
 
CASESTUDY 

Wat is de invloed van het huwelijkscontract op de te betalen 
successierechten bij overlijden? 

 
Het effect van een accurate successieplanning kan vandaag niet meer worden ontkend. 
De idee dat op het sterfbed nog allerlei zaken dienen te worden geregeld, doet een mens 
koude rillingen krijgen. Er zijn uiteindelijk aangenamere zaken om tijdens het leven bij 
stil te staan. Het staat buiten kijf dat een goede en adequate regeling van dergelijke 
zaken zorgt voor gemoedsrust en zekerheid.  
 
Niemand ontsnapt immers aan het betalen van successierechten bij het overlijden van 
een dierbare. De te betalen successierechten zijn progressief en worden berekend op het 
netto-aandeel van iedere erfgenaam, rekening houdend met zijn/haar graad van 
verwantschap tot de erflater. Men kan zich onder meer de vraag stellen: “Wat kan de 
invloed zijn van een destijds opgemaakt huwelijkscontract op de te betalen 
successierechten wanneer men komt te overlijden?”.  
 
Vooraleer een degelijke successieplanning kan uitgewerkt worden, dient het 
huwelijksstelsel van het echtpaar te worden bekeken. In België erkent men twee stelsels: 
het stelsel van de gemeenschap en het stelsel van scheiding van goederen. Hierop zijn 
talrijke varianten mogelijk.  
 
Jacques en Lieve wonen in het Vlaams gewest, zijn gehuwd volgens het stelsel van 
gemeenschap en hebben twee kinderen. Het stelsel van gemeenschap, ook wel het 
wettelijk stelsel genoemd, bevat drie vermogens: het eigen vermogen van de man, het 
eigen vermogen van de vrouw en het gemeenschappelijk vermogen. Eigen zijn alle 
goederen die men bezit van vóór het huwelijk en alle goederen verworven via een 
schenking of via een nalatenschap. Het gemeenschappelijk vermogen bevat de goederen 
verwezenlijkt tijdens het huwelijk.  
 
Het huwelijkscontract bevat de clausule ‘langst leeft, al heeft’. Dit beding van ongelijke 
verdeling verdeelt de huwgemeenschap niet in gelijke helften zoals nochtans door de wet 
wordt voorgeschreven. Beide echtgenoten hadden immers destijds de intentie om elkaar 
maximaal te bevoordelen en te beschermen.  
 
Dit beding biedt de langstlevende zekerheid. De kinderen bekomen hun deel na het 
overlijden van de langstlevende ouder. Opgelet, dit betekent geen onterving in hoofde 
van de kinderen, hun erfrecht wordt uitgesteld tot bij het overlijden van de 
langstlevende. Bij het overlijden van één van de echtgenoten verkrijgt de langstlevende 
alle goederen die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom.  
 
Inzake successierechten hangt aan voormeld beding een zeer duur kostenplaatje. 
Immers betaalt de langstlevende successierechten op het deel dat hij/zij verkrijgt in volle 
eigendom van de eerststervende. Vervolgens betalen de kinderen nogmaals 
successierechten op hetzelfde deel dat de langstlevende reeds verkregen had in volle 
eigendom ingevolge het overlijden van de eerststervende. Dit betekent dubbele 
successierechten te betalen.  
 
Een concreet geval ter verduidelijking:  
Jacques en Lieve bezitten een gezinswoning in de stad Antwerpen ter waarde van 
600.000 euro, een appartement aan zee van 500.000 euro en een chalet in de Ardennen 
van 350.000 euro, hetzij totaal 1.450.000 euro. Het roerend vermogen bestaat uit 
450.000 euro liquiditeiten en 350.000 euro aandelen, totaal 800.000 euro.  
 



Ingevolge het beding ‘langst leeft, al heeft’ komt de nalatenschap van de man 
(1.125.000 euro) toe aan de vrouw. Rekening houdend met de Vlaamse vrijstelling van 
de gezinswoning betaalt de vrouw 126.750 euro aan successierechten. Wanneer zij 
nadien komt te overlijden betalen de kinderen gezamenlijk 415.500 euro aan 
successierechten. De totale belastingsdruk bedraagt maar liefst 24,07% op een totaal 
vermogen van 2.250.000 euro. Dit grote nadeel kan vermeden worden door een wijziging 
van het huwelijkscontract waar aan de langstlevende verschillende keuzemogelijkheden 
gegeven wordt, rekening houdend met de verschillende factoren die spelen op dat 
moment, waaronder de gezinssituatie en de vermogenstoestand.  
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