
Ook als je er niet 
meer bent,
kan je nog meer 
betekenen dan 
je denkt.

Neem een goed doel op in je testament
Een initiatief van vzw               in samenwerking met
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We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen
van een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Het is dus goed hierover na te denken, zodat uw na-
latenschap een bestemming krijgt die past bij uw persoonlijke voorkeur. En het is een bijzonder geruststellend idee te
weten dat alles goed geregeld is.

Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament. Het goede doel geniet van een bijzonder
gunstig en vlak successietarief. Dit tarief varieert naargelang het gewest waar uw nalatenschap openvalt. Successie-
rechten zijn immers geen federale materie, maar wel een gewestmaterie.

Nalatenschap valt open in: Successietarief:

Het Vlaams Gewest: 8,8%

Het Waals Gewest: 7%

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- organisaties die een fiscaal attest 12,5%
voor de inkomstenbelasting kunnen afleveren.

- organisaties die geen dergelijk fiscaal attest 25%
kunnen afleveren.

Door een goed doel op te nemen in uw testament kan u uw bezit na uw dood een speciale bestemming geven. Zo doet u
iets blijvends voor een betere en mooiere wereld.

testament.be is een  nationale campagne die door ruim 50 maatschappelijke organisaties is opgericht om u te 
informeren over de mogelijkheid om via uw nalatenschap aan een goed doel te geven. 

testament.be, postbus 1444, 1000 Brussel
Op het telefoonnummer 02 210 53 00 of het mailadres info@testament.be  kunt u terecht voor eerstelijnsvragen over
uw erfenis of testament met een goed doel erin. 

Hoe geven?
Wenst u een stukje van uw vermogen aan een maatschappelijke organisatie na te laten, dan moet u een testament schrijven.
Het bepaalde goed of de bepaalde som die u in uw testament nalaat aan een persoon of een organisatie wordt ‘legaat’ genoemd. 
Er bestaan drie soorten ‘legaten’.

1. Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt geen gedeelte of percentage van de nalatenschap, maar wel een welbe-
paalde som geld of een precies omschreven goed, zoals bijvoorbeeld een huis, alle juwelen, een schilderij, ...

2. Een legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen, bijvoorbeeld
een vierde van de goederen, alle roerende of alle onroerende goederen, de helft van de onroerende goederen, ...

3. Een algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat. 
Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen. Zij ontvangen enkel
de rest van de nalatenschap waarover u niet op een andere wijze (via een bijzonder legaat of via een legaat ten 
algemene titel) heeft beschikt. 
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Indien u geen testament maakt, regelt de wet uw erfenis
Heeft u geen testament gemaakt, dan regelt de wet uw erfenis. Uw kinderen (en/of langstlevende echtgenoot of echtgenote)
erven dan uw nalatenschap. Heeft u geen kinderen dan bepaalt de wet welke familieleden erven (in principe familieleden tot
de vierde graad – familieleden in een verdere graad kunnen eventueel door plaatsvervulling tot uw nalatenschap komen).
Als u geen wettelijke erfgenamen heeft en geen testament heeft opgemaakt, dan gaat uw nalatenschap naar de Staat. 

Het voorbehouden deel
Indien u zich niet in voornoemde wettelijke regeling kunt vinden (bv. omdat u een deel van uw nalatenschap aan een goed doel
wil nalaten), dan kan u via uw testament een andere regeling uitwerken. Opgepast: uw vrijheid is hier niet onbeperkt! Sommige
personen zijn immers niet alleen “wettelijke” erfgenamen, maar ook “reservataire” erfgenamen. Dit betekent dat zij steeds
recht hebben op een voorbehouden erfdeel (ook wel reserve genoemd) in de nalatenschap. Een testament kan hieraan geen
afbreuk doen. Zo heeft een langstlevende echtgenoot of echtgenote steeds recht op de helft van de nalatenschap in vrucht-
gebruik. Kinderen hebben eveneens een voorbehouden erfdeel, waarvan de omvang afhangt van het aantal kinderen. Eén kind
heeft altijd recht op de helft van uw nalatenschap. Bij twee kinderen is dat voorbehouden deel twee derde van uw nalatenschap
en bij drie of meer kinderen is dat drie vierde. 

