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I. Inleiding 

1. Onder de sluier van heersende economische moeilijkheden bekijken steeds meer families 

hun vermogenssituatie met andere ogen. Specifiek wil men door middel van 

successieplanning ervoor zorgen dat de erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten 

zullen moeten betalen op het aan hen nagelaten vermogen. Onlogisch is dat niet. 

         “Een fiscale aderlating” 

2. Zeer doeltreffende maatregelen zoals de schenking of huwelijksvermogensrechtelijke 

technieken, vallen daarbij zeker in de smaak. Doch, niemand geeft bij leven graag zijn 

vermogen onherroepelijk uit handen, daarom is het dikwijls verstandig een testament te 

gebruiken. Volgens de bewoording van DE HERDT heeft het testament zich ontwikkeld van 

een relatief bescheiden instrument naar een ultramodern wapen in het successielandschap, 

niet in het minst in het raam van successieplanning in extremis.1  

3. Omdat een “ik opa”-beschikking in een testament omvat zit en aangezien zelfs de meest 

ervaren coureur niet kan sprinten zonder fiets, zullen in de algemene omkadering van deze 

masterproef eerst de principes van het testament kort worden uitgelegd. In een fiscaal 

gevoelig klimaat is het de bedoeling een testament zo optimaal mogelijk te schrijven, dikwijls 

met het gebruik van een duo-legaat, een fideïcommis de residuo of een “ik opa”-testament. 

Een testament lijkt een volwaardig familiaal vermogensrechtelijk middel om een 

civielrechtelijke successieplanning te combineren met een besparing van successierechten. 

Evenwel, in dit juridisch werkstuk wordt niet het testament als specifieke techniek van 

vermogensplanning besproken, de onderhavige uiteenzettingen werd dan ook beperkt tot 

de spitsvondigheid van een “ik opa”-testament.2  

4. Een testament met een “ik opa”-beding hanteert een techniek waarbij een grootvader zijn 

kinderen als algemene legatarissen aanstelt, onder last bij hun overlijden een bedrag met 

contante waarde uit te keren aan de kleinkinderen van de testator. Op die manier erven de 

                                                      
1
 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 

nieuw concept inzake fiscale successieplanning” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, Larcier, 
2008, p.432. 
2
 Een “ik opa” of “ik oma”-testament; E. KWAKERNAAK, “Nogmaals het “Ik Opa” testament”, Nederbelgisch 

Magazine, 2003, afl.7, p.22-24. 



De techniek van het “ik opa”-testament 

2 
 

kleinkinderen rechtstreeks van hun grootvader een schuldvordering die ze kunnen verhalen 

op hun ouders. Hoe dit gebeurt en waarom deze techniek in een goede successieplanning 

wordt toegepast, zal u duidelijk worden bij het lezen van deze verhandeling.  

5. Het “ik opa”-testament lijkt wel een curiosum in onze Belgische successieplanning. Deze in 

België minder verspreide techniek – afkomstig van bij onze noorderburen – geeft aanleiding 

tot besparing van successierechten. In het verleden maakte de fiscus zijn standpunt hierover 

nog niet bekend en gezien de recente programmawet van 29 maart 2012 waarbij de 

vernieuwde anti-misbruikbepaling vanaf 1 juni 2012 voortaan ook geldt inzake familiale 

successieplanning, is het onzeker wat met de vele technieken van successieplanning zal 

gebeuren.3 De fiscus heeft hierdoor een niet onbelangrijk wapen in handen gekregen. 

6. Andere wegen kiezen om minder te moeten betalen, dat mag. De spelregels kunnen 

wijzigen, maar het principe houdt stand. Door de progressiviteit in de tarieven van ons 

successierecht, zou een simpele geest denken dat je beter niet teveel nalaat en alles beter 

spendeert tijdens je leven. Dat is leuk, maar egoïstisch. De volgende generatie wil een 

duwtje in de rug en door meerdere generaties tegelijkertijd te duwen naar de finish, kan de 

progressiviteit doorbroken worden. In dat kader zal de techniek van “generation skipping” 

besproken worden. 

7. Rekening houden met meerdere generaties, het doorbreken van de progressiviteit en het 

einddoel om successierechten te besparen, zijn basisbegrippen in het handboek van iedere 

estate planner. Bij een “ik opa”-testament wordt geen tabula rasa gemaakt van andere 

technieken voor successieplanning, het kan gebruikt worden als techniek op zich of als 

aanvulling bij een ruimere successieplanning. Vergelijkingen, verwarringen, voor- en nadelen 

zullen dan ook uitvoerig besproken worden.  

  

                                                      
3
 Belgisch Staatsblad, 6 april 2012; Circulaire 4 mei 2012,  AFZ nr. 3/2012 – AAF nr. 17/2012 – AAPD nr. 4/2012. 
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II. Omkadering  

§1. Het testament 

“Dé in extremis maatregel bij uitstek”4 

1.1 Definitie en kenmerken 

8. Het testament is een akte waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, 

over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt door er een bestemming aan te 

geven (art. 895 BW).5 Het is een overdracht ten kosteloze titel, waarbij beschikt wordt door 

erfstelling of legaat (art. 967 BW).6 

Kenmerkend is dat het testament een persoonlijke, eenzijdige en herroepbare akte is.7 De 

erflater moet gezond van geest zijn (art. 910 BW) en ook handelingsbekwaam. Uiterst 

belangrijk is dat hij na het opstellen van het testament nog steeds zelf kan beschikken over 

de gelegateerde goederen en het testament dus steeds kan herroepen. Bij de beoordeling of 

men al dan niet te maken heeft met een testament, is het niet relevant dat de beschikking 

pas bij het overlijden zal worden uitgevoerd, maar wel dat pas bij het overlijden definitief 

vaststaat dat de begunstigde recht heeft op de vermaakte goederen.8  

Het testament wordt dan ook niet voor niets een uiterlijke wilsbeschikking genoemd, waarbij 

het geïnterpreteerd moet worden volgens de werkelijke bedoeling van de erflater.9 Vermits 

het testament pas uitwerking krijgt bij het overlijden van de erflater, en zelfs tot op het 

sterfbed kan worden opgemaakt, is het dé “in extremis maatregel” bij uitstek.  

                                                      
4
 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 

nieuw concept inzake fiscale successieplanning.” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, 
Larcier, 2008, p.381. 
5
 J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, Ruysseveldt, nr.3.14, p.218; W. PINTENS, K. 

VANWINCKELEN, J. DU MONGH, “Schets van het familiaal vermogensrecht”, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr.907 
ev., p.305. 
6
 J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, Ruysseveldt, 2011, nr.3.13, p.217. 

7
 J. VERSTRAETE, R. DEBLAUWE m.m.v. A. BIESMANS, J. STREMERSCH, I. STEVENS, ‘Levensfase 3. Sterven en erven’ in 

“In goede en kwade dagen. Financiële levensvragen”, Gent, Knopspublishing, 2012, p.113-115. 
8
 M. PEULINCKX-COENE, N. GEELHAND, F. BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak giften (1993-1998)”, TPR 1999, 

p.780. 
9
 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, J. DU MONGH, “Schets van het familiaal vermogensrecht”, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, nr.900 e.v., p.303
 
e.v.; M. PEULINCKX-COENE, N. GEELHAND, F. BUYSSENS, “Overzicht van 

rechtspraak giften (1993-1998)”, TPR 1999, p.974. 
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Omwille van het feit dat een testament een vormelijke akte is, moet het om rechtsgeldig te 

zijn, opgemaakt worden in een wettelijke vorm10; met name als een openbaar – eigenhandig 

– of internationaal testament.  

1.2 Inhoud 

9. Vrijwel alles wat u belangrijk vindt voor na uw overlijden, kan in een testament worden 

geregeld, bijvoorbeeld uw begrafenis in al zijn aspecten, het oprichten van een fotogalerij 

met uw portretten en natuurlijk ook uw gewenste vermogensrechtelijke beschikkingen.11 

10. In het kader van dit juridisch werkstuk wordt de bespreking van de inhoud van het 

testament beperkt tot beschikkingen over het vermogen van de erflater onder de vorm van 

legaten. Krachtens artikel 1002 BW worden deze legaten ingedeeld in drie soorten12, 

bepalend hierbij is de roeping die de testator aan de legataris toekent. Een algemeen legaat 

is de uiterste wilsbeschikking waarbij de testator aan één of meer personen de 

algemeenheid van de goederen legateert die hij bij zijn overlijden zal nalaten. De roeping 

van een legataris onder algemene titel is daarentegen beperkt tot een fractie van de 

nalatenschap. In alle andere gevallen heeft men te maken met een bijzonder legaat, waarbij 

de roeping beperkt is tot specifieke goederen. 

Het onderscheid tussen deze soorten legaten is onder meer van belang met betrekking tot 

het bezitsrecht, het genotsrecht over de vruchten en de gehoudenheid tot de schulden. Voor 

de toepassing van successierechten, bestaan er merkwaardige verschillen inzake de 

verplichtingen opgelegd aan de onderscheiden legatarissen.13 Zoals reeds duidelijk is de 

kwalificatie van het legaat belangrijk; op enkele aspecten zal dieper ingegaan worden voor 

het specifiek geval van een “ik opa”-testament. 

