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Erfbelasting ten tijde van COVID-19 

Versoepelde houding Vlabel 

In een vorige newsflash bespraken wij reeds de versoepelde 
houding van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) om 

belastingplichtigen flexibiliteit en ademruimte te geven bij het 
voldoen van hun fiscale verplichtingen tijdens de COVID-19 

pandemie.  

Zo besliste de Vlabel tot verlenging van de termijnen om aan 
de verplichtingen inzake erfbelasting (en registratiebelasting) 

te voldoen, en dit tot twee maanden na het einde van de 
periode van de verstrengde coronamaatregelen (thans 3 mei). 

Dit heeft onder meer betrekking op de aangiftes van 
nalatenschap. Voor overlijdens waarvan de initiële termijn zou 

eindigen op 13 maart (aanvang maatregelen) of later, is deze 
dus al minstens verlengd tot 3 juli.  

Daarnaast gaf de Vlabel ook aan zich soepel te zullen opstellen 

bij beoordeling van de aanvragen tot afbetalingsplannen. Zij 
kunnen over een ruimere periode gespreid worden, en dit 

zonder de verplichting voor de belastingplichtige om 
bewijsstukken van financiële moeilijkheden voor te leggen. 
Weliswaar blijven de nalatigheidsinteresten (7%) toepasselijk 

bij verstrijking van de uiterste betaaldatum, in principe twee 
maanden na verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Ook 
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door het wijzigingsdecreet van de VCF (zie hierna) werd 
hieraan niet verholpen. 

Wijziging aan de VCF: extra waarderingsmoment 
voor beursgenoteerde effecten 

Ook het Vlaams Parlement nam reeds maatregelen om 

ongewenste fiscale gevolgen van de coronacrisis in te dijken. 
Het Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis werd op 21 april 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad dezelfde dag in 
werking. Het behelst onder meer een eerste materiële 

wijziging aan de regels van de erfbelasting. Gelet op de 
instabiliteit van de beurzen als gevolg van de coronacrisis, 

wordt de keuzemogelijkheid voor waardering van 
beursgenoteerde effecten in de nalatenschap uitgebreid met 

een vierde optie.  

Sowieso verleent de Vlaamse Codex Fiscaliteit een 
keuzemogelijkheid voor het ogenblik van waardering van 

beursgenoteerde effecten. In de aangifte nalatenschap kan 
gekozen worden voor de gunstigste van drie waarderingen: de 

beurswaarde op datum van overlijden, de beurswaarde op 
datum van één maand na overlijden of de beurswaarde op 
datum van twee maanden na overlijden (artikel 2.7.3.3.2, 2e 

lid VCF). Op basis van het decreet kan voortaan ook de 
beurswaarde op datum van drie maanden na overlijden 

worden gekozen.  

Deze bijkomende keuzemogelijkheid staat open voor 
overlijdens in België tussen 13 november 2019 en 30 

september 2020. Voor overlijdens in andere landen binnen en 
buiten de Europese Economische Ruimte, zijn de 

aanvangsdata respectievelijk 13 oktober 2019 en 13 
september 2019. Indien reeds een aangifte werd ingediend, 
kan alsnog voor het vierde waarderingsmoment worden 

gekozen door indiening van een nieuwe aangifte.  

Voornamelijk voor overlijdens vanaf december 2019 zal deze 

toegevoegde keuzemogelijkheid interessant zijn. Immers kan 
in de betrokken aangiftes van nalatenschap ook gekozen 
worden voor de beurswaarden van maart die – door verdere 

ontwikkeling van de coronacrisis en aanvang van de 
coronamaatregelen in België – voor heel wat effecten lager 

zullen liggen. De regel dat één waarderingsmoment moet 
worden gekozen voor de effectenportefeuille in haar totaliteit, 
blijft wel onveranderd. 
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