
 

 

Het duo-legaat is een formule waarbij een deel van de nalatenschap aan het Bijbelhuis Antwerpen vzw 
wordt geschonken, in het voordeel van de erfgenamen én van het Bijbelhuis vzw. Het is wettelijk mogelijk 
om uw erfgenamen minder successierechten te laten betalen indien u tegelijkertijd een vereniging zonder 
winstoogmerk als het Bijbelhuis mee opneemt in uw testament. 
Dit zogenaamde ‘duo-legaat’ staat vermeld in artikel 64, alinea 2 van de wetgeving op de successierechten. 
Daarin wordt gesteld dat men in een testament kan bepalen dat persoon A een legaat ontvangt dat volledig 
vrij is van successierechten op voorwaarde dat persoon B de successierechten van persoon A betaalt. 

Een duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen: 
– u dient een testament op te stellen; 
– u laat een deel van uw bezittingen na aan één of meerdere personen; 
– u laat het resterende deel van uw bezittingen na aan het Bijbelhuis Antwerpen vzw 
(ondernemingsnummer: 0836.642.420), die verplicht wordt alle successierechten te betalen. 

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil in verschuldigde successierechten. Privé-personen 
betalen namelijk tot 65% successierechten terwijl – afhankelijk van de fiscale woonplaats van de 
overledene – het Bijbelhuis Antwerpen vzw maar 8,8% (Vlaanderen), 7% (Wallonië) of 25% (Brussel) 
betaalt. De hoogte van de successierechten voor privé-personen hangt af van het bedrag van de 
nalatenschap en de graad van verwantschap tussen erflater en erfgenamen. Uw notaris kan u meer advies 
geven over de meest optimale verdeling van uw nalatenschap, e.d. 

Samengevat: De schenker dient dus door een notaris een testament te laten opmaken, waarin hij/zij 
bepaalt welk deel van de erfenis hij/zij aan het Bijbelhuis Antwerpen vzw schenkt. Het is aanbevolen om 
naast de volledige naam van onze vzw (het Bijbelhuis Antwerpen vzw) ook ons ondernemingsnummer te 
vermelden (0836.642.420). Dat is eigenlijk het enige. Bij overlijden van de schenker zal de notaris het 
Bijbelhuis contacteren. 

Voor een gesprek rond uw legaat mag u altijd contact opnemen met het Bestuur van het Bijbelhuis: 
bestuur@bijbelhuis.be 

 


