
 
 
 
 
 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Bestuur van Financiën en Begroting 

Vooruitgangstraat 80 bus 1 
1030 Brussel 

 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST 
 
Aanvraagformulier voor het bekomen van het attest inzake tewerkstelling en kapitaal met het oog 
op het verkrijgen van het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht der 
kleine en middelgrote ondernemingen in toepassing van artikel 60bis van het Wetboek van 
Successierechten dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de ordonnantie van 29 oktober 
1998 werd ingevoegd (Belgisch Staatsblad van 9 december 1998). 
 
 
 

Deel I : Gegevens over de nalatenschap 
 
Het attest dat het voorwerp is van deze aanvraag moet dienen voor het verkrijgen van het voordeel 
bedoeld in artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten, dat voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is ingevoegd bij de ordonnantie van 29 oktober 1998. 
 
Dit attest moet gevoegd worden bij de aangifte van nalatenschap van : 
 
Naam en voornamen  : .............................................................................................................. 
Geboren op :  ................................................................ te ........................................................ 
Overleden op : .............................................................. te ........................................................ 
Laatst woonachtig te : ...............................................................................................................  
(volledig adres) 
Naam en voornamen van de echtgeno(o)t(e) : ………………………………………………… 
 
dat overeenkomstig artikel 38 van het Wetboek der Successierechten neergelegd moet worden op 
het kantoor van de Ontvanger te ........................................................................................... 
………………………................................................................................................................(volled
ig adres van het kantoor van de bevoegde Ontvanger). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Die de volgende personen als wettelijke erfopvolger(s) heeft : 
 
 Naam Voornamen Graad van verwantschap Adres 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
...     
 
 
Bovengenoemde personen dienen een aanvraag om attest in en wijzen de volgende persoon aan als 
tussenpersoon aan wie het bestuur alle betekeningen en mededelingen rechtsgeldig kan richten. 
 
Naam en voornaam : .................................................................................................................. 
Adres : ...................................................................................................................................... 
Telefoon : ............................................................................….................................................. 
Fax. : ......................................................................................................................................... 
 
 

Deel II : Gegevens over de kleine en middelgrote onderneming 
 

II.1. Natuurlijke persoon 
 
Naam : ...................................................................................................................................... 
Voornamen : ............................................................................................................................. 
Adres : ...................................................................................................................................... 
Uitbater(s) van de kleine en middelgrote onderneming op de dag van het overlijden : ………….. 
………………………………………… ………………………………………………………... 
Handelsregister : nr ................................ HR van ..........................Datum : .............................. 
BTW-nr. : .................................................................................................................................. 
RSZ-registratie nr. : ................................................................................................................... 
Beknopte beschrijving van de activiteit : .........................................................................……… 
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 



 
II.2. Rechtspersoon 
 
Naam : ...................................................................................................................................... 
Firma : .........…............................................................................................................. 
Rechtsvorm : .........................................................................................................................… 
Adres van de maatschappelijke zetel : ........................................................................................ 
Adres van de bedrijfszetel : ........................................................................................................ 
Handelsregister : nr.: .......................................... HR van  .......................... Datum : ................ 
BTW-nr. : .................................................................................................................................. 
RSZ-registratie nr. : ……………………………………………………………………………. 
Nummer van de NACE-code en beknopte beschrijving van de activiteit : 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
II.3. Aantal tewerkgestelde werknemers tijdens de vier kwartalen vóór het kwartaal van het 
overlijden, uitgedrukt in voltijdse eenheden (1) 

 
Kwartalen 

5 dagen/week 6 dagen/week  
Totaal A + B 

 Aantal dagen AD/65,25 = A Aantal dagen AD/78,25 = B  
1e 

 
     

2e 

 
     

3e 

 
     

4e 

 
     

 
II.4. Werknemers onderworpen aan de wetgeving op de sociale zekerheid van toepassing in een 
lidstaat van de Europese Unie en voltijds tewerkgesteld tijdens de vier kwartalen (2) 

