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DE BLAUWE WERELDKETEN was aanwezig op HET SALON VAN
TESTAMENT.BE dat plaats had op de Heysel in Brussel van
16 tot 20 november 2014
WAT IS DE BEDOELING VAN TESTAMENT.BE ?
Zij informeren en maken promotie voor het opstellen van een testament
ten voordele van goede doelen. Op die manier komen mensen meer te
weten over de mogelijkheden om een testament op te stellen en zich een
beter idee te vormen over de betrouwbaarheid van de verenigingen aan
wie ze een gift of een nalatenschap zouden willen schenken. Bij testament.be zijn een hondderdtal verenigingen aangesloten, waaronder ook
de Blauwe Wereldketen.
WAAROM EEN SALON TESTAMENT.BE ?
Tijdens dit vijf dagen durend salon krijgen de bezoekers de mogelijkheid
om deel te nemen aan interessante conferenties rond testamenten, er
kan ter plaatse een afspraak gemaakt worden met een notaris of een
jurist die dan alle mogelijke informatie kan geven en bovendien beschikt
elke aangesloten vereniging er over een infostand, zodat de bezoekers
de mogelijkheid hebben om een persoonlijk gesprek te hebben met de
afgevaardigde(n) van het goede doel.
WELK SOORT TESTAMENT ?
• Een eigenhandig testament : dit is een testament dat u met de hand
schrijft. Het moet gedateerd en ondertekend worden. Best geeft u
het vervolgens in bewaring bij een notaris. Deze zal er zich bovendien mee gelasten het te laten registreren bij het “Centaal Register
van Testamenten”.
• Een authentiek testament : dit is een testament waarvan u de
inhoud zelf dicteert aan uw notaris. Op die manier bent u er zeker
van dat het correct opgesteld is en dat het geregistreerd wordt. Het
testament blijft in bewaring bij de notaris.
WELKE LEGATEN KAN U OPNEMEN IN UW TESTAMENT ?
• Een algemeen legaat : u schenkt alle goederen van uw nalatenschap aan bvb. de Blauwe Wereldketen.
• Een legaat ten algemene titel : u schenkt een bepaald deel (percentage) van uw bezittingen.

Mevr. Elsen in gesprek met Mevr. Semers, het gezicht van
de testament.be campagne
• Een bijzonder legaat : u schenkt een bepaalde som geld, of een
bepaald voorwerp of een woning.
• Een duo-legaat : het basisprincipe is dat u een som geld of een
bepaald onderdeel van uw bezittingen schenkt aan een familielid en
een andere som geld of een bepaald eigendom aan een goed doel.
De bedoeling is dat het goede doel niet alleen de eigen successierechten, maar ook de successierechten van het familielid betaalt. Dit
is vooral interessant wanneer het om een ver familielid gaat (neef,
nicht, tante,...) of een naaste vriend(in) die in dat geval dus geen
hoge successierechten meer zal moeten betalen.

Voor meer informatie sturen wij u graag de gratis
gids “Goed geregeld, goed gegeven”toe,
uitgegeven door testament.be. Deze gids bevat
alle mogelijke informatie aangaande testamenten
en legaten.Uiteraard zijn wij ook steeds bereid
tot een persoonlijk gesprek, op plaats en datum
die u het best passen.

