
U denkt liever niet aan de dag dat u er niet meer 
bent. En toch is het zinvol om dat wel te doen.
 
Door het opstellen van een testament 
zorgt u ervoor dat uw geld terecht komt 
bij wie u belangrijk vindt. 

Het is dus goed hierover na te denken
zodat uw nalatenschap een bestemming krijgt 
die past bij uw persoonlijke voorkeur.

Soorten legaten en schenkingen:
Er bestaan heel wat verschillende formules 
om iets na te laten aan Oscare. 
Het volstaat om in uw testament, 
handgeschreven of notarieel vastgelegd, 
te vermelden dat u een bepaald bedrag, 
een procentueel deel, bepaalde goederen, 
of heel uw bezit, als u geen wettelijke 
erfgenamen hebt, nalaat aan Oscare.

Duolegaat
Bij het duolegaat worden de successierechten betaald door ons, 
waardoor er meer overblijft voor de erfgenaam (doorgaans een 
particulier persoon). Vooral mensen zonder kinderen kiezen voor 
een duolegaat. Maar ook als u wel kinderen hebt en hen meer 
dan 250.000€ wil schenken, kunt u van deze formule gebruik 
maken. 

Dankzij het duolegaat moeten de erfgenamen geen successie- 
rechten betalen, omdat de vereniging die last draagt. 
Een win-win situatie voor iedereen! 
De netto-erfenis stijgt dankzij het duolegaat.

Wist u dat …
• Er in België elk jaar zo’n 120.000 ongevallen ontstaan              
   door brand?
• 13.000 à 15.000 slachtoffers van die ongevallen naar de 
   huisarts moeten voor verzorging?
• 1.200 brandwondenslachtoffers zich laten opnemen in één    
   van de zes brandwondencentra in België?
• 25% van de brandwondenslachtoffers kinderen jonger dan   
  12 jaar zijn?
• Kinderen tussen 0 en 5 jaar de grootste groep slachtoffers   
  vormen?

Oscare in uw testament

Ik, ondergeteke
nde 

(naam, voornaam, adres, geboort
edatum, 

eventueel rijksr
egisternummer) 

maak vandaag m
ijn testament op. 

Ik herroep uitd
rukkelijk alle t

estamenten 

en wilsbeschikkingen
 die ik vroeger 

zou 

gemaakt hebben en 
laat al mijn roerende 

en/of onroerend
e goederen na a

an:

    Oscare vzw
    Van Roiestraat 18

    2170 Merksem

    Ondernemingsnummer 0465.210.218 

die ik aanstel a
ls algemeen legataris.

Datum      Handtekening

Algemeen legaat
Bij een algemeen legaat laat u al uw bezittingen na aan 
één persoon of organisatie. Het kan ook gaan om meerdere 
begunstigden, maar het gaat altijd over heel uw vermogen. 
Als u uw vermogen aan Oscare wilt nalaten, dan maakt u 
Oscare tot algemeen legataris of erfgenaam. 
Deze formulering volstaat dan:

• Jonge kinderen zich meestal verbranden door hete 
  vloeistoffen (koffie, thee, soep, badwater)?
• De meeste ongevallen met brand thuis gebeuren?
• Volwassenen gemiddeld anderhalf en kinderen twee jaar 
  revalideren?
• De verzorging en nazorg van brandwonden verschrikkelijk    
  veel geld kost?
• Gespecialiseerde littekenbehandelingen de kwaliteit van het      
  litteken kunnen verbeteren, en daardoor ook de kwaliteit van     
  leven?
• … u ons hierbij kunt helpen?

Voorbeeld 2: Duolegaat 
Maria laat 60.000€ na aan Rita en 40.000€ aan Oscare, met als 
voorwaarde dat de vzw alle successierechten betaalt. Oscare 
betaalt dus 45% op de 60.000€ van Rita (27.000€) en 8,8% op 
haar 40.000€ (3.520€). Oscare houdt aan deze erfenis 9.480€ 
over en Rita 60.000€. Voor haar betekent dat een nettowinst van 
7.500€!

 bevoordeelde partij     Rita        Oscare  Staat  
 bruto legaat  100.000€      0€
 successierechten  
 45% op eerste schijf 
     tot 75.000€ - 33.750€        -   
 55% op tweede schijf         tot 25.000€ - 13.750€        -
 netto voordeel   52.500€        0€            47.500€

Kort samengevat betekent dit dat Maria een groter bedrag aan 
haar nichtje Rita kan nalaten én tegelijkertijd een schenking kan 
doen aan Oscare!  Alleen de staat krijgt minder geld.

Voorbeeld 1: Legaat 
Maria heeft geen kinderen en wil 100.000€ nalaten aan haar 
nichtje Rita volgens de huidige tarieven van het Vlaams Gewest. 
Maria laat 100.000€ na, enkel aan Rita. Zij moet hierop 47.500€ 
belastingen betalen en houdt dus 52.500€ over: 45% op de 
eerste schijf van 75.000€ en 55% op de tweede schijf van 
25.000€.

Voor meer informatie neemt u best contact op 
met uw notaris:  www.notaris.be  bevoordeelde partij     Rita        Oscare  Staat  

 bruto legaat  60.000€       40.000€
 successierechten  
 45% op eerste schijf        
 tot 75.000€ (erfgenaam)    geen       - 27.000€       
 8,8% op deel Oscare          - 3.520€        
 netto voordeel   60.000€        9.480€     30.520€


