluwer, 

2015, nr. 90; E. DE WILDE D’ESTMAEL, Les droits de succession et les droits de donation, Brussel, Larcier, 

2010,53; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT, en P. DONS, Praktijkgids successierecht- en planning, Kapelle-op-den 

Bos, Toth, 2003, 192-193; F. DELPORTE, Sterven en erven – Praktische handleiding voor erfrecht, testamenten 

en successierechten, Mechelen, Kluwer, 2003, 177-180; F. DELPORTE, Praktische vragen successierechten, 

Diegem, H. van Zaaijen, 2000, 145- 159; Brussel 3 december 1991, Rec.gén.enr.not. 1992, 227. 
62

 B. VERDICKT, “Successierechten op een internationale nalatenschap: de erfrechtverordening lost niet alle 

problemen op” in R. BARBAIX, N. CARETTE, M-A VREVEN, Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 296; HvJ 12 februari 2009, C-87/08.  
63

 De verrekening gebeurt art. 2.7.5.0.4. VCF; B. VERDICKT en W. VERMEULEN, “Meerwaardebelasting op de 

vererving van een buitenlands onroerend goed. Wat moet de successierechten in België?”, Successierechten 

2015, afl. 11, 3-5. 
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Dergelijke belasting kan niet als een schuld die bestaat op het moment van het overlijden 

worden beschouwd. De belasting ontstaat immers pas op het moment van het openvallen van 

de nalatenschap. De, in het buitenland geheven erfbelasting, kan evenmin als een 

begrafeniskost worden gezien. Strikt genomen gaat het hier dus niet om een passiefpost van 

de nalatenschap.  

36. Toch lijkt het interessant deze regeling hier te vermelden. De verrekening kan per slot 

van rekening toch een niet onbelangrijke impact hebben op de omvang van de verschuldigde 

erfbelasting. Bovendien is het onderscheid met een aftrekbare schuld niet steeds eenvoudig te 

maken.  

VLABEL maakt duidelijk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen een 

successierecht dat verschuldigd is door iedere erfopvolger persoonlijk op de goederen die hij 

verkrijgt door het overlijden enerzijds en de in het buitenland geheven belasting die gezien 

wordt als een last opgelegd aan de boedel anderzijds. Laatstgenoemde kan wel als een schuld 

van de nalatenschap worden gezien en valt onder het toepassingsgebied van de artikelen 

2.7.3.4.1. en 2.7.3.4.2. VCF en niet onder het toepassingsgebied van artikel 2.7.5.0.4. VCF. 

37. Meer concreet betekent dit, volgens VLABEL, dat de “Inheritance tax”
64

, die geheven 

wordt in het Verenigd Koninkrijk, aanvaard kan worden als passief van de nalatenschap. De 

“Inheritance tax” wordt gezien als specifiek passief van de goederen die in het buitenland in 

aanmerking komen voor de taks. Het gaat om een last die wordt opgelegd aan de boedel en 

aldus kan worden beschouwd als een schuld van de nalatenschap.  

De aangevers dienen bij het aangifteformulier de “Inheritance Tax account”, de “Calculation 

of Inheritance Tax” en een bewijs van betaling bij te voegen.  

38. Betreffende de “Federal Estate Tax” zoals die bestaat in de VSA was er wat 

onduidelijkheid. VLABEL meende oorspronkelijk dat deze belasting niet als passief in 

mindering kon worden gebracht daar het om een persoonlijke schuld van de erfopvolgers zou 

gaan. VLABEL week hiermee af van de vroegere federale visie.
65

 Dit Vlaamse standpunt 

                                                 

64
 Hier wordt bedoeld de Inheritance Tax die wordt geheven in het Verenigd Koninkrijk over het bezit van een 

niet-inwoner. 
65

 Besl. 1 december 1958, Rep.  RJ S 27/05.01 (de federale administratie was van oordeel dat het wel degelijk 

een belasting betrof die de erfenis rechtstreeks bezwaart en bijgevolg kon worden afgetrokken van de waarde 

van de goederen bij de waardering ervan om de te betalen erfbelasting te berekenen.).  
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bleef niet zonder kritiek.
 66

 VLABEL heeft echter haar standpunt herzien. De “Federal Estate 

Tax” wordt nu opnieuw aanvaard als passief van de nalatenschap waardoor een verrekening 

conform artikel 2.7.5.0.4. VCF zich niet langer opdringt.
67

  

39. Men kan zich de vraag stellen of VLABEL van andere, vroegere administratieve 

standpunten zal afwijken.  

Zo stelde de administratie in het verleden dat de  (successie)belasting die aan de Canadese 

Staat en aan de provincie Quebec betaald werd, successierechten zijn die door iedere 

erfgenaam persoonlijk verschuldigd zijn op de goederen die hij ingevolge het overlijden van 

de erflater krijgt.
68

 Deze kunnen bijgevolg niet als een passief van de nalatenschap in 

aanmerking worden genomen en vallen onder het toepassingsgebied van artikel 2.7.5.0.4. 

VCF en kunnen enkel worden verrekend.  

De “Estate Tax Return”
69

 in Canada, de “Estate Duty” in Australië en “Death Duty” in 

Nieuw-Zuid-Wales daarentegen werden in het verleden door de administratie wel als een last, 

opgelegd aan de boedel en bijgevolg als een schuld van de nalatenschap aanvaard. De 

belasting mag van de waarde van de goederen worden afgetrokken bij de waardering van die 

goederen die in België aan erfbelasting onderhavig zullen zijn.
70

  

We kunnen aannemen dat de oude standpunten blijven gelden zolang er niet uitdrukkelijk van 

wordt afgeweken door VLABEL.
71

  

                                                 

66
 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 665-667, nr. 706; B. 

VERDICKT, “Rechtspraak en Rulings. Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst, VIP 2015, afl. 2, 25- 

28. 
67

 Administratief Standpunt VLABEL nr. 15121 van 9 november 2015, “Dubbele belasting – Federal Estate Tax 

– Inheritance Tax Verenigd Koninkrijk” (gepubliceerd op 2 december 2015 

www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting).  
68

 Besl. 1 december 1958, Rep. RJ,  S 27/04.01.  
69

 Dit is een belasting die wordt betaald op de roerende goederen die worden nagelaten door een persoon die na 1 

januari 1959 is overleden. 
70

 Besl. 7 april 1969, Rep. RJ S 27/04.02; Besl. 21 november 1968, Rep. RJ S 27/14.01; B. VERDICKT en W. 