Maar er blijft dus ook steeds een beschikbaar deel over, waarover u vrij in uw testament kan beschikken. Dat deel kan u vrij
geven aan wie dan ook.

Het beschikbaar deel
Als u geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel heeft (bv. echtgenoot of echtgenote, kinderen, kleinkinderen, of ou-
ders), heeft u het recht het geheel of een deel van uw vermogen over te maken of te schenken aan een stichting of vereniging.
Schenkt u aan een stichting of vereniging in de vorm van een duolegaat, dan kunnen uw andere erfgenamen overigens flink
wat successierechten besparen. Meer uitleg op pagina 7.

Hoe kan men een testament voor het goede doel opstellen? 
Een testament is een akte waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, beschikt over het geheel of een deel
van zijn goederen. Belangrijk is dat u weet dat u een testament ten alle tijde kan herroepen.

Er bestaan drie soorten testamenten.

1. het openbaar, notarieel of authentiek testament: wordt door de erflater aan de notaris gedicteerd, in aanwezigheid van 
twee getuigen of een tweede notaris. De tussenkomst van de notaris biedt meer zekerheid inzake de correcte juridische 
verwoording van de wil van de testator. De notaris verzekert tevens de bewaring van het testament. 

2. het eigenhandig testament: dit testament wordt volledig door de erflater met de hand geschreven, gedagtekend en onder-
tekend. Het mag op elk papier en in elke taal worden geschreven. Het eigenhandig testament is de meest gebruikte vorm
van laatste wilsbeschikking. Er is geen tussenkomst van een notaris vereist zodat er geen kosten aan verbonden zijn. Het
eigenhandig testament heeft echter diverse nadelen. Doordat geen notaris bij de opstelling betrokken is, bestaat er on-
zekerheid omtrent de rechtsgeldigheid van het testament en mogelijk ook onduidelijkheid omtrent de inhoud van het tes-
tament. Bovendien bestaat er een reëel gevaar op verlies of vernietiging van het testament. Daarom is het aangewezen om
een eigenhandig testament in bewaring bij een notaris te geven. Indien in een eigenhandig testament een algemene le-
gataris wordt aangewezen, dan moet hij bij de rechtbank van eerste aanleg de inbezitstelling vorderen. De bewijskracht van
een eigenhandig testament is bovendien veel beperkter.  

3. het internationaal testament: deze vorm is aan te raden bij nalatenschappen met een internationaal karakter. Dit is het
geval wanneer de erflater, een erfgenaam of legataris of een vermogensbestanddeel zich in het buitenland bevinden. Net
zoals een openbaar testament vereist het de tussenkomst van een notaris. Een internationaal testament komt in ver-
schillende fases tot stand. In een eerste fase wordt een onderhands geschrift opgesteld. In tegenstelling tot een eigen-
handig testament dient dit onderhands geschrift niet met de hand door de erflater zelf te worden geschreven. Ook een
derde kan het onderhands geschrift opstellen. Het mag ook getypt worden. Dagtekening en handtekening zijn evenmin in
deze fase vereist. In een tweede fase wordt het testament door de testator in aanwezigheid van twee getuigen aan de no-
taris aangeboden. Hierbij dient de testator een dubbele verklaring af te leggen: 1) hij moet verklaren dat het aangeboden
onderhands geschrift zijn testament is en 2) dat hij de inhoud ervan kent. Daarna volgen dagtekening en handtekening.
Het onderhandse geschrift wordt in een omslag bewaard en in aanwezigheid van de erflater en de getuigen verzegeld. In
een derde fase hecht de notaris een verklaring aan het testament waaruit blijkt dat alle wettelijke vereisten zijn voldaan.
Omslag en verklaring worden onder de minuten van de notaris bewaard.



