Nederland
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
VZW Living Waters Village Borneo heeft een ANBI-status met nummer 823772585
Goede doelen met ANBI-status hoeven géén belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Een
ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling
gebruikt voor het algemeen belang. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen
goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent inzetten voor hun
doelstelling.

De verschillende mogelijkheden
1. U hebt geen testament:
Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.
2. U hebt wel een testament: U kunt met een testament bepalen wie uw erfgenamen zijn en
wat er na uw overlijden moet gebeuren. U kunt speciale bepalingen opnemen voor goede
doelen te steunen of bijzondere zaken regelen als u een eigen bedrijf hebt.
3. Legaat: Wilt u geld of een andere bezitting aan iemand nalaten? Dan kan dat met een legaat.
Een legaat neemt u op in het testament. Hierin wijst u een bepaalde bezitting of een bedrag
toe aan een persoon of een goed doel. Het moet wel duidelijk zijn om welke bezitting het
gaat.

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.