VERMEULEN, “Meerwaardebelasting op de vererving van een buitenlands onroerend goed. Wat moet de 

successierechten in België?”, Successierechten 2015, afl. 11, 5-6. 
71

 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 665-667, nr. 706. 
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4. Bewijs 

4.1. Algemeen 

40. Indien men de werkelijke schulden en de begrafeniskosten als passiefpost wil 

afgetrokken zien, moeten deze uiteraard voldoende bewezen worden. De toegelaten 

bewijsmiddelen zijn terug te vinden in artikelen 3.17.0.0.12., 3.17.0.0.8. en 3.17.0.0.3. VCF.  

41. De schulden moeten in principe bij de aangifte kunnen worden aangetoond door de 

aangevers.  

Indien de aangevers bepaalde stukken niet tijdig in hun bezit hebben om de desbetreffende 

schuld(en) bij de aangifte te bewijzen, aanvaardt VLABEL ze toch als passief onder bepaalde 

voorwaarden. Men moet kunnen aantonen, ofwel dat er een gegronde reden is voor het 

laattijdig overmaken van de stukken in kwestie, ofwel dat de aangevers wel wisten dat een 

factuur nog ging komen maar dat ze het bedrag ervan nog niet kenden. Als voldaan is aan 

deze voorwaarden, kan er krachtens art. 3.6.0.0.1. VCF ambtshalve ontheffing worden 

verleend.
72

 

4.2. Toegelaten bewijsmiddelen 

42. Artikel 3.17.0.0.12. VCF houdt een algemene regel in en bepaalt dat de schulden 

moeten worden bewezen door de bewijsmiddelen die “in rechte toelaatbaar zijn tussen de 

schuldeiser en de schuldenaar”. Dit zijn de bewijsregels van het gemeen recht die terug te 

vinden zijn in het burgerlijk wetboek.
73

 Dit betekent dat het bewijs in principe door een 

geschrift moet worden geleverd. Bepaalde schulden kunnen volgens het gemeen recht ook 

bewezen worden door getuigen en vermoedens.
74

 

                                                 

72
 Administratief Standpunt VLABEL nr. 15005 van 19 januari 2015, “Aangifte van de nalatenschap – Bewijs 

Passief – Bedrag factuur nog niet gekend” (gepubliceerd 3 februari 2015 

www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting); F. DELPORTE en N. VERMEULEN, Aangifte en 

invordering van de Vlaamse erfbelasting, Mechelen, Kluwer, 2015, 47, nr. 88. 
73

 Art. 1315 e.v. BW. 
74

 Dit is het geval voor een schuld die 375,00 EUR of minder bedraagt (art. 1341 BW); voor handelsschulden, 

voor schulden waarvoor het onmogelijk was voor de schuldeiser zich een schriftelijk bewijs te verschaffen (art. 

1348 BW); en voor schulden waar er reeds een begin van bewijs bestaat (art. 1347 BW). 
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Voor de schulden met betrekking tot het beroep en huishoudelijke uitgaven van het verstreken 

en het lopend jaar geldt een mildere regeling. Deze kunnen volgens het tweede lid van artikel 

3.17.0.0.12. VCF door getuigen en vermoedens worden vastgesteld. 

43. Het eerste lid van artikel 3.17.0.0.12 VCF regelt het bewijs van de schulden “ [… ] 

vermeld in artikel 2.7.3.4.2., derde lid […]”. Het is duidelijk dat deze bepaling niet is 

aangepast aan de wijzigingen die zijn gebeurd naar aanleiding van het reparatiedecreet van 17 

juli 2015
75

.  

Het derde lid van het huidig artikel 2.7.3.4.2. bepaalt immers het volgende: “Het forfait, 

vermeld in het eerste lid, en het forfait, vermeld in het tweede lid, kunnen niet gecombineerd, 

noch gecumuleerd worden”.  

Het derde lid van het oorspronkelijke artikel bepaalde daarentegen “De aangevers kunnen, in 

afwijking van het eerste lid, ervoor kiezen om de werkelijke schulden of werkelijke 

begrafeniskosten te bewijzen met een verklaring in de aangifte van de nalatenschap”.  

We kunnen er aldus van uitgaan dat het eerste lid van artikel 3.17.0.0.12. VCF nog steeds 

doelt op de oorspronkelijke wettekst en onterecht niet is gewijzigd naar aanleiding van de 

aanpassingen in het bovenvermelde reparatiedecreet.  

4.2. Bijzondere regelingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit 

44. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet nog enkele gevallen waar een verzwaarde 

bewijslast geldt maar ook enkele situaties waar een mildere bewijslast van toepassing is.
76

 

Hieronder wordt eerst de verminderde bewijslast besproken en daarna de gevallen waar een 

verzwaarde bewijslast geldt. 

§1. VERMINDERDE BEWIJSLAST 

45. Zoals hierboven reeds vermeld, kunnen de schulden betreffende het beroep en 

huishoudelijke uitgaven van het verstreken en het lopend jaar door getuigen en vermoedens 

worden bewezen. Hoewel de wet geen verdere voorwaarden stelt aan de beroepsuitoefening, 

                                                 

75
 BS 14 augustus 2015. 

76
 A. VAN GEEL, E. VAN GOIDSENHOVEN, M. GIJBELS, N. LAUWENS, R., ABIUSO en P., GABRIEL, “Vlaamse 

Codex Fiscaliteit [Partim Afdelingen I-III]”, in A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2015-2016, 

Mechelen, Kluwer, 1086-1087, nr. 2263. 
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kan men er van uitgaan dat de beoefenaars van vrije beroepen of ambachten en van 

landbouwers worden bedoeld, daar voor handelaars het de algemene regel is dat zij hun 

schulden met alle middelen rechtens kunnen bewijzen.
77

 

Deze verminderde bewijslast valt te verdedigen gelet op de aard van de schulden. Bovendien 

moet de schuld steeds aannemelijk worden gemaakt voor de administratie. Het is niet omdat 

getuigen en vermoedens als bewijs toegelaten zijn, dat dit voor de administratie steeds zal 

volstaan. 

§2. VERZWAARDE BEWIJSLAST 

46. De artikelen 3.17.0.0.8. en 3.17.0.0.3. VCF voorzien in een verzwaarde bewijslast.  

Artikel 3.17.0.0.8. bepaalt: “Voor het bewijs van het passief van de nalatenschap betreffende 

de erfbelasting volstaat het voorleggen van de rechtstitel niet om het bestaan vast te stellen 

van : 

1° de hypotheekschulden waarvan de inschrijving op de dag waarop de nalatenschap 

openviel, doorgehaald was of sinds één jaar vervallen was; 

2° de interesten van de al dan niet hypothecaire schulden, van de huur- en pachtsommen, 

boven het vervallen en het lopende jaar; 

3° de sinds meer dan een jaar vóór het overlijden verschenen termijnen van 

schuldbekentenissen waarvan het bedrag bij annuïteiten wordt afgelost.” 

