Stichting Sant’Egidio Nederland

Uw nalatenschap achterlaten aan de Stichting Sant’Egidio Nederland
Wilt u Stichting Sant’Egidio Nederland niet alleen tijdens uw leven maar ook daarna nog blijven
steunen? Dan kunt u er voor kiezen om (een deel van) uw vermogen na te laten aan de stichting.
Aangezien de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, komt de nalatenschap geheel
ten goede aan de stichting.
Over nalatenschappen aan stichtingen welke de ANBI-status hebben hoeft er namelijk geen
erfbelasting betaald te worden over uw gift. Bovendien hoeft de stichting geen belasting over
ontvangen nalatenschappen te betalen. Het voordeel van de ANBI-status is dat uw nalatenschap
volledig ten goede komt aan de stichting.
Er zijn verschillende manieren om uw nalatenschap te verdelen. Zo kunt u uw nalatenschap via een
legaat of via een erfstelling op laten nemen in uw testament.

ERFSTELLING
Indien u wilt dat Stichting Sant’Egidio Nederland een percentage van uw volledige nalatenschap erft
kunt u dit regelen door een erfstelling op te laten nemen in uw testament. De stichting wordt dan een
van de erfgenamen en gezamenlijk verdelen zij de nalatenschap

GELD OF SPULLEN NALATEN VIA EEN LEGAAT OF CODICIL
Legaat
U kunt bepaalde goederen of een som geld aan iemand of een goed doel nalaten. Dit heet een legaat.
Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris. Een legataris heeft niet dezelfde
rechten als een erfgenaam. Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven
aan de legataris. Legaten worden dus betaald vanuit de erfenis. U wijst een legataris aan in uw
testament. Zorg ervoor dat duidelijk is wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven.
Codicil
Een codicil is een vorm van testament. In een codicil kunt u onder andere een legaat van bepaalde
goederen opnemen. Een codicil moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het codicil moet
handgeschreven zijn, voorzien van een datum en ondertekend met uw handtekening. Als het codicil
uit meer bladzijden bestaat, kunt u het beste elke pagina afzonderlijk nog eens voorzien van paraaf of
handtekening. Een gedrukt of getypt codicil is dus niet rechtsgeldig.
Wat regelt u met een codicil?





U kunt hierin wensen opnemen voor uw eigen uitvaart. Hoe moet uw begrafenis of
crematie worden geregeld? Welke muziek wilt u? En welke bloemen?
U kunt bepaalde goederen legateren, zoals boeken, kleding, meubelen en sieraden. Geld,
een auto, motor, waardevol antiek of duurdere schilderijen kunt u niet met een codicil
legateren. Onroerende zaken, zoals een huis, kunnen ook niet via een codicil worden
doorgegeven aan een ander.
U kunt het auteursrecht van uw werken regelen.
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Een codicil kunt u herroepen door een nieuw opvolgend codicil te maken. U herroept en vernietigt
daarmee een eerder codicil en de daarin opgenomen beschikkingen. U kunt een codicil ook herroepen
met een testament. Hebt u al een codicil en gaat u een testament opstellen, overleg hierover dan
goed met uw notaris.
Nadelen van een codicil:






Een codicil wordt niet geregistreerd als u dat niet apart laat doen. U kunt bijvoorbeeld een
kopie van het codicil bij een notaris in bewaring geven.
Een codicil kan gemakkelijk zoek raken.
Erfgenamen kunnen niet op de hoogte zijn van een codicil. Het kan zijn dat een
begunstigde in een codicil niet op de hoogte is en niet op de hoogte wordt gebracht van
het bestaan van het codicil.
U kunt niet zo veel regelen via een codicil als met een testament.

JURIDISCHE VASTLEGGING VAN UW NALATENSCHAP
Denkt u er over om Stichting Sant’Egidio Nederland uw erfgenaam te maken, neem dan contact op
met uw notaris. De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en legt uw wensen vast in een
notariële akte. Hij meldt uw testament aan bij het Centraal Testamentenregister. Hebt u eenmaal een
testament laten maken dan blijft dat altijd geldig, tenzij u het herroept. U kunt op ieder moment uw
testament laten herroepen of aanpassen bij de notaris.

VRAGEN AAN SANT’EGIDIO
Indien u vragen aan ons heeft, kunt u ons bereiken via info@santegidio.nl of 020-233 15 22

GEGEVENS
Stichting Sant’Egidio Nederland

IBAN: NL43 INGB 0006 7119 37
BIC: INGBNL2A
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