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GIFTEN & LEGATEN

Het Masereelfonds redt het niet zonder u
Het Masereelfonds moet het hebben van zijn leden en vrijwilligers… 
Slechts dan kan het personeel functioneren, slechts dan slagen we erin in 
heel Vlaanderen een mooi aanbod activiteiten te brengen. 

Maar we rekenen niet enkel op de ideeën, de creativiteit, de inzet van 
zoveel mogelijk mensen, we rekenen ook op hun centen. Om het cru te 
stellen, was het niet dat vele mensen ons jaarlijks een extra financieel 
steuntje geven, was het niet dat sommige sympathisanten ons bedachten 
met een gift na hun dood, of het Masereelfonds bestond niet (meer).  
Of neen, laten we ons wat genuanceerder uitdrukken, het Masereelfonds 
zoals u het nu kent, met vijf mensen personeel, drie secretariaten, een 
eigen tijdschrift en zoveel meer zou niet bestaan. Het aanbod zou niet zo 
gevarieerd zijn, de ondersteuning veel minder.

www.masereelfonds.be

februari 2014

giften & legaten
bladzijde 1 van 4



www.masereelfonds.be • februari 2014 • giften & legaten • bladzijde 2 van 4

Omdat het water ons stilletjes aan weer 
naar de lippen aan het stijgen is, en het 
bestuur niet langer ziet waar nog te be-
zuinigen, zonder pijnlijk te snijden in het 
levende vlees van het Masereelfonds, zet-
ten we op een rijtje hoe ook u het Mase-
reelfonds kan steunen.  Als u kapitaal-
krachtiger vrienden hebt, met het hart op 
de juiste plaats, geef hun dan  zeker deze 
boodschap. Want zij kunnen eveneens het 
Masereelfonds financieel steunen, zonder 
zichzelf pijn te doen.

U, uw vrienden, kunnen ons steunen op di-
verse manieren: door lid te worden, door 
ons te bedenken met een maandelijkse of 
jaarlijkse fiscaal aftrekbare gift of schen-
king, door ons een legaat na te laten.. En 
in veel gevallen kan u ons aanzienlijk steu-
nen, zonder uzelf financieel pijn te doen.  
Laat ons de fiscale wetten  voor een keer 
en uitzonderlijk gebruiken in het voordeel 
van een linkse organisatie.

Lid worden van het Masereelfonds
Lidgelden  vormen een belangrijke bron 
van inkomsten. De verzameling van al die 
bedragen van € 20 of € 10 helpen ons en 
Aktief en een Agenda uit te geven, terwijl 
de € 5 van de gezinsleden integraal naar de 
afdelingswerking gaat. Enfin, het is iets 
gecompliceerder dan dat, want daarnaast 
zijn er nog andere regelen uitgewerkt om 
de afdelingswerking te ondersteunen. Hoe 
meer leden, hoe meer geld we overhouden 
om niet enkel  te investeren in onze tijd-
schriften, maar ook om andere zaken, an-
dere projecten mee te bekostigen.

Als elk lid een persoon uit zijn kennissen-
kring zou lid maken, staan we financieel al 
een aardige stap verder. En u als lid bent 
onze ambassadeur om te vertellen dat het 
Masereelfonds zijn leden in de watten legt.

Lid worden doet men door overschrijven 
van het verschuldigde bedrag op rek. BE85 
5230 8056 1306 (BIC TRIOBEBB) van Ma-
sereelfonds, 1000 Brussel

Bedenk ons met een gift
U kan ervoor opteren financieel te steunen. 
Wie ons op jaarbasis met een gift van mini-
mum € 40 bedenkt, krijgt van ons een fis-
caal attest. Zodat een gift veel minder kost 
dan het lijkt.

U kan uw gift op verschillende manieren 
betalen: in één keer, in maandelijkse schij-
ven, in stukken en brokken naargelang van 
wat  uw budget toelaat.  Vanaf het moment 
dat  u in een kalenderjaar (van 1 januari 
t.e.m. 31 december) de som van minimum 
€ 30 bereikt hebt, sturen we u het jaar daar-
op een fiscaal attest, dat u kan gebruiken 
voor de fiscale aangifte voor het jaar, waar-
in u ons de gift gestort hebt. Nogmaals, 
opletten, om dat minimum bedrag van 
€ 40 te bereiken, kunnen we enkel de be-
dragen optellen die ons  tussen 1 januari 
en 31 december van een gegeven jaar be-
reikt hebben.

Ook uw giften kan u kwijt op rekening 
BE85 5230 8056 1306 (BIC TRIOBEBB) 
van Masereelfonds, 1000 Brussel. Belang-
rijk is wel dat u vermeldt, dat het om een 
gift of schenking gaat. De wetgeving zegt 
immers duidelijk dat wij in ruil voor uw 
gift, u geen voordeel van enigerlei aard 
mogen toekennen, behalve dan het fiscaal 
attest.

Als u meer wil weten over giften en te vol-
gen procedures, zal het nationaal secreta-
riaat (02/502 38 80) u graag met raad en 
daad bijstaan.

Schrijf ons in uw testament
We wensen iedereen, en zeker onze leden 
en sympathisanten een lang, gelukkig en 
actief leven toe. Maar met het onvermijde-
lijke moet ook rekening gehouden worden. 
En dan kan het nooit kwaad eens te over-
denken wat er met uw bezittingen moet 
gebeuren. Zodat u regelingen kan treffen 
opdat ook na uw dood uw bezittingen op 
een goede manier gebruikt worden. Of u 
voorzorgen treft die maken dat diegenen 
die u achterlaat beter af zijn, dan zonder 
testamentaire beschikking. 