In bovenvermelde drie gevallen wordt er bijkomend bewijs geëist omdat de aard van 

dergelijke schulden het vermoeden wekt dat ze voor het overlijden werden betaald. Het 

bijkomend bewijs kan geleverd worden door alle middelen rechtens.
78

  

Artikel 3.17.0.0.3. VCF houdt daarnaast een vermoeden in dat elk niet-gedagtekend 

betalingsbewijs geacht wordt betrekking te hebben op een schuld die voor het overlijden reeds 

werd voldaan. Het gaat om een weerlegbaar vermoeden. Het tegenbewijs kan door alle 

middelen rechtens worden geleverd.
79

 Gelet op het feit dat begrafeniskosten per definitie pas 

                                                 

77
 DECUYPER, J. en RUYSSEVELDT, J., Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 718, nr. 762;  A. VAN 

GEEL, E. VAN GOIDSENHOVEN, M. GIJBELS, N. LAUWENS, R., ABIUSO en P., GABRIEL, “Vlaamse Codex 

Fiscaliteit [Partim Afdelingen I-III]”, in A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2015-2016, Mechelen, 

Kluwer, 1086, nr. 2261. 
78

 DECUYPER, J. en RUYSSEVELDT, J., Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 719-722, nr.766-774.  
79

 DECUYPER, J. en RUYSSEVELDT, J., Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 720, nr. 767.  
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ontstaan na het overlijden is dit vermoeden vanzelfsprekend niet van toepassing op de 

desbetreffende kosten. 

47. Bovendien bestaat ook nog een verzwaarde bewijslast voor bepaalde 

“schuldbekentenissen” van de erflater. Deze worden in artikel 2.7.3.4.3. en 2.7.3.4.4. VCF 

omschreven. Hierop wordt verder dieper ingegaan.
80

 

§3. VERKLARING VAN DE SCHULDEISER 

48. Ten slotte bepaalt artikel 3.13.1.2.8. VCF dat op elk moment van de aangevers geëist 

kan worden dat ze een verklaring van de schuldeiser bezorgen, waarin wordt bevestigd dat 

een schuld die in het passief is opgenomen, ten laste van de overledene al bestond op de dag 

van zijn overlijden. De verklaring moet ondertekend worden door de schuldeiser, zijn 

wettelijke vertegenwoordiger of een daarvoor aangestelde gevolmachtigde.  

                                                 

80
 Infra randnummer 70 e.v. 



 

 21 

II.  FORFAITAIR PASSIEF 

49. Sinds 1 januari 2015 hebben de erflaters, zoals hierboven reeds vermeld, de 

mogelijkheid te opteren voor een wettelijk forfait met betrekking tot de roerende schulden en 

de begrafeniskosten.
81

 Dit betekent dat, in tegenstelling tot vroeger, de aangevers niet steeds 

gedwongen worden de werkelijke schulden te bewijzen.  

De aangevers staan aldus voor de keuze, ze kunnen opteren voor het forfait ofwel kiezen ze 

om de werkelijke (hogere) roerende schulden of de werkelijke (hogere) begrafeniskosten aan 

te tonen. De aangevers nemen hiertoe een verklaring op in de aangifte van de nalatenschap.
82

 

Daarbij aansluitend bepaalt de administratie dat het niet toegelaten is, om na het verstrijken 

van de aangifte termijn nog te kiezen voor de aftrek van de werkelijke schulden als men reeds 

in de aangifte voor het forfait heeft gekozen.
83

  

50. Ik wil er nogmaals op wijzen dat de schulden die specifiek aangegaan zijn om 

onroerende goederen te verwerven of te behouden niet onder enig forfait vallen en nog steeds 

door de aangevers moeten aangetoond en aangerekend worden op het onroerend erfdeel.
84

 Het 

is evenwel niet vereist dat de onroerende goederen waarvoor de schulden aangegaan werden 

nog in de nalatenschap terug te vinden zijn.
85

 

1. Ontstaan 

51. Het nieuwe stelsel komt tegemoet aan veel problemen die vroeger bij de bepaling van 

de belastbare grondslag een rol konden spelen. Denk maar aan de enorme administratieve 

rompslomp bij het aantonen van elke schuldenpost.
86

 Zo was het bepalen van de omvang van 

de aftrekbare belastingsschulden niet steeds eenvoudig. Men moest immers pro rata temporis 

gaan berekenen welk aandeel aan belasting verschuldigd zou zijn op het moment van het 

                                                 

81
 Art. 3.7.3.4.2., lid 1,2 en 5 VCF. 

82
 Art. 2.7.3.4.2., laatste lid VCF. 

83
 http://belastingen.vlaanderen.be/teruggave. 

84
 Art. 2.7.3.4.2., lid 4 VCF; B. PEETERS en R. SMET, “De Vlaamse registratie- en erfbelasting: overzicht van de 

ontwikkelingen sinds 1 januari 2015”, AFT 2015, afl. 12, 49. 
85

 Administratief Standpunt Vlaamse Belastingdienst nr. 15071 van 5 mei 2015,  “Onroerend passief – Schuld – 

Goederen niet in nalatenschap”, (gepubliceerd 26 mei 2015 

www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting). 
86

 Een beknopt overzicht van de bewijsvoering aangaande het passief is terug te vinden in o.a. E. DE WILDE 

D’ESTMAEL, Les droits de succession et les droits de donation, Brussel, Larcier, 2010, 53- 57; E. SPRUYT, J. 

RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht- en planning, Kapelle-op-den Bos, Toth, 2003, 185-191. 
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overlijden van de erflater. Ook de niet steeds eenvoudige regels van het 

huwelijksvermogensrecht kunnen nu in zeker mate vermeden worden. Bovendien wordt de 

werklast van VLABEL ingevolge het forfaitair passief bij controle van de aangiften 

gereduceerd.  

