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Op 7 juli jl. publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (nr. 16.053 d.d. 13 juni 

2016) zijn standpunt over de fiscale gevolgen van testamenten waarin rechts-

keuze werd gedaan voor de toepassing van het Nederlands erfrecht (wet-

telijke verdeling of quasi-wettelijke verdeling). De Vlaamse Belastingdienst 

verwijst naar de ‘ouderlijke boedelverdeling’. De ‘ouderlijke boedelverdeling’ 

is ontstaan uit de Nederlandse notariële praktijk, maar werd intussen over-

genomen door de Nederlandse wetgever en is sedert 2003 bekend als de 

‘wettelijke verdeling’ naar Nederlands recht. In hetzelfde standpunt worden 

ook de keuzebedingen met last behandeld. Deze bijdrage is beperkt tot het 

gedeelte dat betrekking heeft op de ‘ouderlijke boedelverdeling’ en het Neder-

landse erfrecht.

1. Het Nederlandse wettelijk erfrecht sedert 20031

1. De wettelijke verdeling naar Nederlands recht kent een fundamenteel andere systematiek 
dan het Belgische erfrecht. Bij overlijden erft de langstlevende echtgenoot één kindsdeel (bv. 
1/3e van de nalatenschap indien er twee kinderen zijn). Dit kindsdeel erft hij/zij in principe 
in volle eigendom. De kinderen krijgen eveneens een kindsdeel (in het genoemde voorbeeld 
ook ieder 1/3e). Zij krijgen echter hun erfdeel niet in natura, maar onder de vorm van een 
vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is pas 
opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. Meestal is deze vordering ook rente-
dragend: dit wordt vaak zo testamentair bepaald.

2. Ook Nederlanders die in België wonen, kiezen in de praktijk vaak voor de toepassing 
van het Nederlandse erfrecht, onder meer omwille van de mogelijkheid om de langstle-
vende een sterke positie te geven. In de praktijk wordt het erfdeel van de langstlevende 
overigens vaak nog verder uitgebreid tot bv. 99 %, waardoor hij/zij quasi de gehele nalaten-
schap in volle eigendom erft, tegen een schuld aan de kinderen.

1 Op 1 januari 2003 is boek 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek in werking getreden, ingevolge de wet 
van 18 april 2002 tot vaststelling van de Invoeringswet boek 4 en titel 3 van boek 7 van het Nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, tweede gedeelte (nadere wijziging van boek 4).
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3. Sedert de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening kunnen de kinderen 
de werking van een dergelijk testament in principe ook niet meer betwisten door zich te 
beroepen op de regels van de Belgische erfrechtelijke reserve, en aldus de inkorting te 
vragen.2

4. Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst bespreekt drie hypotheses, met name:
■ het overlijden van de eerststervende;
■ het overlijden van de langstlevende;
■ de langstlevende is een niet-rijksinwoner en is bij diens overlijden eigenaar van een in 

België gelegen onroerend goed.

2. Het overlijden van de eerststervende

5. Reeds in 1997 nam de FOD Financiën een standpunt in over de iscale gevolgen in geval 
van de vererving van een nalatenschap met de techniek van de ouderlijke boedelverdeling 
naar Nederlands recht.3

In deze beslissing nam de iscale administratie het standpunt in dat de erlater zijn hele 
nalatenschap heeft gelegateerd aan zijn/haar echtgenoot op last om een kapitaal op termijn 
te betalen aan de kinderen. De kinderen erven alleen een aandeel in de roerende goederen, 
bestaande uit een vordering op termijn die opeisbaar wordt bij het overlijden van de langst-
levende. De overbedelingsschuld aan de langstlevende is aftrekbaar en wordt in het Vlaamse 
Gewest eerst in aftrek gebracht van de roerende nalatenschap, en vervolgens van de 
onroerende nalatenschap.

Doordat de vordering op de langstlevende slechts bij zijn/haar overlijden opeisbaar 
wordt, wordt de langstlevende geacht een recht van vruchtgebruik op de vordering van de 
kinderen te hebben. De waardering van dit recht van vruchtgebruik gebeurt overeenkomstig 
artikel 2.7.3.3.2 VCF, met name door het bedrag van het legaat te vermenigvuldigen met 
4 %, en dit bedrag vervolgens te vermenigvuldigen met de leeftijdscoëficiënt zoals voorzien 
in de VCF.

