Het opnemen voor dieren… Ook als u er niet meer bent
U hoeft geen miljonair te zijn om onze dieren na uw overlijden te steunen. Meer en meer mensen zijn er
zich van bewust dat ze iets zinvols kunnen doen met hun centjes.; niet alleen mensen zonder kinderen. Zo
doet u iets blijvends voor een betere wereld voor de dieren.
Vandaag meer dan ooit, hebben goede doelen, waaronder ons eigen asieltje, schenkingen en extra
middelen uit testamenten broodnodig.
Schenkingen en testamenten voor een goed doel genieten van een fiscaal gunsttarief. Ze betalen na een
schenking minder belastingen dan u en ik. Voor legaten ( een bepaald goed of een bepaalde som die u
nalaat)aan een VZW voor personen wonende in Vlaanderen voorziet de wet erfenisrechten van slechts
8,8%. Legaten aan niet-familieleden zijn belast met heffingen tussen de 20 % en de 80 %
Naast het voorbehouden of “reservatair” erfdeel dat aan echtgenoot, kinderen en in bepaalde gevallen aan
ouders toekomt en waaraan een testament geen afbreuk kan doen, blijft er steeds een beschikbaar deel
over. Dit deel van uw nalatenschap kan u schenken aan het Dierenasiel Sint-Truiden

Er bestaan verschillende vormen van legaten:
-

Een procentueel deel van uw nalatenschap
Een vast bedrag
Het restdeel van uw nalatenschap nadat alle andere wilsbeschikkingen zijn uitgevoerd
Een gift in natura zoals onroerend goed, kunstwerken of andere eigendommen

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?
Er bestaan 3 soorten testamenten:
1. Het notariële of authentieke testament
 Dit wordt op uw verzoek en volgens uw richtlijnen opgesteld door de notaris.
2. Het eigenhandig geschreven testament
 Dit moet volledig in uw handschrift zijn opgesteld, (zie voorbeeld hieronder) datum van
opmaak en uw handtekening bevatten. Laat ook een exemplaar van uw handgeschreven
testament bij de notaris achter zodat niets verloren gaat en uw wil uitgevoerd wordt.

Indien u uw testament zelf opmaakt, kan u onderstaande tekst gebruiken als voorbeeld voor uw met de
hand geschreven testament, waarna u dat aan een notaris afgeeft.

Plaats, datum

Dit is mijn testament

Ondergetekende, …………….. (naam + voornaam /voornamen), …………………… (beroep), geboren te
…………………………… (geboorteplaats) op ……………………… (geboortedatum), wonende te ………………………
(volledig adres), met als rijksregisternummer …………………………… (te vinden op uw identiteitskaart), maak
mijn testament op als volgt:
Ik herroep alle vorige testamenten en beschikkingen van laatste wil.
Ik stel aan als mijn algemeen legataris: VZW Dierenvrienden Dierenasiel Sint-Truiden
Bedrijvenstraat 11, 3800 Sint-Truiden
Ondernemingsnummer: 0882383264

…………….. (plaats), ……………… (datum)
Handtekening: ……………………………………

3. Het internationaal testament
 Dit wordt in samenwerking met uw notaris opgesteld. Dit is aangewezen in een internationale
context. ( bijvoorbeeld schenkingen vanuit Nederland)
SPECIALE AANDACHT: HET DUOLEGAAT:
Indien u aan VZW Dierenvrienden Dierenasiel Sint-Truiden schenkt in de vorm van een duolegaat, dan
kunnen uw andere erfgenamen heel wat successierechten besparen, omdat de VZW Dierenvrienden
Dierenasiel Sint-Truiden alle successierechten betaalt.
Het voordeel van een duolegaat ligt in het verschil van successierechten die een privé-persoon (tot 65%)
tegenover een VZW als de onze (8,8% in Vlaanderen)betaalt voor een legaat.

Een concreet voorbeeld:
Met een gewoon legaat laat Jan aan zijn neef Bert een vermogen na van € 25.000 en niets aan VZW
Dierenvrienden Dierenasiel Sint-Truiden. De wettelijke successierechten voor Bert bedragen €11.250
Bert krijgt netto € 13.750

Met een duolegaat laat Jan aan zijn neef Bert € 15.000 na. Aan VZW Dierenvrienden Dierenasiel SintTruiden laat hij € 10.000 na.
Via dit duolegaat bedragen de successierechten voor het Dierenasiel Sint-Truiden € 7.630 (8,8% voor het
deel van VZW Dierenvrienden + 45% voor het deel van Bert)
Bert verkrijgt netto € 15.000 en VZW Dierenvrienden Dierenasiel Sint-Truiden houdt netto €2.370 over.

Op deze manier kan Jan een groter deel aan zijn neef Bert nalaten én een schenking doen aan ons asiel!

Wat met mijn huisdieren wanneer ik overlijd?
Het is evident dat het dierenasiel Sint-Truiden zich ontfermt over uw huisdier wanneer er niemand uw
dier(en) kan opvangen, na uw overlijden.

Wenst u meer informatie?
Neem contact op met onze voorzitter via: philip@dierenasielsinttruiden.be of raadpleeg een notaris.