2. Begrip 

52. De decreetgever heeft aldus voorzien in een wettelijk forfait voor beide passiefposten. 

Beide forfait-bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
87

 

53. Wat betreft de eerste categorie schulden wordt voorzien in een wettelijk forfait van 

1.500 euro dat echter tot 3.000 euro kan worden opgetrokken indien de erflater gehuwd was 

onder een stelsel van gemeenschap. In dit laatste geval wordt vervolgens de helft opgenomen 

in het passief van de nalatenschap.
88

  

Beide forfaits zijn noch cumuleerbaar, noch combineerbaar. Dit betekent dat men niet het 

forfait kan vragen voor het gemeenschappelijk vermogen en voor het eigen vermogen de 

schulden bewijzen, of omgekeerd. Daarenboven kan men niet beide forfaits tegelijk vragen.
89

 

Dit betekent dat als de erfgenamen beslissen de werkelijke kosten aan te geven voor de 

nalatenschap of voor de gemeenschap, ze geenszins kunnen kiezen voor een forfait. Ze 

moeten dan de werkelijke kosten aangeven zowel voor de nalatenschap als voor de 

gemeenschap.
90

  

54. Het forfait voor de begrafeniskosten bedraagt 6.000 euro.
91

 Dit komt volgens bepaalde 

bronnen overeen met de gemiddelde prijs van een begrafenis.
92

 Volgens anderen ligt de 

                                                 

87
 Art. 2.7.3.4.2., lid 6 VCF. Voor het aanslagjaar 2016 bedragen de geïndexeerde schulden 1.508,37 euro, 

3.016,74 euro en 6.033,49 euro. (Vlaamse Belastingdienst – Bericht in verband met de automatische indexering 

inzake de erfbelasting Aanslagjaar 2016, BS 10 februari 2016). 
88

 Art. 2.7.3.4.2., lid 1 en 2 VCF, Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit van 13 december 2013, Parl. St. Vl.Parl. 369 (2014-2015), nr. 2, 3. 
89

 MvT bij ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Parl. St. 

Vl.Parl. 369 (2014-2015), nr. 1, 7. 
90

 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 636, nr. 659/3. 
91

 Art. 2.7.3.4.2., lid 5 VCF. 
92

 “Wat kost een begrafenis?”, www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130806_00683141. 
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werkelijke kosten van een begrafenis net iets lager.
93

 Met het oog op het doel van de 

wetgever, namelijk de administratieve vereenvoudiging, lijkt het bedrag van 6.000 euro 

(jaarlijks geïndexeerd) aldus te volstaan om als forfait aan te bieden. Mocht de gemiddelde 

(werkelijke) kost van een begrafenis aanzienlijk hoger liggen, blijft de administratieve 

vereenvoudiging uit, omdat de aangevers dan telkens de werkelijke begrafeniskost zullen 

aantonen.  

We kunnen ons echter afvragen of de jaarlijkse indexatie van het forfait in overeenstemming 

zal zijn met de werkelijke stijging van de begrafeniskost in de toekomst. Als de stijgende 

tendens van de begrafeniskosten van de voorbije jaren verder blijft aanhouden, zal deze 

jaarlijkse indexering ongetwijfeld niet volstaan.
94

 De decreetgever zal dit zeker in het oog 

moeten houden en eventueel een andere manier moeten voorzien om het forfait voor de 

begrafeniskosten up to date te houden. 

2.1. Kritiek en wijzigingen 

§1. ERFLATER IS GEHUWD ONDER EEN STELSEL VAN GEMEENSCHAP 

55. In juli 2015 werd artikel 2.7.3.4.2. VCF gewijzigd.
95

 Oorspronkelijk bevatte het artikel 

twee wettelijke forfaits voor de twee aftrekbare passiefposten namelijk 1.500 euro voor de 

roerende schulden en 6.000 euro voor de begrafenisschulden. Hiermee werd het doel van de 

decreetgever, te weten het verminderen van de administratieve rompslomp zowel voor de 

aangevers als voor de administratie, niet volledig bereikt. Er werd immers enkel in een forfait 

voorzien voor de nalatenschapschulden en niet voor schulden van het gemeenschappelijk 

vermogen. Maar indien de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van 

goederen behoort een groot deel van de schulden tot het gemeenschappelijk passief. De 

aangevers dienden bewijsdocumenten van gemeenschappelijke schulden in, waaronder vele 

huishoudelijke uitgaven. Vervolgens moest telkens worden nagegaan welk aandeel van die 

schulden betrekking had op de periode voorafgaand aan het overlijden. Uiteindelijk konden 

                                                 

93 “Wat kost een uitvaart?”, www.dela.be/nl/uitvaartverzekering/hoeveel-kost-een-

uitvaart?gclid=CPLQtuC1icwCFckV0wod97wN1w; “Wat kost een uitvaart?”,  

www.funebra.be/nl/page/270/wat-kost-een-uitvaart; “Bereken jouw uitvaartkosten”, 

www.beforeyougo.be/nl/wees-voorbereid/uitvaartverzekering/bereken-jouw-uitvaart; “Uitvaartkosten”,  

www.deuitvaartverzekering.be/uitvaartkosten-overzicht.html. 
94

 “Uitvaartkosten”, www.deuitvaartverzekering.be/uitvaartkosten-overzicht.html. 
95

 Art. 7 decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 

augustus 2015. 
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enkel deze schulden worden verrekend met de baten van het gemeenschappelijk vermogen. 

De gehoopte administratieve vereenvoudiging bleef bijgevolg beperkt.
96

 

56. Om hieraan tegemoet te komen werd het forfait aangaande de roerende schulden van 

de erflater bij decreet opgetrokken tot 3.000 euro indien de erflater gehuwd is onder een 

stelsel van gemeenschap. De helft daarvan kan dan als schuld worden afgetrokken van het 

actief van de nalatenschap. Deze nieuwe bepaling is in werking getreden op 14 augustus 

2015. 

§2. UITVAARTVERZEKERING 

57. Vroeger was de regeling in verband met een uitvaartverzekering als volgt: Er werd een 

onderscheid gemaakt naar gelang de verzekeraar de begrafeniskosten rechtstreeks aan de 

begrafenisondernemer betaalde dan wel een vaste som aan de erfgenamen uitbetaalde. In het 

eerste geval konden de begrafeniskosten niet in het passief worden opgenomen  maar ook de 

kosten die door de verzekeraar betaald konden niet als actief worden beschouwd. In het 

tweede geval kon het uitbetaalde kapitaal wel degelijk in het actief worden opgenomen wat 

tot gevolg had dat de kosten hier wel in mindering konden worden gebracht.
97

  

58. In het oorspronkelijk artikel 2.7.3.4.2. VCF werd niets bepaald omtrent de 

uitvaartverzekering. De decreetgever heeft ook dit naderhand gewijzigd. Nu wordt in het 

vijfde lid uitdrukkelijk bepaald dat men zich niet kan beroepen op het forfait voor de 

begrafeniskosten als de erflater een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Deze aanvulling is 

van kracht sinds 15 augustus 2015.  

