
HET OPEN POORTJE VZW 
vraagt uw hulp via het  

DUO-LEGAAT 
UW FINANCIËLE STEUN KAN ONS HELPEN OM KWETSBARE GEZINNEN MET 

JONGE KINDEREN TE HELPEN! 

 

 

 

  



Een overzicht van onze afdelingen: 

 

Antwerpen 
CKG Het Open Poortje Schilde 

Puttenhoflaan 25 

2970 Schilde 

 

STOP 4-7 Schilde 

Puttenhoflaan 25 

2970 Schilde 

 

De Tuimel 

Auwersstraat 11 

2600 Berchem 

 

Oost-Vlaanderen 
CKG Het Open Poortje Waasland 

Watermolenstraat 22 

9111 Belsele (Sint-Niklaas) 

 

STOP 4-7 Waasland 

Kazernestraat  

9100 Sint-Niklaas 

 

STOP 4-7 Gent-Lokeren (Project in 2015) 

Watermolenstraat 22 

9111 Belsele (Sint-Niklaas) 



 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

 

Het Open Poortje VZW heeft een residentiële afdeling in Schilde en 

St-Niklaas. Daarnaast hebben wij in deze twee afdelingen eveneens 

twee STOP-teams, zij werken rond de preventie van 

gedragsproblemen bij kinderen (STOP4-7).  

In Berchem (Antwerpen) bevindt zich onze ‘Tuimel’-afdeling. 

Meer info omtrent onze afdelingen en onze werking kan u vinden op 

onze website. 

 

  
www.hetopenpoortje.be 
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1. Waarom is uw schenking zinvol en belangrijk? 

 
Het Open Poortje VZW werkt al jaren met gezinnen met jonge 
kinderen, waarbij we op zoek gaan naar  groeimogelijkheden binnen 
het gezin.  Vanuit een sterk vertrouwen in verbondenheid en in de 
rechten van het kind, proberen we het welbevinden van de kinderen 
in kaart te krijgen en te verbeteren. 
Met uw uitdrukkelijke steun kunnen wij verder inzetten op 
kwaliteitsvol werken in het belang van de kinderen en met aandacht 
voor veilige, warme gezinnen.   
 
Uw steun kan ons direct helpen bij de uitwerking van nieuwe 

pedagogische instrumenten, de verdere uitwerking van een intensief 

vormingspakket en preventie kindermishandeling.  Zo wensen we 

naar de toekomst toe de competenties van onze medewerkers 

verder uit te bouwen inzake 

hechtingsontwikkeling, 

netwerkondersteuning en 

videotraining. Ook het 

onderhoud van gebouwen en 

materialen vraagt de nodige 

opvolging!  

 

  



2. Het Open Poortje VZW als kwaliteitsnaam. 

 

 

Het Open Poortje VZW ontwikkelde 

reeds enkele pedagogische 

instrumenten, zoals ‘de Kid-ok-kit’ en 

‘De Roos Van De Ouder’ die 

ondertussen in meerdere organisaties 

gebruikt worden.   

Ieder jaar worden hieromtrent 

vormingen aangeboden. 

         

 

Het Open Poortje VZW heeft reeds meerdere jaren terug de strijd 

opgenomen tegen wat we de “Kindercarrousel” noemen. Dit is de 

vaststelling dat kinderen al te vaak van her naar der worden 

verplaatst en waardoor de hechtingsontwikkelingen van de kinderen, 

zwaar beschadigd kunnen worden.  In dit kader slaagden we erin om, 

in samenwerking met het Vlaamse Welzijnsverbond, een ethisch 

advies te schrijven omtrent “zorgcontinuïteit”.   

 

Indien u weinig weet over de werking van Het Open Poortje VZW, 

dan kan u steeds referenties vragen bij Kind en Gezin, het Vlaams 

Welzijnsverbond, de welzijnsdienst provincie Antwerpen, 

Jongerenwelzijn Antwerpen, enz. 

  



3. Hoe kan u ons helpen? 

 

Er zijn verschillende manieren waarop u het Open Poortje VZW kan 

helpen. Onderstaand worden de verschillende mogelijkheden voor u 

uitgelegd: 

 

3.1. Via een gift  
Voor giften waarvan het totaal op jaarbasis 40€ of meer bedraagt 

heeft u recht op een fiscaal attest. Indien u een fiscaal attest wenst te 

ontvangen is het belangrijk dat u uw naam en adres vermeld in de 

mededeling! 

 

Een eenmalige gift 

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene 

rekening van “HET OPEN POORTJE”:  BE24 4037 1380 0138  

 

Een permanente opdracht 

U kunt ook beslissen ons regelmatig te steunen door uw bank een 

opdracht te geven iedere maand eenzelfde bedrag te storten aan Het 

Open Poortje op bovenstaand rekeningnummer.   



