
Hoe maakt u het Pedagogisch Centrum Wagenschot tot uw erfgenaam 

Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw is gerechtigd om uw legaat te aanvaarden onder 
fiscaal gunstige voorwaarden. De staat rekent ons slecht 8,8% successierechten aan.  

De informatie die hier volgt is gebaseerd op officiële gegevens. Uw notaris kan u steeds 
volledig informeren.  

Verder staan wij u graag te woord in geval u meer informatie wenst of indien u meer wenst te 
weten over ons werk. U kan daarvoor contact nemen met Marc Tieberghien op het nummer 
09 280 89 60. 

 

Wat kunt u via uw testament nalaten 

Wat u nalaat, kan een geldbedrag, een huis of een stuk grond zijn. Het kunnen aandelen of 
waardepapieren zijn. U kan een bepaald deel van hun vermogen aan ons toevertrouwen. Of 
u kan uw gehele bezit schenken aan het Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw.  

Hoe kan u een testament maken 

Er zijn verschillende manieren om geldig een testament op te maken. 

Het authentiek of notarieel testament 

Uw notaris vertelt u concreet en in vertrouwen hoe u uw nalatenschap het best regelt. Als hij 
u bijstaat, bent u er zeker van dat uw testament geldig is. Hij zal er ook over waken dat uw 
wil later correct wordt uitgevoerd. Het document dat hij samen met u opmaakt heet een 
authentiek of notarieel testament. Het biedt u de grootste zekerheid. 

Het eigenhandig testament 

U kan uw testament ook zelf opstellen. In dit geval is het verstandig om het door de notaris te 
laten nakijken. We tonen u verder enkele voorbeelden van een zelfgeschreven 
wilsbeschikking. Een eigenhandig testament is rechtsgeldig op voorwaarde dat het met de 
hand geschreven is, gedateerd en ondertekend. Strikt genomen hoeft u zo’n eigenhandig 
testament niet bij de notaris te deponeren. Toch raden we u dat aan. Uw testament wordt 
dan opgenomen in het Centraal Register voor Uiterste Wilsbeschikkingen. Deze databank 
zorgt ervoor dat uw testament altijd kan worden teruggevonden en uitgevoerd. 



Veel gestelde vragen 

Ik heb al een testament, kan ik het nog veranderen? 

Een testament wordt pas effectief na het overlijden van de erflater. U kunt het dus op elk 
moment herroepen. Als u alle voorgaande testamenten herroept, wordt bij overlijden alleen 
rekening gehouden met uw allerlaatste wilsbeschikking.  

Kan ik het Pedagogisch Centrum Wagenschot steunen en tegelijk ook mijn 
familie/vrienden begunstigen? 

Ja, dat kan. Door middel van de techniek van het ‘duolegaat’ of ‘vzw-legaat’, kan u een deel 
van uw vermogen via testament toewijzen aan het Pedagogisch Centrum Wagenschot 
zonder uw erfgenamen te benadelen. Een duolegaat maakt een besparing op de 
successierechten, waarvan zowel uw erfgenamen als het Pedagogisch Centrum 
Wagenschot genieten.  

Het duolegaat is vooral interessant als u iets wilt nalaten aan familie of vrienden die hoge 
successierechten moeten betalen. In het duolegaat bepaalt u eigenlijk zelf dat een gedeelte 
van die hoge successierechten naar het Pedagogisch Centrum Wagenschot gaat. Uw familie 
of vrienden worden hierdoor niet benadeeld. 

 



Voorbeelden van een eigenhandig testament 

 

Voorbeeld 1 
U laat een bepaald deel van uw bezittingen na aan het Pedagogisch Centrum 
Wagenschot vzw 

 

Ik ondergetekende (voornaam, naam en adres) 

 

verklaar mijn testament als volgt op te maken. 

Ik herroep alle vorige testamenten en wilsbeschikkingen die ik voor deze zou hebben 
opgemaakt. 

Ik wens bij mijn overlijden een deel van mijn bezittingen na te laten aan het Pedagogisch 
Centrum Wagenschot vzw.  

Ik schenk aan het Pedagogisch Centrum Wagenschot, Steenweg 2 – 9810 Eke-Nazareth 

een som van …………………………………….. euro 

volgende onroerende goederen 
…………………………………………………………………………………… 

volgende roerende goederen 
…………………………………………………………………………………… 

enz …………………………………………………………………………………… 

 

Gedaan te (plaats) op (datum) 

 

 

 

Handtekening 



Voorbeeld 2 
U hebt geen wettelijke erfgenamen en wijst het Pedagogisch Centrum Wagenschot 
aan als algemeen legataris. 

 

Ik ondergetekende (voornaam, naam en adres)  

 

verklaar mijn testament als volgt op te maken.  

Ik herroep alle vorige testamenten en wilsbeschikkingen die ik voor deze zou hebben 
opgemaakt. 

Ik schenk al mijn roerende en onroerende goederen aan het Pedagogisch Centrum 
Wagenschot, Steenweg 2 – 9810 Eke-Nazareth.  

In zijn hoedanigheid van algemene legataris zal het Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw 
er zorg voor dragen dat mijn legaat volledig ten goede komt aan haar werk met kansarme 
jongens en meisjes met ernstige moeilijkheden. 

 

Gedaan te (plaats) op (datum)  

 

Handtekening  

 

 

 

 


