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Erfbelasting e(e)n kunst
D e nalatenschap is de term die ge-

bruikt wordt voor het vermogen dat 
na het overlijden wordt nagelaten. 

Deze nalatenschap gaat over op de erfgena-
men. De erfgenamen krijgen te maken met 
twee soorten belasting: de inkomstenbelas-
ting en de erfbelasting (voorheen belasting 
voor het recht van successie). 

Wanneer iemand overleden is, hoeft hij 
vanaf dat moment geen inkomstenbelasting 
meer te betalen. De nabestaanden moeten 
echter nog wel afrekenen over het inkomen 
tot de dag van het overlijden. De Belasting-
dienst stuurt een aantal maanden na het 
overlijden aan de erfgenamen een aangifte-
formulier voor de inkomstenbelasting (F-
biljet). Hierop doen de erfgenamen aangifte 
over de inkomsten in de periode 1 januari 
tot de dag van overlijden.

Na het overlijden stuurt de Belastingdienst 
ook een aangifte Erfbelasting naar de erfge-
namen als er vermoedelijk erfbelasting moet 
worden betaald. Het te betalen bedrag is 
afhankelijk van de waarde van de nalaten-
schap, de verwantschap tot degene die is 
overleden, de vrijstellingen en de uitstelre-
gelingen. 
De nalatenschap is van alle erfgenamen 
samen. Alle erfgenamen moeten dus ook 
samen alle beslissingen nemen. En samen 
betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de 
meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen 
moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als 
één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet 
eens is met de manier waarop de spullen 
verdeeld worden, dan kunnen de spullen 
niet verdeeld worden.

Zoals gezegd is het te betalen bedrag aan 
erfbelasting afhankelijk van veel factoren. 
Maar hoe te handelen als tot de nalaten-
schap een zeer kostbaar schilderij behoort 
dat nauwelijks te gelde kan worden gemaakt 
in ieder geval niet op korte termijn, om 

de aanslag erfbelasting in geld te betalen? 
Hierin is door de wetgever voorzien. Wel-
licht kan een beroep gedaan worden op de 
regeling voor de betaling van erfbelasting 
in de vorm van een kunstvoorwerp (de 
kwijtscheldingsregeling). Hierdoor is het 
mogelijk dat een deel van de erfbelasting 
betaald wordt met een kunstvoorwerp. Het 
kunstvoorwerp komt dan in bezit van de 
Staat. De Staat zorgt er dan weer voor dat 
het kunstvoorwerp terecht komt in bijvoor-
beeld een Nederlands museum. 

Om in aanmerking voor deze regeling te 
kunnen komen moet het kunstvoorwerp 
roerend zijn. Dat zijn voorwerpen die 
verplaatst kunnen worden zoals schilde-
rijen, vazen en meubels. En het moeten 
voorwerpen zijn van nationaal, cultureel, 
wetenschappelijk of kunsthistorisch belang. 
Om de volgende redenen kan een kunst-
voorwerp bijvoorbeeld van nationaal belang 
zijn: het kunstvoorwerp is een hoogtepunt 
in het oeuvre van een bekend kunstenaar, 
het kunstvoorwerp maakt deel uit van een 
waardevolle verzameling, het kunstvoor-
werp belangrijk is vanwege zijn afkomst, 
of omdat het kunstvoorwerp regelmatig al 
wordt tentoongesteld. 

Niet alleen diegene die een kunstvoorwerp 
heeft geërfd, kan gebruik maken van deze 
regeling maar ook diegene die nu weet dat 
hij na het overlijden een kunstwerk zal nala-
ten. Er kan dan een brief aan het Ministerie 
van Financiën te Den Haag worden geschre-
ven waarin wordt aangegeven dat gebruik 
wil worden gemaakt van deze regeling, een 
uitgebreide beschrijving van het kunstvoor-
werp en als bijlage een taxatierappport. 
Een commissie die gespecialiseerd is in de 
beoordeling van kunstvoorwerpen brengt 
dan advies uit. 

De Erfbelasting is dus afhankelijk van veel 
factoren. Iemand heeft eens gezegd dat in 

de fiscaliteit niets zo moeilijk is als eenvoud. 
Ook de Wet Erf- en Schenkbelasting is een 
gecompliceerde wet. Met veel uitzonderin-
gen en valkuilen. Staatsecretaris Weekers 
(Financiën) heeft zijn eigen fiscale agenda: 
‘Naar een eenvoudiger, meer solide en 
fraudebestendig belastingstelsel’. Het is 
echter te vrezen dat een juiste invulling van 
de aangifte Erfbelasting zonder een goede 
adviseur een kunst blijft. 
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‘Niet alleen diegene 
die een kunstvoor-

werp heeft geërfd, kan 
gebruik maken van 

deze kwijtscheldings-
regeling’


