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Modelinhoud
1 Vorderen van rechten
Naam
Id
Type
Process type

Vorderen van rechten
P010
Functie
Primaires

2 P010 Doelstellingen
Naam
Type

P010 Doelstellingen
Functie

3 Vorderen van onmiddellijk geïnde griffierechten, rechten op geschriften, registratierechten op gerechtsdeurwaardersakten vrijgesteld van de formaliteit van registratie,
boeten op repertoria
Naam
Vorderen van onmiddellijk geïnde griffierechten, rechten op geschriften, registratierechten op
gerechtsdeurwaardersakten vrijgesteld van de formaliteit van registratie, boeten op repertoria
Beschrijving/Definitie
Het proces ‘Vorderen van onmiddellijk geïnde griffierechten, rechten op geschriften, registratierechten op
gerechtsdeurwaardersakten vrijgesteld van de formaliteit van registratie, boeten op repertoria’ wordt uitgetekend om
deze zo efficiënt mogelijk te innen en over te maken aan de Thesaurie. Deze verschillende rechten en eventuele
boeten hebben gemeen dat ze geïnd worden via een periodiek bezorgd “overzicht”. Dit overzicht wordt driemaandelijks
aangeleverd door notaris of gerechtsdeurwaarder (het repertorium) en maandelijks door de griffie van de rechtbank (de
samenvattende staat nr. 208).
Id
P010.AB01
Type
Functie

4 Vorderen van registratie-, hypotheekrechten en bijdragen
Naam
Vorderen van registratie-, hypotheekrechten en bijdragen
Beschrijving/Definitie
In het proces ‘vorderen van registratie-, hypotheekrechten en bijdragen’ worden de verschillende stappen uiteengezet
hoe de registratie-, hypotheekrechten en bijdragen zo efficiënt mogelijk geïnd kunnen worden en overgemaakt naar de
Thesaurie. Door het automatiseren van het proces zal men kunnen overgaan tot snel, efficiënt en correct heffen en
innen van de registratie-, hypotheekrechten en bijdragen. De dienstverlening zal hierdoor op een hoger niveau getild
worden. De uitvoering van het proces gebeurt met onderscheid tussen de flow "Hypotheken" en de flow "Registratie"
binnen het Kantoor Rechtszekerheid. Voor het Kantoor RZ/Hypotheken behelst dit het vorderen van hypotheekrechten
en bijdragen, alsook het uitboeken en opsturen van een akte met hypothecair relaas naar de klant. Voor het Kantoor
RZ/Registratie omhelst dit het neerleggen van een akte, het berekenen en ontvangen van de verschuldigde rechten, en
het terugsturen van de akte met een registratierelaas naar de klant. Het opstarten van fiscale controledossiers en/of
opvolgingsdossiers in het registratiekantoor wordt ook uiteengezet, alsook het verloop van een eventuele teruggave van
teveel betaalde registratierechten.
Id
P010.AB02
Type
Functie
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5 Vorderen van successierechten en recht van overgang bij overlijden
Naam
Vorderen van successierechten en recht van overgang bij overlijden
Beschrijving/Definitie
Het proces « vorderen van successierechten en recht van overgang bij overlijden « laat ons toe de rechten, boeten en
interesten in zake successierechten en recht van overgang van overlijden te heffen op de meest efficiënte wijze als
mogelijk maar ook om deze rechten op een efficiënte wijze over te maken aan de Thesaurie. Door de werkmethoden te
uniformiseren zal het geautomatiseerd proces ons toelaten op een snelle en correcte wijze de rechten, boeten en
interesten inzake successierechten en recht van overgang bij overlijden te innen. Dit proces is eveneens van toepassing
op de teruggaven en tekortschattingen inzake successierechten. Vanaf 1 januari 2015 is het de Vlaamse
belastingdienst (VLABEL) die de heffing en inning doet van de successierechten en rechten van overgang bij overlijden
welke toekomen aan het vlaamse Gewest, alsook eventuele teruggaven. Het betreft hier dus enkel de processen over
het heffen en innen van de successierechten en rechten van overgang bij overlijden die toekomen aan het Waals en
Brussels Gewest en eventuele teruggaven.
Id
P010.AB03
Type
Functie
6 Samenstellen dossier (Successie)
Naam
Beschrijving/Definitie