                                                      
10

 Artikel 969 BW en W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, J. DU MONGH, “Schets van het familiaal vermogensrecht”, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, nr.969 ev., p.322-323; J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, 
Ruysseveldt, 2011, nr.3.17 e.v., p.219 e.v.; M. PEULINCKX-COENE, N. GEELHAND, F. BUYSSENS, “Overzicht van 
rechtspraak giften (1993-1998)”, TPR 1999, p.996-1019. 
11

 A. NYS, A. VAN ZANTBEEK, A. VERBEKE, “Vermogensplanning. Praktisch en eenvoudig”, Roeselare, Intersentia, 
2003, p.100. 
12

 Bespreking van artikel 1002-1024 BW, zie W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, J. DU MONGH, “Schets van het 
familiaal vermogensrecht”, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr.926 ev., p.311-314; M. PEULINCKX-COENE, N. 
GEELHAND, F. BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak giften (1993-1998)”, TPR 1999, p.1020-1026 
13

 J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, Ruysseveldt, 2011, nr.3.28, p.222. 
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§2. Het testament in de successieplanning 

11. Vaak gaat men ervan uit dat een testament fiscaal oninteressant is, omdat er hoe dan 

ook successierechten verschuldigd zijn. Dat dit niet noodzakelijk zo is, zal aangetoond 

worden:        

12. Uit civielrechtelijk oogpunt wordt er wel eens gezegd dat het testament veruit het 

nuttigste instrument voor successieplanning is.14 Dit is omdat de erflater kan afwijken van de 

wettelijk georganiseerde erfopvolging, vooraf elke beschikkingsbevoegdheid over zijn 

vermogen behoudt en tot slot zijn testament steeds kan herroepen. De opmaak van een 

testament hoeft echter niet enkel civielrechtelijk geïnspireerd te zijn, ook op fiscaal vlak kan 

ervan gebruik gemaakt worden om tot een betere vermogensplanning te komen. Een 

testament is met andere woorden een volwaardig familiaal vermogensrechtelijk middel om 

een civielrechtelijke vermogensplanning te combineren met een besparing van 

successierechten.15  

        “Belastingbesparend testament” 

13. Na een eerste waarneming lijkt het niet geheel logisch dat het testament tot een 

besparing van successierechten kan leiden. Via een testament gaat het vermogen pas over 

vanaf het overlijden van de testator, waardoor het vermogen eerst in de nalatenschap valt. 

In principe ontsnapt men dus niet aan de heffing van successierechten, aangezien er 

conform artikel 2 W.Succ. van rechtswege en vanaf het moment van overlijden 

successierechten verschuldigd zijn op de goederen die krachtens die uiterste wilsbeschikking 

worden overgemaakt. Daarnaast moet er uiteraard ook rekening gehouden worden met de 

fictiebepalingen in de successiewet.16 

14. Het is evenwel niet onbelangrijk dat de techniek van het testament toelaat om af te 

wijken van de wettelijke devolutie en daarbij op vlak van fiscale successieplanning 

weldegelijk zijn voordelen heeft, doch misschien minder fiscaal aantrekkelijk is dan de 

                                                      
14

 J. DE HERDT, “Bijzonder deel – het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis”, in C. 
DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning.”, TEP 2007, afl.4, p.334. 
15

 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning.” In Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, 
Larcier, 2008, p.381. 
16

 Verwijzing naar het ‘schuld’-testament in J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning”, Ruysseveldt, 2011, 
nr.3.16, p.218. 



De techniek van het “ik opa”-testament 

6 
 

schenking of een (wijziging van het) huwelijkscontract.17 Er zijn een aantal belangrijke 

verschilpunten die de technieken van elkaar onderscheiden. In tegenstelling tot (de wijziging 

van) het huwelijkscontract is het testament ook bruikbaar voor niet-gehuwden of voor een 

overdracht van vermogen aan anderen dan de langstlevende echtgenoot. Anders dan de 

schenking realiseert het geen onmiddellijke en onherroepelijke verarming, waardoor er geen 

verlies van controle tijdens het leven van de testator plaatsvindt.18 De stelling die overal 

wordt terug gevonden en klinkt als een klok, is dan ook “niet iedereen kleedt zich zo maar 

uit voordat hij naar bed gaat” en daarom wordt voor een testament gekozen.19  

15. Dat testament wordt niet alleen als een instrument op zich gebruikt, maar ook als een 

vangnet voor andere planningstechnieken.20 Zo dient het als opvangnet in die situaties 

waarbij de erflater tijdens zijn leven nog geen beslissing durft te nemen inzake de 

aanwending van zijn vermogen. Tevens kan het testament gebruikt worden als ultieme 

oplossing bij plots overlijden.21 Het is een degelijke aanvulling bij de technieken inzake het 

huwelijksvermogensrecht, waarbij de goedkope overgang van het vermogen naar de 

langstlevende echtgenoot wordt geregeld en bij de techniek van de schenking waarbij het 

gedeelte van de roerende goederen dat belast wordt in de hoogste schijf van successie naar 

de kinderen worden overgemaakt. In het testament kan tevens bepaald worden op welke 

wijze de overdracht van het resterend gedeelte van het vermogen kan geregeld worden.22 

16. Verschillende testamentaire technieken laten toe in extremis successierechten te 

besparen, deze worden onderverdeeld in twaalf categorieën.23 Enkele toepassingen zijn de 

                                                      
17

 J. DE HERDT, “Bijzonder deel – het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis”, in C. 
DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning.”, TEP 2007, afl.4, p.334; E. DE WILDE d’ESTMAEL, “Les successions 
immobilières et différentes techniques de planification successorale”, Rev.dr.ULB, 2004, afl.29, p.149. 
18

 M.PEULINCKX-COENE, N. GEELHAND, F. BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak giften (1993-1998)”, TPR 1999, 
p.972. 
19

 J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, Ruysseveldt, 2011, nr.3.13, p.217. 
20

 J. DE HERDT, “Bijzonder deel – het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis”, in C. 
DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning.”, TEP 2007, afl.4, p.387. 
21

 J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning”, Ruysseveldt, 2011, nr.3.16, p.218. 
22

 J. DE HERDT, “Bijzonder deel – het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis”, in C. 
DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning.” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, Larcier, 2008, 
p.V. 
23

 Voor een overzicht, zie: J. DE HERDT, “Bijzonder deel – het testament als techniek van (fiscale) 
successieplanning in extremis”, in C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in 
extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning.”, TEP 2007, afl.4, p.338. 
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spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen via het overslaan van een generatie, 

de spreiding over roerende en onroerende goederen, het fideïcommis de residuo of het 

klassieke duo-legaat en het ten laste leggen van successierechten. 

In deze bijdrage zal vooral aandacht besteed worden aan het spreiden over zoveel mogelijk 

personen via het overslaan van een generatie, aangezien het “ik opa”-beding hiervan een 

specifieke toepassing is. 

III. De techniek van het “ik opa”-testament  

§1. Oorsprong  

17. De bijzondere testamentaire techniek van het “ik opa”-, of zo u wil het “ik oma”-

testament, vindt zijn oorsprong in Nederland.24 Klassiek houdt het in dat de testator zijn 

kinderen benoemt tot erfgenamen onder de verplichting een bepaald bedrag schuldig te 

erkennen aan de kleinkinderen van de testator, dit bedrag is pas opeisbaar is bij het 

overlijden van het kind:25 

“Ik leg aan mijn voornoemde erfgename de last op om aan ieder van haar kinderen toe te 

kennen, uit te betalen na het overlijden van haarzelf en haar echtgenoot, een gedeelte van 

haar erfdeel en wel zodanig berekend, dat de top van de contante waarde van de verkrijging 

van mijn kleinkinderen met een niet hoger percentage wordt belast dan de top van de 

verkrijging van mijn kind, rekening houdend met deze last. Ik verbind aan deze last de 

bepaling dat de lastbevoordeelden geen enkel ander recht zullen hebben dan het recht van 

opeising na het overlijden van mijn erfgename en haar echtgenoot.”26 

18. De beschikking uit het “ik opa”-testament verwierf zijn bekendheid door een arrest van 

de Hoge Raad27 in Nederland, waarbij dergelijke techniek juridisch werd erkend: er was geen 

sprake van fraus legis indien aan ‘de erfgename de last werd opgelegd om aan kleinkinderen 

                                                      
24

 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 
2770, p.652. 
25

 G.G.B. BOELENS, “Het ik-opa-testament en de Nederlandse (gewijzigde) Successiewet”, TEP 2011, afl.1-2, p.16 
met bespreking van het verschil tussen een “last” en een “uitgesteld legaat”. 
26

 F. SONNEVELDT, W.M. KLEIJN, “Estate planning”, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2001, p.95. 
27

 Hoge Raad 19 december 1990, nr. 26 759, BNB 1991/121 (concl. MOLTM AKER, noot LAEIJENDECKER). Voor 
uitspraak die aanleiding gaf tot toepassing van de fictiebepaling op het ik-opa-testament, zie: Hoge Raad 19 
juni 2009, BNB 2009/224. 
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een vordering op die erfgename te verschaffen onder voorbehoud van vruchtgebruik ten 

behoeve van haarzelf’.28  

19. In tegenstelling tot bij ons, worden de kleinkinderen in het Nederlands recht aan een 

hoger tarief belast dan de kinderen.29 Door van deze tariefverschillen gebruik te maken, 

probeert het “ik opa”-testament tot een vermindering van successierechten te komen. De 

last in dergelijk testament wordt dan op zodanige hoogte vastgesteld dat de contante 

waarde30 van de verkrijging van de kleinkinderen niet met een hoger percentage wordt 

belast dan de top van de verkrijging van het kind, rekening houdend met de legaten.  

20. Sinds 1 januari 2010 is de Nederlandse Successiewet echter ingrijpend gewijzigd, 

waardoor de vordering van het kleinkind bij overlijden van het kind geheel belast wordt op 

grond van artikel 10, lid 1 Nederlands W.Succ. Dit leidt tot een dubbele heffing voor het 

kleinkind, een eerste keer bij het overlijden van de grootvader op de contante waarde en 

een tweede maal bij het overlijden van zijn ouder op de nominale waarde. Een “ik opa”-

testament met de variant van een uitgesteld legaat valt daarentegen niet onder artikel 10, 

lid 1 Nederlands W.Succ.31 Deze techniek zou de erflater toelaten krachtens een testament 

een vorderingsrecht toe te kennen aan de kleinkinderen, met een nominale waarde die 

hoger is dan zijn nalatenschap. Sinds de wijziging van de Nederlandse successiewet is de 

nominale waarde van de vordering krachtens artikel 10, lid 9 Nederlands W.Succ. 

gemaximaliseerd tot de omvang van de nalatenschap van de grootvader.  