59. VLABEL verduidelijkt de toepassing van de desbetreffende regels in een aantal 

concrete situaties in een administratief standpunt.
98

  

Bij een uitvaartverzekering in de strikte betekenis van het woord betaalt de verzekeraar de 

begrafeniskosten rechtstreeks aan de begrafenisondernemer (= de begrafenisondernemer als 

begunstigde). In dit geval wordt aangenomen dat de begrafenisondernemer de uitkering 

                                                 

96
 MvT bij ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Parl.St. 

Vl.Parl. 369 (2014-2015), nr.1, 6. 
97

 F. DELPORTE, Praktische vragen successierechten, Diegem, H. van Zaaijen, 2000, 152. 
98

 Administratief Standpunt VLABEL nr. 15119 van 5 augustus 2015, “Problematiek van de 

begrafenisverzekering”  (gepubliceerd op 15 augustus 2015 

www.belastingen.vlaanderen.be/standpunten_erfbelasting ).  

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/982556
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/982556


 

 25 

verkrijgt ten bezwarende titel daaruit volgt dat er geen toepassing is van artikel 2.7.1.0.6. 

VCF. De aangevers kunnen niet opteren voor het forfait. Dat is logisch want de kost wordt 

immers gedekt door de verzekeringsuitkering. 

Wat als het bedrag van de verzekeringsuitkering niet volstaat om de werkelijke begrafeniskost 

te dragen? Dan kan het verschil als passiefpost worden aanvaard als dit verschil voldoende 

werd aangetoond. Er kan uiteraard niet voor het forfait worden geopteerd. 

Indien het bedrag van de verzekeringsuitkering daarentegen hoger is dan het bedrag van de 

werkelijke begrafeniskosten moet men een onderscheid maken naargelang het overschot 

uitgekeerd wordt aan de nalatenschap dan wel aan een andere, welbepaalde, begunstigde. In 

het eerste geval gaat het om een actief bestanddeel van de nalatenschap. In het tweede geval is 

het overschot eveneens belastbaar maar op grond van artikel 2.7.1.0.6. VCF. Ook hier kunnen 

de aangevers niet voor het forfait kiezen. Er kunnen ook geen werkelijke begrafeniskosten 

worden aangetoond omdat deze volledig gedekt worden door de verzekeringsuitkering. In het 

geval het dat bedrag van de verzekeringsuitkering hoger ligt dan de werkelijke 

begrafeniskosten, heeft dit aldus vooral belangrijke gevolgen voor de omvang van het actief 

van de nalatenschap. 

Wanneer het gaat om een verzekering zonder welbepaalde begunstigde maar die bedoeld is de 

begrafeniskosten te betalen, wordt de uitkering betaald aan de nalatenschap en dan heeft men 

te maken met een actief bestanddeel van de nalatenschap. De aangevers kunnen ook in dit 

geval niet opteren voor het forfait van de begrafeniskosten. Ze kunnen wel de werkelijke 

begrafeniskosten van de erflater aantonen waardoor deze in mindering kunnen worden 

gebracht als passiefpost.
 

Wat als het gaat om een verzekering met één of meer welbepaalde begunstigde(n) die bedoeld 

is de begrafeniskosten te dekken?
99

 In dit geval wordt de verzekeringsuitkering betaald aan 

een of meer begunstigde(n) die het bedrag kosteloos verkrijgen, met de last om de begrafenis 

te betalen. Hier is de uitkering wel degelijk belastbaar op grond van artikel 2.7.1.0.6. VCF. De 

aangevers kunnen ook hier niet kiezen voor het forfait maar moeten de werkelijke 

begrafeniskosten aantonen. Deze kosten kunnen vervolgens in mindering worden gebracht 
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van het belastbaar aandeel van de begunstigde(n) als kan worden aangetoond dat de 

begrafeniskosten werden voldaan door deze begunstigde(n). 

60. CASIER meent dat als men het huidig artikel 2.7.3.4.2., lid 5 VCF strikt interpreteert, 

daaruit kan worden afgeleid dat het forfait wel nog kan worden toegepast indien de 

uitvaartverzekering niet door de erflater werd afgesloten maar wel door zijn echtgenoot, 

kinderen of eventuele andere erfgenamen of derde.
100

 De vraag is nog maar of administratie 

zich hierbij zal aansluiten. Indien dit niet het geval zou zijn, lijkt een tussenkomst van de 

decreetgever aan te raden. Artikel 2.7.3.4.2., lid 5 VCF lijkt immers duidelijk. “[…] geldt niet 

als de erflater een uitvaartverzekering heeft afgesloten”. 

2.2. Cumuleren werkelijke schulden - wettelijk forfait 

61. Het laatste lid van artikel 2.7.3.4.2. VCF bepaalt het volgende. De aangevers kunnen, 

in afwijking van het eerste, tweede en vijfde lid, ervoor kiezen om de werkelijke schulden of 

werkelijke begrafeniskosten te bewijzen met een verklaring in de aangifte van nalatenschap. 

Gelet op de bewoording van de wetgever, namelijk door het gebruik van het woord “of”, in 

bovenvermeld artikel, kan worden afgeleid dat de aangevers kunnen kiezen voor het wettelijk 

forfait voor de roerende schulden enerzijds en met betrekking tot de begrafeniskosten 

anderzijds de werkelijke schulden bewijzen, of omgekeerd.
101

  

3. Is het wettelijk forfait een minimumrecht? 

62. We kunnen de vraag stellen of het wettelijk forfait een minimumrecht is. Heeft men er 

met andere woorden steeds recht op, ook al zijn de werkelijke schulden en/of 

begrafeniskosten lager dan het forfait? 

63. Als men kijkt naar de inkomstenbelasting waar men ook een forfaitaire aftrek van 

beroepskosten kent,
102

 zien we dat het forfait daar als absoluut minimum geldt. Ook indien het 
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bedrag van de werkelijke beroepskosten lager of nagenoeg onbestaande is kan men het forfait 

aftrekken. In de inkomstenbelasting is het forfait met ander woorden een minimumrecht. 

