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SAMEN STRIJDEN VOOR

GEZONDE HARTEN



Van harte dank, 
 om met ons mee te strijden!

Ieder uur overlijden drie Belgen aan hart- en vaataandoeningen. 
Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten nog steeds de voornaamste 
doodsoorzaak. Dat cijfer kan alleen dalen door actieve preventie. 

Preventie is een werkwoord. Precies dat werk is wat de Belgische 
Cardiologische Liga doet.

Al meer dan 50 jaar redden wij levens dankzij uw steun. Ons werk gebeurt 
immers aan de bron: alle Belgen informeren, hen persoonlijk en zonder 
te oordelen op weg helpen naar een gezonder leven, kosteloos toegang 
verschaffen tot een beter inzicht in de werking van hun hart – motor van het 
leven – en tot vroegtijdige opsporing van aandoeningen.

Dat alles behoort tot óns werk, maar u bent diegene die dat mogelijk 
maakt: u, samen met alle cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen die 
aan onze zijde meevechten. Sinds 1968 nemen wij  preventie van hart- en 
vaatziekten ter harte dankzij giften en legaten van gulle medeburgers. 

U hebt de macht in handen om ons te laten strijden en om duizenden 
mensen langer te laten leven, met  één gebaar.

DE OPDRACHT VAN DE

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

Een screening gebeurt misschien één keer per jaar

preventie dagelijks.



Sandrine Daoud
Algemeen directrice

Prof. Dr. Antoine Bondue
Voorzitter van het Wetenschappelijk 
Comité
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Dankzij uw legaat kan de Belgische Cardiologische Liga:

De bevolking informeren over cardiovasculaire risico’s
(via kranten en andere media, campagnes)

Raadgevingen, begeleiding en andere relevante informatie 
verspreiden die uitgaat van cardiologen die zich rechtstreeks 
tot de bevolking richten

Patiënten die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen 
en hun familie helpen en steunen door persoonlijk 
antwoorden te bieden op de vragen waar ze mee zitten

Grootschalige preventiecampagnes organiseren om de 
bevolking te helpen gezonder te leven

Proactief risicofactoren opsporen onder de bevolking 
om cardiovasculaire problemen te voorkomen. Dat 
opsporingsonderzoek vindt plaats op openbare locaties en 
is kosteloos

Kosteloze raadplegingen bij cardiologen organiseren voor 
de meest behoeftigen

Steun verlenen aan patiëntenverenigingen en 
organisaties die zich op het terrein inzetten voor een 
doeltreffende aanpak van hart- en vaataandoeningen

Belgische politici en bedrijven sensibiliseren voor de 
cardiovasculaire problematiek

ENKELE REDENEN

OM TE STEUNEN

WAARTOE DIENT UW LEGAAT?



Uw schenking gaat immers rechtstreeks naar de Belgische bevolking in 
de vorm van informatie, opsporing of begeleiding van patiënten.

De Belgische Cardiologische Liga, een betrouwbare bondgenoot
voor een kerngezond hart!

Door de Belgische Cardiologische Liga in uw testament op te nemen

stelt u een gul en blijvend gebaar.

De Belgische Cardiologische Liga is aangesloten bij de 
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)

Onze gecontroleerde jaarrekeningen worden transparant bekendgemaakt op donorinfo.be
Onze acties verschijnen op

liguecardioliga.be  

BELGISCHE
CARDIOLOGISCHE
LIGA VZW



U kunt de Belgische Cardiologische Liga aanduiden als legataris in uw 
testament. 

Op die manier regelt u uw nalatenschap sereen en zorgt u er in alle vrijheid 
voor dat uw legaat een zaak ten goede komt die u nauw aan het hart ligt.

WAT IS EEN

LEGAAT?

u schrijft, dateert en ondertekent 
het eigenhandig en kunt het 
zelf bewaren of aan een notaris 
toevertrouwen.

met andere woorden een 
testament dat u dicteert aan 
een notaris, die het noteert. U 
ondertekent het en de notaris 
bewaart het.

Daartoe kunt u op      verschillende manieren een testament 
opstellen:

2

Een handgeschreven testament Een authentiek testament



U mag daarin alles opnemen wat deel uitmaakt 
van uw vermogen: baar geld, effecten en 
beleggingen, roerende of onroerende goederen, 
pensioenfondsen, kapitalen uit verzekeringen, 
kunstwerken, juwelen.

Het is van belang dat u met een notaris bespreekt 
wat de beste oplossing voor u is. Afhankelijk van de 
samenstelling van uw vermogen, van uw gezinssituatie 
en van de begunstigden van uw nalatenschap. 

U kunt uw testament te allen tijde herroepen of wijzigen.

Drie manieren om de Belgische Cardiologische 
Liga in uw testament op te nemen:

1 • ALGEMEEN LEGAAT:   

U laat al uw bezittingen na aan één of meer personen of organisaties. 

2 • LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL :

U laat een deel van uw bezittingen na een één of meer personen of 
organisaties.

3 • BIJZONDER LEGAAT :

U laat een welbepaalde bezitting (een huis, een kunstwerk) na aan de 
Belgische Cardiologische Liga.



kunt u onder andere opteren voor een duolegaat: wij betalen de 
successierechten, uw erfgenamen niet.
 
De wettelijke basis van het fiscaal voordeel dat een duolegaat inhoudt is 
artikel 64, lid 2 van het wetboek der successierechten (voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest). Daarin staat dat persoon X (bv. 
uw buurvrouw Griet) een legaat ontvangt dat vrij is van successierechten 
op voorwaarde dat persoon Y (bv. de Belgische Cardiologische Liga) ook de 
successierechten van X (Griet) betaalt.