Id
Type

Samenstellen dossier (Successie)
Na kennisname van het overlijden en opstarten van het successiedossier (zie P014.1.AB05) zal de boekhoudkundige
dossierbeheerder bepalen of er al dan niet indieningsplicht is voor dit dossier. Indien er indieningsplicht is, zal hij na het
verloop van de indieningstermijn het dossier analyseren. Indien niet alle indieningsplichtigen een aangifte hebben
ingediend zal hij de indieningsplichtigen trachten te identificeren. Indien er geen indieningsplichtigen geïdentificeerd
werden, of als alle gekende indieningsplichtigen de nalatenschap verworpen hebben, zal de dossierbeheerder bepalen
dat dit een onbeheerde nalatenschap betreft.
P010.AB03.01
Functie

7 Vorderen hypotheek-rechten en bijdragen (Hypotheek)
Naam
Vorderen hypotheek-rechten en bijdragen (Hypotheek)
Beschrijving/Definitie
Wanneer de akte als volledig beschouwd wordt (zie P014.1.AB01 Ontvangen akte op Kantoor RZ/Hypotheken), dan gaat
men over tot het aanmaken van de formaliteit, de vraag tot betalen, het opvolgen van de betaling en het ontvangen van
de te betalen hypotheekrechten en bijdragen. Hiervoor wordt het zogenaamde “Wachtregister” gebruikt. Betalen met
provisie is voorzien voor klanten met een provisierekening. Indien deze betaling ontvangen wordt binnen de 3 dagen na
ontvangst van de akte, dan gaat men naar activiteitenblok 2 van proces P014.1: Kantoor RZ/Hypotheken - Ingeven
gegevens in HYPO, waar de akte neergelegd wordt en de patrimoniumdocumentatie wordt bijgewerkt. Indien de
betaling niet wordt ontvangen binnen de 3 dagen, dan wordt de akte geweigerd.
Id
P010.AB02.01
Type
Functie
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Id
Type

Ontvangen Akte (Registratie)
Beschrijft alle activiteiten die te maken hebben met het ontvangen van een akte ter registratie. De akte wordt door de
klant (notaris, gerechtsdeurwaarder, burger, burgemeester, …) aangeboden naargelang het type akte ofwel digitaal (via
DER, via MyRent) ofwel op papier (aan het loket of via de post). Voor akten die een H+R flow volgen (Akten art 1 HW)
werd de akte ook aangeboden bij het Team Documentatie/Hypotheken van het Kantoor RZ, digitaal of op papier. De
akte kan pas behandeld worden door het Team Documentatie/Registratie op het Kantoor RZ als de akte als volledig
aanvaard werd door het Team Documentatie/Hypotheken op het Kantoor RZ, neergelegd werd in HYPO en er in principe
een STIPAD dossier gecreëerd werd tijdens het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie (P014.1.AB02). Na het
ontvangen van een akte zal men de akte analyseren en nakijken of aan de wettelijke voorwaarden voldaan is. De akte
kan aanvaard worden, er kan bijkomende informatie gevraagd worden of de akte kan geweigerd worden. Bepaalde
papieren akten (notariële akten, administratieve akten, bepaalde onderhandse akten, …) worden verwerkt als een p-akte
in DER na ontvangst van de te betalen rechten. Voor deze gevallen wordt de voorafgaande betaling in een vroeger
stadium gecontroleerd.
P010.AB02.03
Functie

9 Uitboeken en opsturen akte (Hypotheek)
Naam

Uitboeken en opsturen akte (Hypotheek)
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10 Heffen en registreren (Registratie)
Naam
Beschrijving/Definitie

