
 

CKG DE SCHOMMEL  

IN JE TESTAMENT  

 

 

CKG De Schommel geeft elk jaar honderden  

kinderen een mooiere toekomst.  

Wij zijn er om te zorgen dat ze een eerlijke start 
in het leven krijgen. 

Door uw duo-legaat, ten voordele van  

CKG De Schommel, helpt u ons dit te kunnen  

blijven doen. 

Afdeling te Tienen 

Waaibergstraat 50-52 

016/76 03 90 

Hoofdzetel te Averbode 

Westelsebaan 108 

013/78 07 30 

Afdeling te Leuven 

Celestijnenlaan 66 

016/84 79 50 

HET DUO-LEGAAT IN VOORBEELDEN 

Testament zonder duo-legaat: 

Jan laat zijn broer Tom €200.000 na. 

De berekening van de successierechten te betalen door 

Tom: 

30%op de eerste schijf van  €75.000 = €22.500 

55% op de tweede schijf van €50.000 = €27.500 

65% op de laatste schijf van €75.000 = 48.750 

Besluit: Tom moet dus bijna de helft van zijn  

erfenis afstaan aan de belastingen! 

Testament met duo-legaat: 

Via het duo-legaat laat Jan €120.000 na aan zijn broer 

Tom en €80.000 aan CKG De Schommel. 

De berekening van deze successierechten, te betalen 

door CKG De Schommel: 

8.8% op de €80.000 van CKG De Schommel= €7.040 

30% op de eerste schijf €75.000 voor Tom= €22.500 

55% op de laatste schijf €45.000 voor Tom= €24.750 

Besluit: Tom krijgt €120.000 netto en CKG De 

Schommel houdt €25.710 over. Tom heeft dus 

€18.750 meer dan bij de erfenis zonder duo-

legaat! 

 



WAT IS EEN DUO-LEGAAT 

Een duo-legaat is een bepaling in uw testament 

waarmee u een deel van uw vermogen nalaat aan 

uw erfgenamen en het andere deel aan een goed 

doel zoals CKG De Schommel. 

DUO 

‘Duo’ in Duo-legaat betekent dat u twee erfgena-

men/legatarissen in uw testament aanwijst.  

Hierbij laat u een deel van uw vermogen na aan 

een algemene legataris (CKG De Schommel) en 

een deel aan een bijzondere legataris (uw erfge-

namen). 

De algemene legataris (CKG De Schommel) krijgt 

de opdracht om alle successierechten te betalen 

van de bijzondere legataris (uw erfgenamen).  

Deze krijgt zijn erfdeel netto in handen en betaalt 

daarop geen successierechten. 

 

 

VOORDELEN VAN HET DUO-LEGAAT 

Het voordeel van het duo-legaat schuilt in de  

lagere successierechten die een privépersoon 

(geen bloedverwant of samenwonende) betaalt 

ten opzichte van een vzw (CKG De schommel).  

Een vzw betaalt 8,8% successierechten tegen-

over een privépersoon (afhankelijk van het bedrag 

en de graad van familieverwantschap) 45%, 55% 

of maximaal 65%. 

Het duo-legaat wordt dus vooral gebruikt voor 

mensen die willen nalaten aan een broer/zus, een 

neef/nicht, of een vriend(in) of kennis. 

Voor zover dat in het geval van een erfenis  

gepast is, kunnen we het duo-legaat dus duidelijk 

een win-win situatie voor alle partijen noemen. 

HOE BEGINT U ERAAN? 

Misschien weet u niet precies hoe u aan een tes-

tament moet beginnen. Over een duo-legaat kunt 

u altijd eens met ons komen praten, maar voor 

praktische ondersteuning kunt u best ten rade 

gaan bij uw notaris. Hij zorgt voor de zekerheid 

dat uw laatste wil wordt uitgevoerd. 

OVER CKG DE SCHOMMEL 

We richten ons naar gezinnen met kinderen van 0 

tot 12 jaar (met bijzondere aandacht voor de 0-6 

jarigen) die het tijdelijk moeilijk hebben met of 

vragen hebben bij de opvoeding en/of de zorg 

voor hun kinderen. Ieder gezin kan vrijwillig een 

beroep doen op ons. 

 

In onze werking neemt positief opvoeden als visie 

en aanpak een belangrijke plaats in. Dit wil zeg-

gen dat we kinderen zoveel mogelijk op een posi-

tieve manier benaderen. 

 

Wil je meer weten over CKG De Schommel? 

Contacteer ons of neem een kijkje op onze  

website: www.ckgdeschommel.be 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Tienen en omgeving (Hoegaarden, Linter, Bier-

beek, Boutersem, Attenhoven, Landen) melden er jaar-

lijks 45 gezinnen aan voor mobiele thuisbegeleiding. 