Bij het opstellen van een testament is de voorbereiding essentieel

Alleen door het opmaken van een testament kan u ervoor zorgen dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. Bo-
vendien voorkomt u mogelijke vervelende situaties. Voor uw nabestaanden is het prettig om te weten dat ze met al uw wen-
sen rekening kunnen houden. Niet alleen voor mensen met een groot vermogen is een testament dus belangrijk. Elkeen vindt
er gemoedsrust door.

1. Maak een overzicht van al uw bezittingen:
- uw onroerend vermogen (huis, stuk grond);
- uw roerend vermogen (bankrekeningen, spaartegoeden, effectenrekeningen, aandelen, inhoud van een bankkluis, uw

auto of ander vervoermiddel, juwelen, kunst of andere kostbare voorwerpen);
- uw eventuele schulden.

2.  Denk goed na over wie u wilt opnemen in uw testament.
Door het opmaken van een testament kunt u zelf bepalen wie u iets wilt nalaten. Vermeld van de betreffende personen de
volledige naam, de adresgegevens, de geboortedatum en de geboorteplaats. Indien u een goed doel opneemt in uw tes-
tament, vermeld dan duidelijk de naam, het adres en eventueel andere identiteitsgegevens van de begunstigde organisa-
tie. Het kan aangewezen zijn te vermelden dat, indien dit goed doel op het ogenblik van uw overlijden niet langer zou
bestaan, een andere organisatie met een gelijkaardig doel de begunstigde zal zijn. Hierbij dient de vervangende organisa-
tie voldoende precies aangeduid te worden.

3.  Bedenk wat u wenst na te laten.
Nadat u een overzicht heeft gemaakt van alle bezittingen en schulden en van de mensen of organisaties die u wat wenst
na te laten, kunt u vastleggen wat u dan aan wie wilt nalaten. Als u het moeilijk vindt om dit te bepalen, overleg dan eens
met een vertrouwenspersoon. 

4. Overweeg de benoeming van een testamentuitvoerder.
U kan eventueel een testamentuitvoerder in uw testament benoemen. Hij zal waken over de concrete uitvoering van het tes-
tament, namelijk dat uw erfgenamen of algemene legataris(sen) de erfenis vereffenen zoals in uw testament is bepaald.
Als testamentuitvoerder kan u een vertrouwenspersoon (familielid of vriend/vriendin) kiezen, maar ook een professioneel
zoals een notaris of advocaat. Het benoemen van een testamentuitvoerder is enkel aangewezen indien er een gerecht-
vaardigde vrees bestaat dat uw erfgenamen of algemene legataris(sen) uw testament niet zullen uitvoeren zoals door u is
bepaald.

5. Noteer hoe u uw uitvaart wenst geregeld te zien.
Het is voor nabestaanden belangrijk om aan de laatste wens van een naaste te kunnen voldoen. Vandaar dat wij u advise-
ren om te noteren hoe u de uitvaart geregeld zou willen hebben. U kunt bijvoorbeeld de locatie en de muziek bepalen, maar
ook of u wilt dat dit in grote of kleine kring plaatsvindt. U kan ook een “bezorger van uw stoffelijk overschot” in uw testament
benoemen. Die persoon is dan verantwoordelijk voor de concrete organisatie van uw uitvaart, overeenkomstig uw uiterste
wilsbeschikkingen terzake. Om uw uitvaart te regelen, voorziet u ook best een bepaalde som.

6. Ga vervolgens naar de notaris.
Als u alle voornoemde gegevens heeft verzameld, raden wij u aan om naar de notaris te gaan. U bent nu goed voorbereid
om uw testament met hem te bespreken. Als deskundige helpt de notaris u met de juridische aspecten van het opstellen
van een testament. Hij kan u adviseren, keuzes helpen maken en oplossingen aanreiken. Hij kan u ook adviseren welke tes-
tamentvorm in uw specifieke situatie aangewezen is. Zo bent u gerust dat uw dierbaren zonder zorgen achterblijven. Dat
willen we toch allemaal?

