Waarom is uw steun
nodig?
De vzw wordt toch gesubsidieerd
door de overheid?
Correct, maar wist u dat de subsidie
van al onze kosten de levensduurte
niet volgt?
In 2004 werd in een onderzoek aan-

Wa t kan u steunen?

- vzw Onze Kinderen werkt sinds 1945
met kinderen en gezinnen in moeilijkheden. Zij biedt op vandaag zowel gezinsbegeleiding aan de ouders als begeleiding aan de kinderen; indien nodig voorziet zij in tijdelijk verblijf van
de kinderen in de vzw ofwel komt de
begeleiding aan huis

LEGATEN

getoond dat de kloof met de levensduurte steeds groter wordt. Toenmalig minister Vervotte bevestigde
de juistheid van dit onderzoek en
beloofde een inhaalbeweging. Een
eerste stap werd gezet en … enige
jaren later weer ingetrokken. Bovenop werden indexaanpassingen
door de overheid niet toegepast. We
gaan er dus financieel meer en meer
op achteruit. Vandaar onze nood
aan steun.
* Kwaliteitsnormenmodel, Vlaams Welzijnsverbond, 2004.

- Uw legaat zal rechtstreeks de dagelijkse werking van de vzw ten goede
komen, zowel op menselijk als op materieel vlak.
We beogen een duurzame instandhouding van de huisvesting van onze kinderen en jongeren, hetgeen jaarlijks
belangrijke aanpassings- en onderhoudsinvesteringen vergt

U geeft bij testament
een toekomst aan
vzw Onze Kinderen

Voor meer informatie of een afspraak kan u
steeds terecht bij Paul Nieuwdorp,
algemeen directeur vzw Onze Kinderen
vzw Onze Kinderen
Blinde Rodenbachstraat 23
8800 Roeselare
Telefoon: (051) 22 21 44
E-mail: paul.nieuwdorp@vzw-ok.be

Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare
T.: 051/22.21.44
E: sociaalfonds@vzw-ok.be
www.vzw-ok.be

Twee vormen van legaten

Het duo-legaat ….
een interessante formule

- het gewone legaat: u laat via testament geld of goederen na aan vzw Onze Kinderen
- het duo-legaat: u laat via testament geld of
goederen na aan vzw Onze Kinderen, die op haar
beurt de successierechten van alle andere
erfgenamen op zich neemt
Er zijn drie manieren om een testament op te maken:
- een eigenhandig testament: een door u handgeschreven testament, door u gedateerd en getekend, al dan
niet in bewaring gegeven bij de notaris.
- het authentieke of notariële testament: een door de
notaris geschreven testament, volgens wat u dicteert,
in het bijzijn van twee getuigen of een andere notaris.
Dit testament wordt door u ondertekend en wordt door
de notaris bewaard.
- het internationaal testament: een testament dat wordt
voorgelegd door de erflater aan de notaris, die op zijn
beurt een verklaring opstelt. Deze wordt samen met
het testament bewaard door de notaris in een verzegelde enveloppe.
Kan u een testament herroepen? Een testament wordt
pas uitgevoerd na het overlijden van de erflater. Voordien kan het op elk moment herroepen worden. Bij het
overlijden wordt rekening gehouden met het meest
recente testament.

Een voorbeeld maakt veel
duidelijk
Mevrouw X, 65j. en weduwe heeft geen familie. Bij
testament laat zij 25.000 euro na aan haar vriendin,
mevrouw Y.

Bij de uitvoering van een testament verdwijnt een
groot deel naar de fiscus. In sommige gevallen tot 65%
van de erfenis. Misschien wil u het liever anders zien?

Met een gewoon legaat:
Bevoordeeld

Mevr. Y

VZW

Fiscus

Dat kan want de wet voorziet de mogelijkheid van een
duo-legaat.
Hiermee kan u zowel uw eigen erfgenamen als de vzw
aan dewelke u wil schenken, een deel van uw vermogen nalaten.

Bruto legaat
Te betalen
15.000 x 45%
10.000 x 8,8%

25.000
11.250

0
0

11.250

Netto voordeel

13.750

Hoe werkt nu een duo-legaat?
Een duo-legaat is een testament waarin u stelt dat persoon X een legaat ontvangt; vrij van successierechten,
op voorwaarde dat een vzw Y de last van betaling van
de successierechten op zich neemt.
Er zijn drie voorwaarden:
- u stelt een testament op
- u geeft een legaat ten voordele van één of meerdere
personen
- u geeft een tweede legaat aan een vzw, die verplicht
is de successierechten op het eerste legaat aan privé
personen te betalen. Het eerste legaat is dus vrij van
successierechten!
Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil van
successierechten die een privé persoon (tot 65%) of
een vzw (8,8%) betaalt. Hoe hoog de successierechten
oplopen hangt af van het bedrag van de erfenis en van
de aard van de familieverwantschap. Uw notaris kan
hierover volledige informatie verschaffen

Met een duo-legaat:

11.250

Bevoordeeld

Mevr. Y

VZW

Bruto legaat
Te betalen
15.000 x 45%
10.000 x 8,8%

15.000

10.000

Netto voordeel

15.000

Fiscus

6.750
880

6.750
880

2.370

7.630

Het is belangrijk en noodzakelijk om bij het opstellen van
een duo-legaat en notaris te raadplegen

Op deze eenvoudige wijze steunt u
én uw erfgenaam naar keuze én een goed doel.
Wij danken u om deze keuze te willen overwegen.
U helpt alle kinderen en gezinnen die wij begeleiden
ermee vooruit.
Vzw Onze Kinderen

