
U wil hét VERSCHIL blijven 
maken…met ook voordelen voor uw 
erfgenamen ?! 
 	  
Door ‘SOS Zoutmijnkinderen-India vzw’, Kachtemsestraat 32, 8800 Roeselare op te 
nemen in uw testament helpt u mee het verschil maken voor kansarme kinderen in 
het zuiden van Tamil Nadu. 
  
Onze DOELGROEPEN zijn: 
de kinderen van de allerarmsten: zoutmijnarbeiders en landloze boeren; 
de kinderen van de uitgestotenen: zigeuners, slangenvangers, melaatsen; 
de kinderen met een beperking: lichamelijk, mentaal, meervoudig of zintuigelijk. 
kansarme ongeschoolde, verstoten en alleenstaande vrouwen 
 
Het DOEL van onze VZW is: 

• Kleuter- en basisonderwijs voor alle kinderen uit onze doelgroepen 
• Gezondheidszorg (onderzoek – voedingssupplementen – behandeling) 
• (Drink)watervoorziening 
• Noodzakelijke basis-infrastructuur in de dorpsschooltjes (schoolbord en -banken, 

toiletten,...) 
• Betere huisvesting 
• Empowerment van kansarme vrouwen en volwassenen met een beperking d.m.v. vorming en 

tewerkstelling 
 
Onze PARTNER in INDIA is SCAD (Social Change And Development) 
 
Graag meer info? Dit kan via e-mail info@zoutmijnkinderen.be of door een kijkje te 
nemen op www.zoutmijnkinderen.be. 
  
Hoe kan ik in een deel van mijn nalatenschap schenken aan ‘SOS 
Zoutmijnkinderen-India’? 
Vermeld in uw testament welk deel van uw erfenis u via legaatschenking of duo-
legaatschenking wil nalaten aan ‘SOS Zoutmijnkinderen-India vzw’. Schrijf dit zelf 
(persoonlijk met de hand geschreven en voorzien van een datum en handtekening) 
of laat het opmaken door een notaris. 
Wat is een legaat? 
Een legaat is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een 
bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Een legaat is dus een 
schenking via testament en krijgt pas uitwerking bij de dood van de schenker.  
Diegene die een legaat ontvangt kan een persoon zijn, een organisatie of erkende 
vereniging zoals ‘SOS Zoutmijnkinderen-India vzw’. 
Wat is een duo-legaat? 
In België moeten vaak hoge successierechten betaald worden. Wie een grote som 
geld erft, houdt daar vaak maar weinig van over. Neemt u echter een duo-legaat op 
in uw testament, dan hoeven uw erfgenamen geen successierechten te betalen. 
 
Wat zijn de voordelen van een duo-legaat aan ‘SOS Zoutmijnkinderen-India vzw’? 
 
1. Uw nalatenschap krijgt een ‘bijzondere bestemming’. 



Door ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ te legateren, creëert u kansen en betere 
levensomstandigheden voor kinderen (ook met een beperking) uit heel arme en 
uitgestoten bevolkingsgroepen in het Zuiden van Tamil Nadu (India). 
  
2. Uw begunstigden genieten een fiscaal voordeel. 
Uw erfgenamen hoeven geen successierechten te betalen voor hun deel van de 
erfenis. ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ betaalt immers al de successierechten.  
SOS Zoutmijnkinderen-India geniet het voorkeurstarief voor ‘goede doelen’. Dit 
tarief ligt vast en is niet afhankelijk van de grootte van uw nalatenschap. Het tarief 
is verschillend in de gewesten. In Vlaanderen bedraagt het tarief 8.5%. 
 
3. U bent gerust dat alles goed geregeld is. 
U kan er op vertrouwen dat ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ een toegekend legaat 
met de nodige ernst en groot respect voor uw wilsbeschikking beheert. De 
overheid, notaris en een eventuele testamentuitvoerder zien erop toe dat alles 
correct verloopt. 
  
Een voorbeeld ter verduidelijking 
Bij een gewoon legaat: 
Marc is kinderloos. Hij laat 25.000 euro na aan zijn nichtje Sophie. 
• Sophie betaalt 45% successierechten op de schijf tot 75.000 euro (hoogste tarief 
voor neven, nichten, tantes, ooms en ‘vreemden’) = 25.000 x 45% = 11.250 euro. 
• Sophie houdt (25.000 - 11.250 =) 13.750 euro over. 
Bij een duo-legaat: 
Marc verdeelt zijn vermogen van 25.000 euro tussen zijn nichtje Sophie die 15.000 
euro krijgt en SOS Zoutmijnkinderen-India die 10.000 euro krijgt. 
• Sophie betaalt geen successierechten. Die worden immers betaald door SOS 
Zoutmijnkinderen-India.  Zij houdt dus netto 15.000 euro over. 
• SOS Zoutmijnkinderen-India betaalt: 15.000 x 45% (de successierechten van het 
deel dat Sophie krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = 6.750 euro + 
10.000 x 8,5% (de successierechten van het deel dat SOS Zoutmijnkinderen-India 
krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties) = 850 euro = samen 
7.630 euro. 
SOS Zoutmijnkinderen-India houdt dus netto (10 000 - 7 600=) 2.340 euro over. 
Sophie houdt netto meer over van het vermogen van Marc én SOS 
Zoutmijnkinderen-India wordt gesteund. 
 
Bij wie kan ik terecht voor meer info? 
Mevr. Marjolijn Vergote, voorzitter SOS Zoutmijnkinderen-India, is bereid om 
discreet en geheel vrijblijvend uw vragen te beluisteren/te beantwoorden. 
Mogelijks kan het wenselijk zijn om bijkomend advies in te winnen bij een notaris. 
E-mail: info@zoutmijnkinderen.be 
Gsm: 0473 428141 (bij voorkeur buiten de kantooruren) 
	  


