Een duo-legaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:
- U stelt een testament op.
- U geeft een legaat aan één of meerdere personen van
uw keuze.
- U geeft een tweede legaat aan een vzw die zorgt dat
alle erfbelasting betaald wordt.

U kunt het IBIS-werk ook helpen en steunen door:
• Een gift over te maken via een overschrijving op:           
BE92 3800 0982 1323  - BBRUBEBB
Koninklijk Werk IBIS vzw
Prinses Elisabethlaan 8
8450 Bredene

Koninklijk Werk
IBIS
v.z.w.

Onder de Hoge Bescherming
van Z.M. de Koning

Voorbeeld zonder duo-legaat:
Johan heeft geen erfgenamen in de eerste graad
(kinderen, kleinkinderen).
Bij testament laat hij € 100.000 na aan zijn nicht Ingrid.
(€ 100.000 = 45% erfbelasting = € 55.000)
Bij zijn overlijden houdt Ingrid € 45.000 over.

Voorbeeld met duo-legaat:
Johan laat bij testament € 100.000 na aan IBIS met als
opdracht € 60.000 netto aan nicht Ingrid te betalen.
IBIS betaalt de erfbelasting van Ingrid (45% van
€ 60.000 = € 27.000) én de erfbelasting op het eigen
deel (8,5 % van € 40.000 = € 3.400).
Door het duo-legaat ontvangt Ingrid € 15.000 meer
en ontvangt IBIS € 9.600.   
“De “techniek” van het duo-legaat is maatwerk met
soms ingewikkelde berekeningen, om de betrokken
partijen maximaal te bevoordeligen.

Raadpleeg daarom steeds uw notaris.

• Een gift van €40 of meer waarbij u een fiscaal attest
ontvangt over te maken via een overschrijving op:            
BE07 0000 1109 3766 – BPOTBEB1  
Vzw Het Kind
Goedheidstraat 4A – Bus 12
1000 Brussel
Met de uitdrukkelijke vermelding:
“3 – gift voor het Koninklijk Werk IBIS – Bredene”
Alle giften worden volledig gebruikt
voor de IBIS-jongens.

Koninklijk Werk IBIS vzw
Prinses Elisabethlaan 8
8450 Bredene
059.32.24.84
www.ibiswerk.be
info@ibiswerk.be

Door uw gift of (duo-)legaat
kan IBIS goede zorg geven
aan de toevertrouwde kinderen

Het Koninklijk Werk IBIS biedt een thuis, opvoeding
en opleiding aan kinderen tussen zes en zestien jaar
die veelal omwille van een grote zorgvraag extra
ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
Prioriteit bij opname wordt steeds gegeven aan
kinderen uit moeilijke sociale omstandigheden en/of
kansarmoede, jongens die probleemgedrag vertonen
thuis en/of in de vroegere school, kinderen die lijden
onder emotionele of sociale verwaarlozing, …

In een veilige leefomgeving met gezinsvervangend
karakter wordt totaalzorg aangeboden.
Er wordt zonder voorbehoud voorzien in elementaire
basisbehoeften, kledij, verzorging, socio-emotionele
begeleiding…  
Om de zorg voor de toevertrouwde kinderen te
kunnen bekostigen moet een beroep gedaan worden
op giften, schenkingen en (duo-)legaten.

Het IBIS-werk omvat de school (vrije lagere school
en maritiem technisch secundair onderwijs) en het
internaat.
Alle kinderen verblijven in het internaat dat totaalzorg
aanbiedt en ook in weekends en vakanties opvang
verzorgt.
De jongens worden ondersteund en begeleid in
hun groei naar een verdraagzame en pluralistische
levenshouding.

Alle schenkingen komen tot de laatste Euro ten
goede aan de IBIS-jongens. Bestuurders van de vzw
zijn allen onbezoldigd.
Er worden hen geen zitpenningen of andere
vergoedingen uitbetaald.
Wenst u alvorens iets te schenken een bezoek te
brengen aan IBIS neem gerust contact op met de
directeur. U bent van harte welkom.

Mogelijkheden tot steun aan het Koninklijk Werk
IBIS vzw – vraag raad aan uw notaris:

“De jongens moeten er gelukkig zijn en al het
mogelijke wordt gedaan om hen te omringen met
alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden
krijgen.”
Z.K.H. Prins Albert
Stichting IBIS – Oostende, 6 juli 1906

- Bijzonder legaat : u wenst een bepaalde som, een
roerend of onroerend goed of een deel van uw
bezittingen aan IBIS na te laten.
- Algemeen legaat: u heeft geen erfgenamen in de
eerste graad en wenst IBIS als algemeen erfgenaam
aan te wijzen.
- Duo-legaat: u heeft geen erfgenamen in de eerste
graad en wenst uw neven, nichten, vrienden …
netto méér na te laten dan zonder duo-legaat en
schenkt op die manier ook een legaat aan IBIS.
Het voordeel van een duo-legaat ligt in het verschil
in erfbelasting die een privépersoon (tot 65%) dient
te betalen in vergelijking met wat een vzw (8,5 %)
moet betalen.