Bij de waardering van de vordering van de kinderen diende volgens de FOD Financiën 
evenwel ook rekening te worden gehouden met de door de langstlevende echtgenote 
verschuldigde rente (bv. 6 % per jaar). Deze rente dient te worden gekapitaliseerd tegen 
4 % berekend over de verwachte levensduur van de langstlevende.

De beslissing van de FOD Financiën illustreerde het bovenstaande aan de hand van een 
cijfervoorbeeld:
■ de nalatenschap bedraagt € 75 000. De erlater had twee kinderen. De kinderen en de 

langstlevende erven ieder een kindsdeel ter waarde van € 25 000. De goederen van de 
nalatenschap worden volledig toebedeeld aan de langstlevende tegen een overbedelings-
schuld aan de twee kinderen (ieder € 25 000);

■ de genotslast van de langstlevende wordt gewaardeerd zoals het recht van vruchtge-
bruik, nl. tegen 4 % en rekening houdend met de toepasselijke leeftijdscoëficiënt. In 
het door de FOD Financiën gegeven voorbeeld werd het vruchtgebruik gewaardeerd 
op 32 % (i.e. € 8 000 per kindsdeel);

■ in het door de FOD Financiën gegeven voorbeeld, is de vordering van de kinderen op 
de langstlevende evenwel rentedragend, en brengt deze vordering 6 % per jaar op. De 
vordering (en de rente) is evenwel slechts opeisbaar bij het overlijden van de langst-
levende. Deze jaarlijkse rente dient te worden gekapitaliseerd tegen 4 % over de ver-
moedelijke levensduur van de langstlevende. In het door de FOD Financiën gegeven 
voorbeeld leidde dit tot een waardering van de vordering op termijn in hoofde van 
de kinderen op een bedrag van € 27 099. Het te belasten erfdeel van elk van de kinde-
ren bedroeg aldus € 27 099. Het te belasten erfdeel van de langstlevende bedroeg 
€ 20 802 (na aftrek van de schulden aan de kinderen).

In de initiële beslissing werd ook aangegeven dat de schuld aan de kinderen in het 
Vlaamse Gewest eerst diende te worden aangerekend op de roerende activa, cf. de geldende 
aanrekeningsregels van het passief van de nalatenschap.

2 Bonomi, in Bonomi/Wautelet, S. 543 ff; Lagarde, RCDIP 2012, 710.
3 Rep.RJ nr. S 64/06-01, Besl. d.d. 6 maart 1997, nr. E.E./95.868, herzien op 18 januari 2002; S. LUST, “Het 

testament van een Nederlander in België. Administratieve interpretatie van Nederlandse testamenten met 
ouderlijke boedelverdeling conform artikel 1167 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek”, Not.Fisc.M. 1999, 
39-41.
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6. Merk op dat de keuze voor het Nederlands erfrecht een aantal nadelen kan hebben, met 
name:
■ de kinderen erven alleen een vordering (roerend goed), en erven geen onroerend erfdeel, 

zodat zij niet van het voordeel kunnen genieten van de lage tarieven erfbelasting over 
het onroerend netto-actief;

■ ingeval aandelen van een familiale vennootschap of de gezinswoning deel uitmaken van 
de nalatenschap, gaat het verminderd tarief/de vrijstelling deels verloren in hoofde 
van de kinderen voor zover en in de mate hun vordering betrekking heeft op goederen 
die van de vrijstelling/het verminderd tarief genieten.

7. De Vlaamse Belastingdienst volgt het standpunt van de FOD Financiën niet en houdt het 
(te) eenvoudig: het nominaal bedrag van de vordering van de kinderen op de langstlevende 
is belastbaar met erfbelasting bij het eerste overlijden. De overbedelingsschuld van de 
langstlevende aan de kinderen is aftrekbaar, eveneens ten belope van het nominaal bedrag. 
In het gegeven voorbeeld hierboven dient de langstlevende erfbelasting te betalen over 
een erfdeel van € 25 000, en de kinderen eveneens over hun roerende vordering ten belope 
van 25 000. De aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld wordt dus aanvaard, maar 
bij de waardering van de respectievelijke erfdelen wordt geen rekening gehouden met 
de genotslast en evenmin met het rentedragend karakter van de vordering. De Vlaamse 
Belastingdienst stelt dat het genotsrecht van de langstlevende gecompenseerd wordt door 
het rentedragend karakter van de vordering.