7. Uw testament is op elk ogenblik te wijzigen. 
Het is ook verstandig om na belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie of in uw vermogen (bvb. verkoop van
onroerend goed) met uw notaris te overleggen of in uw testament bepaalde aanpassingen nodig zijn. Alleen het laatst ge-
schreven testament zal dan in aanmerking genomen worden (tenzij het laatste testament eventueel ruimte laat voor de uit-
voering van vroegere testamenten).
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Voorbeeld van een eigenhandig testament, nog steeds de goedkoopste oplossing.

datum

Ik, ondergetekende ... geboren te ... op ... en wonende in ... verklaar mijn testament als volgt op te maken
Ik herroep alle vorige testamenten en bepaal dat:

Mijn eigendom, gelegen te ... wordt nagelaten aan mijn neef Jan Jans, geboren op ...
Mijn roerende goederen worden nagelaten aan de organisatie ... gelegen te ...
Dit is mijn laatste wilsbeschikking.

Eigenhandig geschreven te Brugge.

Gebruikelijke handtekening

Het eigenhandig testament is dan misschien de goedkoopste en de eenvoudigste oplossing, het heeft echter diverse nade-
len (zoals hierboven beschreven). 

Heeft u geen erfgenamen in de rechte lijn (kinderen of kleinkinderen), echtgenoot, 
echtgenote of samenwonende partner, dan verzeilen uw erfgenamen al snel in hoge 
en progressieve successietarieven:

Tussen broers en zussen  in het Vlaams Gewest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerste schijf: van 0,01€ tot 75.000€ 30% Eerste schijf: van 0,01€ tot 12.500€         20%
Tweede schijf: van 75.000€ tot 125.000€ 55% Tweede schijf: van 12.500, 01€ tot 25.000€  25% 
Derde schijf: vanaf 125.000€ 65% Derde schijf: van 25.000,01€ tot 50.000€  30%

Vierde schijf: van 50.000,01€ tot 100.000€    40%
Vijfde schijf : van 100.000,01€ tot 175.000€  55%
Zesde schijf : van 175.000,01€ tot 250.000€  60%
Zevende schijf: vanaf 250.000,01 €               65%

Tussen anderen in het Vlaams Gewest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerste schijf: van 0,01€ tot 75.000€ 45% Eerste schijf: van 0,01€ tot 50.000€                40%
Tweede schijf: van 75.000€ tot 125.000€ 55% Tweede schijf: van 50.000, 01€ tot 75.000€  55%
Derde schijf: vanaf 125.000€ 65% Derde schijf: van 75.000,01€ tot 175.000€   65%

Vierde schijf: vanaf 175.000,01€                  80%

Tussen tantes en ooms, neven en nichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerste schijf: van 0,01€ tot 50.000€                       35%
Tweede schijf: van 50.000, 01€ tot 100.000€      50%
Derde schijf: van 100.000,01€ tot 175.000€       60%
Vierde schijf : vanaf 175.000,01 €                     70%

Ter vergelijking In de rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden  
in het Vlaams Gewest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eerste schijf: van 0,01€ tot 50.000€ 3% Eerste schijf: van 0,01€ tot 50.000€                    3%
Tweede schijf: van 50.000€ tot 250.000€ 9% Tweede schijf: van 50.000,1€ tot 100.000€       8%
Derde schijf: vanaf 250.000€ 27% Derde schijf: van 100.000,01€ tot 175.000€      9%

Vierde schijf: van 175.000,01€ tot 250.000€   18%
Vijfde schijf: van 250.000,01€ tot 500.000€    24%
Zesde schijf : vanaf 500.000€                           30%



Alle beetjes helpen: het duolegaat
Het duolegaat is een geschikte techniek indien u een deel  van uw bezittingen aan een goed doel wenst na te laten, zonder
uw erfgenamen (of legatarissen) hierdoor te benadelen. Meer nog, in bepaalde gevallen kan het duo-legaat uw erfgenamen
of legatarissen zelfs een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren. 

Het duolegaat  kan omschreven worden als een dubbele testamentaire beschikking. Hierbij legateert u een bepaald deel van
uw vermogen aan het goede doel. U legt het goede doel hierbij de last op om –  naast de successierechten op het eigen legaat
– ook de successierechten van het erfdeel van de andere legatarissen te betalen. Deze techniek kan een aanzienlijke be-
sparing aan successierechten opleveren. Dat kan ertoe leiden dat uw erfgenamen of nadere legatarissen netto zelf meer over-
houden.

