Bemaak
’n geloofs
geskenk
in jou
testament
Werp
jou brood
op die water,
eendag kry jy
dit terug.
PREDIKER 11:1

Gee ’n liefdeserflating
aan Bybel-Media as
deel van jou nalatenskap
Bybel-Media en jou nalatenskap
Donateurs kan Bybel-Media op verskeie
maniere ondersteun. Een manier om ons te help
om ’n verskil in die wêreld te maak is om ons
deel van jou nalatenskap te maak. Bybel-Media
is ’n niewinsgewende geloofsorganisasie wat
opleiding, programme en produkte ontwikkel
om gemeenskappe op te bou en gelowiges te
help groei. Ons is deurlopend besig om nuwe
maniere te vind om die nodige fondse in te
samel waarmee Bybel-Media inisiatiewe aan die
gang hou. Hierdie bediening is afhanklik van die
steun van lojale donateurs soos jy.
Bybel-Media nooi jou om te kies vir ’n nalatenskap
wat ’n impak sal maak. So help jy om die uitdra
van Jesus se boodskap te verseker. Hierdie gids
wys vir jou hoe maklik dit is om dit te doen.
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Beplan vir
die toekoms
’n Groot hoeveelheid Suid-Afrikaners
het nie ’n testament nie. Dit is
belangrik dat almal ’n testament sal
hê, ongeag jou finansiële situasie.
Wat met jou nalatenskap gebeur
wanneer jou aardse reis tot ’n einde
kom, is immers ’n belangrike persoonlike
saak. Jou nalatenskap word ten volle deur jou en
jou behoeftes bepaal. Buiten die mense naby aan
jou wat eerste moet kom, het ’n mens ook dikwels
die behoefte om ’n organisasie te ondersteun wat
’n rol in jou lewe gespeel het en jou na aan hart lê.
Ons dink dikwels net mense wat baie geld het, kan ’n bedrag
aan niewinsgewende organisasies in hulle testament bemaak.
Die werklikheid is dat die meeste skenkings vir Bybel-Media
kom uit testamente van gewone mense wat selfs ná hulle
dood ’n verskil wou maak. Jesus het met ’n handjie vol brood
en vis duisende mense gevoer. Wat jou situasie ook al is, elke
klein bydrae maak uiteindelik ’n diepgaande verskil en word
gebruik vir projekte en produkte wat baie mense se lewe
raak en verander.

Bybel-Media se unieke erflatinggids
Bybel-Media nooi jou om ons Brood op die Water-gids te
gebruik. Indien jy jou sake in orde wil kry, is dit die perfekte
plek om te begin.

Wat is
in hierdie
gids?

•
•
•
•

’n Verduideliking van watter opsies aan jou
beskikbaar is.
Meer inligting oor waarom dit belangrik is om
’n testament of ’n trust te skep.
’n Uiteensetting van verskillende sake wat jy
in ag moet neem.
Maklike stappe om jou testament saam te stel
en by te werk.

Testamente
Kan ek self my
testament opstel?
Testamente wat ’n mens
self opstel, kan talle
probleme veroorsaak.
Vra verkieslik ’n professionele
persoon om seker te maak
jou testament is na jou wense
en geldig.

Wat moet ek in ag neem
wanneer ek my testament opstel?
Die doel van jou testament is nie bloot
om jou bates uit te deel nie. Jy kan ook
spesifieke begrafnisreëlings daarby insluit
en wettige voogde aanwys wat na jou
kinders kan omsien indien jy sou sterf
terwyl hulle nog minderjarig is.
Dit is ook belangrik om te dink wie jy
as die eksekuteur van jou boedel gaan
aanstel. Dit is die persoon wat jou boedel
ná jou dood sal afhandel. Dit is die
ideaal dat hierdie mense professionele
adviseurs of familie of vriende met ’n
besigheidsagtergrond sal wees.

Wat kan ek nog by my
testament insluit?
Jy kan jou testament gebruik om
sakebelange oor te dra. Jy kan
byvoorbeeld aandele vanuit jou familie
besigheid bemaak aan jou kinders wat
die besigheid sal oorneem. Dit is ’n
gerieflike en belastingdoeltreffende
manier om aandele vir beoogde
begunstigdes na te laat. Persoonlike
items soos juweliersware, skilderye en
erfstukke kan in ’n testament bemaak
word, asook enige skenkings wat jy vir
liefdadigheid wil nalaat.

Kan ek vir my gunsteling-organisasie
geld in my testament nalaat?
Ja. Daar is talle mense wat donasies aan
hulle gunsteling-liefdadigheidsorganisasie
of aan ’n niewinsgewende organisie
van hulle keuse nalaat. Erflatings van
toegewyde en lojale ondersteuners vorm
’n belangrike deel van Bybel-Media se
inkomste. Indien jy wel iets aan ons wil
bemaak, kan die donasie so groot of
klein wees soos jy verkies. Ons hoef nie
belasting op die donasie te betaal nie.

Bemakings
Wat is ’n bemaking?
’n Bemaking is ’n geskenk wat by jou
testament ingesluit word. Dit hoef nie in
die vorm van geld te wees nie. Dit kan ook
eiendom, versekeringspolisse, aandele of
’n persentasie van jou bates insluit. Jy kan
selfs jou oorblywende bates, nadat daar vir
jou geliefdes voorsien is, bemaak.