8. Dit is echter niet correct rekening houdend met de regels voorzien in de VCF: het genots-
recht van de langstlevende wordt gewaardeerd volgens de regels zoals van toepassing op 
het recht van vruchtgebruik, maar de vordering dient wel degelijk te worden gewaardeerd 
rekening houdend met de bij testament effectief voorziene rente. De genotslast en de 
rente compenseren elkaar meestal gedeeltelijk, maar doorgaans niet volledig. Het door 
de FOD Financiën gegeven voorbeeld maakt wat ons betreft een correcte toepassing van de 
geldende regels, die met de invoering van de VCF niet zijn gewijzigd.

9. Bij het eerste overlijden zal het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst aldus leiden 
tot een verschuiving van de verschuldigde erfbelasting tussen de erfgenamen onderling. 
Er zal niet noodzakelijk meer hefing verschuldigd zijn in vergelijking met de methode 
van de FOD Financiën althans niet indien de verschuiving zich voordoet in de dezelfde 
tariefschaal.4

10. Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is allicht begrijpelijk vanuit pragmatisch 
oogpunt, en zal in veel gevallen niet noodzakelijk aanleiding geven tot een hogere erfbelas-
ting, maar is ons inziens niet conform de geldende regels.

3. Het overlijden van de langstlevende

11. Bij het overlijden van de langstlevende stelt zich de vraag of de schuld van de langst-
levende aan de erfgenamen (inclusief de rente) in aftrek mag worden gebracht als passief 
van de nalatenschap. Over de aftrekbaarheid van de schuld bij het tweede overlijden had 
de FOD Financiën geen uitdrukkelijk standpunt ingenomen inzake de ouderlijke boedel-
verdeling.5 De beslissing had alleen betrekking op de situatie bij het eerste overlijden, 
met name over de aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld aan de kinderen van het erf-
deel van de langstlevende bij het eerste overlijden, en over de waardering van de vordering 
op termijn in hoofde van de kinderen.

12. Bij het overlijden van de langstlevende kan er in principe weinig twijfel over bestaan 
dat de schuld aan de kinderen (die op dat ogenblik opeisbaar wordt) een zekere en vast-
staande schuld is op datum van overlijden die iscaal aftrekbaar is (art. 2.7.3.4.1 VCF, 
voorheen: art. 27 Succ.W.).6 Dezelfde principes gelden ook voor de gecumuleerde rente 
die bij het overlijden van de langstlevende opeisbaar wordt.7

4 Zie ook bijvoorbeeld R. DEBLAUWE over een gelijkaardige problematiek in geval van een keuzebeding 
onder last in Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting, Herentals, Knops Publishing, 2015, nr. 164.

5 Er was wel de parlementaire vraag 914 van de heer Luk Van Besien d.d. 8 september 2005, Vr. en Antw. 
Kamer, nr. 51, 107, inzake de verblijvings- en keuzebedingen onder last waar het gaat over een gelijkaardige 
problematiek, althans bij het tweede overlijden, met dit verschil dat de schuld die ontstaat bij verblijvings- en 
keuzebedingen onder last geen testamentaire oorsprong heeft.

6 Overigens aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst de aftrekbaarheid van de schuld bij het tweede overlijden 
ook in geval van een keuzebeding met last, wat impliciet ook uit dit standpunt kan worden afgeleid.

7 De vraag of de rente bij het overlijden van de langstlevende in hoofde van de kinderen belastbaar is in de 
inkomstenbelasting, wordt niet behandeld in deze bijdrage.

Nadelen

Vlaamse Belastingdienst

Aftrekbaarheid bij het 
tweede overlijden

NIEUWSBRIEF NOTARIAAT NR. 17 WEKEN 38 EN 39 2016  3WOLTERS KLUWER

this jurisquare copy is licenced to Tiberghien



d0c101a5082dbc5f010852841a4f0275

13. Uiteraard dient het bestaan en de omvang van de schuld (en de rentelast) bij het tweede 
overlijden te worden aangetoond door de erfgenamen, wat in de praktijk geen sinecure is.