Naar analogie zouden we kunnen redeneren dat ook het forfait in de erfbelasting als minimum 

geldt. Een andere visie aanhouden lijkt onrechtvaardig. Net zoals in de erfbelasting werd het 

forfait in de inkomstenbelasting (mede) ingevoerd met het oog op een administratieve 

vereenvoudiging. Men wou het de belastingplichtige eenvoudiger maken opdat deze niet 

steeds de werkelijke beroepskosten zou moeten aantonen aan de hand van bewijsstukken.
103

 

64. Voor de erfbelasting moeten de aangevers volgens de decreetgever ten laatste een 

keuze maken bij het indienen van de aangifte.
104

 De decreetgever bepaalt dat “als de 

aangevers expliciet gekozen hebben om de daadwerkelijke kosten te bewijzen, hier nadien 

niet meer op terug gekomen kan worden via een nieuwe aangifte.” VLABEL meent 

bovendien dat er geen teruggave meer kan bekomen worden na het verstrijken van de 

aangiftetermijn indien de aangevers in de aangifte gekozen hebben voor het forfait en achteraf 

blijkt dat de werkelijke schulden hoger liggen. 

Naar analogie met het forfait in de beroepskosten lijkt het aan te wijzen dat de administratie 

het forfait in de erfbelasting ook als absoluut minimum beschouwt. De meest rechtvaardige en 

logische manier van werken zou inhouden dat de administratie zelf, van rechtswege het forfait 

zal toepassen, indien de aangevers de werkelijke schulden en/of begrafeniskosten aantonen en 

deze lager zijn dan het forfait dat geldt voor desbetreffende schuld(en).  

De enige andere mogelijkheid  waar aan te denken valt, is deze van de ambtshalve ontheffing 

zoals voorzien in artikel 3.6.0.0.1. VCF. Dit betekent dat de aangevers om de teruggave 

moeten verzoeken. De invulling zou dan dezelfde zijn als deze zoals hierboven reeds 

besproken waar bijvoorbeeld na het openvallen van de nalatenschap de samenstelling ervan 

verminderd wordt door bepaalde schulden.
105

  

65. Hoewel het een billijke houding in hoofde van de administratie zou zijn, indien ze het 

forfait als minimumrecht beschouwt, valt het af te wachten welk standpunt de administratie 
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zal innemen. Zal VLABEL automatisch het forfait toepassen indien de, door de aangevers 

aangetoonde schulden of begrafeniskosten, lager liggen dan dit forfait? Of zal de enige 

tegemoetkoming van VLABEL er in bestaan dat de aangevers een herkansing krijgen door het 

forfait als grond voor ambtshalve ontheffing te aanvaarden? Gelet op deze onduidelijkheden 

blijft het aangewezen bijzonder aandachtig te zijn bij het nagaan van de omvang van het 

passief van de nalatenschap en het maken van de keuze bij de aangifte.   
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III. AANREKENING PASSIEF OP ACTIEF  

66. Terwijl de regeling aangaande de aanrekening van het passief op het actief in het 

verleden terug te vinden was in de tariefbepalingen
106

 wordt in de VCF een apart artikel aan 

deze aanrekening gewijd.  

De regeling is nu terug te vinden in artikel 2.7.3.5.2. VCF. Dit artikel bepaalt dat “de 

schulden, waarvan wordt bewezen dat ze specifiek werden aangegaan om bepaalde goederen 

te verwerven of te behouden, worden aangerekend op desbetreffende categorie van 

goederen”.  

De niet-specifieke schulden en de begrafeniskosten worden eerst aangerekend op de goederen 

van de familiale onderneming en vervolgens op de roerende goederen en ten slotte op de 

onroerende goederen. Dit is althans de huidige regeling. 

67. Oorspronkelijk bepaalde het eerste lid van artikel 2.7.3.5.2. VCF dat de schulden en de 

begrafeniskosten eerst moesten worden aangerekend op de goederen van de familiale 

onderneming en de roerende goederen, tenzij de aangevers bewijzen dat het schulden betreft 

die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden.  

De oorspronkelijke wettekst was vatbaar voor discussie.
107

 Het was niet duidelijk of er een 

voorrangsregel tussen de goederen van de familiale onderneming enerzijds en de roerende 

goederen anderzijds was dan wel men de schulden naar evenredigheid moest aftrekken van 

beide actiefposten. Bovendien was het niet duidelijk wat moest gebeuren met de schulden die 

specifiek zijn aangegaan om roerende goederen te verwerven of te behouden. 

68. Na de tussenkomst van de decreetgever
108

 zijn deze onduidelijkheidheden niet langer. 

Voortaan moeten de niet-specifieke roerende schulden eerst worden aangerekend op de 

goederen van de familiale onderneming
109

 en indien dan nog een saldo overblijft, kan dit 

worden aangerekend op de roerende goederen. Ingeval dan nog een resterende schuld 
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overblijft, kan die op de onroerende goederen worden aangerekend. Dit is in 

overeenstemming met hetgeen vroeger ook gold.  

Daarenboven wordt sinds het reparatiedecreet duidelijk vermeld dat specifieke roerende 

schulden moeten worden toegerekend op de goederen waarop ze betrekking hebben, en voor 

het resterende saldo zoals de niet specifieke schulden moeten worden aangerekend. 

69. Deze nieuwe bepalingen zijn in werking getreden op 14 augustus 2015. 

  



 

 31 

IV. NIET TOEGELATEN SCHULDEN  

1. Fictieve legaten.  

70. Bepaalde schulden worden niet als passief van de nalatenschap aanvaard maar worden 

op grond van een fictiebepaling in de VCF gelijkgesteld met legaten wat betreft de 

erfbelasting.
110

  

71. Het gaat vooreerst om de schulden die enkel bij uiterste wil erkend zijn.
111

 Deze 

bepaling zorgt ervoor dat men de erfbelasting niet kan omzeilen door een vrijgevigheid als 

een schuld en dus als passief van de nalatenschap aan te merken. Het mag met andere 

woorden niet gaan om een vermomde schenking.
112

  

De vordering tot terugbetaling van de hoofdsom van een lening, door de echtgenoot van de 

erfgenaam, toegestaan aan de erflater en terugbetaalbaar bij het overlijden van de erflater, 

onder beding om bovendien een kapitaal ter beschikking te stellen van de twee kinderen van 

de erfgenaam, tevens kleinkinderen van de erflater wordt door de rechtbank van Brugge als 

dergelijke vermomde schenking bestempeld.
113

  

De bepaling houdt evenwel slechts een weerlegbaar vermoeden in. De erfopvolgers kunnen 

dit vermoeden weerleggen door gebruik te maken van de hierboven besproken 

bewijsregels.
114

 De facto moeten ze de schuld bewijzen aan de hand van een ander 

bewijsmiddel dan het testament. In het verleden oordeelde de rechtbank van Brugge dat een 

bewijs aan de hand van een getuigenverklaring niet volstaat.
115

 Hoewel bepaalde schulden 

zoals bijvoorbeeld huishoudelijke schulden door middel van getuigenissen of vermoedens 

kunnen worden bewezen, beschikt de administratie over een zekere beoordelingsmarge. De 

schuld moet met andere woorden steeds voldoende aannemelijk worden gemaakt.   

