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Een magere compensatie voor de 
fiscale afstraffing van het duolegaat

WE HEBBEN HET HIER VROEGER REEDS AANGEKON-
DIGD MAAR VANAF 1 JULI IS HET ZOVER: het duole-
gaat biedt geen oplossing meer voor suikeroom-
pjes of –tantes om op een fiscaal vriendelijkere 
manier bepaalde erfgenamen te bevoordelen en 
tegelijkertijd ook nog aan een goed doel een mooi 
bedrag na te laten. De Vlaamse regering heeft de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast zodat bij het 
overlijden van een inwoner van het Vlaams Gewest 
het duolegaat fiscaal wordt afgestraft; inwoners 
van Brussel en Wallonië kunnen wel nog gebruik 
maken van deze techniek om de successiefactuur 
voor hun erfgenamen te verlichten.
Hiertegenover staat wel dat in Vlaanderen het tarief 
van de erfbelasting voor goede doelen nu is ver-
laagd van 8,5% naar 0% en dat er ook zoiets als een 
fiscaal gunstig belaste ‘vriendenerfenis’ in het leven 
werd geroepen. Hieronder illustreren we dat voor de 
erfgenamen die onder het tarief ‘alle anderen’ val-
len, zoiets in de meeste gevallen maar een doekje 
voor het bloeden is. 
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Waarom was het duolegaat zo interes-
sant?
Indien een erflater verdere verwanten 
zoals neven en nichten of goede vrien-
den wenst te bevoordelen via testament 
dan zijn de tarieven voor de erfbelasting 
in Vlaanderen nog steeds niet mals. Op 
de eerste schijf tot 35.000 euro betaalt 
men 25%, tussen 35.000 en 75.000 euro 
betalen de erfgenamen 45% en eens 
daarboven is al het toptarief van 55% 
verschuldigd. En in tegenstelling tot erf-
genamen in rechte lijn of tussen broers 
en zussen geldt dit tarief niet per erfge-
naam maar wordt dit tarief berekend op 
het totaal van wat alle erfgenamen van 
die groep samen verkrijgen.

Dus stel: u heeft een testament opge-
maakt waarin u bepaalt dat na uw over-
lijden de drie kinderen van uw overleden 
broer alles erven. Na uw overlijden laat 
u een woning na met een waarde van 
400.000 euro en na aftrek van alle kos-
ten blijven er ook nog cash en beleggin-
gen over ter waarde van 400.000 euro. 
Hoeveel erfbelasting betalen  de erfge-
namen daar dan op? Op de schijven tot 
75.000 euro betalen ze samen 26.750 
euro en op de 725.000 euro daarbo-
ven is dan 55% verschuldigd (= 398.750 
euro) wat de totale erfbelasting brengt 
op 425.500 euro. Er blijft dus netto in 
waarde nog slechts 374.500 euro over 
om tussen uw drie neven te verdelen.

Stel: u maakte een testament op met 
duolegaat op waarbij u bepaalt dat de 
drie kinderen van uw broer gezamenlijk 
uw woning ter waarde van 400.000 euro 
zullen erven en elk nog een bedrag van 
25.000 euro, dit alles netto, vrij van erf-
belasting. Wie moet dan die erfbelasting 
betalen? Een goed doel dat u heeft aan-
geduid en dat alles wat er verder over-
blijft als legaat krijgt. Hoeveel bedraagt 
dan de successiefactuur?

Er gaat dus 475.000 euro netto in waar-
de naar uw 3 erfgenamen en het goed 
doel krijgt de rest (=325.000 euro) op 
voorwaarde echter dat het niet alleen de 
erfbelasting op haar deel betaalt maar 
ook op het deel van de andere erfgena-
men. De berekening is dan als volgt: 
• op de 475.000 euro voor uw erfgena-

men is verschuldigd: 26.750 euro op 

de schijven tot 75.000 euro en 55% op 
de volgende schijf van 400.000 euro 
= 220.000 euro, totaal erfbelasting op 
deel erfgenamen 246.750 euro.

• Erfbelasting op deel goed doel: 325.000 
euro x 8,5% = 26.000 euro.

• Blijft netto over voor het goed doel: 
325.000 euro – 246.750 euro – 26.000 
euro = 52.250 euro.

Voorwaar een echte win-win situa-
tie voor iedereen, behalve dan voor de 
schatkist: elke erfgenaam houdt i.p.v. 
124.833 euro nu 158.333 euro in waarde 
over en het goede doel krijgt daarbo-
venop nog eens 52.250 euro! Niet ver-
wonderlijk dus dat de techniek van het 
duolegaat ook volop werd gepromoot 
door de goede doelen via het kanaal 
www.mijntestament.be

Nieuwe regels in Vlaanderen maken 
het duolegaat niet meer interessant 
voor alle overlijdens na 1 juli 2021
Het nieuwe artikel 2.7.3.2.15 van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt nu 
dat wanneer goede doelen de erfbe-
lasting van andere erfgenamen moe-
ten voldoen, de erfbelasting niet meer 
zal berekend worden op het netto-deel 
dat die andere erfgenamen krijgen 
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Vlaanderen nog 
steeds niet mals.
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maar  dat het goede doel erfbelasting 
zal moeten betalen op een grondslag die 
als volgt wordt berekend: netto-legaat 
t.v.v. de andere erfgenamen, verhoogd 
met de gebruteerde erfbelasting maar 
met als maximum het bedrag dat het 
goede doel ontvangt. Die gebruteerde 
erfbelasting wordt berekend tegen het 
zogenaamde marginaal tarief (= tarief 
dat op de hoogste schijf van toepassing 
is), volgens de formule netto erfbelasting 
gedeeld door (1-0,55= 0,45) waarbij die 
0,55 het marginale tarief vertegenwoor-
digt eens het legaat boven 75.000 euro 
uitkomt. 

