
MEER VERNIEUWING, 
MEER KANSEN...
DANKZIJ U
Aan de UHasselt kijken we niet naar het verleden. 
Wij pakken de dingen anders aan. We staan met 
beide voeten stevig in een eeuwig veranderende 
wereld. Een wereld die een veranderende univer-
siteit nodig heeft: de universiteit van vandaag. De 
universiteit van vandaag omarmt vernieuwing. Ze 
laat jongeren al hun talenten ontdekken én ont-
plooien. Ze daagt hen uit om verder te kijken dan 
boeken en leslokalen. Ze wapent hen met kennis 
én vaardigheden. De universiteit van vandaag fo-
cust in haar onderzoek op de grote vraagstukken 
waarmee onze regio en wereld worstelen. Aan de 
universiteit van vandaag is vernieuwing traditie! 

Universiteitsfonds UHasselt zet alles op alles om 
die missie helpen waar te maken. Hoe? Door 
individuen, organisaties, bedrijven… de gelegen-
heid te bieden om ons onderwijs en onderzoek 
financieel te steunen. 

Zit u met vragen over de UHasselt? Of wil u meer informatie over 
(hand)giften, schenkingen of legaten aan de universiteit? 

Telefoneer naar 011/26.90.85
Stuur een e-mail naar piet.vandebroek@uhasselt.be 
Surf naar www.uhasselt.be/universiteitsfonds

Uw steun – met vermelding ‘Universiteitsfonds’ – is welkom op één van 
volgende rekeningnummers:

KBC  BE36 4532 5278 1181

BNP PARIBAS FORTIS  BE70 0012 0509 1725

ING  BE89 3350 2199 3885

Dankzij u kunnen we onder meer:
• (kans)arme masterstudenten een studiebeurs 

aanbieden;
• baanbrekend onderzoek voeren;
• studenten naar het buitenland sturen op stage;
• doctoraatsbeurzen financieren;
• onze bibliotheekcollectie uitbreiden.

Universiteit Hasselt 
Martelarenlaan 42 ︳ BE 3500 Hasselt 
www.uhasselt.be

UNIVERSITEITSFONDS UHASSELT
Bouw mee aan de universiteit van vandaag!



(HAND)GIFT EN SCHENKINGEN
Wat is een handgift? En hoe doe ik dat?
Bij een handgift overhandigt u rechtstreeks cash 
geld, materiële waardepapieren of andere voor-
werpen aan het Universiteitsfonds. Een overschrij-
ving op onze bankrekening – eventueel via een 
permanente opdracht – is het veiligst en efficiëntst. 

HOE KUNT Ú MEEBOUWEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG?
Wil u graag meeschrijven aan ons verhaal? Een verhaal dat jong talent, onderzoekers en onze regio 
mee een duw in de rug geeft? Dat kan, bijvoorbeeld via een (hand)gift, schenking of legaat. Wat u ook 
kiest, dankzij uw legaat kan de UHasselt verder blijven bouwen aan vernieuwing. Elke dag opnieuw.

(DUO)LEGATEN
Wat is een duolegaat?
Een duolegaat is een schenking per tes-
tament – waarbij een legaat wordt toe-
gekend ten voordele van een instelling/
organisatie. De UHasselt betaalt dan de 
successierechten op een ander legaat in 
datzelfde testament.

Hoe doe ik dat?
Voor een duolegaat maakt u steeds een 
testament op. U kunt dat zélf doen (ver-
plicht handgeschreven, ondertekend en 
gedateerd). Zo’n eigenhandig geschreven 
testament kunt u best deponeren bij een 
notaris – en de UHasselt een kopie ervan 
bezorgen. Nóg beter is het om aan uw 
notaris te vragen om voor u een notarieel 
testament op te stellen.

Wat kan ik legateren met het  
duolegaat?
Alle bestanddelen van uw nalatenschap.

Wat zijn de voordelen van 
een duolegaat?
Met een duolegaat kunt u een groter deel 
van uw nalatenschap naar uw erfgenamen 
laten gaan. Als u een deel van uw nala-
tenschap met een legaat schenkt aan de 

Bij een schenking van onroerende goederen (zo-
als een huis of appartement) is een notariële akte 
verplicht. Bij roerende goederen heeft u de keuze 
om al dan niet beroep te doen op een notaris.

Zijn er extra kosten verbonden 
aan een handgift, overschrijving of  
permanente opdracht?
Neen. Een schenking dient in principe aangebo-
den te worden voor registratie, maar bij een schen-
king aan de UHasselt is deze registratie gratis.

Kan ik zelf de bestemming kiezen 
van de (hand)gift of schenking?
Het moét niet, maar het kan. U kunt zélf het doel be-
palen (een project of fonds/leerstoel op uw naam) 
of u kunt de UHasselt het geld vrij laten besteden 
aan een project waar de nood het hoogst is.

Is er een fiscaal voordeel?
Ja. De UHasselt is gemachtigd om fiscale attes-
ten af te leveren. U ontvangt een attest
op voorwaarde dat uw jaarlijkse gift of schen-
king minimum 40.000 euro bedraagt. Het fis-
cale voordeel van een gift is 45%.

 Indien u niets onderneemt:  Indien u gebruikmaakt van het duo-
   legaat en u €120.000 overlaat aan   
   uw neef en € 80.000 aan de UHasselt:

Successierechten:  Successierechten:

€ 110.000

Uw neef krijgt  
€ 90.000

Uw neef krijgt  
€ 120.000

€ 65.300

UHasselt, betalen wij immers de successie-
rechten op wat u aan andere erfgenamen 
nalaat. Met andere woorden: de netto-er-
fenis stijgt. De UHasselt moet géén succes-
sierechten betalen op het deel dat ze zélf 
ontvangt.

Hoe kan dat er concreet uitzien?
Hieronder een vergelijking tussen een 
schenking mét en zónder duolegaat. In het 
voorbeeld hebt u een vermogen (roerend 
+ onroerend) van 200.000 euro en geen 

rechtstreekse afstammelingen. U wil uw 
nalatenschap aan uw neef laten.

Als u niéts onderneemt, ontvangt uw neef 
netto 90.000 euro en moet hij 110.000 
euro successierechten betalen. Maar 
dankzij het duolegaat bedraagt de net-
to-erfenis van uw neef 120.000 euro. De 
UHasselt houdt na betaling van alle suc-
cessierechten (65.300 euro, inclusief die 
van uw neef!) nog 14.700 euro over.

€ 75.000 x 45% = € 33.750  € 80.000 x 8,5% = € 6.800
€ 50.000 x 55% = € 27.500  € 75.000 x 45% = € 33.750
€ 75.000 x 65% = € 48.750  € 45.000 x 55% = € 24.750

In de Ecotron Hasselt University voert de universiteit onderzoek naar de 
impact van  klimaatverandering op de biodiversiteit.
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