
Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant’Egidio 

I. Legaten en grotere giften 

U mag vrij bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt. De enige beperking is het 
voorbehouden erfdeel dat alleszins aan bepaalde erfgenamen moet toekomen, in de eerste 
plaats aan uw kinderen. Een legaat maakt u bij testament. U kan dit zelf schrijven 
(eigenhandig testament), maar u kan ook terecht bij een notaris die u daarbij kan adviseren. 
De notaris is ook bevoegd voor het opstellen van een notarieel testament of een 
internationaal testament. 

a. Soorten legaten 

Algemeen legaat 

Bij een algemeen legaat laat u al uw bezittingen na aan één persoon of organisatie. Als u 
geen wettelijke erfgenamen hebt en u wilt al uw bezittingen nalaten aan Sant’Egidio, dan 
maakt u Sant’Egidio tot algemeen legataris of erfgenaam. 

Deze formulering volstaat dan:  

“Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel 
rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle 
testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben en laat al mijn 
roerende en onroerende goederen na aan de private stichting Sant’Egidio, met zetel te 1000 
Brussel, Rijkeklarenstraat 26, die ik aanstel als algemeen legataris.  

Gedaan te (plaats) op (datum) 

(Handtekening)” 

Legaat onder algemene titel 

Hiermee laat u een gedeelte van uw bezittingen (roerend of onroerend) na aan één of 
meerdere personen of organisaties. U hebt bijvoorbeeld nog wettelijke erfgenamen, maar 
toch wil u een deel van uw bezittingen overmaken aan Sant’Egidio. 

Dit kan bijvoorbeeld omschreven worden als volgt: 

“Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel 
rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle 
wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik mijn 
goederen nalaat als volgt: één derde aan de private stichting Sant’Egidio, met zetel te 1000 
Brussel, Rijkeklarenstraat 26, één derde aan (…) en één derde aan (…). 

Gedaan te (plaats) op (datum) 

(Handtekening)” 

 

 



Bijzonder legaat 

Hiermee laat u een bepaald goed na aan één of meerdere personen of organisaties. U hebt 
bijvoorbeeld nog wettelijke erfgenamen, maar toch wil u welbepaalde bezittingen (roerend of 
onroerend) overmaken aan Sant’Egidio. 

Dit kan bijvoorbeeld omschreven worden als volgt: 

“Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel 
rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle 
wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik 
volgende goederen nalaat aan de private stichting Sant’Egidio, met zetel te 1000 Brussel, 
Rijkeklarenstraat 26: 

• Een bedrag van (…) euro 
• Het onroerend goed gelegen te (…) 
• Volgende roerende goederen: (…) 

 
Gedaan te (plaats) op (datum) 
 
(Handtekening)” 

b. Duolegaat 

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als u als erflater iets wil 
nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. 
 
Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een 
ander deel aan zijn erfgenamen. 
 
Het Wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan 
aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander 
persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt. 
 
Hoe werkt de techniek van het duo-legaat? 
 
Successierechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe 
hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de 
erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder 
successierechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen 
familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of 
vriendin moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij u een deel 
van het vermogen overmaakt aan een goed doel met de verplichting om de successierechten 
van nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat. 
 
Een voorbeeld 
 
Een erfgenaam zonder familieband met de overledene betaalt in Vlaanderen 45 % 
successierechten op een erfenis tot 75.000 euro. Als een man zonder familie een vermogen 
van 25.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die dus 13.750 euro over. De overledene 
had zijn vriend beter 15.000 euro gelaten en de overige 10.000 euro aan Sant’Egidio, met de 
opdracht de successierechten van de vriend te betalen. De vriend betaalt in dit geval 
namelijk helemaal geen successierechten en behoudt 15.000 euro. Dat is 1.250 euro meer 



dan in het eerste voorbeeld. Sant’Egidio betaalt 45 procent erfenisrechten op de 15.000 euro 
van de vriend: 6.750 euro, en moet verder ook rechten betalen op de 10.000 euro die ze zelf 
kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een stichting of vzw 8,5 %. Op 10.000 euro 
geeft dat 850 euro. Sant’Egidio betaalt dus in totaal 7.600 euro aan de belastingen en houdt 
dus 2.400 euro over. Zowel de vriend als Sant’Egidio zijn dus beter af. 
 