14. De schuld aan de kinderen kan verder evenmin worden verworpen op basis van 
artikel 2.7.3.4.4 VCF (oud art. 33 W.Succ). Opdat deze bepaling van toepassing zou zijn, is 
vereist dat het gaat om (i) een schuld die voorspruit uit een contract, (ii) gesloten door de 
erlater, en (iii) door de erlater werd aangegaan jegens een erfgenaam, legataris, begiftigde 
of een tussenpersoon. Het betreft drie cumulatieve voorwaarden. De aftrekbaarheid van 
de overbedelingsschuld van de langstlevende aan de kinderen kan niet worden geweigerd 
met toepassing van artikel 2.7.3.4.4. VCF omdat:
■ de overbedelingsschuld aan de kinderen niet voortvloeit uit een overeenkomst. Deze 

schuld werd opgenomen in het testament van de eerststervende en vloeit derhalve voort 
uit een eenzijdige rechtshandeling van de eerststervende;

■ het gaat om een schuld die niet het gevolg is van een rechtshandeling van de erlater 
(met name de langstlevende) en zijn erfgenamen. In principe stelt de langstlevende 
geen enkele handeling. Dat zou ons inziens mogelijk anders zijn indien tussen de 
langstlevende en de erfgenamen, na het overlijden van de eerststervende, afspraken 
worden gemaakt over de verschuldigde rente. In een dergelijk geval kan ons inziens 
niet worden uitgesloten dat artikel 2.7.3.4.4 VCF van toepassing zou kunnen zijn.

15. De Vlaamse Belastingdienst ziet dit anders. In standpunt nr. 16053 stelt hij dat alleen 
het nominaal bedrag van de vordering, zoals dit was belast in de aangifte erfbelasting bij 
het eerste overlijden, in aftrek mag worden gebracht. De Vlaamse Belastingdienst stelt dat 
de schuld bij overlijden van de langstlevende als de uitvoering van een legaat wordt gezien 
dat de erfgenamen bij het eerste overlijden hebben verkregen. In het gegeven voorbeeld zou 
alleen een bedrag van € 50 000 in aftrek kunnen worden gebracht (in de veronderstelling 
dat de nalatenschap van de eerststervende is afgewikkeld overeenkomstig het standpunt van 
de Vlaamse Belastingdienst). Er wordt bij het tweede overlijden dus geen rekening meer 
gehouden met de rente die verschuldigd is door de langstlevende. Nochtans is het gedeelte 
van de schuld dat het gevolg is van de rente die de langstlevende verschuldigd is, eveneens 
te beschouwen als de uitvoering van een legaat voortvloeiend uit het testament van de eerst-
stervende. Afhankelijk van hoe lang de langstlevende de eerststervende heeft overleefd, en 
ervan uitgaand dat voordien niet is afgelost, kan het bedrag van de rente nochtans aanzienlijk 
zijn. In de praktijk komt het voor dat de nalatenschap van de langstlevende deicitair wordt, 
omdat de hoofdsom van de vordering, vermeerderd met de rente, hoger is dan de totale som 
van de activa die deel uitmaken van de nalatenschap van de langstlevende (o.a. doordat de 
langstlevende deze activa intussen deels had opgeleefd).

16. Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is wat ons betreft vatbaar voor discussie: 
wij zien niet in op welke basis de aftrek van de rente zou kunnen worden geweigerd.

4. Recht van overgang

17. De Vlaamse Belastingdienst becommentarieert ten slotte nog kort de wijze waarop 
het recht van overgang wordt geheven over in België gelegen onroerend goed ingeval het 
Nederlands erfrecht van toepassing is. In het standpunt wordt de hypothese besproken 
dat de langstlevende, na het overlijden van de eerststervende de hoedanigheid heeft van 
niet-rijksinwoner. In die hypothese kan het bedrag van de overbedelingsschuld bij het 
tweede overlijden slechts in mindering worden gebracht indien en in de mate dat deze 
schuld werd toegerekend op de waarde van de in België gelegen onroerende goederen.

18. Er zijn verschillende hypotheses die geviseerd kunnen worden, met name:
1] de hypothese dat noch de eerststervende, noch de langstlevende ooit in België hebben 

gewoond (bijvoorbeeld in het geval van een in Nederland wonende erlater die eigenaar 
was van een in België gelegen tweede verblijf);

2] (r)emigratie van de langstlevende;

Alvorens beide hypotheses kort toe te lichten bespreken we eerst de aftrekbaarheid van de 
overbedelingsschuld bij het eerste overlijden, en vervolgens de problematiek van de aftrek-
baarheid bij het tweede overlijden (en het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst).