21. Dit heeft tot gevolg dat de extreme belastingbesparing van het “ik opa”-testament 

verdwenen is. Volgens de Nederlandse staatssecretaris is het daarom duidelijk dat “de 

praktijk zich niet meer zal bedienen van dit type testament”.32 

                                                      
28

 LAEIJENDECKER, noot in Hoge Raad, 19 december 1990,  nr. 26 759, BNB 1991/121. 
29

 In Nederland wordt een verkrijging door een kleinkind belast met het tarief voor kinderen, vermenigvuldigd 
met de factor 1,6: zie Ch. DECKERS,  J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in 
Vlaanderen. Naar een nieuw concept van fiscale successieplanning” in Handboek Estate Planning, Brussel, 
Larcier, 2008, p.399; F. SONNEVELDT, W.M. KLEIJN, “Estate planning”, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2001, 
p.94-97. 
30

 Voor een definitie, zie randnummers 42 e.v. 
31

 Om het toepassingsgebied af te bakenen, moet nagegaan worden of de erflater de rechtshandeling 
waardoor een genot van vruchtgebruik ontstaat, zelf gesteld heeft; zie G.G.B. BOELENS, “Het ik-opa-testament 
en de Nederlandse (gewijzigde) Successiewet”, TEP 2011, afl.1-2, p.44. 
32

 G.G.B. BOELENS, “Het ik-opa-testament en de Nederlandse (gewijzigde) Successiewet”, TEP 2011, afl.1-2, 
p.39. 
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§2. Generation skipping  

22. De testamentaire techniek die bestaat in de spreiding over een zo groot mogelijk aantal 

erfgenamen én het overslaan van een generatie. 

2.1 Algemeen 

“Zorgen voor een kleinere fiscale indigestie”33 

23. Als u kinderen heeft, is de normale gang van zaken dat zij uw vermogen erven wanneer u 

overlijdt. Maar als uw kleinkinderen dat vermogen later erven en de kinderen niet aan 

successieplanning hebben gedaan, zullen uw kleinkinderen hierop een tweede maal 

successierechten moeten betalen. Een planning via “generation skipping” kan hieraan 

verhelpen. 

24. Generation skipping is een techniek die bepaalde goederen rechtstreeks in handen van 

een volgende generatie laat komen en zodoende fiscale voordelen oplevert, door de 

nalatenschap over een groter aantal personen te spreiden en een generatie over te slaan.  

25. Wanneer de tarieven van het successierecht aandachtig worden bekeken, dan valt 

onmiddellijk op dat deze progressief zijn in functie van de omvang van het erfdeel. Het 

successierecht wordt in de rechte lijn – tussen echtgenoten en samenwonenden en – voor 

broers en zussen, over het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden geheven (art. 48 §2 

en §3 W.Succ.).34 Bijgevolg snijdt men de spreekwoordelijk te verdelen taart in zoveel 

mogelijk delen. Door het vermogen over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen te 

verdelen, bewerkstelligen we dat ieder aandeel beperkt blijft zodat ieder van het laagste 

tarief kan genieten en de progressiviteit wordt doorbroken.35 Door de nalatenschap bij 

testament meteen naar de tweede generatie te laten overgaan, wordt een dubbele heffing 

wegens dubbele overgang vermeden. Het fiscaal voordeel is dubbel, bij het overlijden van de 

grootvader zijn er door de spreiding minder successierechten verschuldigd en bij het 

                                                      
33

 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 
2740, p.649 met gebruik van de nieuw gecreëerde term “divide et impera”-testament. 
34

 Voor alle andere rechtsverkrijgenden moet rekening gehouden worden met de som van hun netto-aandelen. 
35

 A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN, 
Capita Selecta Notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, nr.66, p.146; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. 
DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 2750, p.650; E. DE WILDE 

d’ESTMAEL, “Les successions immobilières et différentes techniques de planification successorale”, Rev.dr.ULB, 
2004, afl.29, p.150-151. 
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overlijden van het kind zijn er slechts successierechten verschuldigd op het legaat dat het 

gekregen heeft van de testator. 

26. In bepaalde landen zoals de Verenigde Staten van Amerika bestaat een “generation 

skipping transfer tax”, waardoor deze techniek wettelijk ondervangen wordt en een 

belasting geheven wordt wanneer een generatie wordt geskipped.36 

2.2 Specifiek voor het kleinkind 

27. Legaten aan kleinkinderen via generation skipping, kunnen vier verschillende vormen 

aannemen.37 Ze kunnen worden vermaakt in volle eigendom, in blote eigendom en als legaat 

op termijn met nominale of contante waarde: 

28. Indien de kleinkinderen rechtstreeks de volle eigendom verkrijgen, dan zullen zij belast 

worden op die volle waarde en heeft het kind daar geen beschikkingsrecht meer op. Bij het 

overlijden van dat kind, moet het kleinkind enkel successierechten betalen op wat toekwam 

aan zijn ouder en niet op de legaten die reeds werden doorgeschoven. 

29. In de hypothese waarbij de kleinkinderen de blote eigendom krijgen en het 

vruchtgebruik toekomt aan het kind, wordt geen optimale fiscale spreiding bereikt. De 

verhouding blote eigendom – vruchtgebruik dient berekend te worden krachtens de 

artikelen 66 j° 21, VI W.Succ., het kind als ouder heeft geen beschikkingsrecht over de 

goederen en in tegenstelling tot de voorgaande situatie is de fiscale besparing kleiner. 

Nochtans moet het kleinkind – bij overlijden van het kind – geen successierechten meer 

betalen op wat aan het kind gelegateerd werd door de grootvader, omdat het vruchtgebruik 

uitdooft. 

30. Ten slotte kunnen de kleinkinderen ook een legaat op termijn verkrijgen. Dit slaat op een 

uitstel van betaling, waarbij de kinderen de gehele nalatenschap in volle eigendom bekomen 

                                                      
36

 R. DEBLAUWE, “Zin en onzin van successierechten”, in Liber Amicorum W. Maeckelbergh, Brussel, uitgave 
Fiscale Hogeschool, nr.20, p.112; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-
den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 2750, p.650. 
37

 N. GEELHAND, “Beschouwingen, denkpistes en valkuilen van de successierechten bij familiale 
vermogensplanning.”, in Familiale vermogensplanning, XXX

e
 Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-04, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2004, (275), nr.9, p.283; P.A. VAN ONZENOORT, “Estate Planning. 
Huwelijksvermogens- en erfrecht in de praktijk.”, Deventer, Kluwer, 1998, nr. 6.5, p.108 e.v.; Ch. DECKERS, J. DE 
HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw concept 
inzake fiscale successieplanning” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, Larcier, 2008, p.393 
e.v.; N.GEELHAND, “La clause dite “du grand-père” ou “de la grande-mère””, Rec.gén.enr.not., 2011, nr. 26.315, 
p.349-350. 
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onder last – bij eigen overlijden – een bepaald bedrag in nominale waarde aan hun kinderen 

(kleinkinderen van de testator) uit te betalen.38 Dergelijk “legaat op termijn” wordt 

gekwalificeerd als een verkrijging van een schuldvordering in blote eigendom voor het 

kleinkind en het vruchtgebruik voor het kind, dat hier wel een volledige controle- en 

beschikkingsbevoegdheid heeft op zijn erfdeel. Op fiscaal vlak is dit opnieuw niet 

baanbrekend, maar de mogelijkheid bestaat wel om deze werkwijze te optimaliseren. Door 

aan de kinderen de last op te leggen interesten te betalen, kan de waarde van de legaten 

aan de kleinkinderen worden opgetrokken tot een waarde overeenkomstig de waarde van 

de volle eigendom en gaat het vruchtgebruik bijna volledig teniet.39 Echter, er bestaat een 

tweede optimalisatie mogelijkheid waarbij – door het gebruik van een “ik opa”-testament – 

een grotere besparing van successierechten kan verkregen worden.40  

Beiden zijn een legaat op termijn, maar het verschil zit in de omschrijving van het te betalen 

bedrag.41 Ook zullen de kinderen tijdens hun leven minder merken van het feit dat de 

grootvader rechtstreeks iets aan zijn kleinkinderen geeft. Er wordt niet onmiddellijk een 

erfdeel aan de kinderen ontnomen, maar er wordt hen slechts een schuld ten laste gegeven 

tegenover de kleinkinderen, die maar opeisbaar wordt bij hun overlijden.42 

§3. Testament met een “ik opa”-beding  

31. Een “ik opa”-testament is een techniek waarbij welgestelde grootvader zijn kinderen als 

algemene legatarissen aanstelt, onder de last bij hun overlijden een bedrag met contante 

waarde – zoals bepaald is op datum van overlijden van de grootvader – uit te keren aan de 

eigen kinderen (kleinkinderen van de testator). Met andere woorden, de kleinkinderen 

erven rechtstreeks van hun grootvader een schuldvordering die ze kunnen verhalen op hun 

ouders (kinderen van de testator), vanaf het moment dat de ouders zelf overlijden.  

                                                      
38

 Voor verdere fiscale bespreking, zie de artikelen 64-65 W.Succ. in de randnummers 38 e.v. 
39

 N. GEELHAND, “Beschouwingen, denkpistes en valkuilen van de successierechten bij familiale 
vermogensplanning.”, in Familiale vermogensplanning, XXX

e
 Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-04, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2004, (275), nr.10, p.284-285. 
40

 R. DEBLAUWE, “Een heel bijzonder testament”, De Standaard, (65), 29 juni 2001. 
41

 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, 
Larcier, 2008, p.397. 
42

 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 
2780, randnummer 2777, p.652. 
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32. Dat er sprake is van een onmiddellijke spreiding van het vermogen en dat de 

schuldvordering wordt geactualiseerd, vormt een onmiskenbaar voordeel. Er wordt immers 

bepaald dat het door het kind te betalen bedrag een bepaalde waarde moet hebben op het 

moment van het overlijden van grootvader. Deze gelegateerde schuldvordering van het kind 

jegens de eigen kinderen, is aftrekbaar van het erfdeel van dat kind en is niet 

rentedragend.43 

3.1 Civielrechtelijk aspect 

33. Een civielrechtelijke controle moet steeds aanwezig zijn bij een fiscaal geïnspireerde 

successieplanning. 

