
Meer informatie?

Wij staan u graag te woord bij een eventueel bezoek. 
Neem gerust contact op met dhr Marc Vermeulen, 
algemeen directeur vzw Onze Kinderen.

Vzw Onze Kinderen

Blinde-Rodenbachstraat 23

8800 Roeselare

051 22 21 44

marc.vermeulen@vzw-ok.be

Voor meer informatie over onze werking, projecten 
en nieuwsberichten kan u ook terecht op onze 
vernieuwde website www.vzw-ok.be.

Vzw Onze Kinderen

... is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg 
die ruim 70 jaar ervaring hee!  in de hulp-
verlening aan kwetsbare gezinnen met een 
meervoudige problematiek. 
Opvoedingsproblemen zijn ingebed in tal van 
andere moeilijkheden zoals werkloosheid, 
langdurige ziekte, psychische kwetsbaarheid, 
verslaving,  (generatie)armoede, enz.

Wij bieden zowel gezinsbegeleiding als 
individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen 
en jongeren. 
De werking is zeer gedi" erentieerd van 
begeleiding aan huis tot een tijdelijk verblijf 
in de vzw. Er zijn geen standaardantwoorden, 
elk gezin en elke jongere verdienen een 
oplossing op maat. 

Wij geloven in de kracht van elke mens en 
elk gezin om de moeilijkheden in het leven 
zelf aan te pakken, mits gepaste professionele 
ondersteuning en menselijke betrokkenheid. 
Wij geloven dat er voor iedereen een toekomst 

is. 

De vzw stelt 130 personeelsleden tewerk voor 
de begeleiding van 186 kinderen, jongeren en 
hun gezinnen. De werking is regionaal gespreid 
van Roeselare, over Tielt en Ingelmunster, 
tot in Menen.

Is uw steun wel nodig?

Vernieuwende projecten zijn vaak alleen mogelijk 
dankzij de steun van vele medestanders en 
sympathisanten. 
We hebben uw steun blijvend nodig om verdere groei 
en ontwikkeling mogelijk te maken.

Daarnaast moeten we vaststellen dat de overheid 
jaarlijks blij!  besparen op de werkingsmiddelen, 
waardoor we ook daar krap komen te zitten. 

Uw legaat komt rechtstreeks en tot de laatste 
euro ten goede van de kinderen, jongeren en hun 
gezinnen die worden begeleid.

u gee!  bij testament een toekomst 
aan vzw Onze Kinderen

Hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdzorg

UW LEGAAT

vzw



Twee vormen van legaten

▶ het gewone legaat: 
u laat via testament geld of goederen na aan 
vzw Onze Kinderen.

▶ het duo-legaat: 
u laat via testament geld of goederen na aan 
vzw Onze Kinderen, die op haar beurt de succes-
sierechten van alle andere erfgenamen op zich 
neemt.

Het duo-legaat… 
een interessante formule

Bij de uitvoering van een testament verdwijnt een 
groot deel naar de " scus. In sommige gevallen 
tot 65% van de erfenis. Misschien wil u het liever 
anders zien?

Dat kan want de wet voorziet de mogelijkheid van 
een duo-legaat. Hiermee kan u zowel uw eigen 
erfgenamen als de vzw aan dewelke u wil schenken, 
een deel van uw vermogen nalaten.  

Een duo-legaat is een testament 

waarin u stelt dat persoon X 

een legaat ontvangt vrij van successierechten, 

op voorwaarde dat een vzw Y 

de last van betaling van de successierechten 

op zich neemt.

Er zijn 3 voorwaarden:
▶
▶

▶ 

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil 
van successierechten die een privé persoon 
(tot 65%) of een vzw (8,5%) betaalt. Hoe hoog 
de successierechten oplopen, hangt af van het 
bedrag van de erfenis en van de aard van de 
familie-verwantschap. 

Let wel, het is noodzakelijk om bij het opstellen van 
een duo-legaat een notaris te raadplegen. Hij/zij zal 
u alle nodige informatie verscha$ en.

Kan men een testament herroepen?

Een testament wordt pas uitgevoerd na het 
overlijden van de er& ater. Voordien kan het op elk 
moment herroepen worden. Bij het overlijden wordt 
rekening gehouden met het meest recente testament.

Drie manieren om een testament 
op te maken:

▶ een eigenhandig testament: 

een door u hand-geschreven testament, door u 
gedateerd en getekend, al dan niet in bewaring 
gegeven bij de notaris.

▶ het authentieke of notariële testament: 
een door de notaris geschreven testament, volgens 
wat u dicteert, in het bijzijn van twee getuigen of 
een andere notaris. Dit testament wordt door u 
ondertekend en wordt door de notaris bewaard.

▶ het internationaal testament: 

een testament dat wordt voorgelegd door de 
er& ater aan de notaris, die op zijn beurt een 
verklaring opstelt. Deze wordt samen met het 
testament bewaard door de notaris in een 
verzegelde enveloppe.

u stelt een testament op
u gee�  een legaat ten voordeel van één of meer-
dere personen
u gee�  een tweede legaat aan een vzw, die 
verplicht is de successierechten op het eerste 
legaat aan privé personen te betalen.

Op deze eenvoudige wijze steunt u zowel uw erfge-
naam naar keuze als een goed doel. 

Wij danken u om deze keuze te willen overwegen. 
U gee�  hiermee nieuwe kansen aan de kinderen en 
gezinnen die wij begeleiden !

Een voorbeeld

Mevrouw A, 65j en weduwe hee�  geen familie. 
Bij testament laat zij 25.000 euro na aan haar 
vriendin, mevrouw X.

met een gewoon legaat :

mevr. X vzw Y " scus

bruto legaat 25.000,- 0,-

te betalen (1) 11.250,-

NETTO 13.750,- 0,- 11.250,-

met een duo-legaat :

mevr. X vzw Y " scus

bruto legaat 15.000,- 10.000,-

te betalen (2) 7.600,-

NETTO 15.000,- 2.400,- 7.600,-

(1) aan de " scus :  25.000 x 45%
(2) aan de " scus : (15.000 x 45%) + (10.000 x 8%)


