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Erfb elasti ng en de WOZ-waarde

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Tot 1 januari 2010 was de WOZ-waarde 
vooral van belang voor de inkomstenbelasting en voor de onroerende zaakbelasting die de gemeente 
heft. Een wat hogere of een wat lagere waarde had een minder grote invloed op de hoogte van deze 
belastingen.

Met ingang van 1 januari 2010 is de WOZ-waarde ook de basis voor de berekening van de 
erfbelasting. Voor de erfbelasting is een hogere of lagere WOZ-waarde van grote invloed op de 
te betalen erfbelasting. Een hoge WOZ-waarde raakt u direct in uw portemonee. U hoeft deze 
WOZ-waarde echter zeker niet zomaar te accepteren.

Als u bijvoorbeeld een huis erft van uw overleden tante, betaalt u bij een huis met een WOZ-waarde 
van € 300.000 een bedrag van ongeveer € 108.000 aan erfbelasting. Met een verlaging van een te 
hoge WOZ-waarde van bijvoorbeeld 10% bespaart u een bedrag van ruim € 12.000 dat u anders ten 
onrechte had moeten betalen.

Hulp bij een te hoge WOZ-waarde

WOZ-Adviseurs heeft een product ontwikkeld waarbij u hulp krijgt om de hoge WOZ-waarde te 
verlagen. De kosten hiervoor worden vergoed op basis van een wettelijke regeling. Aanmelden is 
eenvoudig. Ga hiervoor naar onze website www.wozadviseurs.nl

Tarieven voor erfb elasti ng

Het tarief is zo opgebouwd dat u per deel van de belaste erfenis een bepaald percentage aan 
erfbelasting betaalt. Als erfgenaam van de overledene ontvangt u een aangifteformulier 
erfbelasting als de Belastingdienst verwacht dat u belasting moet betalen. De hoogte van de aanslag 
is afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de erflater en de hoogte van de WOZ-waarde.

Hoogte erfenis Tariefgroep 1 Tariefgroep 1a Tariefgroep 2

Partner
(pleeg) kinderen

(achter) 
kleinkinderen overige erfgenamen

€ 0 - € 118.000 10% 18% 30%

€118.00 en meer 20% 36% 40%

WOZ-Adviseurs helpt bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.
Op basis van een wett elijke regeling wordt de dienstverlening vergoed.
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Vrijstellingsbedragen erfb elasti ng

Afhankelijk van uw relatie tot de erflater is er sprake van een vrijstellingsbedrag indien u een 
erfenis ontvangt.

Partners € 603.600

Kinderen en kleinkinderen € 19.114

Zieke en gehandicapte kinderen € 57.342

Ouders € 45.270

Overige verkrijgers € 2.012

Voor partners is de vrijstelling van erfbelasting ruim € 600.000. Als kind van de overledene heeft u 
een vrijstelling van zo’n € 19.000.

Voor nichten, neven en derden geldt een vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting van € 2.000. 
In dit laatste geval bedraagt het tarief 30% over de eerste € 118.000. Over het meerdere is 40% 
verschuldigd.

Door de wijziging van de successiewet per 1 januari 2010 is er ook heffingsrente verschuldigd over 
de erfbelasting. Alleen bij overlijden na 1 januari 2010 is de heffingsrente van toepassing.
Heffingsrente is verschuldigd zodra de termijn voor de aangifte van 8 maanden na de dag van 
overlijden is verstreken.

Als u geen heffingsrente wilt betalen zal u de aangifte erfbelasting binnen 5 maanden na overlijden 
moeten indienen. Bij tijdige indiening van de aangifte erfbelasting zal de heffingsrente over 
maximaal 3 maanden worden berekend. De verwerkingstijd van de Belastingdienst voor het 
opleggen van de aanslag kan bij latere indiening dan 5 maanden na overlijden veroorzaken dat 
er toch heffingsrente verschuldigd is. Ook is het mogelijk bij de Belastingdienst een verzoek in te 
dienen om binnen 8 maanden na het overlijden een voorlopige aanslag op te leggen. De Belasting-
dienst stelt de heffingsrente per kwartaal opnieuw vast.

Heffi  ngsrente

WOZ-Adviseurs helpt bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.
Op basis van een wett elijke regeling wordt de dienstverlening vergoed.



WOZADVISEURS.nl

Eigen woning van de erfl ater

Bij het bepalen van de te betalen erfbelasting is de waarde van de eigen woning, die het eigendom 
was van de overledene, de WOZ-waarde. Deze waarde is te vinden in de WOZ-beschikking van de 
gemeente in het jaar van overlijden. Door het aanvragen van een beschikking op naam van (één 
van) de erven kan bezwaar tegen de hoogte ingediend worden.

De WOZ-waarde is van groot financieel belang. Daarom is het raadzaam om u bij uw bezwaar tegen 
de gemeentelijke WOZ-waarde te laten vertegenwoordigen. Met de deskundige juridische hulp van 
WOZ-Adviseurs staat u vele malen sterker in uw bezwaar.

Aanmelden voor verlaging WOZ-waarde

WOZ-Adviseurs helpt u bij het opvragen van een beschikking op naam van (één van) de erven en 
bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde die de gemeente heeft geschat. Standaard 
gebeurt dat inclusief een officieel taxatierapport door een Registertaxateur. Op basis van een wet-
telijke regeling wordt de dienstverlening vergoed.

Voor het aanmelden van een verlaging van de WOZ-waarde kunt u gebruik maken van het 
aanmeldformulier op www.wozadviseurs.nl

Deze brochure is met zorg en aandacht samengesteld. WOZ-Adviseurs aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

WOZ-Adviseurs helpt bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.
Op basis van een wett elijke regeling wordt de dienstverlening vergoed.