34. Bij een testament kan men enkel beschikken over de eigen goederen en niet over die van 

iemand anders, zelfs niet over die van zijn erfgenamen. Indien deze bepaling met de voeten 

wordt getreden, is het legaat op grond van artikel 1021 BW nietig; ongeacht of de erflater al 

dan niet geweten heeft dat de zaak hem niet toebehoorde. Wat zeker en vast wel kan, is het 

opleggen van een last aan de legataris. Doch, een grootvader kan zijn kinderen niet de last 

opleggen om zelf een bedrag aan hun kinderen te legateren. Dit zou absoluut nietig zijn, 

aangezien de testeervrijheid van de kinderen beperkt zou worden en de last een beding 

omtrent een niet opengevallen nalatenschap zou zijn (art. 1130, tweede lid BW).44 

35. De begunstigde van de last – met name het kleinkind – wordt daardoor geen legataris, 

maar slechts schuldeiser van zijn ouder die de legataris is. Na aanvaarding is de legataris 

gehouden tot het vervullen van de last, zelfs indien deze het bedrag van zijn erfdeel 

overschrijdt.45 De schuld die het kind bij zijn overlijden heeft jegens de eigen kinderen is 

geen schuld in de zin van artikel 33 W.Succ.46 Vermits het kind deze schuld niet zelf heeft 

aangegaan, maar hem werd opgelegd door zijn ouder, kan de schuld in aanmerking van zijn 

erfdeel worden genomen. 

                                                      
43

 J. RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, Ruysseveldt, 2011, nr.3.56, p.236 e.v. 
44

 A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN, 
Capita Selecta Notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, nr.73, p.149. 
45

 R. DEBLAUWE, “Het duolegaat nader bekeken”, AFT 2009, afl.2, p.5; A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen 
burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN, Capita Selecta Notarieel recht, Leuven, 
Universitaire Pers, 2006, nr.73, p.149. 
46

 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, p.396; J. 
RUYSSEVELDT, “Praktijkgids successieplanning 2011”, Ruysseveldt, 2011, nr.3.56, p.232; N.GEELHAND, “La clause 
dite “du grand-père” ou “de la grande-mère””, Rec.gén.enr.not., 2011, nr. 26.315, p.350. 
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3.2 Fiscaalrechtelijk aspect 

36. Een familiale successieplanning houdt meestal ook een fiscale successieplanning in. Dat 

kan de grootvader hier doorvoeren in zijn eigen nalatenschap, maar ook in de toekomstige 

nalatenschap van zijn kind.47 

37. Dit testament vertrekt vanuit de fiscale realiteit dat successietarieven progressief zijn in 

functie van de omvang van de nalatenschap, dat successierechten voor erfgenamen in de 

rechte lijn, echtgenoten, samenwonenden, broers en zussen op het netto-aandeel van elke 

rechtsverkrijger geheven wordt en dat een aparte belasting op roerende en onroerende 

goederen geheven wordt (art. 48 §2 W.Succ.).48 

3.2.1 De tekst van de wet 

38. De regels vervat in de artikelen 64 en 65 W.Succ. hebben aanleiding gegeven tot het 

ontwikkelen van enkele technieken voor het besparen van successierechten, onder meer het 

“ik opa”-testament valt onder die toepassing.  

Artikel 64, eerste alinea W.Succ.: 

Voor de verevening van het successierecht, wordt beschouwd als legaat de verbintenis die, in 

een testament of andere beschikking ter zake des doods, opgelegd wordt door de overledene 

aan zijn erfgenaam, legataris of begiftigde om aan een met naam aangeduide derde een 

kapitaal of een rente te geven die in natura in de erfenis niet bestaat en in geld of in 

vervangbare zaken betaalbaar is.  

Artikel 65 W.Succ.: 

In geval van legaat van een som of van legaat van een periodieke rente of pensioen, wordt 

het bedrag van de gelegateerde som of het kapitaal waarop het successierecht naar rato van 

bedoelde rente of pensioen dient geheven, afgetrokken, voor de verevening van de rechten, 

van het zuiver bedrag van hetgeen verkregen wordt door de erfgenaam, legataris of 

begiftigde die het legaat der som of de rente moet uitbetalen.  

                                                      
47

 N.GEELHAND, “La clause dite “du grand-père” ou “de la grande-mère””, Rec.gén.enr.not., 2011, nr. 26.315, 
p.350. 
48

 E. DE WILDE d’ESTMAEL, “Les successions immobilières et différentes techniques de planification 
successorale”, Rev.dr.ULB, 2004, afl.29, p.150. 



De techniek van het “ik opa”-testament 

14 
 

3.2.2 Bijzonder legaat   

39. Bij een “ik opa”-testament is het kind algemene legataris onder last bij zijn overlijden aan 

ieder van zijn kinderen een bedrag in contanten te betalen. Een last is de verplichting die 

door de overledene opgelegd wordt aan de erfgenaam, legataris of begiftigde en bestaat 

erin iets te geven, te doen of iets niet te doen.49 De last die erin bestaat om aan een met 

naam aangeduide derde een kapitaal of een rente te geven die in natura niet in de erfenis 

bestaat en in geld of in vervangbare zaken betaalbaar is, worden op fiscaal vlak volledig 

gelijk gesteld met een bijzonder legaat.50 Die last wordt dan eigenlijk beschouwd als een 

legaat ten voordele van een derde. 

40. Een bijzonder legaat is de beschikking door de erflater over bepaalde goederen van de 

nalatenschap. De verkrijging van de erfgenaam, legataris of begiftigde die tot de uitvoering 

van de last gehouden is, zal worden belast na aftrek van de waarde van de last en op de 

waarde van de last zullen er in hoofde van de begunstigde van de last successierechten 

geheven worden.51 

41. Een eenvoudig cijfervoorbeeld van een last in het “ik opa”-testament, gelijkgesteld met 

een bijzonder legaat, kan de situatie verduidelijken. De hele nalatenschap met een waarde 

van 300.000 euro roerende goederen wordt vermaakt aan het enig kind A, onder de last een 

bedrag ter waarde van 50.000 euro te geven aan kleindochter B. In hoofde van A worden 

successierechten geheven op 300.000 euro - 50.000 euro, zijnde op 250.000 euro. In hoofde 

van B worden successierechten geheven op 50.000 euro.  

3.2.3 Contante v. nominale waarde  

42. De mogelijkheid bestaat dat de last uitgedrukt wordt in een bedrag met een nominale 

waarde. Echter bij een “ik opa”-testament draagt het kind de last om bij zijn overlijden aan 

de kleinkinderen een bedrag te betalen met een contante waarde, zoals bepaald op het 

                                                      
49

 N. GEELHAND, “Cursus Successierechten  2011-2012”, Universiteit Gent, p.381. 
50

 N. GEELHAND, “Cursus Successierechten  2011-2012”, Universiteit Gent, p.383; R. DEBLAUWE, “Het duolegaat 
nader bekeken”, AFT 2009, afl.2, p.6. 
51

 De verbintenis om iets te doen wordt niet gelijkgeschakeld met een bijzonder legaat, daar wordt geen 
rekening mee gehouden bij de heffing van successierechten. De verkrijging zal worden belast zonder 
voorafgaande aftrek van de waarde van de last en op de waarde van de last zullen er in hoofde van de 
begunstigde van de last geen successierechten geheven worden; zie verder N. GEELHAND, “Beschouwingen, 
denkpistes en valkuilen van de successierechten bij familiale vermogensplanning.”, in Familiale 
vermogensplanning, XXX

e
 Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-04, Mechelen, Wolters Kluwer, 2004, (275), 

nr.8, p.282. 
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ogenblik van overlijden van de grootvader. De contante waarde is de gekapitaliseerde 

waarde – op datum van het overlijden van de grootvader – van het bedrag dat bij het 

overlijden van het kind zal moeten betaald worden. Het uiteindelijk te betalen bedrag zal 

groter zijn, aangezien de contante waarde de uitdrukking is in blote eigendom (BE) van het 

bedrag dat bij het overlijden van het kind moet betaald worden, dit zijnde de nominale 

waarde.52  

43. De last tot het betalen van een contante of nominale waarde bij het overlijden van het 

kind of diens echtgenote, zijn beiden een legaat op termijn. Bij de werkwijze van een “ik 

opa”-testament zal de besparing van successierechten evenwel groter zijn en uit het gebruik 

van een bedrag met contante waarde vloeit voort dat de vordering hoe dan ook een 

opmerkelijke waarde heeft, waardoor – in tegenstelling tot de andere techniek – geen 

interest moet bedongen worden.53 

44. Voor een correcte berekening van het vruchtgebruik en de blote eigendom, moet artikel 

21, VI W.Succ. als bron van alle waarheid genomen worden.54 Daar vinden we de berekening 

van het vruchtgebruik als volgt: waarde volle eigendom x (4% x coëfficiënt volgens leeftijd in 

casu van het kind of diens langstlevende echtgenoot)55. 

