
 

 

 

Successierechten zijn in België sinds 2002 een zaak van de gewesten. En dus hangt de hoogte van de 
erfenisrechten sindsdien af van drie dingen:  

 de (fiscale) woonplaats van de erflater,  
 de omvang van de erfenis (nettowaarde van roerende en onroerende goederen) en  
 de graad van verwantschap tussen erflater en erfgenaam.  

 

Twee eenvoudige voorbeelden:  

1. Tante Lieve en haar neef Wouter, Vlaams Gewest.  

Lieve woont in het Vlaamse Gewest laat €325.000 na aan haar neef Wouter. Wouter is Lieves enige 
erfgenaam en betaalt  €191.250 erfenisrechten. Zijn netto-erfenis is dus €133.750 . De berekening:  

 Op de eerste schijf van €75.000 is Wouter 45% successierechten verschuldigd of €33.750. 
 Op de schijf tussen €75.001 en €125.000 zijn de erfenisrechten 55% of € €27.500. 
 Op de resterende €200.000 betaalt Wouter 65% nalatenschapstaks of €130.000. 

 

Wat als Lieve kiest voor een duo-legaat met Brugge Foundation als medelegataris? Neef Wouter 
ontvangt de helft van €325.000 of €162.500 en Brugge Foundation ontvangt de andere helft, op 
voorwaarde dat de stichting de erfenisrechten (ook die van Wouter) voor haar rekening neemt. De 
stichting zal netto €49.250 ontvangen volgens deze berekening:   

 Brugge Foundation is op haar legaat 8,5% verschuldigd of €27.625. 
 Op de eerste schijf van €75.000 zou Wouter 45% verschuldigd zijn of €33.750. 
 Op de volgende schijf van €50.000 zijn de erfenisrechten voor Wouter 55% of €27.500. 
 Op het resterende bedrag van €37.500 is €24.375 nalatenschapstaks verschuldigd. 
 €162.500 - (€27.625 + €33.750 + €27.500 + €24.375) = €49.250   

 

2. Oom Jean-Claude en zijn nichtjes Barbara en Tine, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Jean-Claude, met adres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil zijn nalatenschap van €250.000 
verdelen onder zijn nichtjes Barbara en Tine. De eerste krijgt €150.000, de tweede €100.000. Barbara 
zullen samen netto €106.500 ontvangen, Barbara €63.900 en Tine €42.600:  

 Op de eerste schijf van €50.000 zijn de nichtjes 35% verschuldigd of €18.500. 
 Op de volgende €50.000 zijn de erfenisrechten 55% of €27.500. 
 Op een derde schijf van €75.000 bedraagt de nalatenschapstaks 60% of €45.000. 
 Boven de €175.000 geldt een eenvormig tarief van 70%, in dit geval €52.500  



 

 

 De totale nalatenschapstaks is €143.500 en wordt proportioneel verdeeld. Voor Barbara betekent 
dat 60% van €143.500 of €86.100 en voor Tine €57.400. 

 €150.000 - €86.100 = €63.900 en €100.000 - €57.400 = €42.600 

 

Als Jean-Claude voor een duo-legaat kiest met Brugge Foundation als medelegataris, ontvangen de 
nichtjes samen de helft, €125.000. Barbara ontvangt dan €75.000, Tine €50.000. Brugge Foundation 
ontvangt de andere helft, op voorwaarde dat de stichting de erfenisrechten van alle partijen betaalt. 
Ook hier wordt iedereen beter van het duo-legaat:  

 Brugge Foundation betaalt de eigen nalatenschapstaks van 12,5% in het Brussels Gewest of €15.625 
 De successierechten voor de €125.000 die de nichtjes ontvangen is €61.000  
 Barbara ontvangt netto €75.000, Tine €50.000 en Brugge Foundation €48.375 

 

 Vanzelfsprekend is het duo-legaat niet de oplossing voor alle situaties. Het is heel belangrijk dat de 
rekening vooraf nauwkeurig wordt gemaakt. Ook voor erfgenamen in rechte lijn kan een duo-legaat 
voordelen opleveren. Voor meer informatie neemt u het best contact met ons op, of met onze partner 
Testament.be 

 

Testament.be 
 

Brugge Foundation 

Huidevettersstraat 58-62 
B-1000 BRUSSEL 

Oude Burg 16/0302 
B-8000 BRUGGE 

info@testament.be 
+32 (0)479 76 00 76 

 

info@bruggefoundation.be 
+32(0)485 65 60 74  
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