 

3.2. Via een schenking: 
U kunt een schenking doen aan Het Open Poortje VZW. Er bestaan 

twee soorten schenkingen:  

 

 Schenking van hand tot hand 

Hier gaat het om een directe en informele overdracht van een 

goed, gegeven door de schenker aan de begunstigde. Zulke giften 

zijn mogelijk als het gaat om geld, juwelen, meubelen, 

geldwissels…  

Op dit soort schenkingen betaalt men geen belasting. 

 

 Schenking bij notariële akte 

De schenking van onroerende goederen kan enkel bij notariële 

akte geschieden.  Vraag hiervoor advies bij uw notaris. 

 

3.3. U wenst een deel van uw vermogen aan Het Open Poortje na te 
laten: 

 

U mag grotendeels vrij bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt.  

De enige beperking betreft het voorbehouden erfdeel dat alleszins 

aan bepaalde erfgenamen (uw kinderen, echtgeno(o)t(e)…) toekomt. 

Het Open Poortje VZW heeft het recht legaten (= schenkingen bij 

testament) te aanvaarden. Een legaat valt slechts open na het 

overlijden van de erflater en kan alleen uitgevoerd worden op grond 

van een testament.  

 

 



Uw testament kan op drie manieren worden opgesteld: 

 

1. Het eigenhandig testament 

Dit dient helemaal door uzelf met de hand te zijn geschreven, 
gedateerd en ondertekend. We raden u aan het in bewaring te geven 
bij een notaris van uw keuze. Eveneens raden wij u aan altijd uw 
notaris te raadplegen bij het opstellen van uw testament om iedere 
mogelijke latere discussie over de interpretatie van uw testament te 
voorkomen. 
 

 

2. Het authentiek of notarieel testament 

Dit wordt door de notaris geschreven, volgens hetgeen u hem 

dicteert. Dit testament, dat u ondertekent, wordt door de notaris 

bewaard. 

 

3. Het internationaal 

testament. 

Dit wordt door de erflater 

voorgelegd aan de notaris, 

die op zijn beurt een 

verklaring opstelt. Deze 

wordt samen met het 

testament bewaard door de 

notaris in een verzegelde 

enveloppe. 

 

 



3.4.Het “duo-legaat” 
Een interessante formule voor mensen 

zonder erfgenamen in de eerste graad. 

Via het duo-legaat kunt u uw neven, 

nichten, vrienden,… in netto-termen 

méér nalaten dan zonder duo-legaat, 

en tegelijkertijd ook een legaat 

toekennen ten voordele van een goed 

doel.   

 

Wat is het “duo-legaat”? 

Het “duo-legaat” vindt zijn oorsprong in artikel 64, alinea 2 van het 

Wetboek van Successierechten. Dat stelt dat men in een testament 

kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van 

successierechten, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling 

van successierechten van X overneemt. 

 

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 ten voordele van een VZW 

(rechtspersoon Y), die u gelast alle successierechten te betalen.  

 

Het voordeel van het “duo-legaat” ligt in het verschil in 

successierechten die een privépersoon (45%) dient te betalen in 

vergelijking met een VZW (8,8% in Vlaanderen).  Daarnaast hangt de 

hoogte van de successierechten ook af van de omvang van het legaat 

en de graad van familieverwantschap. 



Hoe groter de verschillen tussen de tarieven voor particuliere 

legatarissen en de tarieven voor VZW’s, des te groter het financieel 

voordeel voor uw bijzondere legatarissen.   

Dit blijkt duidelijk uit volgende voorbeelden:  

 

Een cijfervoorbeeld 

Jan B, uit Gent is 75 jaar en weduwnaar. Hij heeft geen reservataire 

erfgenamen. Bij testament laat hij 25.000€ na aan zijn vriend Guido L. 

 

Zonder “duo-legaat” 

Jan B. laat 25.000€ na aan Guido L. en niets aan een VZW.  Bij de 

overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld: 

Bevoordeelde partij    Guido L.     

Bruto-legaat     25000€    

Te betalen rechten    11250€ 

Netto-voordeel voor Guido L  13750€   

 

Met een “duo-legaat” 

Jan B laat 16000€ na aan Guido L. en 9000-€ aan Het Open Poortje 

(die alle successierechten betaalt).    

Te betalen rechten zijn 7992€. 

Guido L. betaalt geen kosten en ontvangt 16000€. 

Het Open Poortje krijgt 9000-7992= 1008€. 