Een vereenvoudigd voorbeeld zal dit verduidelijken.

Stel: u heeft uw fiscale woonplaats in  het Vlaams Gewest en wenst uw neef een roerend vermogen van 50.000€ na te laten. 

Indien u geen duolegaat opmaakt, dan zal uw neef als volgt belast worden:

Vlaams Gewest Neef Overheid
Bruto legaat 50.000€
Successierechten aan 45% - 22.500€ 22.500€
Netto 27.500€ 22.500€

Stel: u laat een deel van uw vermogen aan een goed doel na, onder de last om de successierechten die rusten op het deel van
uw neef, te betalen. Dit duolegaat levert het volgende resultaat op:

Vlaams Gewest Neef Goed doel Overheid
Bruto legaat 30.000€ 20.000€
Successierechten op deel neef:
45% - 13.500€ 13.500€
Op deel goed doel 8,8% - 1760€ 1.760€
Netto 30.000€ 4.740€ 15.260€

Uw neef houdt netto meer over, terwijl het goed doel ook begunstigd wordt.  Er worden bovendien minder successierechten
betaald.

De berekening zal verschillend zijn naargelang de omvang van uw vermogen en naargelang het gewest waarin uw nalatenschap
openvalt. Tot slot dient u voor ogen te houden dat uw vermogen doorheen de tijd kan evolueren en dat u steeds zal moeten
nagaan of uw testament nog aan de omvang van uw vermogen is aangepast. Daarom is professionele hulp bij het opstellen
van een duolegaat naar onze mening onmisbaar.

Voorbeeld van een eigenhandig geschreven testament waarin een duolegaat is opgenomen.

datum

Ik, ondergetekende….., geboren te… op…. en momenteel wonende in….herroep alle vorige testamenten. 
Dit testament bevat …bladzijden waarin ik bepaal dat:

Mijn eigendom, gelegen te…wordt nagelaten aan mijn neef Jan Jans, geboren op….
Twee derde van mijn roerende goederen laat ik na aan de organisatie Q, gelegen te…. met als ondernemingsnummer…..
Eén derde van mijn roerende goederen laat ik na aan de organisatie Z, gelegen te …. met als ondernemingsnummer…. .

Indien mijn neef voor mij komt te overlijden of indien één van de vermelde organisaties niet meer bestaat bij mijn overlijden wordt
dat deel gelijk verdeeld onder de overige erfgenamen.

Eigenhandig geschreven te Brugge.

(gebruikelijke handtekening)”

7



8

Alle beetjes helpen: het omgekeerde duolegaat en het monolegaat

Bij een duolegaat is het goede doel de algemene legataris. Die wordt belast met de vereffening-verdeling van de nalatenschap
en de andere erfgenamen hebben daar geen stem in. Dat kan een bezwaar zijn. In dat geval biedt het omgekeerde duolegaat
een uitweg. We nemen het voorbeeld van een suikertante Louise met twee zussen en vier nichten. Ze leeft in onmin met haar
zussen en wil haar hele nalatenschap nalaten aan haar nichten. Ze kan een duolegaat in omgekeerde richting doen. De nich-
ten worden aangesteld als algemene legatarissen. Ze moeten aan de vzw (de bijzondere legataris) een bepaald bijzonder le-
gaat in geld uitkeren, onder de last om de successierechten van de algemene legatarissen te dragen. De besparing op de
successierechten blijft dezelfde, maar de nichten krijgen wel het beheer over de nalatenschap en moeten voor de aangifte van
nalatenschap zorgen.

