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Leef jij voor altijd
voort in het hart
van een kind?
Stel je eens voor dat jij een kind een eerlijke kans kan geven. Een kans om
op te groeien zonder angst en honger. Een kans om naar school te gaan.
Een kans op een toekomst.
En beeld je dan eens in hoe dat kind met liefde over jou zou praten. Tegen
zijn vriendjes en vriendinnetjes. En later ook tegen zijn eigen kinderen.
Daar krijg je toch een warm gevoel van?
Dat jij op die manier kan verder leven in het hart van al deze kinderen…
Laat de kans op zoiets moois niet voorbijgaan. Lees rustig deze gids en
ontdek hoe je UNICEF opneemt in je testament.
Wij beantwoorden al je vragen en staan je bij in je keuze.

Michel Lorge werkt al ongeveer 20 jaar bij
UNICEF. Hij helpt dagelijks mensen zoals
jij met hun testament.
We kunnen je gratis adviseren. Bel Michel
Lorge en zijn team op 02 230 59 70.
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Een kind heeft jouw hulp nodig,
ook als jij er niet meer bent
Sommige kinderen starten niet met gelijke kansen. Extreme droogte,
langdurige hongersnood, verwoestende natuurrampen… Elke dag slaat
het noodlot ergens toe. En het zijn de kleinsten en meest kwetsbaren
onder ons, de kinderen, die er altijd het grootste slachtoffer van zijn.
Elke dag is er ergens een kind dat hulp nodig heeft. Jouw hulp. Help een
kind, ook als je er niet meer bent.

Een deel van je vermogen maakt al
een groot verschil
Uiteraard wil je eerst goed zorgen voor je geliefden. Maar misschien wil je
meer doen, en de wereld een beetje beter maken. Wel dat kan.
Een deel van je vermogen volstaat al om ervoor te zorgen dat een kind
opgroeit zonder angst of honger. Met een deel van jouw vermogen, geef
jij een kind al de kans op een ander leven.

Goed geregeld, dat lucht op!
Laat het opstellen van je testament geen aanslepende zorg worden. Het is
belangrijk, voor jezelf én je nabestaanden, dat je nu beslist over je erfenis.
Een testament geeft je gemoedsrust. Want alleen met een testament ben
je er zeker van dat jouw wensen gerespecteerd zullen worden.
Wij helpen je graag gratis en vrijblijvend, bel Michel Lorge en zijn team
op 02 230 59 70.
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“

Meer dan 20 jaar geleden heb ik dan ook besloten
om mijn vermogen met een aantal organisaties te
delen waaronder UNICEF. Ik schrijf dit voor wie in
dezelfde situatie zit, maar twijfelt om een goed doel
op te nemen in zijn testament. Je bewijst er de
mensheid niet alleen een dienst mee, maar je hebt
ook het gevoel dat je troost. - J. Morau

”
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Maak het je makkelijk, laat je helpen
met je testament
Een testament opstellen doe je niet in 1,2,3. Je moet er goed over
nadenken. Maar met de juiste hulp, is het makkelijker dan je denkt.
Achteraan vind je fiches met de 4 belangrijkste stappen die je moet
volgen. En een handig werkdocument dat je helpt met die stappen.
Bovendien komen wij je ook graag persoonlijk helpen, bij jou thuis. Je
hoeft ons enkel maar even te bellen. Met plezier vertellen we jou welke
projecten je kan opnemen in je testament en we beantwoorden al je
vragen. Je mag ons gerust ook zelf een bezoekje brengen.

Wat gebeurt er met je vermogen als je
geen testament opstelt?
Als je zelf geen testament opstelt, regelt de wetgeving alles. Je
bezittingen en je geld worden dan verdeeld onder je zogenaamde
‘wettelijke erfgenamen’. Je echtgenoot, kinderen (of je kleinkinderen)
en ouders hebben altijd recht op een deel van je erfenis. Dit zijn de
zogenaamde ‘reservataire erfgenamen’.
Heb je geen wettelijke erfgenamen, dan gaat alles naar de staat (meer
bepaald de gewesten). Wil je een kind in nood helpen door UNICEF te
steunen? Alleen met een testament kan dat.
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Met een legaat kies jij
Met een legaat schenk je (een deel van) je bezittingen aan een persoon
of organisatie van jouw keuze. Dit gebeurt via een testament. Er zijn
verschillende soorten legaten die allemaal hun voordelen hebben.