Id
Type
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Na het neerleggen van de akte in HYPO en het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie zoals beschreven in
P014.1.AB02 (Ingeven gegevens in HYPO) en P014.1.AB03 (Controleren en valideren gegevens in HYPO) kan de akte
worden uitgeboekt. Na het aanmaken en tekenen van het hypothecair relaas wordt de akte met hypothecair relaas
opgestuurd naar de klant. Opmerking: 1) Voor de akten artikel 1 HW is datum van overschrijving en datum van
registratie in principe gelijk (behoudens het weigeringsrecht van de Ontvanger Rechtszekerheid). Het Kantoor
RZ/Hypotheken dient het Kantoor RZ/Registratie op de hoogte te brengen wanneer de dagelijkse afsluiting van het
register 70 is voltooid, zodanig dat de Ontvanger Rechtszekerheid weet of hij zijn register 5 mag afsluiten. 2)
Voorafgaande betaling (betaling alvorens de akte wordt neergelegd en met hypothecair relaas wordt teruggestuurd naar
de klant) is verplicht bij wet.
P010.AB02.02
Functie

Heffen en registreren (Registratie)
Dit sub activiteiten blok beschrijft de heffing van de rechten zelf. Volgende activiteiten komen hier aan bod: het inbrengen
van de inschrijvingsgegevens in het register, berekenen van de registratierechten, het ontvangen van de verschuldigde
bedragen (waarbij het principe van de voorafgaande betaling toegepast wordt), het verifiëren van de registratie, het
valideren van het registratierelaas en het terugsturen van de akte met ondertekend registratie relaas naar de klant. Een
verwijzing naar proces P014.1.AB04 voor bijwerken van de patrimoniumdocumentatie wordt ook opgenomen, indien
nodig. Daarnaast wordt ook het doorsturen naar de regionale overheid Vlaanderen indien er regionale rechten voor de
regio Vlaanderen te betalen zijn, of er informatie te bezorgen is, mee opgenomen in het model. Daarnaast vormt ook het
opstarten van de fiscale controledossiers (voor bijvorderen van rechten) en/of van een opvolgingsdossier (voor
teruggave) een deel van het proces. Tot slot wordt het doorsturen van de fiscale controledossiers en/of
opvolgingsdossier naar het bevoegde Kantoor RZ/Registratie vermeld.
P010.AB02.04
Functie
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11 Ontvangen (bijvoeglijke) aangifte (Successie)
Naam
Ontvangen (bijvoeglijke) aangifte (Successie)
Beschrijving/Definitie
Nadat een indieningsplichtige werd geïdentificeerd en verwittigd, beschrijft deze sub activiteitenblok de ontvangst van de
aangifte. Een bijvoeglijke aangifte kan spontaan ingediend worden door de klant, of ontvangen worden na een
bankonderzoek, of nadat de Inspecteur, Ontvanger Successierechten of boekhoudkundige dossierbeheerder de nood
aan een bijvoeglijke aangifte bepaald heeft. Indien de (bijvoeglijke) aangifte niet tijdig ontvangen wordt, zal de
dossierbeheerder de klant aanschrijven. Indien de (bijvoeglijke) aangifte nog steeds uitblijft, zal de ontvanger
successierechten na een bepaalde termijn de belastbare grondslag zelf bepalen op basis van de gegevens in het
dossier. De Ontvanger Successierechten kan dan ook een aanvraag doen tot inschrijving van een wettelijke hypotheek.
Id
P010.AB03.02
Type
Functie

12 Controleren (bijvoeglijke) aangifte (Successie)
Naam
Controleren (bijvoeglijke) aangifte (Successie)
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Nadat de boekhoudkundige dossierbeheerder een aangifte of bijvoeglijke aangifte ontvangen heeft van de “klant” gaat
het proces nu naar deze sub activiteitenblok (P010.AB03.03) voor het controleren, neerleggen en analyseren van de
(bijvoeglijke) aangifte. Hierna gaat men naar de volgende sub activiteitenblok 4 voor het berekenen van de
verschuldigde rechten, en het heffen en ontvangen van de verschuldigde rechten. Echter, indien het om een bijvoeglijke
aangifte voor een teruggave gaat, dan gaat het proces verder via sub activiteitenblok 5 voor de teruggave.
P010.AB03.03
Functie