72. Daarenboven worden ook schuldbekentenissen van sommen die voorkomen als een 

contract onder bezwarende titel maar een bevoordeling inhouden die niet aan de 
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schenkbelasting of het registratierecht op schenkingen zijn onderworpen als een legaat 

beschouwd.
116

 Hier is het de administratie die de bewijslast draagt. Indien de administratie 

kan aantonen dat het wel degelijk om een soort vermomde bevoordeling, zoals in artikel 

2.7.1.0.3., 2° VCF, gaat, kan deze “schuld” niet meer worden afgetrokken en wordt deze 

daarentegen als een (fictief) legaat beschouwd. 

2. Schulden aangegaan door de erflater in het voordeel van 

erfgenamen/legatarissen/begiftigde/tussenpersonen 

73. Artikel 2.7.3.4.4. VCF vermeldt enkele schulden die niet als passief van de 

nalatenschap kunnen worden aanvaard. Het gaat om schulden aangegaan door de erflater in 

het voordeel van een van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden of van tussenpersonen, 

terwijl deze niet meer tot de nalatenschap komen omdat ze de nalatenschap zelf hebben 

verworpen dan wel uit de nalatenschap werden gesloten door de erflater zelf. 

74. Deze bepaling heeft opnieuw tot doel misbruik te vermijden.
117

 Opnieuw wil de 

decreetgever tegengaan dat vermomde schenkingen als schuld worden bestempeld en zo van 

het actief kunnen worden afgetrokken. Zo zou de begunstigde van dergelijke bevoordelingen 

al te gemakkelijk aan de erfbelasting kunnen ontsnappen door uit de nalatenschap te worden 

gesloten, hetzij door de erflater, hetzij door een eigen beslissing.  

2.1. Voorwaarden 

75. Er moet aan drie voorwaarden voldaan zijn opdat een schuld onder het 

toepassingsgebied van artikel 2.7.3.4.4. VCF valt.
118

  

§1. CONTRACT 

76. De schuld moet vooreerst uit een contract zijn ontstaan.
119

 Een schuld met enige 

andere oorzaak kan hier al niet onder ressorteren.
120

 Dit betekent dat een schuld die is 
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ontstaan uit een (oneigenlijk) misdrijf, zaakwaarneming, een vonnis, de wet, verrijking zonder 

oorzaak
121

  hier niet onder valt. Dergelijke schulden met een andere oorzaak dan een contract 

worden dus wel nog steeds als schulden van de nalatenschap aanvaard.
122

 

§2. ERFLATER ALS CONTRACTANT 

77. Een tweede vanzelfsprekende voorwaarde houdt in dat het contract gesloten moet zijn 

door de erflater.  

§3. TEN VOORDELE VAN EEN ERFGENAAM, LEGATARIS, BEGIFTIGDE OF TUSSENPERSOON 

78. Ten derde moet de schuld aangegaan zijn in het voordeel een erfgenaam, legataris, 

begiftigde of tussenpersoon. Schulden die ten opzichte van een derde werden aangegaan 

vallen hier niet onder.  

Zelfs als een schuld die oorspronkelijk is aangegaan tussen de erflater en een derde, maar 

naderhand ingevolge afstand-subrogatie werd verkregen door de erfgenamen, legatarissen, 

begiftigden of tussenpersonen van de erflater, blijft deze buiten het toepassingsgebied van dit 

artikel. Hetzelfde geldt indien de erflater heeft gecontracteerd met een derde maar de 

erfgenamen, legatarissen, begiftigden of tussenpersonen van de erflater later een 

verhaalsvordering verkrijgen op de erflater omdat ze de schuld die de erflater heeft aangegaan 

ten opzichte van de derde hebben voldaan.
123

 Het is dus van belang dat de erflater 

rechtstreeks gecontracteerd heeft met de bedoelde erfgenamen, legatarissen, begiftigden of 

tussenpersonen opdat de schuld onder het toepassingsgebied van voornoemde bepaling zou 

vallen. 

79. De notie “tussenpersoon” wordt in de VCF net zoals in het Wetboek der 

Successierechten niet verder omschreven. We moeten aldus teruggrijpen naar het Burgerlijk 

Wetboek, meer bepaald naar de artikelen 911 en 1100 BW. Dit betekent dat als 

tussenpersonen kunnen worden beschouwd de ouders, afstammelingen en de echtgenoot van 

de erfgenamen, legatarissen of begiftigden of de persoon met wie deze wettelijk 

                                                 

121
 Gent 12 september 2006, Rep. RJ, S33/04-07.  

122
 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten I 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 727-729, nr. 783-786; 

F. DELPORTE en N. VERMEULEN, Aangifte en invordering van de Vlaamse erfbelasting, Mechelen, Kluwer, 2015, 

49-50, nr. 91. 
123

 Besl. 17 januari 1961, Rep. RJ, S 33/04.01.  



 

 34 

samenwoont
124

 alsook de persoon van wie de erfgenaam, legataris of begiftigde van de 

erflater vermoedelijk erfgenaam is.
125

  

Om na te gaan of iemand als tussenpersoon kan worden beschouwd moet men de criteria 

beoordelen zowel op het moment van de overeenkomst als op het moment van het overlijden 

van de erflater.
126

 

2.2. Uitzonderingen 

80. Deze schulden kunnen desalniettemin toch als passief worden aanvaard indien het 

bewijs van echtheid door de aangevers wordt aangevoerd of als ze de verkrijging, het behoud 

of het opnieuw verkrijgen van een goed dat op de dag van het overlijden van de erflater tot 

zijn boedel behoorde, tot onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak hebben.  

§1. BEWIJS VAN ECHTHEID 

81. De echtheid van de schuld bewijzen is niet steeds eenvoudig. De erfopvolgers moeten 

zoveel als mogelijk de oprechtheid van de schuld bewijzen. Ze moeten dit doen door aan te 

tonen (1) dat er een geldoverdracht is geweest in het voordeel van de erflater; (2) dat deze 

som werd overgemaakt onder beding ze terug te betalen; en (3) dat de schuld nog bestaat op 

het moment van het overlijden van de erflater.
 127

  

82. Het bewijs van de oprechtheid van de schuld kan geleverd worden door alle middelen 

rechtens, behoudens de eed.
128

 Hoewel al deze bewijsmiddelen zijn toegestaan, betekent dit 

niet dat het steeds voldoende zal zijn voor de administratie.
129

 Loutere schuldbekentenissen 

worden, hoewel ze strikt juridisch gezien een aanvaardbaar bewijsmiddel zijn, door de 
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administratie niet aanvaard.
130

 Dit is logisch, gelet op de ratio legis van de wettelijke 

bepaling. 