Geen kinderen of kleinkinderen?
Heb je geen kinderen of kleinkinderen? Dan is UNICEF België aanstellen
als legataris voor de totaliteit van je goederen (algemeen legaat) of voor
een bepaalde som de beste manier om kinderen te helpen.
Je kan ook helpen met een specifiek legaat. Dat wil zeggen dat je een
deel van je bezittingen, een gebouw of een waardevol voorwerp zoals een
kunstwerk nalaat aan UNICEF. In bepaalde gevallen kan een duolegaat
interessant zijn.
Met een duolegaat laat je minstens 50% van je bezittingen na aan één of
meerdere goede doelen. Zij betalen dan alle successierechten, dus ook
die van alle andere erfgenamen.
Uiteraard moet het aandeel dat je aan het goede doel schenkt groot
genoeg zijn, zodat het goede doel nog voldoende overhoudt nadat het de
successierechten en andere kosten heeft betaald. Denk bijvoorbeeld aan
30 000 euro. Omdat UNICEF een instelling van openbaar nut is, betalen
we minder successierechten.
Wil je graag weten hoe je een legaat opstelt ten voordele van UNICEF?
Neem contact op met Michel Lorge en zijn team op 02 230 59 70.

Naast een legaat zijn er nog andere opties
om een kind te helpen. Je kan bijvoorbeeld
UNICEF aanduiden als begunstigde van je
levensverzekering. Als je UNICEF België opneemt in
je levensverzekering, spaar je vandaag al voor onze
missies van morgen.
Hoe ga je te werk? Je kunt een nieuwe
levensverzekering ondertekenen met UNICEF België
als begunstigde, of je past je huidige contract aan ten
voordele van onze organisatie.
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Zijn er nog andere mogelijkheden?
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Jouw hulp maakt het verschil,
daar zorgt UNICEF voor
Met jouw vermogen brengen we zoveel mogelijk verandering in het leven
van een kind in nood…
Onze experts zetten zich al sinds 1946 in om kinderen in nood te helpen.
We zijn aanwezig in 190 landen en gebieden, meer dan eender welke
andere organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind.

“

Het is niet omdat je je testament opstelt dat je met
één been in je graf staat. In tegenstelling: je leeft
juist veel rustiger, zonder zorgen. Bovendien ligt
niets vast, een testament kan je altijd nog
aanpassen. Wat ons betreft, is één ding zeker. We
helpen kwetsbare kinderen met onze spaarcenten.

- Angèle en Jean-Claude

”
UNICEF is volledig afhankelijk
van vrijwillige donaties. Wij
weten dus hoe belangrijk elke
gift is, hoe klein ook. Het is onze
missie om elk kind te helpen.
Daarom bieden we beproefde
of vernieuwende oplossingen,
eenvoudig en efficiënt,
kwalitatief en betaalbaar.
Bel Michel Lorge en zijn team
op 02 230 59 70 voor een
gesprek.
We komen ook graag bij je
thuis om je meer te vertellen
over UNICEF en de legaten.
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Werkdocument voor het opstellen
van jouw testament
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De 4 stappen bij het
opstellen van je testament
Gebruik hiervoor het handige ‘Mijn testament: werkdocument’

1. Breng je bezittingen in kaart
Wat is de waarde van al je bezittingen? Zoals geld, aandelen,
een huis, een appartement, een grond, juwelen, goud, een
voertuig, antiek, verzamelingen...

2. Lijst je wettelijke erfgenamen op
Je ‘wettelijke erfgenamen’ zijn de erfgenamen die volgens de
wet recht hebben op een deel van jouw bezittingen: kinderen,
ouders.

3. Aan wie wil je wat geven?
Wil je naast je wettelijke erfgenamen nog iets nalaten aan een
organisatie als UNICEF?

4. Schrijf je testament zelf of
schakel een notaris in
Onder bepaalde voorwaarden mag je je testament zelf
schrijven. Toch zorgt een notaris voor extra zekerheid. Hij kan
je testament registreren zodat het niet verloren kan gaan of
aangepast worden zonder dat jij dat weet. Je bereidt je best
goed voor, voor je naar de notaris gaat.
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5 goede redenen om
voor UNICEF te kiezen
Een lokale aanwezigheid met een globale impact
UNICEF werkt in 190 landen en gebieden. Daardoor kunnen we een succesvolle aanpak
in het ene land makkelijk aanpassen aan de specifieke uitdagingen van een ander land.
Zo reageren we snel en doeltreffend op eender welke noodsituatie want we zijn al ter
plaatse als er een ramp gebeurt.

Meer levens redden met minder geld
We zijn een van de grootste organisaties ter wereld die zich inzetten voor kwetsbare
kinderen. We zijn ook een van de belangrijkste afnemers van humanitaire hulpmiddelen
als vaccins, muggennetten en voedingssupplementen. Zo kunnen wij voor hetzelfde
bedrag meer verkrijgen dan veel andere organisaties en in verhouding meer sparen.