Worden uw legaten aan goede doelen zeer 
laag belast.
 
Het Waalse en het Brusselse Gewest hanteren 
een verlaagd tarief voor de successierechten 
voor schenkingen en legaten aan goede doelen, 
slechts 7%.

Het bedrag van de successierechten dat uw erfgenamen zullen moeten 
betalen, hangt af van een aantal factoren: de verwantschapsgraad, de 
waarde van wat ze erven en het gewest waarin u officieel woont.
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ALS U OFFICIEEL IN HET

BRUSSELS OF WAALS GEWEST WOONT

Er zijn      voorwaarden : 

• U moet een testament opstellen

• U laat een deel van uw bezittingen na aan één of meer personen          
  (persoon X)

• U laat het overblijvende deel na aan een erkende instelling (persoon Y)          
  die alle seccessierechten zal moeten betalen



Stel dat u aan uw buurvrouw Griet 

600.000 € euro wilt nalaten

BRUSSELS GEWEST

WAALS GEWEST

50/50

50/50

100%

100%

Aandeel van Griet

Aandeel van Griet

Aandeel van Griet

Aandeel van Griet

Aandeel van de  Liga

Aandeel van de  Liga

Aandeel van de  Liga

Aandeel van de  Liga

Netto na betaling
van de successierechten

Netto na betaling
van de successierechten

141.875€ 300.000€ 60.875€0€

DUOLEGAAT

DUOLEGAAT

DUOLEGAAT

DUOLEGAAT

ZONDER

ZONDER

MET

MET

Netto na betaling
van de successierechten

161.250€ 0€
Netto na betaling

van de successierechte

300.000€ 80.250€

Dankzij het duolegaat :
krijgt Griet enerzijds meer geld en hoeft ze niets aan de Belgische staat te 
betalen, en helpt u anderzijds de Belgische Cardiologische Liga om haar 
werk voor te zetten.



?
Wordt u vrijgesteld van belastingen op legaten en schenkingen aan goede 
doelen
 
Het Vlaams Gewest hanteert sinds 1 juli 2021 een vrijstelling van de 
schenkings- en successierechten voor schenkingen en legaten aan goede 
doelen.

Met andere woorden: als iemand die officieel in het Vlaams Gewest woont, 
besluit om een schenking te doen aan de Belgische Cardiologische Liga, dan 
krijgen wij het volledige bedrag.

Sinds 1 juli 2021 is een duolegaat niet meer mogelijk voor wie in het Vlaams 
Gewest woont. Maar u kunt de Belgische Cardiologische Liga uiteraard nog 
altijd opnemen in uw testament.

ALS U OFFICIEEL IN HET

VLAAMS GEWEST WOONT



?
Moet ik de Belgische 
Cardiologische Liga laten weten 
dat ik haar als legataris aanduid?

Wij vragen u niet ons in te lichten 
als u ervoor geopteerd hebt ons in 
uw testament op te nemen. Maar 
als u toch besluit om dat te doen, 
dan zullen we u van harte kunnen 
bedanken en u meteen heel 
concreet meedelen wat we precies 
zullen kunnen doen dankzij uw 
gebaar.

Is er een minimumbedrag om 
een legaat aan de Belgische 
Cardiologische Liga te schenken?

Een minimumbedrag is niet 
vereist. Wij zijn voor elk legaat 
even dankbaar en gaan er even 
professioneel mee om, hoe groot 
of hoe klein het bedrag ook is. 
Wat telt is niet het cijfer maar de 
beslissing om de gezondheid van 
hart en bloedvaten te steunen.

Mag ik met een legaat iets 
anders nalaten dan geld?

U mag via een legaat inderdaad 
alles nalaten wat tot uw vermogen 
behoort: roerend en onroerend 
goed, pensioenfondsen, kapitalen 
uit verzekeringen, kunstwerken, 
juwelen.

Kan ik de Belgische 
Cardiologische Liga op een 
andere manier steunen dan met 
een legaat?

Vanzelfsprekend! U kunt ons 
steunen met eenmalige giften, 
door een regelmatige donateur te 
worden of door lid te worden van 

Wat gebeurt er als ik geen testament maak?

Als u wettige erfgenamen hebt, zullen die uw vermogen erven en daarop de 
successierechten moeten betalen die erop van toepassing zijn (afhankelijk 
van het bedrag dat ze erven, van het Gewest waar u officieel woont en van 
hun verwantschapsgraad ten opzichte van u). Gaat het om erfgenamen in de 
rechte lijn, dan kunnen de successierechten oplopen tot 30%, maar tussen 
broers/zussen, ooms/tantes, neven/nichten kan dat tot 70% gaan. Hebt 
u geen wettige erfgenamen en ook geen testament, dan gaat uw volledige 
nalatenschap naar de staat.

MEESTE

GESTELDE VRAGEN



 02 649 85 37
dominique.kocklenberg@liguecardioliga.be 

Als u eraan denkt de Belgische Cardiologische Liga in uw testament 
op te nemen, dan staat Dominique Kocklenberg, onze medewerkster 
die zich met nalatenschappen bezighoudt, klaar om op al uw vragen te 

antwoorden.

BE77 0010 2495 4742
WWW.LIGUECARDIOLIGA.BE

EEN SOLIDAIR

GEBAAR

PERSOONLIJK

CONTACT

Samen redden we levens. 
 Steun ons, ieder hart telt, 
  elke gift telt.
 
Bedankt, omdat u deze strijd 
 al meer dan 50 jaar mogelijk maakt.