Hoekom iets aan liefdadigheid bemaak?
Liefdadigheidsbemakings word al dekades lank
by testamente ingesluit. Dit is ’n manier om jou
liefde vir ander mense en vir Jesus ná jou dood
te laat voortleef.
’n Liefdadigheidsbemaking gee aan jou die
geleentheid om ’n doel te ondersteun wat jou
na aan die hart lê. Jou nagedagtenis sal deur jou
bemaking voortleef en jy sal help om die wêreld
’n beter plek te maak. ’n Liefdadigheidsbemaking
kan ook jou boedelbelasting verminder.

Kan ek my bestaande testament verander
om ’n liefdadigheidsbemaking in te sluit?
Ja, die proses is baie maklik. Die beste is om nie
self jou testament te verander nie, want dit kan
die hele dokument ongeldig maak. Raadpleeg
eerder ’n kundige persoon oor die verandering
om te verseker jou bewoording, getuies en ander
tegniese aspekte is in orde. Indien jy Bybel-Media
by jou bestaande testament wil insluit, vul die
Bybel-Media-byvoegsel in (die kodisil agter in
hierdie gids) en heg dit by jou testament aan.

Wat is die volgende stappe?
Vyf stappe om met jou professionele
adviseur te bespreek
Besluit watter prokureur of bank jou testament
vir jou gaan saamstel. Om ’n wettige, bindende
kontrak te wees moet die testament in die
teenwoordigheid van twee getuies onderteken
word. Hulle moet dit self teken. Hierdie getuies,
of hulle eggenote, mag nie deel van jou
begunstigdes wees nie.
1 Wat het ek om te bemaak?

Belastingvoordele
Wat is boedelbelasting?
Boedelbelasting is belasting wat betaal
word op jou bates wanneer jy sterf. Dit
kan ook geld vir bates wat jy tydens jou
lewe weggegee het. Die huidige SuidAfrikaanse wetgewing sê indien die bates
wat jy agterlaat minder as die nul-koers
is, wat met elke belastingjaar verskil, hoef
jou begunstigdes nie boedelbelasting
te betaal nie. Indien jou boedel hierdie
drumpel oorskry, sal jou begunstigdes
bedoelbelasting moet betaal op enige
bedrag wat die nul-koers oorskry.

Bespaar op boedelbelasting
Die bemaking van ’n erflating of bates in
’n boedel aan Bybel-Media is volgens die
Boedelbelastingwet aftrekbaar van die
netto waarde van ’n boedel voordat die
boedelbelasting bepaal word.
Dit beteken ’n bemaking aan Bybel-Media
kan die boedelbelasting wat met jou dood
betaalbaar sal wees, verminder. Dit kan
selfs meebring dat jou boedel geheel en
al van boedelbelasting vrygestel word.
Onthou asseblief om Bybel-Media se
registrasienommer (1980/002524/08) by
die bemaking in te sluit.

Wat gebeur as my omstandighede
verander?
Dit is belangrik om jou testament minstens
elke vyf jaar te hersien. Die lewe staan
nooit stil nie. Jou familie-omstandighede
verander dalk, asook die relevante
belastingwette.

Maak ’n lys van al jou bates en laste om die
waarde van jou boedel te skat.
2 Vir wie wil ek help?

Maak ’n lys van al die mense en/of instansies,
met hulle volle name en adresse, wat jy graag
as begunstigdes in jou testament wil insluit.
3 Wie het ’n verskil in my lewe gemaak?

Oorweeg dit om ’n donasie te maak aan
’n niewinsgewende organisasie wat ’n
positiewe rol in jou lewe gespeel het. Of kies
’n organisasie met waardes wat met joune
ooreenstem. Erflatings is uiters waardevol
vir instansies soos Bybel-Media en jy kan ’n
groot verskil maak deur jou bemaking aan
ons. Indien jy Bybel-Media wil ondersteun,
gee die volgende inligting aan jou adviseur:
Bybel-Media, Jan van Riebeeckstraat 15B,
Wellington 7655, admin@bmedia.co.za,
Registrasienommer 1980/002524/08.
4 Eksekuteur

Kies ’n eksekuteur vir jou testament.
Jy het minstens een persoon nodig.
Die eksekuteur is daarvoor verantwoordelik
om toe te sien dat jou testament volgens jou
wense uitgevoer word. Jy kan ’n prokureur,
bankbestuurder of rekenmeester as
eksekuteur kies, maar hulle kan jou ’n fooi vra.
Jy kan ook ’n familielid of naby vriend vra.
Skryf hulle volle name en adresse neer.
5 Bewaar jou testament

Gee ’n afskrif van jou testament aan jou
prokureur of bankbestuurder om seker te
maak dat dit veilig bewaar word. Indien jy
Bybel-Media in jou testament ondersteun,
stuur ook aan ons ’n afskrif vir ingeval die
oorspronklike verlore gaan. Ons posadres is:
Bybel-Media, Privaatsak X5, Wellington 7654.

Kontak ons gerus as jy verder wil gesels oor hoe jy Bybel-Media in jou boedel
kan onthou en tot ons visie kan bydra.
Indien jy enige navrae oor enige inligting in hierdie brief het of meer wil uitvind, skryf gerus vir ons
by admin@bmedia.co.za