Snel bij élke ramp
Onze wereldwijde aanwezigheid en internationale bevoorradingsketen zorgen ervoor
dat wij noodhulp zeer snel daar krijgen waar ze nodig is. Zodat kwetsbare kinderen snel
worden geholpen met veilig water, zuiver sanitair, voeding en onderwijs.

Een invloedrijke stem voor kwetsbare kinderen
UNICEF is de invloedrijke, onafhankelijke stem die opkomt voor de rechten van kinderen
en in het bijzonder kwetsbare kinderen. Onze onderzoeken over de situatie waarin
kinderen leven zijn het referentiepunt voor overheden, beleidsmakers, journalisten,
onderzoekers en advocaten. Op die manier bouwen we met z’n allen een betere wereld
voor elk kind.

100% zekerheid dat jouw geld goed gebruikt wordt
Openheid over wat er met het geld van onze schenkers gebeurt, vinden we
buitengewoon belangrijk. Wij zijn stichtend lid van de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving. We worden doorgelicht door zowel onafhankelijke organisaties als
UNICEF internationaal én ook door het Ministerie van Financiën. Op www.unicef.be kan je
op elk ogenblik nagaan hoe onze fondsen het voorbije jaar zijn ingezet.

Met UNICEF help jij een kind op de best mogelijke manier.

UNICEF België I Keizerinlaan 66 I 1000 Brussel I T 02 230 59 70 I info@unicef.be I www.unicef.be

IBAN : BE31 0000 0000 5555 BIC: BPOTBEB1
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‘Mijn testament: werkdocument’
1. Breng je bezittingen in kaart
Schrijf de waarde van al je bezittingen op zoals: geld, aandelen, een huis, een
appartement, een grond, juwelen, een voertuig, antiek, verzamelingen…

2. Lijst je wettelijke erfgenamen op
Je ‘wettelijke erfgenamen’ zijn de erfgenamen die volgens de wet recht hebben
op een deel van jouw bezittingen: nog levende kinderen of ouders (en indien de
kinderen niet meer leven, de kleinkinderen).

We helpen je graag gratis en vrijblijvend.
Bel Michel Lorge en zijn team op 02 230 59 70

3. Aan wie wil je wat geven?

4. Schrijf je testament zelf of schakel een notaris in
Onder bepaalde voorwaarden mag je je testament zelf schrijven. Toch zorgt
een notaris voor extra zekerheid. Hij kan je testament registreren zodat het niet
verloren kan gaan of aangepast worden zonder dat jij dat weet. Je bereidt je best
goed voor, voor je naar de notaris gaat.

Het eigenhandig testament (handgeschreven)
Om rechtsgeldig te zijn, moet dit testament helemaal door jezelf met de hand
zijn geschreven, gedateerd en van je handtekening voorzien. Er mag geen enkel
gedrukt deel in voorkomen, anders is het ongeldig.
Als je reservataire erfgenamen hebt, gaat een kwart, een derde of zelfs de
helft van je erfenis naar die personen. Wat daarna overblijft heet het ‘beschikbare
gedeelte’. Dat deel kan je nalaten aan UNICEF België via een legaat.
Vanaf 1 september 2018 gaat een wetswijziging van kracht waardoor het
beschikbare gedeelte groter wordt. Dat zal voortaan altijd minstens de helft
van je erfenis bedragen. Zo kan je dus ook een groter stuk van je erfenis aan
UNICEF België schenken.

Voorbeeldtekst testament

In dat geval kan je je testament als volgt opstellen:

Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte
wilsbeschikkingen.
Ik, ondergetekende <naam, voornaam>, geboren te <plaats>, op <datum>,
en wonende te <adres>, verklaar het grootst beschikbare gedeelte van mijn
bezittingen, zowel roerend als onroerend, na te laten aan UNICEF België, met als
zetel 1000 Brussel – Keizerinlaan 66.
Eigenhandig geschreven op <datum> te <plaats>.
<Handtekening>
Als je geen enkele reservataire erfgenaam hebt, dan kan je UNICEF België
aanstellen als legataris voor de totaliteit van je goederen (algemeen legaat) of
voor een bepaalde som, of nog voor een percentage van je eigendom.

