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(…) 

Art. 2.7.6.0.1. 

§ 1. De waarde van de maatschappelijke rechten, vermeld in paragraaf 2, die door de erflater of door zijn echtgenoot ten 
minste vijf jaar vóór het openvallen van de nalatenschap en uiterlijk in het jaar 2005 zijn verworven en die gedurende 
de vermelde termijn ingeschreven waren op naam van de erflater of van zijn echtgenoot, of de waarde van hetgeen 
verkregen wordt als terugbetaling van diezelfde maatschappelijke rechten, wordt vrijgesteld van het successierecht. 
Als de erflater op het moment van de inschrijving niet heeft geopteerd voor de kapitalisatie van het inkomen dat 
periodiek toegekend is aan het maatschappelijk recht, wordt het bedrag dat voor de vrijstelling in aanmerking komt, 
toch berekend alsof voor kapitalisatie gekozen is. 

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, heeft alleen betrekking op de waarde van de maatschappelijke rechten die op 
datum van de terugbetaling ervan minstens drie jaar volgestort zijn. De mogelijkheid tot vrijstelling vervalt in geval 
van terugbetaling aan, of vervreemding door de inschrijver van de vermelde maatschappelijke rechten. 

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen : 

1° de beurswaarde van de maatschappelijke rechten waarvoor een attest als vermeld in paragraaf 4 gevraagd wordt, 
verhoogd met het gekapitaliseerde bedrag van de periodieke netto inkomsten (na belasting) toegewezen aan de 
rechten die voor de vrijstelling in aanmerking komen met betrekking tot de periode waarvoor de Vlaamse Regering de 
emitterende beleggingsvennootschap met vast kapitaal erkende; 

2° het bedrag van de volstorting van de maatschappelijke rechten waarvoor een attest als vermeld in paragraaf 4 
gevraagd wordt, verhoogd met het gekapitaliseerde bedrag van de periodieke netto inkomsten (na belasting) 
toegewezen aan de rechten die voor de vrijstelling in aanmerking komen met betrekking tot de periode waarvoor de 
Vlaamse Regering de emitterende beleggingsvennootschap met vast kapitaal erkende. 

Het gekapitaliseerd bedrag, vermeld in het eerste lid, bevat enkel de inkomsten toegekend aan de maatschappelijke 
rechten waarvoor, gelet op artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot regeling van de 
vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het 
kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats, aangetoond is dat de 
overledene of zijn echtgenoot er houder van was. 

Als slechts een gedeelte van de beurswaarde of van het bedrag van de volstorting van de maatschappelijke rechten 
voor effectieve vrijstelling in aanmerking komt, zal bovendien het gekapitaliseerd bedrag van de periodieke netto 
inkomsten slechts in dezelfde verhouding worden bijgeteld. 

Het gekapitaliseerd bedrag is gelijk aan de effectief uitgekeerde dividenden tijdens de periode, vermeld in het eerste 
lid. 

§ 2. Onder maatschappelijke rechten wordt verstaan de maatschappelijke rechten in een vennootschap die door de 
Vlaamse Regering is erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen als vermeld in 
artikel 88, § 5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, of woningcomplexen met dienstverlening als vermeld in 
artikel 88, § 1 en § 2, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 

§ 3. Om erkend te worden door de Vlaamse Regering moet de vennootschap, vermeld in paragraaf 2, minstens voldoen 
aan de volgende voorwaarden : 

1° haar maatschappelijke zetel gevestigd hebben in de Europese Economische Ruimte; 

2° opgericht zijn na 1 januari 1995; 

3° vanaf het ogenblik van de uitgifte van de maatschappelijke rechten, vermeld in paragraaf 2, en minstens tot 27 
november 2012, uitsluitend de financiering en realisatie van projecten voor de oprichting van serviceflatgebouwen tot 
doel hebben gehad; 

4° vanaf 27 november 2012 : 
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a) voor het Vlaamse Gewest uitsluitend de financiering en realisatie van projecten voor de oprichting van 
serviceflatgebouwen als vermeld in artikel 88, § 5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, of de financiering en 
realisatie van projecten inzake onroerende goederen voor voorzieningen in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 
maart 2009, of de financiering en realisatie van projecten inzake onroerende goederen voor personen met een handicap 
tot doel hebben; 

b) voor de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd het Vlaamse Gewest, uitsluitend de financiering en realisatie 
van soortgelijke projecten inzake onroerende goederen tot doel hebben; 

5° de gelden, die zijn ingezameld ingevolge de uitgifte van de maatschappelijke rechten, vermeld in paragraaf 2, 
integraal besteden of besteed hebben aan projecten binnen de Europese Economische Ruimte. 

§ 4. Op verzoek van de houder van maatschappelijke rechten of van zijn rechtverkrijgenden, wordt een attest uitgereikt 
voor het verkrijgen van de vrijstelling van het successierecht. Dit attest wordt, in de vorm vastgesteld door de Vlaamse 
Regering, door de betrokken financiële instelling slechts uitgereikt voor maatschappelijke rechten waarop, op de 
datum van het openvallen van de nalatenschap wegens het overlijden van de houder van de rechten of zijn echtgenoot, 
minstens vijf jaar vóór het overlijden van de houder ingeschreven werd en die reeds drie jaar volgestort werden. 

Met inschrijving wordt gelijkgesteld de verwerving op een andere wijze uiterlijk in het jaar 2005, van maatschappelijke 
rechten in een door de Vlaamse Regering erkende beleggingsvennootschap met vast kapitaal of een gereglementeerde 
vastgoedvennootschap als vermeld in artikel 2, 1°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. Dit houdt tevens in dat een verwerving na het jaar 2005, met uitzondering van verkrijging 
onder echtgenoten en erfgenamen in de eerste graad waarbij geen vrijstelling van de erfbelasting verworven werd, 
nooit aanleiding kan geven tot vrijstelling van de erfbelasting. 

Het attest vermeldt de bedragen, vermeld in paragraaf 1, derde lid, met betrekking tot het geheel van de 
maatschappelijke rechten die voor een hele of gedeeltelijke vrijstelling in aanmerking komen. 

Bij uitreiking van een tweede attest wordt bovendien melding gemaakt van het vorige attest en van de datum waarop 
het werd afgegeven. 

§ 5. Als de erkenning, vermeld in paragraaf 3, ingetrokken wordt, brengt dat niet het vervallen van de 
vrijstellingsmogelijkheid mee ten aanzien van de waarde van de maatschappelijke rechten waarop ingeschreven is, in 
de mate dat die volgestort zijn voor de intrekking van de erkenning. De vrijstelling wordt in dat geval beperkt tot de 
waarde, bepaald met toepassing van paragraaf 1, op de datum van de intrekking van de vrijstelling.  

(…) 

 