                                                      
52

 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, Larcier, 
2008, p.398; A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. 
CASTELEIN, Capita Selecta Notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, p.149-150; N. GEELHAND, “Cursus 
Successierechten 2011-2012”, Universiteit Gent, p.386. 
53

 E. KWAKERNAAK, “Nogmaals het “Ik Opa”-testament”, Nederbelgisch Magazine, 2003, afl.7, p.22-24. 
54

 J. DE HERDT, “Bijzonder deel – het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis”, in C. 
DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning.”, TEP 2007, afl.4, p.352. 
55

 Berekend percentage via artikel 21, (V) VI W.Succ.: 

- leeftijd van de vruchtgebruiker 20 jaar of minder:  (4% x 18 =) 72%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 20 en de 30 jaar: 68%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 30 en de 40 jaar: 64%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 40 en de 50 jaar: 56%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 50 en de 55 jaar: 52% 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 55 en de 60 jaar: 44%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 60 en de 65 jaar: 38% 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 65 en de 70 jaar: 32%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 70 en de 75 jaar: 24%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker tussen de 75 en de 80 jaar: 16%; 
- leeftijd van de vruchtgebruiker boven de 80 jaar: 8%. 
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Een concreet cijfervoorbeeld leert ons dat als het kind tussen de vijfenzestig en zeventig jaar 

is, het vruchtgebruik 32% van de volle eigendom is en de waarde van de blote eigendom 

68% van die volle eigendom is. Indien de contante waarde 250.000 euro moet bedragen bij 

het overlijden van de grootvader, dan is dit gelijk aan de nominale waarde (Z) 

vermenigvuldigd met 68% (BE = Z x 68%). Het bedrag in nominale waarde dat bij het 

overlijden van het kind moet betaald worden is gelijk aan 367.647,06 euro (Z = 250.000 x 

100/68). 

45. In de zaak voor de Hoge Raad in Nederland, werd de gedachte naar boven gehaald dat 

de erflater aan zijn kleinkinderen een groter bedrag legateerde dan de omvang van de 

verkrijging van zijn erfgename en zo de schuld betaald werd uit het privé vermogen van de 

erfgename in plaats van uit de nalatenschap. Dit werd echter ongegrond beschouwd; er 

werd geconcludeerd dat het verschil tussen de contante waarde en de te betalen waarde bij 

het overlijden van de erfgename, niet uit het vermogen van de erflater kwam doch het 

gevolg was van een autonome groei na zijn overlijden. Deze autonome groei zou worden 

verwezenlijkt door een “afzondering” van het bedrag in contante waarde uit het eigen 

vermogen en een verstandige belegging, waarover gedurende het leven wel nog vrij kan 

beschikt worden.56 

Er kan opgemerkt worden dat dit mijns inziens in België overeenstemt met de letterlijke 

lezing van artikel 64 W.Succ., waarbij bepaald wordt aan een derde “een kapitaal of een 

rente te geven die in natura in de erfenis niet bestaat en in geld of in vervangbare zaken 

betaalbaar is”.57 

3.2.4 Effecten op vlak van het Successierecht 

“Ontzenuwen van de progressiviteit”58 

46. Dat het successierecht een progressieve belasting is, houdt in dat het percentage van het 

tarief groter wordt naarmate de omvang van het erfdeel vergroot. Wanneer de rechten 

                                                      
56

 Hoge Raad 19 december 1990, BNB 1991/121; G.G.B. BOELENS, “Het ik-opa-testament en de Nederlandse 
(gewijzigde) Successiewet”, TEP 2011, afl.1-2, p.20. 
57

 R. DEBLAUWE, “Een heel bijzonder testament”, (65), De Standaard, 9 juni 2001. 
58

 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 
2785, p.653. 
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worden geheven per verkrijger, zullen de successierechten dalen indien en in de mate 

waarin de nalatenschap wordt verdeeld in meerdere en kleinere erfdelen.59 

47. De techniek van het “ik opa”-testament werd vaak gebruikt in Nederland, maar omdat in 

België de kinderen én de kleinkinderen aan hetzelfde lage tarief onderworpen zijn (art. 48 

W.Succ.) leidt deze techniek bij ons tot een veel grotere besparing van successierechten.60  

48. Doordat de kleinkinderen rechtstreeks van hun grootvader erven, wordt een dubbele 

overgang met een dubbele taxatie vermeden. De besparing van successierechten situeert 

zich op twee vlakken of tijdstippen, bij het overlijden van de grootvader worden minder 

successierechten betaald en ook bij het overlijden van de kinderen wordt er een grote 

besparing gecreëerd.61 

(a) Bij het overlijden van de grootvader 

49. Bij het overlijden van de grootvader betalen zowel de kinderen, als de kleinkinderen 

successierechten op de door hen verkregen erfdelen(artikel 64 W.Succ.); de kleinkinderen 

betalen weliswaar enkel op de contante waarde van hun vordering. Het tarief hierbij 

verschuldigd, is het gewone progressief tarief in de rechte lijn. De schuld van de kinderen 

tegenover de kleinkinderen – met name het secundair legaat (artikel 45 W.Succ.) – is 

aftrekbaar van hun verkregen erfdeel.62 

50. Behalve een lager tarief door een lager bedrag bewerkstelligd door de verdeling over 

meerdere personen, is bij dit overlijden niet veel merkbaar van een besparing.63 
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 A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN, 
Capita Selecta Notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, nr.76, p.150. 
60

 E. KWAKERNAAK, “Nogmaals het “Ik Opa”-testament”, Nederbelgisch Magazine, 2003, afl.7, p.22-24. 
61

 A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN, 
Capital Selecta Notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, nr.75, p.149. 
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 A. MAELFAIT, “Testamentaire schikkingen burgerrechtelijk en fiscaal bekeken”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN, 
Capital Selecta Notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, p.150; Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. 
GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning “in extremis” in Vlaanderen”, in Handboek Estate Planning, Bijzonder 
deel 1, Brussel, Larcier, 2008, p.399. 
63

 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 
2790, p.653. 
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(b) Bij het overlijden van het kind 

51. Indien het kind – mogelijks jaren na het overlijden van de grootvader – naar het 

hiernamaals vertrekt, zullen de kleinkinderen opnieuw belast worden aan een progressief 

tarief in rechte lijn. Niet onbelangrijk is dat van die nalatenschap van hun ouders, de schuld 

wordt in mindering gebracht die ze tegenover hun kinderen hadden dankzij het “ik opa”-

testament. De schuld wordt echter niet meer gewaardeerd tegen zijn contante waarde, 

maar tegen de waarde die ze hic et nunc heeft.64 

52. Bij het overlijden van de grootouder worden de kleinkinderen enkel belast op de 

contante waarde van de schuldvordering, terwijl diezelfde schuldvordering bij het overlijden 

van hun ouders in mindering komt van hun nalatenschap tegen haar reële – en waarschijnlijk 

ook hogere – waarde, met name de nominale waarde.65 Indien in het testament bepaald 

wordt dat het bedrag pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot 

van het kind, zal de nominale waarde berekend worden over de leeftijd van de jongste 

echtgenoot.66 

53. Volgens de algemene regel uit artikel 48 §2, alinea 6 W.Succ. zou in de nalatenschap van 

het kind de schuld eerst op de roerende goederen in mindering moeten worden gebracht. 

Nadat het roerend actief is uitgeput, zal het overige deel van de last aangerekend worden op 

de goederen bedoeld in artikel 60bis W.Succ. en daarna op de onroerende activa. Eigenlijk 

wordt hierdoor bij een “ik opa”-testament geen optimale spreiding bereikt tussen het 

roerend en onroerend erfdeel; de kleinkinderen verkrijgen enkel roerende goederen in de 

vorm van een schuldvordering en de kinderen zullen vooral onroerende goederen 

overhouden, omdat de schuld eerst op hun roerend actief wordt aangerekend.67 

  

                                                      
64

 J. VERSTRAETE, R. DEBLAUWE m.m.v. A. BIESMANS, J. STREMERSCH, I. STEVENS, ‘Levensfase 3. Sterven en erven’ 
in “In goede en kwade dagen. Financiële levensvragen”, Gent, Knopspublishing, 2012, p.149;  Zie randnummers 
42 e.v. voor de bespreking van de contante en nominale waarde. 
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 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids successie”, Kapelle-op-den-Bos, 2002, nr.III, randnummer 
2795, p.653. 
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 E. KWAKERNAAK, “Nogmaals het “Ik Opa”-testament”, Nederbelgisch Magazine, 2003, afl.7, p.22-24. 
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De techniek van het “ik opa”-testament 

19 
 

§4. Uitgewerkt voorbeeld 

“Dood”-simpel 

54. Het onderstaande voorbeeld moet een verduidelijking zijn van het belastingbesparend 

effect door een “ik opa”-testament. Voor de duidelijkheid wordt enkel een berekening 

gemaakt in het Vlaams gewest en wordt er abstractie gemaakt van vrijstellingen of 

verminderingen. 

55. Een goed bemiddelde grootvader laat een vermogen van 3.000.000 euro roerende 

goederen na aan zijn zoon Guust en dochter Bea. Elk hebben ze twee kinderen bij het 

overlijden van hun vader. Bij het overlijden van de grootvader zijn er geen langstlevende 

echtgenoten meer in leven en zijn de kinderen respectievelijk 55 jaar en 50 jaar. 

(1) Hypothese 1 wettelijke devolutie: 

56. Grootvader had niet stil gestaan bij de dood en had dan ook geen voorzieningen 

getroffen, daarom moeten de gewone regels van het wettelijk erfrecht gevolgd worden. 

Beide kinderen krijgen de helft van zijn vermogen, zijnde (€ 3.000.000/2) elk 1.500.000 euro 

(art. 745 BW). 