4.1. De aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld bij het overlijden 
van een niet-rijksinwoner (eerste overlijden)

19. Het recht van overgang is van toepassing op in België gelegen onroerende goederen 
(art. 2.7.3.2.2 VCF). De erfbelasting is verschuldigd over de verkoopwaarde van het 
onroerend goed op datum van overlijden (art. 2.7.3.3.1 VCF). Voor niet-rijksinwoners die 

Geen verwerping 
op basis van 

artikel 2.7.3.4.4 VCF

Vlaamse Belastingdienst
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hun laatste woonplaats hadden binnen de Europese Economische Ruimte, wordt de aftrek 
van schulden alleen aanvaard voor zover het bewijs wordt geleverd dat ze speciiek zijn 
aangegaan “om de onroerende goederen te verwerven of te behouden (art. 2.7.3.4.1, tweede 
lid VCF)”. De bepaling is op analoge wijze geformuleerd als artikel 2.7.3.5.2, 1e lid VCF 
(voorheen artikel 48, § 2 Succ.W.). De aftrekbaarheid van voormelde schulden werd 
ingevoerd met ingang van 1 oktober 2008 in het Vlaamse Gewest8 ingevolge het arrest 
van het Hof van Justitie in de zaak Eckelkamp.9

De vraag is of de aanpassing van de regionale wetgeving in het Vlaamse Gewest geen 
te enge interpretatie is van het begrip ‘op de onroerende zaak rustende schulden’ waar-
naar wordt verwezen in het dispositief van het arrest Eckelkamp.10 Alleen schulden die 
werden aangegaan om een onroerend goed te verkrijgen, te behouden of te verbeteren, 
komen in aanmerking voor aftrek. Hieronder wordt onder meer begrepen, de leningen 
aangegaan met het oog op de aankoop van een onroerend goed, alsook de schulden aange-
gaan voor de uitvoering van verbouwings-, verbeterings-, aanpassings-, moderniserings- of 
onderhoudswerken van het onroerend goed. Ook de schulden die betrekking hebben op het 
juridisch behoud van een onroerend goed komen in aanmerking voor aftrek. Ter zake kan 
worden verwezen naar de regels die gelden in de inkomstenbelastingen inzake de aftrek van 
interesten op leningen die speciiek werden aangegaan om onroerende goederen te verkrij-
gen of te behouden.11

20. De vraag is nu of de overbedelingsschuld van de langstlevende aan de erfgenamen 
die ontstaat bij het eerste overlijden, en die eveneens (deels) ten laste komt van het in 
België gelegen onroerend goed in aftrek kan worden gebracht voor de hefing van het 
recht van overgang. De FOD Financiën gaf in zijn eerdere beslissing reeds aan dat de 
overbedelingsschuld die bij het eerste overlijden ontstaat, gekwaliiceerd wordt als een 
aftrekbare last, en dit is ook de visie van de Vlaamse Belastingdienst.12

In het recht van overgang is geen mogelijkheid tot aftrek voorzien van een testamentaire 
last. De aanpassingen die de respectievelijke regionale decreetgevers na het arrest Eckel-
kamp hebben doorgevoerd, hebben geen enkele wijziging doorgevoerd inzake de regels 
van toepassing op een opgelegde testamentaire last, die alleen van toepassing blijven 
in het successierecht (oud art. 64 en 65 W.Succ., art. 2.7.1.0.10 en art. 2.7.3.2.13 VCF). 
Op dit punt is aldus een verschillende behandeling blijven bestaan tussen rijksinwoners en 
niet-rijksinwoners, aangezien de opgelegde testamentaire lasten in geval van overlijden van 
een rijksinwoner wel aftrekbaar zijn en in geval van overlijden van een niet-rijksinwoner 
niet aftrekbaar zijn.13