Ons voorbeeld van hierboven maakt dit 
concreter. Indien onze erflater (met fis-
cale woonplaats in Vlaanderen) nu na 1 
juli komt te sterven en in zijn testament 
staat dat de 3 kinderen van zijn overle-
den broer zijn woning (waarde 400.000 
euro) erven en elk nog 25.000 euro en 
dat het goede doel al het overige erft 
(325.000 euro in ons voorbeeld), dan 
wordt de nieuwe erfbelasting waarop het 
goede doel moet betalen, als volgt bere-
kend: netto legaat van 475.000 euro, ver-
hoogd met de gebruteerde erfbelasting 
hierop. Dus netto legaat 3 erfgenamen = 
475.000 euro  +  erfbelasting hierop (= 
246.750 euro ; zie berekening hierboven) 

die gebruteerd wordt (gedeeld door 
0,45) = 548.333 euro. De erfbelasting 
wordt bijgevolg berekend op 475.000 + 
548.333 met als maximum het bedrag 
van het goede doel zelf  (325.000 euro). 
In concreto moet er dus door het goe-
de doel erfbelasting betaald worden op 
475.000 euro + 325.000 euro = 800.000 
euro. Dat levert een bedrag aan erf-
belasting op van 425.500 euro dat het 
goede doel zou moeten betalen, terwijl 
het goede doel  zelf maar 325.000 euro 
ontvangt! Er blijft dus niets over voor het 
goede doel en deze instelling zal dat le-
gaat dan ook niet aanvaarden.

Als u dus echt iets wil nalaten aan een 
goed doel, kan dat vanaf nu heel fiscaal 
vriendelijk aan 0% maar de techniek van 
het duolegaat als win-win oplossing voor 
zowel uw erfgenamen als het goede doel 
samen, is definitief voorbij in Vlaanderen.

De nieuwe vriendenerfenis: een schraal 
beestje
Om de pil van het afschafte duole-
gaat wat te vergulden, introduceerde 
de Vlaamse regering de zogenaamde 
‘vriendenerfenis’, die ook van toepas-
sing is vanaf 1 juli. Dit houdt in dat u in 
uw testament kan opnemen dat één of 
meerdere legatarissen (andere dan de 
afstammelingen of de partner) zullen 
kunnen genieten van een gunstregime 
op een legaat tot maximaal 15.000 euro. 
Tot 15.000 euro zal dit vriendenlegaat 
slechts onderworpen zijn aan het tarief 
van 3% terwijl op de eerste schijf tussen 
‘alle anderen’ normaal gesproken een ta-
rief van 25% van toepassing is, een kor-
ting dus van 22%. Het maximaal bedrag 
dat op die manier kan bespaard worden 
is dus 3.300 euro (22% op 15.000 euro).

Als u één legataris aanduidt met recht 
op vermindering, zal die de volledige 
vermindering kunnen genieten. Wenst u 

daarentegen meerder legatarissen aan 
te duiden die recht hebben op die ver-
mindering, dan wordt deze vermindering 
tussen elk van hen verdeeld in verhou-
ding tot ieders netto-verkrijging.
Nemen we als voorbeeld een erflater 
die 5 neven en nichten heeft waaraan 
hij 100.0000 euro wenst na te laten: elk 
20.000 euro. Zonder deze vriendenerfenis 
komt de successiefactuur uit op 40.500 
euro of 8.100 euro voor elk van hen.
Als hij hen allemaal wenst te laten ge-
nieten van de vriendenerfenis zal de kor-
ting van 3.300 euro worden gedeeld door 
5, zodat ze finaal elk 7.440 euro moeten 
betalen.
Maar hij zou bijvoorbeeld ook slechts één 
van hen kunnen aanduiden om te genie-
ten van het ‘vriendentarief’. Als bijvoor-
beeld slechts één nicht mag genieten 
van dit gunsttarief zal die i.p.v. 8.100 euro 
dan ‘maar’ 4.800 euro moeten betalen 
op haar legaat van 20.000 euro. 

Conclusie
Terwijl vroeger het duolegaat in Vlaande-
ren een elegante oplossing was voor kin-
derloze erflaters om hun vermogen toch 
net iets gunstiger te kunnen laten ver-
erven en tegelijkertijd een goed doel te 
steunen, biedt deze piste nu geen enkel 
voordeel meer. Integendeel, niemand is 
er mee gebaat dat deze clausule nog in 
het testament blijft staan: niet de erfge-
namen en niet het goede doel. Dringend 
tijd dus om deze clausule te schrappen!

Als alternatief biedt de vriendenerfenis 
helaas maar een zeer beperkte oplos-
sing om het vermogen te legateren aan 
verdere verwanten of vrienden zonder 
fiscaal zwaar gepenaliseerd te worden. 
Meer efficiënte oplossingen zullen nu toch 
vroeger moeten worden uitgedokterd 
door reeds bij leven bepaalde maatre-
gelen te nemen. We denken dan in de 
eerste plaats aan schenkingen die toch 
vaak voldoende gemoduleerd kunnen 
worden om de nodige inkomstenstroom 
te voorzien voor de schenker en zonder 
dat deze de controle over de geschonken 
portefeuille dient af te staan. We zitten 
graag met u samen om hierover eens 
van gedachten te wisselen. •

Niemand is er mee 
gebaat dat deze 
clausule nog in het 
testament blijft 
staan
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