Erfgenamen opa Guust Bea SUCCESSIERECHTEN 

Bruto-erfdeel  € 1.500.000 € 1.500.000  

Te betalen successierechten: 

0,01 EUR – 50.000 EUR aan 3% 

50.000 EUR – 250.000 EUR aan 9% 

Boven de 250.000 EUR aan 27% 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 337.500 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 337.500 

 

€ 3.000 

€ 36.000 

€ 675.000 

Netto-erfdeel € 1.143.000 € 1.143.000 € 714.000 

 

57. Een auto-ongeval heeft voor Guust en Bea een fatale afloop. Aangezien zij beiden geen 

langstlevende echtgenoot(e) meer hebben en zij verder niks geregeld hebben, moet hier 

enkel rekening gehouden worden met het wettelijk erfrecht van de kinderen. Guust en Bea 

hebben elk twee kinderen, elk van deze kinderen krijgt de helft van het nagelaten vermogen 

van zijn respectievelijke ouder (€ 1.500.000/2). 
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Erfgenamen Guust Kleinkind 1 Kleinkind 2 SUCCESSIERECHTEN 

Bruto-erfdeel  € 750.000 € 750.000  

Te betalen successierechten: 

0,01 EUR – 50.000 EUR aan 3% 

50.000 EUR – 250.000 EUR aan 9% 

Boven de 250.000 EUR aan 27% 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 135.000 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 135.000 

 

€ 3.000 

€ 36.000 

€ 270.000 

Netto-erfdeel  € 595.500 € 595.000 € 309.000 

 

Erfgenamen Bea Kleinkind 3 Kleinkind 4 SUCCESSIERECHTEN 

Bruto-erfdeel  € 750.000 € 750.000  

Te betalen successierechten: 

0,01 EUR – 50.000 EUR aan 3% 

50.000 EUR – 250.000 EUR aan 9% 

Boven de 250.000 EUR aan 27% 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 135.000 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 135.000 

 

€ 3.000 

€ 36.000 

€ 270.000 

Netto-erfdeel  € 595.000 € 595.000 € 309.000 

 

58. Over de twee generaties heen zal de gigantisch grote som van 1.332.000 euro aan 

successierechten moeten betaald worden: 

SUCCESSIERECHTEN  

Overlijden opa € 714.000 

Overlijden kinderen € 618.000 

TOTAAL € 1.332.000 

 

(2) Hypothese 2 “ik opa”-testament: 

59. Een grootvader, die zijn einde voelde naderen, had een testament met een “ik opa”-

legaat opgesteld:  

“Ik stel aan als algemene legatarissen van mijn ganse nalatenschap in volle eigendom mijn 

kinderen Guust en Bea, onder last om aan elk van mijn kleinkinderen een bedrag te betalen 

waarvan de contante waarde op datum van mijn overlijden gelijk zal zijn aan 250.000 euro. 

De vordering die mijn kleinkinderen verkrijgen ten opzichte van hun ouders, zal pas 
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opeisbaar zijn bij het overlijden van het kind (of) zal pas opeisbaar zijn bij het overlijden van 

hun langstlevende echtgenoot indien deze laatste langer leeft. Het bedrag dat door het kind 

bij zijn overlijden (of dat van zijn echtgenoot) zal moeten worden betaald (Y), wordt 

berekend volgens de formule: (Y = € 250.000 x 100/Z); in deze formule is Z de teller van het 

breukdeel dat de waarde van de blote eigendom weergeeft, rekening houdend met de 

waarde van het vruchtgebruik (gelet op de leeftijd van het kind of diens echtgenoot indien 

deze jonger is) op de dag van mijn overlijden, zoals bepaald door artikel 21 W.Succ.”68 

60. Guust en Bea moeten bij het overlijden van hun vader aan elk van de eigen kinderen een 

bedrag met contante waarde van 250.000 euro betalen. Een dubbele overgang met een 

dubbele taxatie wordt zodoende vermeden en de progressie van successierechten wordt 

ontzenuwd. Fiscaal is het duidelijk interessant om in hoofde van het kleinkind de schijf van 

9% successierechten volledig te benutten en daarom het bijzonder legaat te begrenzen op 

250.000 euro. 

Erfgenamen opa Guust Bea 4 Kleinkinderen SUCCESSIERECHTEN  

Bruto-erfdeel € 1.000.000 € 1.000.000 € 250.000 elk  

Te betalen successierechten: 

0,01 EUR – 50.000 EUR aan 3% 

50.000 EUR – 250.000 EUR aan 9% 

Boven de 250.000 EUR aan 27% 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 202.500 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 202.500 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

/ 

 

€ 9.000 

€ 108.000 

€ 405.000 

Netto-erfdeel  € 778.000 € 778.000 € 230.000 € 522.000 

 

61. Bij het overlijden van de grootvader werd bepaald dat de ouders een bedrag van 250.000 

euro aan elk van hun kinderen verschuldigd waren. Dit bedrag, dat wordt uitbetaald bij het 

overlijden van de ouders zelf, zal – door de ratio legis van een “ik opa”-testament en zijn 

specifieke formule – groter zijn dan de contante waarde. 

62. De contante waarde is de blote eigendom van de nominale waarde (€ 250.000 = Y x 

(100/BE)), daarom moet op grond van artikel 21 W.Succ. de waarde van het vruchtgebruik 

berekend worden en moet dit in verhouding tot de volle eigendom leiden tot de waarde van 
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 Ch. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) Successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen. Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, 
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de blote eigendom. Guust is 55 jaar bij het overlijden van zijn vader, waardoor zijn 

vruchtgebruik een waarde heeft van (13 x 4%) 52% en de blote eigendom 48% van het ganse 

vermogen uitmaakt. Door haar 50 jarige leeftijd bij het overlijden van haar vader, heeft Bea 

een vruchtgebruik van (14 x 4%) 56% en is de blote eigendom 44% van de volle eigendom: 

€ 250.000 = Y x 48%   →  Y = € 250.000 x (100/48) = € 520.833,333 

€ 250.000 = Y x 44%  →  Y= € 250.000 x (100/44) = € 568.181,818 

Deze bedragen waren reeds onderhevig aan successierechten bij het overlijden van de 

grootvader en mogen krachtens artikel 65 W.Succ. in mindering mogen gebracht van de 

nalatenschap:   

→ € 1.500.000 - € 520.833,333 = € 979.166,667 

→  € 1.500.000 - € 568.181,818 = € 931.818,182 

63. Een “ik opa”-testament biedt derhalve het fiscale voordeel een schuld te creëren die 

naast het geërfde actief ook het eigen actief van de kinderen zal uithollen. 

Erfgenamen Guust Kleinkind 1 Kleinkind 2 SUCCESSIERECHTEN 

Bruto-erfdeel  € 489.583,3335 € 489.583,3335  

Te betalen successierechten: 

0,01 EUR – 50.000 EUR aan 3% 

50.000 EUR – 250.000 EUR aan 9% 

Boven de 250.000 EUR aan 27% 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 64.687,5 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 64.687,5 

 

€ 3.000 

€ 36.000 

€ 129.375 

Netto-erfdeel  € 405.395,8335 € 405.395,8335 € 168.375 

 

Erfgenamen Bea Kleinkind 3 Kleinkind 4 SUCCESSIERECHTEN 

Bruto-erfdeel  € 465.909,091 € 465.909,091  

Te betalen successierechten: 

0,01 EUR – 50.000 EUR aan 3% 

50.000 EUR – 250.000 EUR aan 9% 

Boven de 250.000 EUR aan 27% 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 58.295,455 

 

€ 1.500 

€ 18.000 

€ 58.295,455 

 

€ 3.000 

€ 36.000 

€ 116.590,91 

Netto-erfdeel  € 388.113,64 € 388.113,64 € 155.590,91 
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64. Over de twee generaties heen zal een bedrag van 845.965,91 euro aan successierechten 

moeten betaald worden: 

SUCCESSIERECHTEN  

Overlijden opa € 522.000 

Overlijden kinderen € 323.965,91 

TOTAAL € 845.965,91 

 

(3) Besparing van successierechten: 

65. Zoals in theorie reeds uitgelegd, resulteert de techniek van een ‘ik opa”-testament in een 

aanzienlijke besparing van successierechten. 

 

  

SUCCESSIERECHTEN Zonder “ik opa”-legaat Met “ik opa”-legaat BESPARING 

Overlijden opa € 714.000 € 522.000 € 192.000 

Overlijden kinderen € 618.000 € 323.965,91 € 294.034,09 

TOTAAL € 1.332.000 € 845.965,91 € 486.034,09 
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§5. Evaluatie  

5.1 Fraus legis door een “ik opa”-testament? 

66. Een grootvader voelt zijn einde naderen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, die zelf 

ook kinderen hebben. De grootvader wil dat zijn echtgenote de inkomsten van de goederen 

behoudt zo lang ze leeft, dat daarna alles naar de kinderen gaat en vervolgens naar de 

kleinkinderen. Hoe kan dit verstandig gebeuren, met zo weinig mogelijk successierechten? 69  

“Dit is mijn testament: 

1. Ik geef aan mijn vrouw het vruchtgebruik over mijn nalatenschap. 

2. Ik geef aan mijn kinderen de naakte eigendom, onder last om aan hun kinderen een 

bedrag uit te keren waarvan de contante waarde gelijk is aan X euro. 

3. Ik geef aan mijn kinderen het vruchtgebruik van dit bedrag.” 

67. In de zaak gebracht voor de Hoge Raad in Nederland, had de grootvader aan zijn 

kinderen de last opgelegd om een bedrag uit te keren aan de kleinkinderen.70 Er werd niet 

gespecificeerd wanneer dat moest gebeuren, maar hij had het (oneigenlijk) vruchtgebruik 

van de vordering aan zijn kinderen gegeven. Immers, bij het vruchtgebruik op een geldsom 

mag dat geld gebruikt worden, maar bij het verstrijken van het vruchtgebruik moet het 

teruggeven worden. De kinderen van de grootvader erfden dus zijn vermogen, althans in 

naakte eigendom en de kleinkinderen erfden een vordering op hun ouders.71  

68. De inspecteur had in deze zaak aangevoerd dat een last werd opgelegd onder 

opschortende voorwaarde van overleven, waardoor daarmee geen rekening mocht 

gehouden worden tot aan de vervulling van de voorwaarde72; dergelijk toekomstig recht 

mag dan ook niet bezwaard worden met een vruchtgebruik en zal geen impact hebben op 

diegene die ermee belast worden. Verder kwam volgens de inspecteur de betaling aan de 

kleinkinderen eigenlijk uit het vermogen van hun ouders en werd dit alles zo georkestreerd 

om te ontkomen aan de heffing van successierechten, waardoor het een geval van fraus 

legis betrof. Hij besloot dat er in casu sprake was van een “fideïcommissaire making” die in 
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 Hoge Raad 8 januari 1986, BNB 186/105. 
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volle en onbezwaarde eigendom moest belast worden bij de erfgenamen, weliswaar zonder 

rekening te mogen houden met de last ten behoeven van de kleinkinderen. 