Een duolegaat is vooral interessant voor nalatenschappen aan erfgenamen die in de hoogste tariefschijven terechtkomen. Toch
kan ook een gelijkaardige planning , waarbij de kinderen erven, een besparing op de successierechten opleveren. Deze zal min-
der groot zijn dan bij verre verwanten of derden. Voor een (roerend of onroerend) erfdeel met een waarde boven de 250.000 euro
geldt voor erfgenamen in eerste lijn (kinderen, ouders)  in Vlaanderen het tarief van 27 procent. In de andere gewesten be-
draagt het hoogste tarief 30 procent (in de schijf boven 500.000 euro). Om dat te temperen kunt u een monolegaat opstellen.
Bij een monolegaat spelen de normale erfregels en gaat de nalatenschap naar de wettelijke erfgenamen. In het testament
wordt één bijzonder legaat overgemaakt aan een goed doel, onder de last om daarmee de successierechten van de wettelijke
erfgenamen te betalen. Hoewel u op die manier geen grote besparing op de successierechten realiseert, zorgt u wel voor een
substantieel voordeel voor het goede doel. 
Een belangrijk verschil met het duolegaat is dat het de wettelijke erfgenamen zijn die de hele erfenis krijgen en niet de lief-
dadigheidsinstelling. De wettelijke erfgenamen zorgen voor de aangifte van de nalatenschap en vereffening-verdeling. Het
goede doel krijgt enkel een bijzonder legaat.

Het monolegaat van papa Jef
Papa Jef heeft een vermogen van 1.000.000 euro en laat een zoon Arne na.

1. Zonder monolegaat
Arne moet de volgende successierechten betalen

• schijf tot 50.000 euro: 3 % x 50.000 = 1.500 euro
• schijf tussen 50.000 en 250.000 euro: 9 % x 200.000 = 18.000 euro
• schijf boven 250.000 euro: 27 % x 750.000 = 202.500 euro

Arne houdt netto 1.000.000 - 1.500 - 18.000 - 202.500 over = 778.000 euro.

2. Met monolegaat
Papa Jef beslist 200.000 euro over te maken aan vzw Goed Doel, met als last de successierechten voor zijn zoon te betalen.
Arne houdt daardoor 800.000 euro of 22.000 euro meer over dan zonder monolegaat.
De vzw betaalt de volgende successierechten:

• haar eigen successierechten: 200.000 euro x 8,8 % = 17.600 euro
• de successierechten op de 800.000 euro voor Arne:

-  schijf tot 50.000 euro: 3 % x 50.000 = 1.500 euro
- schijf tussen 50.000 en 250.000 euro: 9 % x 200.000 = 18.000 euro
- schijf boven 250.000 euro: 27 % x 550.000 = 148.500 euro

De vzw Goed Doel ontvangt uiteindelijk: 200.000 – 17.600 – 1.500 – 18.000 – 148.500 = 14.400 euro.
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De levensverzekering

De overdracht van een vermogen vergt enige organisatie. Er zijn tenslotte vaak zeer uiteenlopende
mensen of organisaties die u een stukje van uw vermogen gunt, maar die buiten de regels van het
erfrecht vallen.  Daarom kunt u een testament opstellen, maar evengoed kan dat gebeuren via het
levensverzekeringscontract. 

Als  verzekeringnemer betaalt u premies aan een verzekeringsmaatschappij. 
De verzekeringsmaatschappij geeft het afgesproken kapitaal vrij bij overlijden of op een bepaalde
datum aan een begunstigde. Enkel u kunt één of meerdere begunstigden aanstellen (echtgenoot,
de heer Janssen, de kinderen, een maatschappelijke organisatie). Zo behoudt u de controle over
de bestemming van uw goederen en kunt u op die manier het bedrag van de successierechten
maximaal reduceren. 

Voor een maatschappelijke instelling kan dit een belangrijke impuls betekenen voor haar werking.
Zij kan de begunstiging rechtstreeks opvragen bij de verzekeringsmaatschappij. De aanwijzing
wordt immers beschouwd als een onrechtstreekse schenking. Bovendien staat de uitbetaling los
van het vermogen en dus ook van het wettelijke deel van erfgenamen of van een bedrag dat aan
schuldeisers moet betaald worden. De premies kunnen niet teruggevorderd worden door de wettelijke erfgenamen, tenzij kan aangetoond
worden dat ze onproportioneel groot zijn tegenover het hele vermogen. De begunstigde wordt dan niet betrokken bij het openvallen van
het testament.