Is het duo-legaat ook voordelig voor erfenissen aan dichte familieleden? 
 
Het is aangewezen om altijd nauwkeurig de rekening te maken, maar de techniek levert ook 
broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als 
de erfenis meer dan 250.000 euro bedraagt. 

Zie www.testament.be. 

c. Successietarieven 

Het Vlaams Gewest hanteert een tarief van 8,5 % voor stichtingen en vzw’s. In het Waals 
Gewest is dat 7 %, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 25 % (stichtingen en vzw’s die 
fiscale attesten mogen uitreiken betalen er maar 12,5 %). 

d. Contactinformatie 

Indien u een legaat of een grotere gift wenst over te maken ter ondersteuning van de 
projecten van Sant’Egidio kan u terecht bij: 

Sant’Egidio private stichting 
Kammenstraat 51 
2000 Antwerpen 
Ondernemingsnummer: 0880.097.133 
(Zetel: Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel) 
 
Tel. +32 3 229 04 10 
Contactpersoon: Olivier Lins, olivier.lins@santegidio.be 
Bank Delen – IBAN BE90 6787 1144 7632 – BIC DELE BE 22 
KBC – IBAN BE19 7360 0833 6812 – BIC KREDBEBB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Kleinere Giften 

a. Kleinere giften voor armoedebestrijding in België en Nederland 

De projecten in België worden beheerd door twee vzw’s: de vzw Vereniging voor Solidariteit 
(voor Vlaanderen en Brussel) en de vzw Solidarités au Pluriel (voor Wallonië en Brussel). In 
Nederland verlopen onze projecten via de Stichting Sant’Egidio Nederland. De jaarlijkse 
uitgaven gaan vrijwel integraal naar de werking ten dienste van de hulpbehoevenden, omdat 
het gros van de inzet gratis door vrijwilligers gebeurt en het aantal beroepskrachten bewust 
beperkt wordt. 

Uw bijdrage is van harte welkom op een van volgende rekeningen : 

Vereniging voor Solidariteit vzw 
Lombardenstraat 28 
2000 Antwerpen  
Ondernemingsnummer: 0433.665.224 

KBC – IBAN BE95 4098 5637 5658 – BIC KREDBEBB 
BNP Paribas Fortis – IBAN BE14 2200 0370 0483 – BIC GEBABEBB 
(fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro) 
De rekeningen van de vzw worden geauditeerd en door bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & 
C° goedgekeurd.  

 

Solidarités au Pluriel asbl 
Rue du Pommier 25 
4000 Luik 
Ondernemingsnummer : 0872.792.835 
ING - IBAN BE06 3630 6195 2122 – BIC BBRUBEBB (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 
euro) 
De rekeningen worden geauditeerd en door de bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° 
goedgekeurd.  

Stichting Sant’Egidio Nederland  
Waterlooplein 205 
1011 PG Amsterdam 
Nederland 
ING – IBAN NL43 INGB 0006 7119 37 – BIC INGBNL2A 
 

b. Kleinere giften voor aidsbestrijding en vredesbemiddeling in Afrika 

De vzw Viva Africa werd door de Belgische overheid erkend als NGO, en coördineert de 
Belgische activiteiten van het programma DREAM in het bijzonder in Tanzania, Malawi en 
Mozambique. 
 
Viva Africa vzw  
Rijkeklarenstraat 26 
1000 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0476.154.291 

BNP Paribas Fortis – IBAN BE65 0013 6134 6496 – BIC GEBABEBB (fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40 euro) 
 



De rekeningen van de vzw worden geauditeerd en door bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & 
C° goedgekeurd.  

c.  Contactinformatie 

Indien u een gift wenst over te maken ter ondersteuning van één of meer projecten van 
Sant’Egidio kan u terecht bij: 

Gemeenschap van Sant’Egidio  
Kammenstraat 51 
2000 Antwerpen 
 
Tel. +32 3 229 04 10 
Contactpersoon: Olivier Lins, olivier.lins@santegidio.be 