13 Ontvangen aanvullende rechten en boeten (Registratie)
Naam
Ontvangen aanvullende rechten en boeten (Registratie)
Beschrijving/Definitie
Deze Sub Activiteitenblok beschrijft het proces wanneer aanvullende rechten en boeten moeten betaald worden. Dit
gebeurt op een bevoegd Kantoor RZ/Registratie. Dit is het geval indien: 1) De fiscale controledossiers zijn opgestart en
doorgestuurd naar het Kantoor RZ/Registratie. Bij controle van het dossier blijkt dat aanvullende rechten moeten betaald
worden. 2) De akte is geregistreerd. De boekhoudkundige maand is afgesloten en de dossierbeheerder of Ontvanger
Rechtszekerheid ziet nog een fout. Er is nood aan een bijkomende heffing. 3) De akte is geregistreerd. De
boekhoudkundige maand is afgesloten en de schuldenaar ziet een fout. (Een fout kan bijvoorbeeld worden aangebracht
door een notaris, …). Er is nood aan een bijkomende heffing. 4) Regio Vlaanderen meldt een fout. 5) Een bericht van
tekortschatting (registratie) wordt door een expert venale waarden van de administratie MEOW aan de ontvanger
gestuurd. Het betreft het berekenen en controleren van de te betalen aanvullende rechten, het opvolgen van de
betaling, het uitvoeren van een vermogensonderzoek, het opstarten van de invorderingsprocedure indien er niet betaald
wordt. De optie tot aanvraag “in annulatie” of “boeking in onbepaald uitstel”, het inschrijven van de aanvullende
ontvangsten in het register, de validatie van de inschrijving, de verwijzing naar Proces P014.1.AB04 voor het bijwerken
van de patrimoniumdocumentatie in het Kantoor RZ/Registratie indien nodig, en het eventueel aanpassen of afsluiten
van het fiscale controledossier.
Id
P010.AB02.05
Type
Functie
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14 Teruggave (Registratie)
Naam
Beschrijving/Definitie

Id
Type

15 Heffen en Ontvangen Betaling (Successie)
Naam
Beschrijving/Definitie

Id
Type
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Teruggave (Registratie)
De eventuele teruggave van rechten en boeten zal gebeuren in volgende gevallen: 1) De akte is geregistreerd. Het
kantoor (dossierbeheerder Team Documentatie/Registratie, Ontvanger Rechtszekerheid) of een inspecteur merkt een
foutieve heffing. Er zijn teveel betaalde rechten welke teruggestort dienen te worden. 2) De akte is geregistreerd en
bevat een clausule met verzoek tot teruggave van rechten ontvangen op een vroegere akte(= opvolgingsdossier). Het
kan ook om een opvolgingsdossier gaan met een verzoekschrift los van een akte. Voor teruggave van rechten
toekomende aan het Vlaamse Gewest, zal de teruggave gebeuren door de bevoegde diensten van Vlabel. 3) Rechterlijk
bevel tot teruggave. Het betreft het opstarten van een teruggavedossier - met toepassing TR, de validatie van het
dossier (door de Ontvanger Rechtszekerheid en Adviseur-Generaal Juridische Expertise van het Centrum RZ), de
mogelijkheid tot schuldvergelijking, het verzoek tot effectieve terugbetaling aan de Thesaurie (ordonnanceren)en het
kanttekenen van de documentatie.
P010.AB02.06
Functie

