
België 

Uw testament kan levens veranderen 

Als u komt te overlijden, dan blijven er bezittingen achter. Een woning bijvoorbeeld, maar ook 
goederen en spaargeld 

Als u, buiten uw wettelijke erfgenamen, ook iets wilt betekenen voor anderen kunt u dit doen 

door vzw Living Waters Village Borneo in uw testament te laten opnemen. Op die manier 

biedt u ook na uw leven een hoopvol perspectief aan onze kinderen. 

Of u nu veel of weinig aan ons nalaat, alles zal ten goede komen van de kinderen in Living 

Waters Village. Op die manier geeft u heel wat kinderen een uitzicht op een betere toekomst. 

Geen erfbelasting voor legaten en schenkingen 

Sinds 1 juli 2021 voorziet het Vlaamse Gewest een extra stimulans voor het schenken of 

nalaten aan goede doelen: u hoeft géén erfbelasting meer te betalen wanneer u hen iets 

schenkt of nalaat in uw testament. Een nultarief dus, terwijl dat voorheen 8,5 procent bedroeg 

voor een nalatenschap en 5,5 procent bij een schenking. Dat geldt ook als u bij leven schenkt 

aan het goede doel. 

Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent inzetten 
voor hun doelstelling 

De verschillende mogelijkheden 

U kunt uw testament eigenhandig opstellen of een notaris contacteren die u hierin zal bijstaan 

en die ook zal zorgen voor een correcte uitvoering van het testament bij een overlijden. 

Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. 

Er zijn 3 soorten legaten die u in uw testament kan opnemen: 

• Een bijzonder legaat: een bepaalde geldsom of een specifiek goed, bijvoorbeeld een 

huis, appartement, grond, juweel, of een kunstwerk. 

• Een legaat ten algemene titel: een bepaald percentage of deel van uw roerende of 

onroerende goederen. 

• Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve eventueel het 

gedeelte dat u op een andere manier wil nalaten (via een bijzonder legaat of een legaat 

ten algemene titel). 

Uw wensen vastleggen  

De notaris zal uw wensen vastleggen in een testament. Hij zal u informeren over 

mogelijkheden en kosten, en zorgen voor een correcte uitvoering van het testament bij 

overlijden. 


