MEER INFO ?

Met de ondersteuning van nog steeds gedreven ouders, sympathisanten
en sponsors slagen we er, dag na dag, in om de zorg op een kwalita ef niveau te
houden!

Tel. 09 280 23 10
Fax 09 280 23 29
E-mail: algemeen@homethaleia.be
www.homethaleia.be
www.facebook.com/homethaleia
Bank BE09 7370 3286 5057
Bij gi en hoger dan 40€ bezorgen wij u een ﬁscaal a est.

Voor meer info verwijzen we graag naar onze website:
www.homethaleia.be/#gi en
En verwijzen we ook graag naar uw notaris:
www.notaris.be
Neem gerust contact op voor meer info !

verdien je hemel ...
.... met een duo-legaat !

VZW HOME THALEIA

Samen met hun begeleiders wordt, in de meest huiselijke sfeer, dagelijks gewerkt:
 vanuit een individuele benadering, met een grote mate van inspraak
 aan een zinvolle dagbesteding, intern maar ook extern via ´begeleid werk`
 aan een stevig par cipa e in het huishoudelijk gebeuren
(zowel taken als genieten !)

Vzw Home Thaleia
Nachtegalenpark 1
9840 De Pinte

DUO-LEGAAT

In een enig, groen kader - maar evenzeer midden in het hart van
De Pinte - wonen 16 volwassenen met een beperking samen.

CONTACTGEGEVENS

HOME THALEIA

Enkele ouders waren ini a efnemer tot deze unieke woonvorm.

vzw Home Thaleia krijgt ook een legaat van 250.000 euro, maar moet daar nog 8,8 % of
22.000 euro successierechten op betalen. Bovendien betaalt vzw Home Thaleia ook de
successierechten op het stuk van Wim.
- Op de eerste schijf van 75.000 euro betaalt vzw Home Thaleia 45 % of 33.750 euro.
- Op de tweede schijf tussen 75.000 en 125.000 euro geldt een tarief van 55 % of 27.500 euro.
- Op de laatste schijf van 125.000 euro betaalt vzw Home Thaleia tot slot 65 % of 81.250 euro.
In totaal betaalt vzw Home Thaleia dus 165.500 euro aan successierechten (22.000 op het
eigen gedeelte en 142.500 op het stuk van Wim) en krijgt het 85.500 euro. Voor hetzelfde
bedrag van 500.000 euro werden er dankzij het duolegaat dus 140.500 euro minder
successierechten betaald.

OMGEKEERD

Met duolegaat.
Oom Jos gee een bijzonder legaat van 250.000 euro aan Wim en een algemeen legaat (in
casu 250.000 euro, het saldo van het vermogen) aan vzw Home Thaleia, onder de last om de
successierechten en kosten op het bijzonder legaat van Wim te betalen. In overeenstemming
met het duolegaat moet vzw Home Thaleia de successierechten betalen op Wim zijn deel van
de erfenis. Wim krijgt dus 250.000 euro, dat is dus 55.000 euro meer dan wanneer hij alles
zou geërfd hebben zonder legaat voor vzw Home Thaleia, en hij hoe zich geen zorgen meer
te maken over successierechten.

Een nadeel van een klassiek duolegaat is dat de vzw als algemene legataris wordt
aangesteld en dus de nalatenschap moet vereﬀenen, maar ook de aangi e van de
nalatenschap moet doen. De vzw hee dus de controle over de erfenis, en dat kan door de
familie misschien met argwaan worden bekeken. In veel gevallen gee ook de beguns gde
vzw niet de voorkeur voor die methode.
Om zulke problemen te vermijden kan je gebruikmaken van een omgekeerd duolegaat. In
voorbeeld 2 is neef Wim dan de algemene legataris en moet hij het goede doel een
bijzonder legaat uitkeren. De besparing op de successierechten blij dezelfde, maar Wim
hee wel het beheer over de nalatenschap en moet zelf voor de aangi e zorgen.

KINDEREN

Zonder duolegaat
Oom Jos hee een vermogen van 500.000 euro en hee zijn ﬁscale woonplaats in het
Vlaamse Gewest. Hij hee geen vrouw en kinderen, maar wel een neef Wim aan wie hij zijn
vermogen wil nalaten. We rekenen na wat Wim krijgt nadat hij successierechten hee
betaald.
- Op de eerste schijf tot 75.000 euro betaalt hij 45 % of 33.750 euro.
- Op de tweede schijf tussen 75.000 en 125.000 euro, dus van 50.000 euro, moet hij 55% of
27.500 euro betalen.
- Het bedrag boven 125.000, dus nog 375.000 euro, wordt belast aan 65 % of 243.750 euro
successierechten te betalen.
In totaal betaalt Wim 305.000 euro aan successierechten en houdt hij maar 195.000 euro
over.