Voorbeeldtekst testament

Als je UNICEF België wil aanstellen als legataris voor de totaliteit van je
goederen, kan je je testament zo opstellen:

Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte
wilsbeschikkingen.
Ik, ondergetekende <naam, voornaam>, geboren te <plaats>, op <datum>,
en wonende te <adres>, verklaar UNICEF België, met als zetel 1000 Brussel –
Keizerinlaan 66, als algemeen legataris aan te wijzen.
Eigenhandig geschreven op <datum> te <plaats>.
<Handtekening>

Voorbeeldtekst testament

Als je UNICEF België wil aanstellen als legataris voor een percentage van je
goederen, kan je je testament zo opstellen:

Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte
wilsbeschikkingen.
Ik, ondergetekende <naam, voornaam>, geboren te <plaats>, op <datum>, en
wonende te <adres>, verklaar dat <meneer of mevrouw X/vzw Y/ stichting Z>
de verantwoordelijkheid krijgt om een legaat van X% of om mijn huis of
appartement na te laten aan UNICEF België, met als zetel 1000 Brussel –
Keizerinlaan 66.
Eigenhandig geschreven op <datum> te <plaats>.
<Handtekening>
Het authentiek testament
Een testament is ‘authentiek’ als je het dicteert aan een notaris in bijzijn van
twee getuigen, of aan twee notarissen. Dat wordt vervolgens geregistreerd in
het Centraal Register van Testamenten, maar zonder de inhoud ervan bekend te
maken.
Deze formule biedt je belangrijke voordelen. Je testament is volgens de
wettelijke bepalingen opgesteld en kan niet verloren raken. Daarom is het
aangeraden dat je een eigenhandig geschreven testament bij de notaris
neerlegt.

Kan je een testament later nog veranderen?
JA. Op elk moment. Het enige geldige testament is datgene wat laatst
geschreven is. En dat testament herroept alle vorige testamenten.

100% confidentialiteit
We helpen je graag met je testament. Uiteraard respecteren wij je privacy
en gaan we vertrouwelijk om met al je gegevens.

We helpen je graag gratis en vrijblijvend.
Bel Michel Lorge en zijn team op 02 230 59 70

!
Hervorming van het erfrecht
Meer beschikkingsvrijheid voor de erflater:
De nieuwe wetgeving rond het erfrecht wijzigt de erfrechtelijke reserve van
kinderen en ouders. Het beschikbare gedeelte van je nalatenschap wordt groter.
Hierdoor kan je een groter deel van je vermogen toekennen aan een goed doel
of aan derden.
Bijvoorbeeld :
De erfrechtelijke reserve voor kinderen varieert naargelang het aantal kinderen.
Als je drie kinderen hebt, krijgen zij vandaag in totaal 75% van je erfenis.
Vanaf 1 september 2018 bedraagt dat nog slechts 50%, ongeacht het
aantal kinderen.

Beter anticiperen
Via erfovereenkomsten heb je de kans om je erfenis beter te organiseren en te
verdelen, in samenspraak met je kinderen.

Wij staan altijd voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Aarzel niet om
gratis advies te vragen. Bel Michel Lorge en zijn team op 02 230 59 70.

Je kunt ook contact opnemen met je gebruikelijke notaris of de
Koninklijke Federatie van Belgische notarissen.
www.notaris.be
Bergstraat 30-34 in 1000 Brussel
02 / 505.08.11
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En waarom geen
levensverzekering?
Heb je er al eens aan gedacht om een levensverzekering af te sluiten?
Die zorgt ervoor dat je geleidelijk een kapitaal opbouwt dat in geval van
overlijden wordt uitbetaald aan de begunstigde(n) die je zelf hebt gekozen.

De voordelen van een levensverzekering.
Jij kiest waar je kapitaal naartoe gaat.
Jij beslist helemaal zelf waar je kapitaal naartoe gaat als je komt te overlijden.
Dat kúnnen je wettelijke erfgenamen zijn, maar het hoeft niet. Op het
moment dat het contract wordt ondertekend, kan je zelf je begunstigde(n)
aanwijzen. Bovendien kan je in de loop van het contract wanneer je maar wil
de begunstigde(n) wijzigen.
Een levensverzekering is geen erfenis.
Het grootste voordeel: je betaalt bij een levensverzekering geen notaris- of
registratiekosten.
Als de begunstigde één van je wettelijke erfgenamen is, ontvangt hij het
kapitaal – zelfs als hij afstand heeft gedaan van de erfenis. Als je meerdere
begunstigden hebt aangeduid, wordt het kapitaal verdeeld volgens de delen
die jij hebt toegewezen, en niet volgens de regels van een wettelijke of
testamentaire erfenis.
Het kapitaal dat wordt overgedragen aan UNICEF blijft onderworpen aan de
erfbelasting – 6,6% in Brussel, 7% in Wallonië en 8,5% in Vlaanderen.

UNICEF aanwijzen als begunstigde.
Draag je een warm hart toe aan de initiatieven van UNICEF? Je kan ons
aanwijzen als begunstigde van je levensverzekering en ons zo helpen onze
missies te vervullen.
Hoe dat in zijn werk gaat? Neem contact op met je bank, verzekeraar of
de financiële instelling van je keuze. Zij zullen de formule aanbevelen die
het best bij je past.

