
 

 Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke 
belastingen 

VLABEL-89-200519 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Vlaamse Belastingdienst 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail via vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst 
 www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst  

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

dossiernummer 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier doet u aangifte van een fiscale regularisatie van fiscaal verjaarde of niet fiscaal verjaarde bedragen 
die onderhevig zijn of hadden moeten zijn aan erfbelasting of registratiebelasting met toepassing van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals bepaald in het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke 
fiscale regularisatie. 
Meer informatie over de fiscale regularisatie vindt u op www.vlaanderen.be/fiscale-regularisatie-van-vlaamse-
belastingen. 
Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door elke persoon of zijn gemachtigde, na voorlegging van de 
volmacht, die wil overgaan tot een fiscale regularisatie van Vlaamse erfbelasting of registratiebelasting. 
Wanneer moet u dit formulier uiterlijk terugbezorgen? 
De Vlaamse fiscale regularisatie is een tijdelijke maatregel. U kunt deze regularisatieaangifte tot en met 31 december 
2020 met de post opsturen naar het bovenstaande adres of de aangifte persoonlijk afgeven. 

 

 Gegevens van de aangever 

 
1 Vul de identificatiegegevens van de aangever in. 

De aangever is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de regularisatieaangifte indient. De naam van de 
rechtspersoon, het ondernemingsnummer en de voor- en achternaam van de contactpersoon hoeft u alleen in te vullen 
als u de aanvraag indient in naam van een rechtspersoon.  
 
Als er twee of meer aangevers zijn (bijvoorbeeld bij verschillende erfopvolgers in een nalatenschap), kunt u deze rubriek 
kopiëren en eronder plakken. Kopieer telkens de witregel boven en onder de rubriek mee. 

 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 graad van verwantschap       

 naam rechtspersoon       

 ondernemingsnummer      .     .      

 voor- en achternaam 
contactpersoon 

      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 
  

https://www.vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst
http://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst
http://www.vlaanderen.be/fiscale-regularisatie-van-vlaamse-belastingen
http://www.vlaanderen.be/fiscale-regularisatie-van-vlaamse-belastingen


 

 
2 Heeft de aangever volmacht gegeven om de regularisatieaangifte in zijn naam in te dienen? 

  ja. Ga naar vraag 3. 

  nee. Ga naar vraag 4. 

 
3 Vul de gegevens van de gemachtigde in als de aangever volmacht heeft gegeven om de regularisatieaangifte in zijn 

naam in te dienen.  
Voeg de volmacht bij dit formulier. Als de gevolmachtigde een advocaat is, hoeft u de volmacht niet bij dit formulier te 
voegen. De naam van de rechtspersoon en het ondernemingsnummer hoeft u alleen in te vullen als de gevolmachtigde 
een rechtspersoon is. 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 naam rechtspersoon       

 ondernemingsnummer      .     .      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 

 Gegevens over de te regulariseren bedragen 
 
 
 
 
 

 
4 Kruis aan of de aangifte betrekking heeft op bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting of 

successierechten of aan de registratiebelasting. 

  erfbelasting/successierechten. Vul vraag  6 en 7 en 8 in. 

  registratiebelasting. Ga naar vraag 9. 

  erfbelasting en registratiebelasting. Vul vraag 6, 7, 8 en 10 in. 

 
 Bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting of aan de successierechten 

 
5 In deze rubriek doet u aangifte van de bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting die is of wordt 

geheven met toepassing van titel 2, hoofdstuk 7, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (of successierechten, zoals bepaald in 
het Wetboek der successierechten als de nalatenschap is opengevallen vóór 1 januari 2015) en dus niet aangegeven zijn  
in een reguliere aangifte van nalatenschap. Het gaat om de bedragen, vermeld in artikel 4, §1 en §2, van het decreet 
van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie. 
Als er twee of meer nalatenschappen zijn, kunt u vraag 6, 7 en 8  kopiëren en eronder plakken. Kopieer telkens de 
witregel bovenaan en onderaan mee. 

 

 
6 Vul de gegevens van de overledene in. 

 voor- en achternaam       

 datum van overlijden       

 rijksregisternummer                 
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7 Had de overledene in de laatste vijf jaar voor zijn overlijden verschillende fiscale woonplaatsen? 
De fiscale woonplaats is de plaats waar de overledene zijn werkelijke en voortdurende woonplaats had. 

  ja. Vul de gegevens van die fiscale woonplaatsen in. 
Vermeld daarbij telkens de duur van het verblijf. 

 
 straat en nummer  postnummer en gemeente  van (dd.mm.jjjj)  tot en met (dd.mm.jjjj) 

 1                            

 2                            

 3                            

 4                            

 
  nee. Vul de gegevens van zijn enige fiscale woonplaats in. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 
8 Vul de gegevens in van de bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan erfbelasting of aan successierechten. 

 aard of herkomst van de niet- 
aangegeven goederen 

      

 te regulariseren bedragen        euro 

        euro 

 
 

 
 Bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de registratiebelasting 

 
9 In deze rubriek doet u aangifte van de bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan een registratiebelasting die is of 

wordt geheven met toepassing van titel 2, hoofdstuk 8 tot en met 11, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 
2013. Het betreft dus de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging en, in 
voorkomend geval, de belastingen, bepaald in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten als de 
rechtshandeling plaatsvond vóór 1 januari 2015. Het gaat om de bedragen, vermeld in artikel 4, §3 en §4, van het 
decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie. 