Voor erfgenamen in de rechte lijn, zoals kinderen, kleinkinderen, of een echtgenoot, of
samenwonende partner liggen de successierechten in principe sowieso een stuk lager dan
in de voorbeelden. Toch kan het ook dan voor iedereen voordeliger zijn om een goed doel
op te nemen in je testament. Dat geldt vooral voor nalatenschappen waarvan het roerend
of onroerend gedeelte per erfgenaam hoger ligt dan 250.000 euro, want dan is in
Vlaanderen het tarief van 27 % van toepassing. Je kan die hoge belas ngdruk opvangen
met een monolegaat. Het verschil met een duolegaat is dat je kinderen, dus je we ge
erfgenamen, de hele erfenis krijgen en voor de verdeling van de nalatenschap zorgen. Het
goede doel krijgt wel een bijzonder legaat onder de last om de successierechten op het
erfdeel van je kinderen te dragen.

ZELF OPSTELLEN

Antoine, een man zonder familie, wil een vermogen van 25.000 euro nalaten aan zijn beste
vriend. Die houdt, na a ouding van 45 % successierechten, 13.750 euro over. Antoine had zijn
vriend beter 15.000 euro gelaten en de overige 10.000 euro aan vzw Home Thaleia, met de
opdracht ook de successierechten van de vriend te betalen. De vriend betaalt in dit geval
namelijk helemaal geen successierechten en behoudt 15.000 euro. Dat is 1.250 euro meer dan
in het eerste geval. vzw Home Thaleia betaalt 45 procent erfenisrechten op de 15.000 euro van
de vriend: 6750 euro. vzw Home Thaleia moet verder ook rechten betalen op de 10.000 euro
die ze zelf kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een vzw 8,5 procent. Op 10.000 euro
gee dat 850 euro. vzw Home Thaleia betaalt dus in totaal 7.600 euro aan de belas ngen en
houdt dus 2.400 euro over. Zowel de vriend als vzw Home Thaleia zijn dus beter af.

VOORBEELD 2

WAT?
HET PRINCIPE

Een duolegaat is eigenlijk een testament met een dubbel legaat. Het ene legaat is bestemd
voor een vriend of verwant, het andere geef je een instelling of organisa e, onder de last om
ook de successierechten op het eerste legaat te betalen. Het goede doel is bij een duolegaat
legataris. Je kan het goede doel aanstellen als algemene legataris: wat wil zeggen dat het
verantwoordelijk is voor de aangi e en de verdeling van de nalatenschap. Het betaalt ook alle
successierechten, zelfs die op het gedeelte van de erfenis dat naar de andere erfgenaam gaat.
Maar omdat liefdadigheidsinstellingen minder successierechten moeten betalen - 8,8 % in het
Vlaams gewest - blij er meer over om te verdelen onder de erfgenamen. Met andere
woorden: je vriend of verwant houdt meer over én je levert een belangrijke bijdrage aan een
goed doel!

VOORBEELD 1

Van een duolegaat wordt het goede doel waaraan je nalaat en je andere erfgenamen beter.
Zeker verre familieleden of mensen met wie je geen familieband hebt, zouden zonder deze
formule torenhoge succesierechten betalen. En van het bedrag dat je hen wilde schenken zou
nauwelijks iets over blijven. Een testamentaire schenking aan een goed doel met een
duolegaat biedt een groot voordeel voor alle erfgenamen: iedereen wint. Bovendien kan je
iets betekenen voor andere mensen!

Je kunt een duolegaat in principe zelf opstellen, maar je laat je beter bijstaan door een
notaris. De verhouding tussen het legaat aan het goede doel en de andere beguns gde
moet zorgvuldig worden bepaald. Anders is het testament niet uitvoerbaar, met alle
gevolgen van dien. Indien het goede doel ne o onvoldoende overhoudt, kan dat het legaat
niet aanvaarden. Het is daarom van cruciaal belang om je goed te laten adviseren en
geregeld te laten checken of je testament nog in overeenstemming is met je actuele
vermogenssitua e en/of met wijzigingen in de belas ngwetgeving.