21. Dat de niet-aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld ontstaan uit de ouderlijke 
boedelverdeling bij het eerste overlijden mogelijk strijdig is met het Europees recht 
werd reeds bevestigd door het Europees Hof van Justitie in de zaak Arens-Sikken d.d. 
11 september 2008.14 Bij de berekening van het (intussen afgeschafte) Nederlandse recht 
van overgang kon de overbedelingsschuld van de langstlevende aan de overige erfgenamen  
niet in aftrek worden gebracht van een in Nederland gelegen onroerend goed dat toebe-
hoorde aan de erlater die in Italië woonde en aldaar was overleden. De langstlevende 
diende aldus het tegen progressieve tarieven verschuldigde recht van overgang te betalen 
over de gehele waarde van het in Nederland gelegen onroerend goed, zonder aftrek van 
de overbedelingsschuld. De langstlevende en de overige vier erfgenamen, waren er echter 
van uitgegaan dat de overbedelingsschuld wel in aftrek mocht worden gebracht, en hadden 
ieder een aangifte in het recht van overgang ingediend ten belope van hun erfdeel (met 
name ieder één vijfde). Aangezien de Nederlandse erfbelasting destijds tegen progressieve 
tarieven belastbaar was, leidde de niet-aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld tot een 
hogere belastingdruk op het in Nederland gelegen onroerend goed. De combinatie van de 
niet-aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld met de toepassing van het progressieve 
tarief, leidde in de ogen van het Hof tot een niet-gerechtvaardigde schending van het vrij 
verkeer van kapitaal.

8 Art. 29 Decr. Vl.Parl. 19 december 2008, BS 29 december 2008.
9 Arrest C 11/07 d.d. 11 september 2008, ECLI:EU:C:2008:489.
10 Zie ook A. BIESMANS en R. DEBLAUWE, “Toepassing van het arrest Eckelkamp: recht op teruggave van 

de rechten”, Nieuwsbrief Successierechten 2010, nr. 8, (1), 7.
11 Zie circulaire 6/2009 d.d. 7 april 2009 waarin wordt aangegeven dat het de bedoeling was om aan te sluiten 

bij de regels die gelden inzake de toerekening van het passief zoals voorzien in oud-artikel 48, § 2 W.Succ. 
In de parlementaire voorbereiding bij de invoering van artikel 48, § 2 W.Succ. wordt uitdrukkelijk verwezen 
naar de geldende regels inzake inkomstenbelasting.

12 Rep.RJ nr. S 64/06-01, Besl. d.d. 6 maart 1997, nr. E.E./95.868, herzien op 18 januari 2002.
13 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2015, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, nr. 541/2; 

N. GEELHAND, “De Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en het Waals recht van overgang”, TEP 2011, 
264-266.

14 HVJ 11 september 2008, zaak C43/07, ECLI:EU:C:2008:490.
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22. De vraag is of het Hof tot dezelfde conclusie zou komen met betrekking tot de niet- 
aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld voor de toepassing van het Belgische recht 
van overgang bij het overlijden van een niet-rijksinwoner (eerste overlijden). In het geval 
een niet-inwoner eigenaar is van een in België gelegen onroerend goed, en het onroerend 
goed vererft bij zijn overlijden met toepassing van het Nederlandse erfrecht, dan zou, 
in geval van aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld van de langstlevende aan de 
andere erfgenamen (ten belope van bijvoorbeeld 99 % wat in de praktijk voorkomt), quasi 
geen recht van overgang meer verschuldigd zijn. Het erfdeel van de andere erfgenamen 
(met name de vordering op de langstlevende) is immers niet belastbaar met recht van 
overgang in tegenstelling blijkbaar tot de casus die in het arrest Arens-Sikken aan het 
Hof was voorgelegd. Indien de erlater als Belgisch rijksinwoner zou zijn overleden, 
zou de overbedelingsschuld weliswaar aftrekbaar zijn, maar zou de roerende vordering 
van de overige erfgenamen belastbaar blijven, aangezien de erlater zowel over roerende als  
onroerende goederen belastbaar is. Het komt ons voor dat het Hof in het arrest Arens-Sikken 
een genuanceerde beslissing heeft genomen, in een casus die toch verschilt van de verer-
ving overeenkomstig het Nederlandse erfrecht van een in België gelegen onroerend goed 
van een niet-rijksinwoner, althans indien alleen het overlijden van de eerststervende in de 
beoordeling wordt betrokken.