Heffen en Ontvangen Betaling (Successie)
Nadat een (bijvoeglijke) aangifte gecontroleerd, neergelegd en geanalyseerd werd, na ambtshalve samenstelling van de
belastbare grondslag, nadat een expert venale waarden een tekortschatting (successie) geconstateerd heeft of een
herziening van de meerwaarde rapporteert, wanneer de boekhoudkundige dossierbeheerder een nieuw bewijsstuk van
het passief ontvangt van de klant, of wanneer de dossierbeheerder een fout ontdekt die gebeurd is bij een eerste
berekening, kan men nu overgaan tot het (her)berekenen, heffen en ontvangen van de betaling. Indien een klant in
onbepaald uitstel geboekt staat, dan kan de dossierbeheerder beslissen deze situatie te her evalueren en eventueel een
nieuw solvabiliteitsonderzoek uit te voeren. Deze sub activiteitenblok beschrijft het (her)berekenen, controleren en
valideren van de verschuldigde rechten, de opvolging van de betaling, het eventuele solvabiliteitsonderzoek, het
opstarten van de invorderingsprocedure indien er niet betaald wordt, de optie tot aanvraag “in annulatie” of “boeking in
onbepaald uitstel”, en het aantekenen van de betaling in het RESPO-dossier voor de (bijvoeglijke) aangifte worden
beschreven.
P010.AB03.04
Functie
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16 Uitvoeren bankonderzoek (Successie)
Naam
Beschrijving/Definitie

Id
Type

17 Teruggave (Successie)
Naam
Beschrijving/Definitie

Id
Type
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Uitvoeren bankonderzoek (Successie)
De Ontvanger Successierechten of de Inspecteur van het Kantoor RZ kunnen te allen tijde, maar ten vroegste 4/5/6
maanden na kennisname van het overlijden een bankonderzoek voorstellen. Hier worden het voorstellen tot
bankonderzoek, het eventueel raadplegen van het aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, het aanvragen van
de machtiging tot bankonderzoek, het onderzoeken van de aanvraag, het uitvoeren van het bankonderzoek en de
aanvraag tot een bijvoeglijke aangifte beschreven.
P010.AB03.06
Functie

Teruggave (Successie)
Een bijvoeglijke aangifte met verzoek tot teruggave successierechten werd ingediend door de belastingplichtige en
neergelegd op het bevoegde Kantoor RZ/Successie. Een bijkomend bewijsstuk werd bekomen van de belastingplichtige
welke de echtheid van een verworpen schuld bewijst. De successierechten werden echter reeds betaald, waardoor een
teruggave noodzakelijk is. Een boekhoudkundige medewerker, de Ontvanger Successierechten of een Inspecteur merkt
een fout op in de berekening van de verschuldigde successierechten, en een te groot bedrag aan successierechten werd
betaald. Het betreft het opstarten van een teruggavedossier, de validatie van het dossier (door de Ontvanger
Successierechten en Adviseur-Generaal Juridische Expertise), de mogelijkheid tot schuldvergelijking, het verzoek tot
effectieve terugbetaling aan de Thesaurie (ordonnancering) en het kanttekenen van de documentatie.
P010.AB03.05
Functie
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18 Vragen inschrijving wettelijke hypotheek (Successie)
Naam
Vragen inschrijving wettelijke hypotheek (Successie)
Beschrijving/Definitie
Wanneer er geen (bijvoeglijke)aangifte werd ingediend of de successierechten werden niet betaald, dan kan de
Ontvanger Successierechten van het Kantoor RZ een inschrijving van een wettelijke hypotheek aanvragen.
Id
P010.AB03.07
Type
Functie

19 Afsluiten dossier (Successie)
Naam
Beschrijving/Definitie
Id
Type
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Afsluiten dossier (Successie)
Wanneer alle aangiften en aanvullende aangiften ingediend zijn en alle betalingen gedaan, kan men het dossier
afsluiten. Binnen de verjaringstermijn kan een administratie nog een bijvoeglijke aangifte vragen. Het dossier wordt
definitief afgesloten na het verstrijken van de toepasselijke verjaringstermijn(en).
P010.AB03.08
Functie

Gemaakt op: 31/07/18

Pagina 11 van 14

Software AG

Copyright (c) 1997 - 2016 Software AG

Document

Gemaakt op: 31/07/18

Minfin Publish

Pagina 12 van 14

Software AG

Document

Minfin Publish

2 Bijlage
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3 Overzicht van aanmaak van documenten
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Omgeving
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