Hoe u ons v ia een duo
duo-- legaat
kan steunen...
Wat is een duo-legaat?
De basis van het duo-legaat is artikel 64 al.2 van het
wetboek van de successierechten, dat stelt dat u in
een testament kunt bepalen dat een persoon X (bv. uw
nichtje) een legaat ontvangt vrij van successierechten,
op voorwaarde dat een organisatie (bv. vzw t’Onzent)
de last tot betaling van de successierechten van X
overneemt. Anders gezegd : niet uw nichtje betaalt de
successierechten, maar vzw t’Onzent omdat een erkende organisatie minder successierechten verschuldigd is (8,8% in Vlaanderen). De fiscus is de uiteindelijke (maar vrijwillige) “verliezer” in deze constructie.

DE VOORWAARDEN :
- Er moet een testament zijn opgesteld
- Er moet een legaat zijn ten voordele van 1 of
meerdere personen (X)
- Er moet een 2de legaat zijn ten voordele van een
erkende organisatie (Y) die verplicht is alle succesierechten van de eerste persoon (X) te betalen

Vzw t’Onzent
Hof Schemelbert
Wolfstraat 12
2870 Liezele - Puurs
tel: 03/889.63.36
fax: 03/899.36.26
e-mail: tonzent@skynet.be
website: www.tonzent.eu

Woonondersteuning voor
mensen met een beperking

MET CONCRETE CIJFERS :
Jan heeft geen kinderen. Hij laat 25.000 € na aan zijn
nichtje Inge. Zij betaalt hierop 45% successierechten
(hoogste tarief neven, ooms, vreemden,…) = 11.250 €.
Inge houdt dus 13.750 € over.
Zelfde situatie maar met techniek duo-legaat
Jan verdeelt zijn 25.000 €. Hij laat Inge 15.000 € na
en de overige 10.000 € aan bv. de vzw t’Onzent.
Inge betaalt geen successierechten en krijgt de volledige 15.000 €. De vzw t’Onzent in dit geval betaalt de
45% successierechten op de 15.000 € van Inge zijnde
6.750 € plus de 8,8% op haar 10.000 € = 880 €.
De vzw houdt dus netto nog 2.370 € over
(10.000—6.750—880 = 2.370)

Let op ! Een duo-legaat levert niet altijd een even groot
voordeel op. Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken voor uw specifiek geval.
Erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Voor stelling
VZW t’ Onzent
De vzw t’Onzent is een initiatief van familieleden en vrienden van personen met een
verstandelijke beperking uit Puurs en is
gestart op 2 november 1983.
Vandaag wonen er 21 volwassenen met een
beperking. We wensen ons in de begeleiding en ondersteuning te richten op de
mogelijkheden van onze bewoners en trachten zorg op maat aan elk individu te bieden,
zodat ieder zo kwaliteitsvol mogelijk kan leven.
Samen met al onze medewerkers willen we
mogelijkheden ontwikkelen en ondersteunen
waar het soms wat moeilijk loopt. Een sfeer
van warmte en vertrouwen en een aangepaste leefomgeving zijn hierbij van belang.
Neem gerust een kijkje op onze website, zo

Toekoms t VZW t’ Onzent
Ons gebouw is meer dan dertig jaar oud en de
toegenomen zorg dwingt ons ertoe de noden
van comfort hierop af te stemmen.
Heel wat bewoners wonen hier van bij de oprichting en zijn ondertussen eveneens 30 jaar
ouder geworden. Ouderdomskwaaltjes en een
verminderde mobiliteit zorgen ervoor dat onze
gebouwen dringend gerenoveerd moeten worden.

www.tonzent.eu

In maart 2016 hopen we te kunnen starten
met de eerste steen van onze nieuwbouw. Er
worden 10 slaapkamers, sanitaire ruimtes,
een keuken en berging voorzien. Zodat we
onze huidige bewoners het noodzakelijke
comfort kunnen bieden. Voor de afwerking
van het gebouw hebben we echter nog vele
euro’s nodig ...

Ons huis wordt door velen als “charmant” en
“gezellig” benoemd en dat willen we zeker
beamen en behouden. De natuurpracht die ons
omringd maakt het een “beeldig” plaatje.

Uw steun blijft voor ons dus van een
onschatbare waarde.

Om te kunnen bijbouwen diende het “RUP¨ te
worden aangepast en dat kostte tijd.

U kan ons hierbij helpen met een gift op
rekeningnummer BE39 7332 3114 0219

Nog meer “slecht” nieuws volgde toen we met
de bouwplannen eindelijk op weg waren...
De besparingsmaatrelgelen van de overheid
lieten zich immers ook in onze sector voelen.
De gedeeltelijke subsidies voor vervangingsbouw, als de onze, werden geschrapt. We bleven echter niet bij de pakken zitten …

Vanaf 40 euro kunnen we U een fiscaal
attest bezorgen.

Ondertussen hebben we 3 extra units als tijdelijke slaapgelegenheid voor 3 bewoners geplaatst zodat zij een kamer op het gelijkvloers
konden betrekken.

U kan ons ook financieel steunen via een
legaat of duo-legaat. We lichten kort even
toe hoe dit werkt en welk financieel voordeel
U hier zelf kan bij hebben.

Wat is een legaat ?

Ook een nieuwbouwplan ligt ondertussen klaar,
dit zullen we volledig met eigen middelen moeten financieren, een zware opgave !

Een legaat is een bepaling in een testament
waarbij een roerend of onroerend goed aan een
bepaalde persoon of instelling (zoals VZW t’Onzent) wordt gegeven.

Hoe kan U ons hierbij helpen ?

Met een legaat aan VZW t’Onzent helpt U ons
goede doel en moet er slechts voor 8,8% successierechten worden overgemaakt aan de fiscus.

kom je meer te weten over onze werking en
onze projecten!

Uw st eun...