Kwartalen Aantal voltijdse werknemers 
1er 

 
 

2e 

 
 

3e 

 
 

4e 

 
 

 
 



 
II.5. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal (3) in BEF of in EUR (5) 
  
a) Aantal effecten die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen : …………………………………
Nettowaarde van het geheel van de effecten : ………………………………………………………… 
 
b) Toestand vóór het overlijden van de erflater 
 

- Aantal effecten, in handen van de erflater 
  Aantal : ………………………………………………………………………………………………. 
  Aangegeven nettowaarde : …………………………………………………………………………… 
 
- Aantal effecten in handen van de erfopvolgers 

 
  Naam en voornamen Aantal Aangegeven nettowaarde  
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     
  
 
c) Toestand na het overlijden van de erflater 
 

Aantal effecten in handen van de erfopvolgers 
 
  Naam en voornamen Aantal Aangegeven nettowaarde  
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     
  
 



 
II.6. Nettowaarde van de activa bedoeld in artikel 60bis, § 1, 1°, van het Wetboek der 
Successierechten zoals bepaald in de bijlage bij de aangifte in de personenbelasting (4) in BEF of 
in EUR (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.7. Belegde activa en volstortingen van kapitaal gedurende de drie jaren die het overlijden 
voorafgaan zoals voorzien in artikel 60bis, § 5, 3°, tweede en derde lid, van het Wetboek der 
Successierechten 
jaar Bedrag 

In Bef of in Euro (5) 
doel van deze verrichtingen en 

verantwoording dat deze 
beantwoorden aan rechtmatige 

financiële en economische 
behoeften 

1ste jaar van : ………………… 
 tot : ………………… 

  

2de jaar van : …………………. 
 tot : …………………. 

  

3de jaar van : …………………. 
tot : …………………. 

  

 
 



 
Deel III : Bij te voegen bijlagen 

 
Bij het aanvraagformulier tot het bekomen van een attest inzake tewerkstelling en kapitaal moet 
een voor eensluidend verklaard afschrift van de volgende bescheiden worden gevoegd : 
 
1° hetzij, voor de rechtspersonen, de jaarrekeningen van het jaar voorafgaand aan het overlijden 

van de erflater, opgemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met 
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen of overeenkomstig de wetgeving die van 
toepassing is op de plaats waar de zetel van de effectieve leiding gevestigd is, hetzij, voor de 
natuurlijke personen, de bijlage bij de aangifte in de personenbelasting; 

 
2° hetzij de statistische RSZ-aangiften en de individuele overzichten betreffende de vier kwartalen 

voorafgaand aan het overlijden van de erflater, hetzij gelijkaardige documenten afgegeven door 
de bevoegde instellingen van de lidstaten van de Europese Unie, overeenkomstig hun 
wetgeving, waaruit duidelijk kan worden afgeleid hoeveel voltijdse werknemers de kleine en 
middelgrote onderneming in dienst heeft genomen; 

 
 
3° de afschriften van het register van de aandelen op naam en, in voorkomend geval, het register 

van de laatste algemene vergadering; 
 
4° in voorkomend geval, een afschrift van de aandeelhouderschapsovereenkomst bedoeld in 

artikel 60bis, § 1, derde lid, van het Wetboek der Successierechten, dat voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werd ingevoegd bij de ordonnantie van 29 oktober 1998. 

 



 
 

Deel IV : Verklaring op erewoord 
 
Ondergetekenden bevestigen op de hoogte te zijn van het feit dat zij strafbaar zijn met straffen 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 mei 1933, gewijzigd door de wet van 7 juni 1994, 
betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke 
aard die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, indien zij wetens en willens onjuiste of 
onvolledige verklaringen afleggen in deze aanvraag. 
 
Ondergetekenden verbinden er zich toe de reglementering betreffende het verlaagd tarief van de 
successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen na te leven en 
het bestuur de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot deze aanvraag. 
Ondergetekenden bevestigen op eer dat deze aanvraag oprecht en volledig is. 
 
