
 

 Akte van borgstelling voor een erfgenaam die 
buiten de Europese Economische Ruimte woont 

VLABEL-84-210908 

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

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

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier verklaart een borgsteller dat hij zich borg stelt voor een erfgenaam die buiten de Europese 
Economische Ruimte woont. 
Maak deze akte op in twee originele exemplaren. Bezorg één origineel exemplaar van deze akte aan de Vlaamse 
Belastingdienst, Vaartstraat 16 in 9300 Aalst. Het andere origineel exemplaar houdt u zelf bij. 
Dit formulier is een toepassing van artikel 3.10.5.5.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). 

  Gegevens van de borgsteller 

 voornamen en achternaam       

 rijksregister- of bisnummer                 

 KBO-nummer      .     .      

 geboorteplaats en -datum       
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 domicilie: straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

  Gegevens  van de borgstelling 

  Identiteit erfgenaam 

 voornamen en achternaam       

 rijksregister- of bisnummer                 

 KBO-nummer      .     .      

 geboorteplaats en -datum       
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 domicilie: straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

  Identiteit van de overledene 

 voornamen en achternaam       

 rijksregister- of bisnummer                 

 geboorteplaats en -datum       
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 plaats en datum van 
overlijden 

      

dag 

   

maand 

   

jaar 

      

https://www.vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst
http://www.vlaanderen.be/erfbelasting
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  Ondertekening door de borgsteller 

 Maak deze akte op in twee originele exemplaren. Bezorg één origineel exemplaar van deze akte aan de Vlaamse 
Belastingdienst, Vaartstraat 16 in 9300 Aalst. Het andere originele exemplaar houdt u zelf bij. 

 Ik verklaar dat ik me solidair borg stel tegenover het Vlaamse Gewest, Vlaamse Belastingdienst, Vaartstaat 16 in 
9300 Aalst, tot zekerheid van de betaling van alles wat verschuldigd is of zal zijn als erfbelasting en toebehoren door 
de erfgenaam, vermeld in dit formulier, die buiten de Europese Economische Ruimte woont, met toepassing van 
artikel 1.1.0.0.2, 1° en 9° VCF. 

Ik verklaar afstand te doen van het voorrecht van uitwinning en het voorrecht van schuldsplitsing, met toepassing 
van respectievelijk artikel 2021 en 2026 van het [oud] Burgerlijk Wetboek en het voorrecht vermeld in artikel 2037 
van het [oud] Burgerlijk Wetboek. 

Ik verbind me ertoe alle verplichtingen van de erfgenaam te voldoen en verklaar dat ik mijn eigen verplichtingen 
ken. Ik verklaar eveneens afstand te doen aan elke mogelijkheid om de nietigheid van deze akte in te roepen. 

 
 plaats       

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 

handtekening, voorafgegaan door 
de handgeschreven melding  

‘goed voor solidaire borg’       

  

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
 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. 

 
 
  

https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst
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 Bijlage bij de akte van borgstelling voor een 
erfgenaam die buiten de Europese Economische 
Ruimte woont 

VLABEL-84-210908 

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

 Waarvoor dient deze bijlage? 
Vul deze bijlage in en voeg ze bij de akte van borgstelling. 

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

 
1 Vul hieronder de gegevens van de overledene in. 

 voornamen en achternaam       

 rijksregister- of bisnummer                 

 
2 Is de borgsteller eigenaar van onroerend bezit in België? 

  ja 

  nee 

 
3 Vul hieronder de devolutie in van de nalatenschap. 

U kunt in het invulveld hieronder gewoon verder tikken: het wordt groter naarmate u meer tekst intikt.  

       

 
4 Geef een overzicht van de rekeningen waarvoor er vrijgave wordt gevraagd. 

 
 naam van de bank  IBAN-nummer 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
5 Geef een raming van het nagelaten nettoactief van de nalatenschap. 

U kunt in het invulveld hieronder gewoon verder tikken: het wordt groter naarmate u meer tekst intikt. 

       

 


