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AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP

1796-begin 20ste eeuw

Inleiding

• Terug te vinden in de archieven van de 

registratiekantoren

• Registratiekantoren Deinze (Fonds F399) en 

Kruishoutem (F453) (en in vroege Franse Periode 

voor sommige gemeenten kantoor Gent) 

bewaard in het Rijksarchief Gent (F414)) (zie 

http://extranet.arch.be/pdf/Gent/Publiekslijsten.

pdf) 

• Reeks 187 (aangiften van nalatenschap)
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Kantoren

• Sinds 1808: kantoor Deinze (kantons Deinze en 
Nevele) en kantoor Kruishoutem (kantons 
Nazareth en Kruishoutem), voordien Deinze of 
Gent (sinds 1796)

• Per gemeente: 
– Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Gottem, 

Grammene, Machelen, Olsene, Petegem, Vinkt, 
Wontergem en Zeveren: steeds kantoor Deinze; 

– Eke, Nazareth en Zulte: tot begin 1808: kantoor 
Deinze, vanaf 1808 kantoor Kruishoutem; 

– Meigem en Sint-Martens-Leerne: tot begin 1808 
kantoor Gent, nadien kantoor Deinze

Franse Periode

• Geen successierecht tot 1818 maar registratierecht te 
betalen bij overgang bezit na overlijden

• Aanvankelijk enkel op onroerende goederen, vanaf 
eind 1798 ook op roerende goederen

• Ligging goederen bepaalt kantoor van aangifte, dus 
mogelijk verschillende aangiften bij verschillende 
kantoren

• 1% op waarde onroerende goederen, 0,25% op waarde 
roerende goederen (geen aftrek van schulden)

• Aangifte binnen de 6 maanden na overlijden

• Geregistreerde aangifte, ondertekend door de 
erfgenamen (vb. aangifte Livin VAN WANZEELE + Eke)
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Hollandse en Belgische Periode

• Successierecht vanaf 1/1/1818 op waarde roerende en 
onroerende goederen minus de schulden

• Veel vrijstellingen (rechte lijn, tussen echtgenoten met 
kinderen, …  en indien netto-actief minder dan 300 
gulden was)

• Indien vrijgesteld aangifte beperkt tot aanduiding 
onroerende goederen

• Indien vrijgesteld en geen onroerende goederen: 
negatieve aangifte gestaafd door getuigschrift 
gemeente

• Indien niet vrijgesteld: onroerende goederen 
opgegeven met hun verkoopwaarde
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Belgische Periode
• Vanaf 1852 ook overgangsrecht in geval van rechte lijn 

of echtgenoten met gemeenschappelijke kinderen

• Op waarde onroerende goederen minus hypothecaire 
schulden

• Op netto-saldo 1% overgangsrecht

• Vrijstelling bij netto-saldo minder dan 1000 fr.

• Negatieve aangifte afgeschaft, enkel getuigschrift van 
de gemeente (getuigschrift ook afgeschaft vanaf 1860)

• Gewoon successierecht in rechte lijn en tussen 
echtgenoten vanaf 23/11/1919 (dus op alle goederen 
minus de schulden)

Belgische Periode

• Aangiften op gewoon papier tot en met 1920, 

nadien speciale formulieren van administratie

• Volgnummer ingeschreven in register, wanneer 

vol begint men terug bij nr. 1

• Aangifte binnen 6 maanden na overlijden

• Samengebonden in registers (per jaar, half jaar, 

…) meestal supplementaire aangiften bij eerste 

aangifte ingebonden

• Bevatten een schat aan genealogische gegevens
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Aangifte Marie COMPARE
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Aangifte Marie COMPARE

Aangifte Marie COMPARE
• Informatie betreffende erfgenamen (hier 8 staken 

die in principe (zonder testament) elk 1/8 erfden)
– de zoon van dokter Louis Fredericq: Albert Fredericq

(advocaat en provincieraadslid) en zijn zus Marie 
“negociante” in Kortrijk

– Cesar Fredericq (dokter in Gent)

– Ursula Cackaert weduwe van Joseph Alexander 
Fredericq in Aalter, moeder van Adèle Fredericq, 
Mathilde Fredericq winkeldochter in Gent en Leonie
Fredericq gemeenteonderwijzeres in Aalter

– Maria Fredericq x Felix Vandervennet “bijzondere” in 
Gent

– Sophie Fredericq x Aimé Mac Leod “zonder bedrijf” in 
Gent
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Aangifte Marie COMPARE

• Erfgenamen (vervolg):

– Karel Loveling griffier van het vredegerecht van 

het eerste kanton Gent, wonende Gent

– Marie Pauline Loveling x Louis Buysse fabrikant in 

Nevele

– Virginie Loveling “bijzondere zonder beroep” in 

Nevele

– (Rosalie Loveling was al overleden in 1875)

Aangifte Marie COMPARE
• Testament Marie Comparé (1872):

– Algemeenheden betreffende haar begrafenis

– Schenking (bij vooruitgift voor de verdeling van de 
rest van de erfenis) van 5000 frank aan haar twee 
jongste kinderen Rosalie en Virginie Loveling en 
het huis waarin zij woont met gans de inboedel (is 
huis in Nevele met boomgaard van 7 aren 70 
centiaren sectie C 310 en 311)

– In geval Rosalie of Virginie zouden overlijden voor 
haar krijgt de overlevende de volledige vooruitgift
en het huis (codicil in 1873) (door overlijden 
Rosalie verkreeg Virginie de ganse woning)
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Aangifte Marie COMPARE

• Berekening van het overgangsrecht (op dat 

ogenblik 1,4%) op de onroerende 

eigendommen (geschatte waarde van 

88844,07 frank)