23. Uit standpunt nr. 16053 blijkt ons inziens (impliciet) dat de Vlaamse Belastingdienst de 
aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld bij het eerste overlijden niet aanvaardt. Dat de 
Vlaamse Belastingdienst de aftrekbaarheid van een testamentaire last bij het eerste over-
lijden niet aanvaardt, is logisch, aangezien de aftrekbaarheid in de VCF niet is voorzien 
voor de toepassing van het recht van overgang. De vraag blijft of dit in strijd is met het 
vrij verkeer van kapitaal. Om dit te beoordelen, dient mogelijk ook rekening te worden 
gehouden met het lot van de overbedelingsschuld bij het tweede overlijden.

4.2. De aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld bij het tweede 
overlijden

24. In geval van het tweede overlijden, stelt zich tevens de vraag naar de aftrekbaarheid van 
de overbedelingsschuld. Kan bij het tweede overlijden het standpunt worden ingenomen 
dat deze overbedelingsschuld een schuld is die speciiek werd aangegaan met het oog op de  
verwerving of het behoud van het onroerend goed? De langstlevende heeft de gehele 
nalatenschap bij het eerste overlijden aanvaard, en dient daartoe de last uit te voeren 
die gekoppeld is aan haar legaat/erfstelling. In uitvoering van de last kan gesteld worden 
dat de langstlevende een schuld is aangegaan ten aanzien van de andere erfgenamen. De 
vraag is of de schuld speciiek verbonden is met het in België gelegen onroerend goed. 
Dat is in hoofdzaak een feitenkwestie en er kan met alle middelen van recht worden 
aangetoond dat het een speciiek onroerende schuld betreft. Afhankelijk van de omstan-
digheden, kan de overbedelingsschuld betrekking hebben op de hele nalatenschap dan 
wel op speciieke goederen, bijvoorbeeld in functie van de wijze waarop het testament 
is geformuleerd en de aard van de goederen waarop de Nederlandse (quasi)-wettelijke 
verdeling wordt toegepast.

25. Nog los van de vraag inzake de kwaliicatie van de overbedelingsschuld als een schuld 
die speciiek is aangegaan om een onroerend goed te verwerven of te behouden, stelt er zich 
bij het tweede overlijden in een aantal hypotheses een probleem van dubbele hefing indien 
de aftrekbaarheid van de schuld bij het tweede overlijden niet zou worden aanvaard. De 
gecombineerde dubbele hefing is ons inziens mogelijk wel in strijd met het vrij verkeer van 
kapitaal.

Dat is het geval in volgende hypotheses:
■ in de hypothese dat de eerste ouder als rijksinwoner is overleden, aanvaardt de Vlaamse 

Belastingdienst de aftrekbaarheid van het nominaal bedrag van de overbedelingsschuld 
van de langstlevende bij het eerste overlijden. Daartegenover staat dat de andere erfgena-
men erfbelasting zullen hebben betaald over de vordering die zij hebben op de langstle-
vende. Bij het eerste overlijden dient uiteraard wel rekening gehouden te worden met de 
aanrekeningsregels van de schulden, en slechts in de mate dat de overbedelingsschuld 
op het onroerend goed betrekking had, zullen de andere erfgenamen erfbelasting hebben 
betaald over de daarmee overeenstemmende waarde van het Belgisch onroerend goed. 
Slechts in de mate dat de overbedelingsschuld werd toegerekend op in België gelegen 
onroerend goed, aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst de aftrekbaarheid bij het tweede 
overlijden van de schuld van de langstlevende aan de erfgenamen;

■ in de hypothese dat de eerste ouder als niet-rijksinwoner is overleden zal – in principe – 
de overbedelingsschuld niet in aftrek zijn gebracht bij het eerste overlijden voor 
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de toepassing van het recht van overgang. Het komt ons voor dat ook in die hypothese 
de aftrekbaarheid van de schuld van de langstlevende voor de toepassing van het recht 
van overgang zou moeten worden aanvaard, indien en in mate recht van overgang is 
betaald over Belgisch onroerend goed bij het eerste overlijden en de aftrek van de 
overbedelingsschuld toen niet is toegestaan. Zo niet, wordt twee keer recht van over-
gang betaald over het Belgisch onroerend goed zowel bij het eerste als bij het tweede 
overlijden.