Datum : ………………………. Handtekeningen : ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(1) De tabel hierboven invullen door voor elk van de vier betrokken kwartalen het aantal bezoldigde en 

gelijkgestelde dagen op te geven voor de bedienden en de arbeiders (met uitzondering van het huispersoneel, de 
stagiairs KB nr. 230 en de leerlingen) al naargelang de arbeidsduur (5 of 6 dagen per week). De deling van het 
aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen in de loop van een kwartaal door de factor 65,25 (in het stelsel 5 
d./week) of 78,25 (in het stelsel 6 d./week) maakt het mogelijk een gemiddeld aantal bezoldigde en gelijkgestelde 
dagen per kwartaal te bekomen in functie van de tewerkstelling op jaarbasis. Als de onderneming deeltijdse 
werknemers tewerkstelt of heeft tewerkgesteld, ter toelichting hun naam opgeven alsook de perioden waarin ze 
deeltijds gewerkt hebben en hun dienstregeling. Als het in kolom “Totaal A + B” verkregen getal niet geheel is, 
wordt het op een hele eenheid naar boven afgerond naarmate zijn eerste decimaal al dan niet gelijk is aan of 
hoger is dan 5. 

 
(2) De overeenkomstig het Reglement (EEG) nr. 1408/71 vigerende wetgeving als bijlage opgeven. 
 
(3) Alleen voor rechtspersonen. 
 
(4) Alleen voor natuurlijke personen. Het betrokken aanslagjaar aanduiden. 
 
(5) Op 1 januari 1999 werd de euro de eenheidsmunt van elf landen van de Europese Unie, waaronder 

België. Op dezelfde datum werd de omrekeningskoers tussen de Belgische frank en de euro definitief 
vastgesteld op 1 EUR = 40,3399 BEF. 
Vanaf de inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 
2000 tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de aanpassing 
van de fiscale formulieren voor de overgangsperiode (Belgisch Staatsblad 13.04.2000), tot op het 
einde van de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2001, hebben de erfopvolgers of hun 
tussenpersoon de mogelijkheid hun aanvraagformulier voor het bekomen van een attest in te vullen 
ofwel in Belgische franken ofwel in euro. Voormeld besluit heeft hiervoor de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voorzien. 
Indien in één formulier meerdere bedragen moeten ingevuld worden, moeten zij alle in dezelfde munt 
ingevuld worden, dit wil zeggen ofwel in Belgische franken, ofwel in euro. 
Bij omrekeningen van bedragen uitgedrukt in Belgische franken naar bedragen uitgedrukt in euro, dient 
U de omrekeningskoers te gebruiken die in het eerste lid van deze mededeling is aangegeven. 
Na toepassing van de omrekeningskoers wordt het bedrag in euro afgerond op de tweede decimaal. 
De afronding gebeurt naar de hogere tweede decimaal wanneer de derde decimaal 5 of meer 
bedraagt; zij gebeurt naar de bestaande tweede decimaal wanneer de derde decimaal minder dan 5 
bedraagt. 
Voorbeelden : 
1) 600 BEF : 40,3399 = 14,8736 EUR 

Dit bedrag wordt afgerond tot 14,87 EUR 
2) 5.000 BEF : 40,3399 = 123,9467 EUR 

Dit bedrag wordt afgerond tot 123,95 EUR. 
 
Vak voorbehouden aan het bestuur 
Datum van ontvangst van de 
aanvraag .................................. 

Toegekend nummer 
.............................................. 

Behandeld door 
.......................................... 

Het dossier is volledig Ja 
                                   Neen 
 
Onvolledige aanvraag 
teruggestuurd om vervolledigd te 
worden op : ………………….. 

Ontbrekende documenten 
gevraagd op .................……. 

Ontbrekende documenten of 
aanvullende gegevens 
ontvangen op ........................ 

 