69. Een fideïcommis (erfstelling over de hand of substitutie) is een beschikking waarbij een 

benoemde erfgenaam of legataris opgedragen wordt het gekregen goed tot aan zijn dood in 

zijn geheel te bewaren om het dan uit te keren of over te dragen aan een door de beschikker 

vooraf bepaalde derde.73 In de regel zijn dit soort beschikkingen verboden (art. 896 BW) en 

absoluut nietig. Uitzonderlijk is het in twee specifieke gevallen door de wetgever toegelaten 

(art. 1048-1049 BW), de situatie die de grondslag vormt van een “ik opa”-legaat is daar één 

van. De wet voorziet namelijk in de mogelijkheid waarbij een ouder goederen aan zijn 

kinderen legateert onder de last om deze goederen te bewaren en daarna over te dragen 

aan hun kinderen. Op vlak van successierechten wordt de bezwaarde onderworpen aan een 

tarief in functie van zijn verwantschap met de testator, zonder rekening te houden met zijn 

last. Bij overlijden van deze eerste begunstigde, zal de geroepene een tarief betalen in 

functie van de verwantschap tussen hem en de oorspronkelijke testator; het successietarief 

ten tijden van het overlijden van de testator wordt in aanmerking genomen en de waarde 

van de goederen is deze op het ogenblik van overlijden van de eerste begunstigde.74  

70. Het Hof concludeerde dat er sprake was van een geldlegaat op termijn, dat kon worden 

bezwaard met een zakelijk recht van vruchtgebruik en dat er geen toepassing werd gemaakt 

van een fideïsommissaire making: “Hoewel in de regel erflaters kinderen niets zullen 

bemerken van de hun jegens hun kinderen opgelegde verplichtingen, leveren de gevallen 

van faillissement of overlijden van een kleinkind voor het overlijden van de langstlevende 

van zijn ouders voldoende reëel verschil op tussen deze makingen en voorwaardelijke en 

fideïcommissaire makingen om hier fraus legis niet aanwezig te achten. Met 

fideïcommissaire makingen vertonen de onderhavige makingen bovendien onder andere het 

verschil, dat kleinkinderen die na testateurs overlijden geconcipieerd en geboren worden 

alleen ingeval van fideïcommis bevoordeeld zijn, maar niet krachten het testament van de 

erflater. Dat een testateur zijn makingen aldus verdeelt over zijn nakomelingschap dat een 
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minimum aan successierecht verschuldigd is staat hem vrij, en vormt geen fraus legis indien 

zoals hier de realiteit van alle makingen is vastgesteld.”75 

71. Er werd in Nederlandse rechtspraak door de Hoge Raad een gunstig oordeel gegeven 

over een “ik opa”-testament en de last kon in mindering gebracht worden in het voordeel 

van de kinderen bij de berekening van de te betalen successierechten. 

5.2 Voor- en nadelen 

72. Met een testamentaire “ik opa”-beschikking wordt een besparing van successierechten 

bewerkstelligd door de nalatenschap over meerdere personen – komende uit meerdere 

generaties – te verspreiden.  Zo wordt vermeden dat het vermogen dubbel wordt vererfd, 

omdat het rechtstreeks van de grootvader naar zijn kleinkind gaat én wordt tegelijkertijd 

reeds een regeling getroffen over een gedeelte van de toekomstige nalatenschap van de 

kinderen.76 Eigenlijk houdt dit in dat het kind niet meer bij testament kan beschikken over 

het verschuldigd bedrag en dat er weinig vermogen van de ouder overblijft dat vererfd kan 

worden.77 

73. Enerzijds behoudt de grootvader – vóór diens overlijden – de opportuniteit zijn 

testament te herroepen. Anderzijds blijven de ouders tijdens hun leven beschikking over het 

vermogen, zodat zij weinig merken van de last die zij dragen jegens hun kinderen. De 

controle blijft dan ook steeds behouden. 

74. Dat de kinderen over het door hen verschuldigd bedrag kunnen beschikken, betekent 

logischerwijs dat het risico bestaat dat zij alles opmaken en dat de vordering daardoor niet 

kan worden voldaan. Hiertegen kan de grootvader zich op voorhand verzetten, door in zijn 

testament te bepalen dat het kind een zekerheid moet verstrekken aan de eigen kinderen.78 

Als het kind (of diens langstlevende echtgenoot) zich insolvabel zou maken, dan kunnen zijn 

kinderen deze rechtshandeling aanvechten via de actio pauliana (art. 1167BW) of dan 
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zouden de kleinkinderen eventueel – indien niet verboden in het testament – een 

borgstelling kunnen eisen van hun ouders. 79  

75. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de zeer rigide bepalingen in het 

Belgisch erfrecht betreffende de reserve; dit voorbehouden deel wordt beschermd tegen 

beschikkingen om niet (schenkingen en legaten) uitgaande van de erflater. De kleinkinderen 

zijn geen reservataire erfgenamen van hun grootouders wanneer de kinderen nog in leven 

zijn.80 Bij een testament zal men rekening moeten houden met de wettelijke reservataire 

bescherming van de ouders en hun mogelijke vordering tot inkorting81; inkorting is een 

vordering die de kinderen kunnen instellen, indien blijkt dat hun reservatair deel zou 

geschonden zijn.82 Om dergelijke taferelen te voorkomen, is vooroverleg tussen de 

grootvader en zijn kinderen over dat gedeelte van het testament, geen overbodige luxe.83 De 

kinderen zullen moeten berusten in het testament; of zij dit zullen doen zal afhangen van de 

omstandigheden, meer bepaald van de bereidheid van de grootouders om een schenking te 

doen en van de manier waarop de bijzondere legaten zijn geformuleerd.84 Vooraf gemaakte 

regelingen hierover zijn nietig, aangezien dit een beding over een niet opengevallen 

nalatenschap uitmaakt.85  

76. Ten slotte moet de verkrijger op het ogenblik dat de nalatenschap open valt, bestaan om 

een legaat te kunnen erven (art. 725 BW)86; een kind verwekt na het overlijden van de 
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grootvader valt uit de boot en heeft geen vordering op zijn ouders. De verhouding tussen de 

verschillende kleinkinderen wordt hierdoor scheefgetrokken, dit wordt bovendien versterkt 

doordat deze nieuwe spruiten mogelijks geconfronteerd worden met een uitgeholde 

nalatenschap van hun ouders waarbij weinig tot niets meer kan nagelaten worden. Als 

oplossing wordt dergelijke situatie ofwel vrijwillig rechtgetrokken door de ouders doordat ze 

deze kinderen bevoordelen in hun testament, ofwel kan overwogen worden om reeds een 

clausule in te bouwen die de last oplegt aan de kinderen om tot een herverdeling van de 

vordering van de kleinkinderen over te gaan waarbij rekening wordt gehouden met de 

kinderen die eventueel na het overlijden zouden geboren worden. Bij een in het aantal 

kleinkinderen zal een nieuwe fiscale aangifte nodig zijn, waardoor er een teruggave van 

successierechten mogelijk is bij geboorte van een nieuw kleinkind of betaling van 

bijkomende rechten bij vooroverlijden van een kleinkind.87 Als ultieme oplossing kan ook 

bepaald worden dat het “ik opa”-testament niet blijft bestaan of zelfs niet gemaakt wordt 

voor kinderen in wiens gezin met zekerheid nog een kind zal geboren worden.88  

§6. De “ik opa”-clausules 

77. In de zaak voor de Hoge Raad van Nederland waarin de techniek van een “ik opa” 

testament erkend werd, had de testator volgende testamentaire clausule ingebouwd:  

“Ik leg aan ieder van mijn erfgenamen de verplichting op om aan ieder zijn/haar kinderen 

een bedrag in contanten uit te keren ter zodanige grootte als aan de hand van de hierna aan 

te geven richtlijn zal te zijn berekenen … De desbetreffende erfgenaam legateer ik het zakelijk 

recht van vruchtgebruik van die uitkering(en) gedurende het leven van die erfgenaam en – 

indien deze komt te overlijden voor zijn echtgenote – gedurende het leven van die 

echtgenote. Bedoelde uitkering(en) is/zijn eerst opeisbaar na verval van dat vruchtgebruik, 

terwijl ter zaken van die uitkering(en) generlei zekerheid behoeft te worden gesteld. De 

grootte van meerbedoeld bedrag zal zodanig zijn dat de contante waarde daarvan (rekening 
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houdend met het recht van vruchtgebruik met betrekking tot die uitkering) juist zo groot zal 

zijn als het danmalige einde van de hierna aan te wijzen schijf van tabellen voor het recht van 

successie …”89  

78. Zoals besproken, gaf deze zaak in Nederland aanleiding tot discussie over een mogelijke 

fraus legis, maar werd dit weerlegd en gunstig beoordeeld in het voordeel dergelijke 

techniek. In een noot van LAEIJENDECKER volgend op die rechtszaak, wordt de formulering 

uit de clausule onder de loep genomen: “De desbetreffende erfgenaam legateer ik het 

zakelijk recht van vruchtgebruik van die uitkering(en) gedurende het leven van die 

erfgenaam…”. Concreet betekent dit dat aan die erfgenaam de last wordt opgelegd om aan 

de kleinkinderen een vordering op hem te geven, onder voorbehoud van vruchtgebruik voor 

de erfgenaam zelf; doch werd naar de letter van de wet een zakelijk recht van vruchtgebruik 

gelegateerd en onder andere dit punt zorgde voor heel wat discussie over de 

civielrechtelijke correctheid van het vruchtgebruik en de al dan niet aanwezigheid van een 

opschortende voorwaarde. De auteur van de noot wijst er ons op dat men de 

“schoonheidsfout” had kunnen voorkomen door gewoon duidelijk te zijn en bij de last te 

bepalen dat de uitkering pas opeisbaar zou zijn bij het overlijden van de (langstlevende 

echtgenoot van de) erfgenaam. 