 
10 Vul de gegevens in van de bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan registratiebelasting. 

 aard van de belasting  schenkbelasting  verkooprecht 

   verdeelrecht  recht op hypotheekvestiging 

 oorsprong van niet-belaste 
rechtshandeling of niet-belast 

rechtsfeit  

      

 datum van de rechtshandeling  
of van het rechtsfeit 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 

 woonplaats van de aangever        

 te regulariseren bedrag       euro 
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 Bij te voegen bewijsstukken 

 
11 Kruis de bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  de volmacht aan de gemachtigde om de regularisatieaangifte op te stellen en in te dienen 

  een of meer fraudeschema’s met een bondige verklaring waarin melding wordt gemaakt van de herkomst van de te 
regulariseren bedragen, het moment waarop ze aan de erfbelasting of aan de registratiebelasting onderworpen 
hadden moeten zijn, en de financiële rekeningen die voor de te regulariseren bedragen gebruikt zijn (zoals bepaald 
in artikel 6, tweede lid, van het decreet van 10 februari 2017) 

  de nodige bewijsstukken bij het fraudeschema waaruit blijkt welk van de tarieven, vermeld in artikel 4 van het 
decreet van 10 februari 2017, kan worden toegepast 

  een schriftelijk bewijs, eventueel aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering 
van de eed en het bewijs door getuigen, dat in voorkomend geval aantoont dat op een deel van de aangegeven 
bedragen de normale belastingregeling is toegepast 

 

 Ondertekening 

 
12 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat deze aangifte volledig en naar waarheid ingevuld is. 
Ik verklaar dat: 
- niet kan worden aangetoond dat de aangegeven bedragen voorheen geheel of gedeeltelijk de normale erfbelasting 

of registratiebelasting hebben ondergaan; 
- de aangegeven bedragen alleen betrekking hebben op Vlaamse belastingen die onder het toepassingsgebied van 

het decreet van 10 februari 2017 vallen; 
- de aangegeven bedragen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een van de misdrijven, vermeld in artikel 505 

van het Strafwetboek, behalve als de inkomsten uitsluitend zijn verkregen uit de misdrijven, vermeld in artikel 
3.15.3.0.1 en 3.15.3.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 

- de aangegeven bedragen niet voortkomen uit een misdrijf als vermeld in artikel 5, §3, van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, met uitzondering van het misdrijf, vermeld in artikel 5, §3, 1°, elfde streepje, van de voormelde wet, 
het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen en het misdrijf misbruik van vertrouwen, beide vermeld in 
artikel 5, §3, 3°, van de voormelde wet; 

- de aangegeven bedragen niet in verband kunnen worden gebracht met: 
1° terrorisme of financiering van terrorisme; 
2° georganiseerde misdaad; 
3° illegale handel in verdovende middelen; 
4° illegale handel in wapens en daaraan verbonden goederen en handelswaren, met inbegrip van 

antipersoonsmijnen of clustermunitie; 
5° handel in clandestiene werkkrachten; 
6° mensenhandel; 
7° uitbuiting van prostitutie; 
8° illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen; 
9° illegale handel in menselijke organen of weefsels; 
10° fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; 
11° verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen, en corruptie; 
12° ernstige milieucriminaliteit; 
13° namaak van muntstukken of bankbiljetten; 
14° namaak van goederen; 
15° piraterij; 
16° beursdelicten; 
17° onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van 

valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning; 
18° oplichting, gijzeling, diefstal of afpersing of misdrijven die verband houden met een staat van faillissement; 

- de aangever vóór de indiening van de regularisatieaangifte niet schriftelijk op de hoogte is gebracht door een 
Belgische gerechtelijke dienst van lopende specifieke onderzoeksdaden, of door de Vlaamse Belastingdienst van 
een belastingverhoging of administratieve geldboete als vermeld in titel 3, hoofdstuk 18, van de Vlaamse Codex 
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Fiscaliteit van 13 december 2013; 
- voor dezelfde aangever nog geen regularisatieaangifte is ingediend vanaf 1 augustus 2016 met betrekking tot de in 

het decreet van 10 februari 2017 te regulariseren belastingen. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

  

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
13 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en 

invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving 
over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het 
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op 
https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 
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