De voorlegging van een schriftelijke titel, ook al is die authentiek volstaat niet om de 

oprechtheid aan te tonen. Anderzijds is de voorlegging van dergelijke titel ook niet vereist.
131

 

§2. VERKRIJGING, BEHOUD OF OPNIEUW VERKRIJGEN ALS RECHTSTREEKSE OORZAAK 

83. Een tweede manier om te ontsnappen aan de gelijkstelling met het legaat is de 

volgende. De aangevers moeten aantonen dat de schuld de verkrijging, het behoud of het 

opnieuw verkrijgen van een goed dat op de dag van het overlijden van de erflater tot zijn 

boedel behoorde, tot onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak heeft. Het is belangrijk dat de 

schuld rechtstreeks en onmiddellijk de verkrijging, het behoud of het opnieuw verkrijgen van 

een goed als oorzaak heeft.  

Een lening aangegaan met het oog op de verkrijging van een goed wordt niet aanvaard als 

schuld die de verkrijging van dat goed tot onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak heeft. Het 

werkelijk bestaan van de schuld moet uit het enkel onderzoek van de akte blijken. Het mag 

niet vereist zijn dat men andere elementen of akten ter hand moet nemen om het bestaan van 

de schuld te achterhalen.
132

 De nog verschuldigde aankoopprijs van een goed en de betaling 

van herstellingen worden door de administratie wel aanvaard.  

84. Bovendien moet kunnen worden aangetoond dat het goed op de dag van het overlijden 

nog tot de boedel van de erflater behoorde. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. De 

rechtbank van eerste aanleg van Hasselt kreeg de volgende situatie voorgelegd. De erflater 

was gehuwd en samen hadden ze een gezinswoning aangekocht. In de aankoopakte was een 

beding van aanwas overeengekomen. Terwijl de langstlevende echtgenoot zich wou beroepen 

op deze uitzonderingsbepaling voor een leningsschuld aangegaan bij de aankoop van de 

gezinswoning, oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt dat deze niet aan de orde is, 
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gezien het onroerend goed niet tot de nalatenschap van de eerstgestorvene behoort. Het 

onroerend goed is immers via een beding van aanwas aan de langstlevende toegekomen.
133

  

De rechtbank maakt hier duidelijk dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

overdrachten bij overlijden enerzijds en overdrachten die plaatsvinden ter gelegenheid van het 

overlijden anderzijds. Enkel overdrachten aan erfgenamen, legatarissen, begiftigden of 

tussenpersonen ingevolge het overlijden kunnen onder deze bepalingen vallen. Als het 

daarentegen om een overdracht ter gelegenheid van het overlijden gaat, behoort het 

overgedragen goed niet tot de nalatenschap (boedel) en is artikel 2.7.3.4.4. VCF niet aan de 

orde.
134
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BESLUIT 

85. Hoewel VLABEL niet de bedoeling had materieelrechtelijke wijzigingen teweeg te 

brengen door de dienst van de erfbelasting op zich te nemen, zijn er toch enkele wijzigingen 

ingeslopen. Sommige eerder beperkt zoals bijvoorbeeld de nieuwe bepalingen betreffende de 

aanrekening van het passief op het actief.  

Andere wijziging hebben een beduidend grotere invloed zoals de mogelijkheid die bestaat 

voor de aangevers om voor een forfait te kiezen. Deze laatste wijziging bereikt haar doel, 

zijnde de administratieve vereenvoudiging, zowel voor de aangevers als voor de administratie. 

De bepalingen bevatten oorspronkelijk wat tekortkomingen waar de decreetgever aan 

tegemoet is gekomen.  

Ook VLABEL is in haar administratieve standpunten tegemoetgekomen aan heel wat 

onduidelijkheden. Zo heeft de decreetgever met het reparatiedecreet duidelijk gemaakt dat er 

niet voor het forfait kan gekozen worden indien er een uitvaartverzekering werd afgesloten en 

heeft VLABEL enkele concrete situaties geschetst waarin er een uitvaartverzekering was. 

86. We kunnen concluderen dat de Vlaamse belastingsdienst, wat betreft het passief, 

behoorlijk werk heeft geleverd. Toch zijn er mijns inziens nog enkele problemen waar de 

decreetgever of de Vlaamse belastingsdienst zich over zal moeten buigen.  

Vooreerst zal VLABEL moeten duidelijk maken of ze het forfait als een minimumrecht 

beschouwt of niet. Vanzelfsprekend zou de meest billijke visie deze zijn  waar de 

administratie het forfait ook daadwerkelijk als minimumrecht ziet. Zolang de administratie 

hier echter geen uitspraak heeft over gedaan, komt dit de rechtszekerheid geenszins ten goede. 

Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de berekening die Tax On Web ter beschikking 

stelt. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt zal VLABEL hoogstwaarschijnlijk moeilijk bij 

haar standpunt kunnen blijven dat de berekening van Tax On Web kan worden gebruikt om 

een belastingschuld aan te tonen indien de federale overheid meent dat dergelijke berekening 

slechts een simulatie is. Beide visies zijn moeilijk te verenigen en zorgen zo enkel voor 

rechtsonzekerheid in hoofde van de burgers.  

Daarenboven vraag ik mij af of het forfaitair bedrag voor de begrafeniskosten in de toekomst 

nog steeds met de realiteit zal overeenstemmen. De voorbije jaren stegen de begrafeniskosten 
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immers aanzienlijk. De vraag is dan nog maar of de jaarlijkse indexatie van het werkelijk 

forfait zal volstaan een eventuele toekomstige stijging te dekken. Als de stijgende tendens van 

de begrafeniskosten zich voortzet, zal dit niet het geval zijn. Indien de decreetgever daar niet 

aan tegemoet zal komen, zal de bedoelde administratieve vereenvoudiging uit blijven. 

Tot slot bestaat er ook nog onduidelijkheid omtrent de levensverzekeringen. Hoewel dit op 

het eerste zicht vooral een invloed heeft op de omvang van het actief van de nalatenschap, 

wordt ook het passief van de nalatenschap vaak beïnvloed. Een (hypothecaire) lening wordt 

immers vaak gekoppeld aan een levensverzekering. VLABEL zal alsnog duidelijkheid moeten 

scheppen in deze gecompliceerde materie. 
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