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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie heeft tot doel om bepaalde bepalingen van het Wetboek der 

successierechten te wijzigen enerzijds om de rechtszekerheid inzake de fiscale behandeling van 

levensverzekeringscontracten te versterken en anderzijds om te voldoen aan het arrest nr. 80/2021 

van 3 juni 2021 van het Grondwettelijk Hof. 

Het wijzigt de artikelen 8, 17, 37 en 38 van het Wetboek der successierechten om de Brusselse 

wetgeving in overeenstemming te brengen met deze van het Vlaams en het Waals Gewest, zodat : 

• belastingplichtigen slechts successierechten verschuldigd zijn op het moment dat ze effectief 

een bepaalde som ontvangen van het contract (bijv. een levensverzekering) ofwel middels 

effectieve uitkering, ofwel indien het contract effectief wordt afgekocht ; 

• belastingplichtigen successierechten niet kunnen ontwijken wanneer het contract eerder 

werd geschonken, maar evenwel slechts successierechten moeten betalen op het kapitaal dat 

nog niet aan de schenkingsrechten werd onderworpen ; 

• ze voldoet aan het arrest nr. 80/2021 van het Grondwettelijk Hof en belastingplichtigen in 

staat stelt om voor alle in het buitenland aangehouden goederen, zowel roerend als 

onroerend, de in het buitenland betaalde successierechten in mindering te brengen. 

Advies 
Brupartners is van oordeel dat de voorgestelde maatregel een meer rechtvaardige belastinginning 

mogelijk zou moeten maken door te voorkomen dat belastingplichtigen worden belast op bedragen 

die niet zijn geïnd, maar ook door te voorkomen dat zij de belasting ontduiken.  

Brupartners is verheugd over de harmonisatie van de regels inzake successierechten tussen de 

Gewesten, waardoor de interregionale fiscale concurrentie op termijn zal afnemen. 

Tot slot beveelt Brupartners aan om alle overeenkomsten ter voorkoming van dubbele 

belastingheffing op een alomvattende manier in aanmerking te nemen, om discrepanties bij de 

verwerking van de dossiers te voorkomen. 
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