Via een duo-legaat geef je KVG een stevige steun in de rug
Natuurlijk wensen wij alle KVG-ers een lang gezond leven toe. Maar ooit… . Na een
overlijden moeten er successierechten betaald worden. Zeker bij mensen zonder kinderen
is dat een groot bedrag die naar vadertje staat gaat. KVG beseft maar al te goed dat de
overheid veel geld kan gebruiken maar dat kunnen wij als organisatie ook. Dat kan via een
gift of via de erfenis. Je kan een gedeelte van de successierechten overlaten aan KVG
zodat wij verder kunnen gaan met het opkomen voor de belangen van mensen met een
handicap en het opzetten van allerlei activiteiten voor mensen met een handicap en hun
gezinnen. Tegelijkertijd levert je familie geen eurocent in. Maar je moet er op voorhand
werk van maken.
Nu handelen dus want een duo-legaat moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

Er moet een testament opgesteld zijn

-

Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen

-

Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie
(bijvoorbeeld KVG). Deze betaalt de successierechten van de eerste persoon (of
personen).

Concreet is het zo dat een derde persoon, dus geen familie in rechte lijn (= kinderen,
kleinkinderen) steeds de volgende successierechten betaald:
45% op de schijf tot 75.000 Euro
55% op de schijf tussen de 75.001 en de 125.000 Euro
65% op de schijf boven de 125.000 Euro
Dat zijn toch aanzienlijke bedragen. Als die gedeeltelijk een bestemming kunt geven waar
je helemaal achter staat, dan is dat toch een interessante piste.
Laten wij een voorbeeld geven:
Jef heeft geen kinderen. Hij laat zijn neef Kobe 25.000 euro achter. Kobe betaalt 45% aan
successierechten. Even rekenen: 25.000 x 45% = 11.250 euro. Kobe houdt nog 13.750 euro
over.
Als diezelfde Jef koos voor een duo-legaat, waarbij KVG betrokken is, kan de berekening
anders zijn. Jef laat 15.000 euro aan Kobe over en 10.000 euro aan KVG. Kobe houdt netto
de 15.000 euro over want hij betaalt geen successierechten. KVG betaalt immers én de
successierechten van Kobe (6.750 euro) én de successierechten op het eigen legaat (850
euro, aan het voorkeurtarief voor erkende organisaties). KVG houdt dus een overschot van
2.400 euro. Kobe zal blij zijn, KVG zal blij zijn en de overheid ontvangt toch ook nog een
aardig centje.
Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Elke situatie is anders. Maar geef toe, dit is toch iets
om over na te denken. En dan te handelen door naar de notaris te stappen en een
testament te laten opmaken.

