Wat is een legaat?

Legaat en duolegaat

Een legaat is een eenvoudige manier om,
in een testament, te bepalen dat goederen of een bedrag aan een erfgenaam of
buitenstaander worden toegewezen. De
ontvanger van het legaat is de legataris.
De legataris kan bv. ook een goed doel
zijn.

Bij het opmaken van een testament heeft u
meerdere mogelijkheden, afhankelijk van
uw persoonlijke situatie.

Wilt u een deel van uw erfenis nalaten aan
een goed doel, dan kan dit door tijdig een
testament op te stellen.
Dit kan op verschillende manieren:


U stelt uw testament zelf op.
(Een eigenhandig testament.)

Een eigenhandig geschreven testament is wettelijk even geldig als een notarieel testament, op
voorwaarde dat het met de hand geschreven,
gedateerd en ondertekend is. Dit testament kan
u zelf bewaren of in bewaring geven bij een
notaris.



U laat uw testament opstellen door een
notaris.
(Een notarieel testament.)

Een notaris kan u bijstaan bij het opstellen,
nalezen en/of bewaren van uw testament. Een
testament dat bij de notaris opgetekend wordt,
kan ook niet verloren gaan, en wordt dus met
zekerheid uitgevoerd na het overlijden.

1 - U heeft wettelijke erfgenamen (wettelijke partner en kinderen)
Een testament kan nooit voorbijgaan aan de
wettelijke regelingen, maar met een legaat kan
u een vrij te bepalen deel van uw nalatenschap
reserveren voor een goed doel.

2 – U heeft geen wettelijke erfgenamen en
wil uw volledige erfenis nalaten aan een goed
doel: ook hier is een legaat de beste manier.

3 – U heeft geen wettelijke erfgenamen,
maar wil iets nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen (bv. een ver familielid of niet verwante persoon).
Dan is een duolegaat fiscaal interessant.

Bij een duolegaat zijn er 2 begunstigden:
een (ver) familielid of een andere persoon aan
wie u een erfenis wil schenken én een goed
doel, zoals de vzw Het GielsBos. Het duolegaat
stelt de erfgenaam vrij van successierechten.
Deze worden overgenomen door de vzw Het
GielsBos, die een veel lager tarief betaalt.

Goed om weten:
U kan uw (duo-)legaat steeds herroepen of
veranderen. Alleen het testament dat nog
bestaat en niet herroepen is op het ogenblik
van overlijden, is geldig.

voorbeeld 1
U wenst dat een som geld, een goed of deel
van uw nalatenschap na uw overlijden toekomt aan Het GielsBos vzw:
“Ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik
vermaak al mijn goederen aan mijn wettige
erfgenamen. Deze dienen volgend bijzonder
legaat uit te voeren:
Ik vermaak aan Het GielsBos vzw, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle:
een bedrag van ……………………………… euro (of)
het onroerend goed gelegen te ………………(of)
volgende roerende goederen …………………(of)
enz. ……………………………………………………………
Gedaan te
……………………………………………
op (datum)
……………………………………………
Handtekening”





voorbeeld 2
U heeft geen wettelijke erfgenamen (dit
zijn kinderen, de langstlevende echtgenote
en de ouders, aan wie de wet een voorbehouden deel toekent) en wenst Het GielsBos
vzw als uw algemene erfgenaam aan te wijzen.
“Ik herroep alle voorgaande beschikkingen. Ik
stel aan als mijn algemene legataris Het GielsBos vzw, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle, aan wie
ik al mijn goederen vermaak.
Gedaan te
……………………………………………
op (datum)
……………………………………………
Handtekening”

vzw Het GielsBos
Het GielsBos is een woongemeenschap voor
mensen met een verstandelijke handicap.
Naast wonen biedt Het GielsBos zinvolle
dagbesteding, medische en therapeutische
behandeling en psychopedagogische begeleiding.
Vzw Het GielsBos is gerechtigd legaten
te aanvaarden.

Bestemming van uw gift
De vzw waakt erover dat uw legaat rechtstreeks
ten goede komt aan haar werking en cliënten.
In de mate van het mogelijke houdt Het GielsBos
vzw rekening met uw persoonlijke wensen.

Tot slot
Voor de financiering van haar diensten doet de
vzw zowel beroep op subsidies van de overheid
als op uw giften.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Legaten

U kan uw gift overmaken op rekeningnummer
IBAN: BE 02 0010 6932 2340.
BIC: GEBABEBB
Heeft u vragen, neem gerust contact op met:

‘Het GielsBos wil een veilige en geborgen
thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking.
We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en professionalisme. Zo stellen we
hen in staat een eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen.
Altijd staat maximale levenskwaliteit
centraal.’

Het GielsBos vzw
Directiesecretariaat
Vosselaarseweg 1
2275 Gierle
tel 014 60 12 11
info@hetgielsbos.be

Informatiefolder