26. De Vlaamse Belastingdienst laat blijkbaar de aftrek van de overbedelingsschuld bij 
het tweede overlijden wel toe in de mate dat er reeds eerder (indirect) over het Belgisch 
onroerend goed is betaald. Op deze manier wordt dubbele hefing vermeden. De dubbele 
hefing die het gevolg zou zijn van de niet-aftrekbaarheid in het recht van overgang zowel 
bij het eerste en het tweede overlijden is ons inziens in strijd met het vrij verkeer van 
kapitaal. Dus in die zin zou de beslissing een remediëring zijn voor dit probleem.

27. De Vlaamse Belastingdienst laat evenwel na de juridische grondslag voor het standpunt 
te duiden, en spreekt zich niet uit over het feit of de schuld bij het tweede overlijden als 
een speciiek onroerende schuld kan worden gekwaliiceerd aangegaan door de langst-
levende in het kader van de uitvoering van de opgelegde testamentaire last, dan wel of 
de beslissing is ingegeven door de wens om een potentiële strijdigheid met het Europese 
recht te remediëren.

28. Wel lijkt een recent arrest van het Europees Hof van Justitie d.d. 30 juni 201615 aan te 
geven dat een lidstaat een vermindering van erfbelasting kan toestaan wanneer de nalaten-
schap vermogensbestanddelen bevat waarover eerder in diezelfde lidstaat erfbelasting is 
betaald. Het feit dat die vermindering niet wordt toegestaan bij vererving (en betaling van 
erfbelasting) van de dezelfde vermogensbestanddelen in een andere lidstaat, was geen 
ongeoorloofde discriminatie, maar was geoorloofd in het licht van de samenhang van het 
belastingstelsel. De beslissing lijkt op dit punt wel in lijn te zijn met dit principe.

5. Inwerkingtreding

29. Een datum van inwerkingtreding wordt in de beslissing niet vermeld. De vraag is wat 
bijvoorbeeld de gevolgen zijn van het nieuwe standpunt indien de vererving bij het eerste 
overlijden werd afgewikkeld overeenkomstig het standpunt van de Federale Overheidsdienst 
Financiën, en het tweede overlijden afgewikkeld zou worden rekening houdend met het 
nieuwe standpunt van de Vlaamse Belastingdienst.

6. Conclusie

30. Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst lijkt ons niet conform de VCF:
■ de aftrekbaarheid van de overbedelingsschuld van het erfdeel van de langstlevende 

tegen het nominale bedrag van de schuld, en de belastbaarheid bij de kinderen over 
het nominale bedrag van de daarmee overeenstemmende vordering, is geen correcte 
toepassing van de regels voorzien in de VCF. Vanuit pragmatisch oogpunt valt een 
dergelijke benadering evenwel te begrijpen, gelet op de complexiteit van de toepasse-
lijke regels.
In de praktijk leidt de toepassing van het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst 
meestal slechts tot een verschuiving van de verschuldigde erfbelasting tussen de erfgena-
men onderling, en niet tot een verhoging van de verschuldigde erfbelasting in vergelij-
king met het federale standpunt. Een decretale verankering lijkt ons evenwel nodig;

■ bij het overlijden van de langstlevende wordt alleen de aftrek van het nominaal bedrag 
van de vordering, zoals belast bij het eerste overlijden, aanvaard. Ingeval de schuld 
van de langstlevende rentedragend is, is er in de huidige stand van de wetgeving, 
geen wettelijke grondslag om de aftrek van de gecumuleerde rente bij het tweede 
overlijden te weigeren. Net zoals de hoofdsom van de vordering, is deze gecumu-
leerde rente een zekere en vaststaande schuld bij overlijden van de langstlevende. 
Uiteraard dient het bestaan en de omvang van de schuld door de erfgenamen bij 
het tweede overlijden te worden aangetoond, wat in de praktijk vaak geen sinecure 
is. Het spreekt voor zich dat het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst bij het 
tweede overlijden wel een verhoging van de verschuldigde erfbelasting tot gevolg 
heeft, en dit zonder decretale grondslag;

■ de tolerantie inzake de aftrekbaarheid bij het tweede overlijden inzake het recht van over-
gang is erop gericht dubbele hefing te vermijden. Dat is op zich positief voor de belas-
tingplichtige, maar de Vlaamse Belastingdienst laat na de juridische grondslag te duiden.

15 Arrest C123/15, inzake Max Heins Felten, Hof van Justitie 30 juni 2016, overweging nr. 30 tot 34.
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