79. Ook volgens E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS strekt het tot aanbeveling om in het 

testament te bepalen dat de vordering van de kleinkinderen pas opeisbaar wordt gesteld bij 

het overlijden van de langstlevende van hun ouders. De langstlevende kan evenwel geen 

recht van vruchtgebruik laten gelden op het bedrag verschuldigd aan de kleinkinderen, zo 

voorkomt men bij overlijden van één van de ouders dat de langstlevende echtgenoot plots in 

financiële problemen komt en voor een uitkering moet zorgen.90 De betaling wordt met 

andere woorden opgeschort tot aan het overlijden van deze langstlevende echtgenoot en 

ondertussen heeft de nalatenschap van het overleden kind het genot ervan. De 

langstlevende echtgenoot bekomt aldus enkel op grond van zijn erfrechten in de 

nalatenschap van de overleden echtgenoot vruchten van de nalatenschap en dient daarop 
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geen successierechten te betalen in hat tarief “anderen” jegens zijn schoonouder-

grootvader.91 

80. Een testament is een persoonlijke beschikking voor de testator, het staat hem dan ook 

vrij andere bewoordingen te kiezen die tot hetzelfde resultaat leiden: 

“Alle wegen leiden naar Rome” 

81. E. KWAKERNAAK geeft ons een eenvoudige clausule92: “Ik (opa) leg aan mijn kinderen de 

last op om na hun overlijden en dat hunner echtgenoten aan ieder van hun kinderen een 

bedrag uit te keren, waarvan de contante waarde berekend overeenkomstig de normen der 

successiewet X euro bedraagt. Mijn kleinkinderen zullen geen enkel ander recht hebben dan 

het recht van opeising op het moment van opeisbaarheid.” 

82. Maar het maken van een testament geen bandwerk.93 Bijgevolg bestaat er dan ook geen 

“standaard”-clausule die in alle mogelijke situaties kan ingevoerd worden. Zo is het soms 

wenselijk bij het gebruik van een “ik opa”-clausule een regeling te treffen voor de betaling 

van successierechten, want van het kleinkind kan moeilijk gevraagd worden om uit zijn eigen 

vermogen (wat hij meestal niet heeft) belasting te betalen over de verkrijging van een 

“papieren vordering”.94 Een dergelijke clausule zou als volgt kunnen luiden: “Ik bepaal dat 

alle successierechten ter zake van mijn nalatenschap verschuldigd door mijn echtgenoten als 

een eigen schuld dienen te worden betaald. Mocht mijn echtgenote zijn overleden dan zullen 

deze successierechten als een schuld van mijn nalatenschap dienen te worden voldaan.” Door 

deze speling wordt de tweede nalatenschap kleiner, dit resulteert in een vermindering van 

de successierechten in hoofde van kinderen en vormt dan ook een fiscaal voordeel. Dit 
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voordeel voor de kleinkinderen is in hun hoofde niet belastbaar (artikel 64, lid 2 W.Succ.), 

maar evenwel ook niet aftrekbaar in hoofde van de ouder.95 

83. Veelal wordt opgemerkt dat wanneer de twee grootouders in leven zijn, in het testament 

vermeld moet worden dat het vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenoot wordt 

gelaten en de blote eigendom aan de kinderen, onder last om een bedrag te voldoen aan de 

kleinkinderen bij het overlijden van het kind96: “Dit is mijn testament. Ik legateer aan mijn 

echtgenote het vruchtgebruik over mijn nalatenschap. Ik legateer aan mijn kinderen de blote 

eigendom, onder last om, bij hun overlijden, aan hun kinderen een bedrag uit te keren 

waarvan de contante waarde bij mijn overlijden gelijk is aan X EUR.”97 Het “ik opa”-

testament geldt dan enkel voor de blote eigendom, waardoor de last enkel in mindering 

komt van de blote eigendom die gegeven werd aan de kinderen.98 
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IV. Besluit 

84. Hoe en waarom het “ik opa”-testament in een goede successieplanning gebruikt moet 

worden, vraagt een genuanceerd antwoord. Via dergelijke techniek krijgt het kind de 

nalatenschap van zijn ouder in volle eigendom en bekomt het kleinkind van zijn grootouder 

een – bij overlijden van het kind opeisbare – schuldvordering in blote eigendom, op een deel 

van de nalatenschap dat oorspronkelijk in contante waarde bepaald werd. Het kind zal bij 

vererving geen nadeel van die last ondervinden, gezien het kan beschikken over het 

volledige vermogen. Een bijkomend voordeel is dat het kind gedurende zijn leven geen 

interesten zal moeten betalen; door de schuld in contante waarde vast te stellen op datum 

van overlijden van de grootvader, zal het uiteindelijk te betalen bedrag een aanzienlijke 

waarde hebben. Het is hierbij van belang dat de contante waarde eigenlijk een waarde in 

blote eigendom is van wat zal betaald worden in nominale waarde.  

Een testament vereist maatwerk en wordt dan ook opgemaakt in functie van de wil van de 

testator, daarom is het niet steeds een optimale techniek op civiel en fiscaal vlak. Een “ik 

opa”-beding is geen standaard opgemaakte clausule. Doch verdient het zeker en vast zijn 

strepen op vlak van een fiscale planning, omdat door een rechtstreekse overgang van het 

vermogen van de grootvader naar de verschillende generaties (van kind en kleinkind) een 

dubbele taxatie vermeden wordt. 

Enerzijds is er een eerste besparing van successie bij het overlijden van de grootvader, daar 

wordt het kind belast op zijn erfdeel minus de contante waarde van zijn last en wordt het 

kleinkind belast op de contante waarde van zijn schuldvordering. Anderzijds voltrekt er zich 

bij het overlijden van het kind een tweede gevoelige besparing van successierechten door 

het feit dat het kleinkind slechts successierechten verschuldigd is op het bedrag van de 

nalatenschap van zijn ouder minus de nominale waarde van de schuldvordering. 

In België glipt deze techniek, of zo lijkt het toch, steeds tussen de mazen van het net. Een “ik 

opa”-testament wordt niet veel gebruikt, hierdoor is er in de rechtspraak geen uitspraak 

over terug te vinden. Zelfs de fiscale administratie bracht hierover nog geen standpunt uit. 

Anders is het geval in Nederland; daar werd deze techniek reeds uitdrukkelijk erkend en zelfs 

aan banden gelegd in 2010 door zijn immense populariteit. In een alles bepalende uitspraak 

van de Nederlandse Hoge Raad in 1990, werd besloten dat dit legaat op termijn geen 
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fideïcommissaire making was en zeker geen fraus legis uitmaakte. Nu in onze wetgeving 

voor successierechten vanaf 1 juni 2012 een nieuwe anti-misbruikbepaling wordt ingevoerd, 

bestaat het risico dat de fiscale administratie het curiosum van een “ik opa”-testament in zijn 

vizier zal krijgen en misschien zelfs zal aanvechten. In een betoog tegen het “ik opa”-

testament als fideïcommissum kan mijns inziens dan dezelfde redenering dan in Nederland 

worden gevolgd. Hoewel de techniek – bij betwisting – ook in België zeker juridisch erkend 

zal worden, is het niet duidelijk of de wetgever de techniek ook effectief doorgang zal laten. 

Door zijn herroepbaarheid en controleerbaarheid is een testament een handig en dankbaar 

instrument om een vermogen naar de volgende generatie te laten over gaan. De 

toekomstige erflater behoudt alle vrijheid en dat voordeel mag voor de gemoedsrust niet 

onderschat worden. Zonder in het vaarwater te komen van een verboden beding over een 

niet opengevallen nalatenschap, kan na een goed gesprek met uw kind diens wettelijke 

reserve aan de kant worden geschoven. Zo zal u meer aan uw kleinkind kunnen geven, 

evenwel niet uit het eigen vermogen van zijn ouder en wel uit de nalatenschap van zijn 

grootouder door een logische aangroei in de tijd. Doordat het kind over het bedrag van de 

last kan beschikken, is het mogelijk dat bij opeisbaarheid van de schuld het eigen vermogen 

wordt uitgehold. “Nieuwe” kleinkinderen, die nog niet verwekt of geboren waren bij leven 

van de grootvader, kunnen dan benadeeld worden. Zij halen immers geen voordeel uit het 

“ik opa”-legaat en kunnen enkel terugvallen op het eigen vermogen van hun ouders. Zoals 

aangegeven kan dit verholpen worden door bijvoorbeeld een extra clausule in te voeren, 

waarbij “bestaande” kleinkinderen hun schuldvordering moeten delen. Deze omslachtige 

situatie kan evenwel een barrière vormen voor een grootvader die een regeling aangaande 

zijn vermogen wil treffen. 

Een degelijke successieplanning kan niet zonder een goed testament. Planning waarbij enkel 

en alleen gebruik gemaakt wordt van de techniek van een (“ik opa”-)testament is vanuit 

fiscaal oogpunt niet ideaal. Optimalisatie is mogelijk, maar in tegenstelling tot een planning 

via schenking kunnen de successierechten niet geheel worden uitgeschakeld. Een “ik opa”-

testament is, door zijn “generatiespreidings”-mechanisme en vooral door zijn opgelegde 

last, dan ook voornamelijk nuttig bij zeer bemiddelde grootouders die tijdens hun leven niet 

graag afstand doen van bepaalde actief bestanddelen en bijvoorbeeld niet achter het idee 

van een schenking staan.  
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