Zolang u leeft, kan de maatschappelijke instelling de begunstiging aanvaarden. Die aanvaarding gebeurt of stilzwijgend (na het overlij-
den) of bij het opstellen van de polis met de handtekening van de maatschappelijke instelling (de begunstigde), de verzekeringnemer (u)
en de verzekeraar. De aanvaarding van de begunstiging heeft tot gevolg dat de begunstiging onherroepelijk is. U alleen als verzekeringnemer
kunt de begunstigde steeds herroepen zolang deze zijn begunstiging niet aanvaard heeft. 
Vergeet echter uw echtgeno(o)t(e) niet: het is immers zo dat schenkingen nietig verklaard kunnen worden wanneer ze de belangen van
het gezin in gevaar brengen. Indien u gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel kunt u niet zomaar beschikken over goederen die
deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen. Het is aan te raden om bij afsluiting van een levensverzekeringscontract rekening
te houden met de regels van het erfrecht en in het bijzonder met de regels in verband met het reservataire erfdeel. Bespreek dit met uw
verzekeraar.

Alain Vaes – Expert levensverzekeringen Ethias

KINDEREN MET EEN MENTALE HANDICAP
Ouders van kinderen met een mentale handicap kunnen via huwelijkscontract, schenking en testament een goede vermogens-
planning bewerkstelligen. Zonder testament erven mentaal gehandicapte kinderen van hun ouders. Dit brengt in principe een dub-
bel probleem met zich mee. Vooreerst kunnen deze kinderen hun geërfde vermogen niet zelf beheren (= beheersprobleem). Ten
tweede zijn deze kinderen niet handelingsbekwaam om het geërfde vermogen via schenking of legaat te laten toekomen aan die-
gene die goed voor hen zorgt of gezorgd heeft (bv. de instelling en/of familieleden) (=beschikkingsprobleem). Het beheersprobleem
is voornamelijk aan de orde zolang de langstlevende ouder nog leeft. Zo zal de langstlevende ouder bepaalde handelingen met be-
trekking tot het gezinsvermogen (zoals de verkoop van een onroerend goed) niet zonder inmenging van de Vrederechter kunnen
stellen. Wil men deze inmenging vermijden, dan kunnen de ouders tijdig hun huwelijkscontract wijzigen. Meer bepaald door een clau-
sule op te nemen die bepaalt dat bij overlijden van de eerststervende echtgenoot, de langstlevende het volledige vermogen be-
komt. De langstlevende ouder wordt dan bij overlijden van de eerststervende ouder eigenaar van het volledige gezinsvermogen en
kan dit beheren zonder inmenging van derden. Fiscaal is dit evenwel een dure oplossing. 
Bovendien stelt zich dan nog altijd het probleem dat de langstlevende ouder in een adequate vermogensplanning moet voorzien
om zo het beschikkingsprobleem in hoofde van het mentaal gehandicapt kind op te lossen. Dit kan hij bijvoorbeeld door in een
schenking of in zijn testament een fideïcommissum de residuo, ook wel “restlegaat” genoemd, op te nemen. Via dit restlegaat be-
schikt de ouder in feite twee keer over zijn goederen. Ten eerste vermaakt hij een legaat aan zijn gehandicapt kind. Ten tweede ver-
maakt hij een restlegaat aan de verzorgende instelling (en/of een familielid). Hij bepaalt dan dat wat op het ogenblik van overlijden
van het mentaal gehandicapt kind nog overblijft van diens legaat, vervolgens aan de verzorgende instelling toekomt. Ook indien
ouders niet kozen voor een wijziging van het huwelijkscontract, kunnen zij in een dergelijke testamentaire planning voorzien. Er
zijn ook nog andere opties. Uw notaris kan u verder helpen. 

ONROEREND GOED
Sommige mensen willen een onroerend goed aan een goed doel legateren. Dit is perfect mogelijk, maar kan in de praktijk toch
wat moeilijkheden met zich meebrengen. Raadpleeg uw notaris.

Alain Vaes

Dit dossier kwam tot stand met de medewerking van Stichting VermogensPlanning




