duolegaat
Bij overlijden zullen de erfgenamen en/of legatarissen
ontvangen. Hierop dient erfbelasting betaald te worden.

het vermogen van de overledene

De personen die het kortst bij de overledene staan (kinderen, partner,…) betalen minder
erfbelasting. Anderen (broers, zussen, derden …) betalen veel meer. De hoogte ervan is ook
afhankelijk van de hoogte van het te verdelen vermogen.
Voor de laatsten kan de erfbelasting zelfs oplopen tot 55%.
Daarom is het interessant om, indien er geen rechtstreekse erfgenamen zijn (kinderen,
kleinkinderen, partner) in het testament een duolegaat op te nemen. Dit kan steeds aangepast of
herroepen worden.
Een duolegaat houdt in dat in het testament een deel van het vermogen aan een “goed doel” wordt
nagelaten en een ander deel aan de erfgenamen. De VZW die het goede doel vertegenwoordigt
krijgt daarbij de opdracht om de erfbelasting van de erfgenamen te betalen. Hiermede houden de
erfgenamen meer over en krijgt de vzw ook een inkomen om aan haar goed doel te spenderen.
Dit is het gevolg van het feit dat de vzw slecht 8,5 % erfbelasting dient te betalen.
Enkele eenvoudige voorbeelden :
Voorbeeld 1
Jan laat aan zijn zus Katrien 200.000 euro na.
Katrien zal in dit geval volgende erfbelasting dienen te betalen :
Tussen 0,00 en 35.000,00 euro

25%

8.750,00

Tussen 35.000,00 en 75.000,00 euro

30%

12.000,00

Meer dan 75.000,00 euro

55%

68.750,00

Totaal:
Blijft netto over:

89.500,00
110.500,00

Maar Jan zou ook een deel van het vermogen kunnen overlaten aan een goed doel met de
opdracht om de erfbelasting te betalen voor de erfgenamen. Zo zou Jan in zijn testament een
nettobedrag kunnen overlaten aan zijn zus.
Veronderstel dan Jan wenst dat Katrien 120.000 euro netto over houdt. De vzw dient dan de
volledige erfbelasting te betalen voor Katrien.
De berekening hiervan is als volgt:
De vzw dient te betalen:
Op haar deel :

80.000,00

8,50%

8.750,00

Op het deel Katrien :
Tussen

0,00 en 35.000,00 euro

35.000,00

25%

12.000,00

Tussen

35.000,00 en 75.000,00 euro

40.000,00

30%

68.750,00

Meer dan

75.000,00 euro			

45.000,00

55%

89.500,00

Totaal

200.000,00

110.500,00

Op deze manier houdt Katrien netto 120.000 euro over (in plaats van 110.500 euro).
De vzw houdt over : 80.000 – 52.300 = 27.700 euro.

Voorbeeld 2
Zelfde situatie maar deze keer wil Jan 200.000 euro nalaten aan zijn neef Roger.
Roger zal in dit geval volgende erfbelasting dienen te betalen :
Tussen 0,00 en 35.000,00 euro

25%

8.750,00

Tussen 35.000,00 en 75.000,00 euro

45%

18.000,00

Meer dan 75.000,00 euro

55%

68.750,00

Totaal:
Blijft netto over:

95.500,00
104.500,00

Via het duo-legaat wenst Jan 120.000 euro netto na te laten aan Roger.
De situatie ziet er dan als volgt uit :
De vzw dient te betalen:
Op haar deel :

80.000,00

8,50%

6.800,00

Op het deel Roger :
Tussen

0,00 en 35.000,00 euro

35.000,00

25%

8.750,00

Tussen

35.000,00 en 75.000,00 euro

40.000,00

45%

18.000,00

Meer dan

75.000,00 euro			

55.000,00

55%

24.750,00

Totaal

200.000,00

58.300,00

Op deze manier houdt Roger netto 120.000 euro over (in plaats van 104.500 euro).
De vzw houdt over : 80.000 – 58.300 = 21.700 euro.
Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap, groot of klein. Want met uw bijdrage zorgt u voor
een glimlach bij de zieke kinderen.
Indien u bijkomende informatie wenst, gelieve met ons contact op te nemen.