 

Bij dit voorbeeld, kan Jan B. een groter netto bedrag aan zijn vriend 

nalaten én aan Het Open Poortje VZW. 

 



Voorbeeld 1 : Bijzonder legaat voor Het Open Poortje VZW 

Indien u wenst om een bepaalde som geld, een roerend of onroerend 

goed of een deel van uw bezittingen aan Het Open Poortje VZW na te 

laten, dan kan u onderstaand voorbeeld gebruiken:  

 

“Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) verklaar mijn 

testament als volgt op te maken / aan te passen. 

(Eventueel: Ik herroep al mijn testamenten en laatste 

wilsbeschikkingen die ik voor deze zou gemaakt hebben.) 

 

Ik vermaak al mijn goederen aan:……………………………………………………… 

(naam, voornaam, adres), die ik aanstel als algemeen legataris. 

 

Mijn algemeen legataris zal volgende bijzondere legaten dienen uit te 

voeren. 

 

Ik vermaak aan Het Open Poortje VZW, Puttenhoflaan 25 te 2970 

Schilde met ondernemingsnummer 0425.418.244: 

Een som van  ……………………………euro 

Volgende onroerende goederen ……………………………………………………… 

Volgende roerende goederen ………………………….………………………………… 

Enz …. 

 

Gedaan te (plaats), op (datum) 

(handtekening) 

  



Voorbeeld 2 : Algemeen legaat voor Het Open Poortje VZW. 

Indien u geen reservataire erfgenamen1 hebt  en u wenst Het Open 

Poortje VZW als algemeen erfgenaam aan te wijzen;  

 

“Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres), verklaar mijn 

testament als volgt op te maken. (Eventueel: Ik herroep al mijn 

testamenten en laatste wilsbeschikkingen die ik voor deze zou 

gemaakt hebben. ) 

Ik vermaak al mijn roerende en onroerende goederen aan:  

Het Open Poortje VZW, Puttenhoflaan 25 te 2970 Schilde met 

ondernemingsnummer 0425.418.244, die ik aanstel als algemeen 

legataris. 

Indien u andere personen wenst te begunstigen (kennissen of 

vrienden) kunt u het volgende toevoegen: 

 

Het Open Poortje VZW,  in de hoedanigheid van algemene legataris, 

zal volgende bijzondere legaten2 dienen uit te voeren. 

Ik vermaak aan ……….… de som van ……………..euro 

Ik vermaak aan ………….. de volgende goederen: ……………………     

Enz … 

 

Gedaan te (plaats), op (datum) 

(handtekening) 

                                         
1 Reservataire of voorbehouden erfgenamen zijn erfgenamen die niet onterfd kunnen 
worden: kinderen, de langstlevende echt-geno(o)t(e) en de ouders van de overledene. 

2 indien u een “duo-legaat” op het oog heeft (zie hierna) dient u hieraan toe te voegen: “vrij 
van successierechten”. 



4. Bijkomende informatie 

 

Het testament wordt pas uitvoerbaar op het moment dat de erflater 

overlijdt. Het kan dus voordien op elk ogenblik herroepen worden, 

zolang u maar gezond van geest blijft. Bij  uw overlijden wordt alleen 

rekening gehouden met het meest recente testament. Uw notaris 

kan u steeds met advies bijstaan. 

 

Het Open Poortje VZW valt onder toezicht van de Vlaamse 

Zorginspectie en ontvangt werkingsgelden vanwege de Vlaamse 

overheid.  Het Open Poortje VZW is een erkende werking binnen Kind 

en Gezin. 

 

In naam van de begeleide gezinnen en kinderen danken we u. 

 

 

 

 

Arnold Schaek 

Het Open Poortje VZW 

 

 

 

  



Te klein... 

Kinderen  

Zo kwetsbaar  

zo klein  

te klein om  

baas over zichzelf te zijn. 

Kinderen  

zorgen  

wat dat zijn  

horen ze niet te weten  

daarvoor zijn ze nog te klein. 

Kinderen  

ze zijn afhankelijk  

ze hebben je nodig  

ze zijn welkom  

en zeker niet overbodig. 

Hannah ©3 

 

  

                                         
3 Bron: www.watkrant.nl 



 

Wij danken u alvast om ons te 
overwegen bij uw legaatkeuze en/of gift. 

 

Indien u graag een vrijblijvend gesprek heeft met de directie kan u 

een afspraak maken op 03/383.26.51 of via email op 

ckghops@telenet.be. 

 

Onze deur staat altijd open voor u! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Open Poortje VZW – Puttenhoflaan 25 – 2970 Schilde 

www.ckgopenpoortje.be – ckghops@telenet.be – 03/383.26.51 
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