We geven nu wat rudimentaire uitleg over 
procedures en beschermende maatregelen. 
Wilt u meer weten, dan kan u altijd bij ons 
terecht voor meer informatie.  Informatie 
die u ook kan krijgen van uw notaris 

Een testament schrijven is 
noodzakelijk.
Als u een deel van uw nalatenschap wilt be-
steden aan een goed doel, is het schrijven 
van een testament een noodzaak. 

Uw nazaten in rechte lijn en uw (huwelijks)
partner zijn uiteraard wettelijk beschermd, 
voor zover u al geen (huwelijks)contract 
gesloten hebt met uw partner. Maar zelfs 
dan kan u met uw rechtstreekse erfgena-
men en uw partner overleggen of er na uw 
dood geen deeltje van uw bezit naar goede 
doelen mag gaan.
Het is een aanrader een testament te 
schrijven, een wilsbeschikking die ook 
voor uw nazaten en partner nuttig kan 
zijn. Om alle verwikkelingen te vermijden 
is het bovendien het best  dit te doen met 
behulp van een notaris. Dan is alles zeker 
wettelijk in orde en berust het document 
in veilige handen.

U hoeft uw testament niet tot één 
goed doel te beperken.
Tja, we weten het, vele sympathieke or-
ganisaties smeken om uw steun. Maar u 
moet nu eenmaal roeien met de riemen 
die u hebt. Geen nood echter. Nadat u uw 
wettelijke erfgenamen gegeven hebt waar 
ze recht op hebben (cf. supra) kan u wat 
resteert verdelen over verschillende be-
gunstigden.  Waak er hierbij wel over dat 
iedereen die u aanduidt als begunstigde, in 
aanmerking komt.  Of voldoende potenti-
eel heeft nog te bestaan, als de dag van uw 
overlijden aangebroken is.  En wees ook 
duidelijk in uw formulering, zodat er geen 
misverstanden bestaan over wat u aan wie 
nalaat.
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Het duolegaat
Als het niet om een erfenis in rechte lijn 
gaat (kinderen, kleinkinderen, echtgeno(o)
t(e), samenwonende partner, dan durven 
de successierechten nogal snel oplopen.

We geven de cijfers uit Vlaanderen. In 
Wallonië of Brussel gelden andere tarie-
ven, zij het dat ook daar de successierech-
ten snel oplopen. Tussen broers en zusters 
loopt de aanslag, naargelang van  het be-
drag (schijf tot 75000, schijf van 75000 tot 
125.000, schijf van alles meer dan 125000) 
van 30  % naar 65 %.  Alle anderen  betalen 
van 45 % tot 65 %. Maar als het in rechte 
lijn gaat, is het maximumtarief 27 %.  Een 
goed doel (in Vlaanderen) betaalt als suc-
cessierecht een eenheidstarief van 8,8 %

Successierechten in België, indien een an-
dere begunstigde dan een huwelijks- of 
wettelijk samenwonende partner, ouder of 
kind. (zie de tabel 1, hierboven)

Het duolegaat biedt de mogelijkheid dat 
uw erfgenamen toch van u erven, zonder 
erbij in te schieten, en dat tezelfdertijd een 
goed doel ook geniet van uw nagelaten be-
zittingen.  Meer zelfs, uw erfenis verdelen 
over erfgenamen en een goed doel, kan 
voor de erfgenamen forse winst beteke-
nen.  Dit kan – en deze procedure is perfect 
legaal- als de erflater, u dus,  een deel van 
zijn vermogen afstaat aan het goede doel, 
maar tezelfdertijd dit goede doel opdraagt 
de successierechten van de andere erfgena-
men te betalen  Deze twee tabelletjes ma-
ken dit meteen duidelijk.

Voorbeeld. Iemand heeft een vermogen 
van € 25.000 en wil dit nalaten aan zijn 
neef.

Vlaams Gewest Neef Overheid

Bruto legaat 25.000

Successierechten
 à 45 % -11.250 11.250

Netto 13.750 11.250

Diezelfde persoon heeft 25.000 vermogen, 
maar schenkt € 10.000 aan een goed doel, 
en € 15.000 aan zijn neef. Het goede doel 
krijgt hierbij de opdracht ook de successie-
rechten van de neef te betalen. (zie de ta-
bel 2, hieronder)

M.a.w., mensen zonder erfgenamen in 
rechte lijn, of mensen die via hun legaat 
andere, niet-rechtstreekse erfgenamen 
willen begunstigen in hun testament,  re-
gelen hun nalatenschap best  via de omweg 
van een ‘goed doel’. 

Een goed doel: het Masereelfonds
Het Masereelfonds mag niet enkel zijn 
schenkers belonen met een fiscaal attest, 
het komt eveneens in aanmerking om le-
gaten te ontvangen.  U kan ons bedenken 
met een legaat uit pure sympathie of in het 
kader van een constructie waarmee (verre) 
familieleden of vrienden van u ook hun 
voordeel doen. U kan bovendien in uw tes-
tament tezelfdertijd verschillende ‘goede 
doelen’ met een schenking verblijden, als 
de keuze u moeilijk valt.

Uiteraard is het nuttig dat wij het weten 
als u ons in uw testament wilt opnemen. 
En zoals eerder gezegd is het best van  via 

een notaris te passeren om zoveel mogelijk 
problemen achteraf  te vermijden.

Wilt u het Masereelfonds dus bedenken 
met een legaat – wat wij hopen, want zo-
als al gezegd, het is slechts dank zij eerder 
ontvangen legaten dat het Masereelfonds 
nog bestaat – neem dan zeker contact met 
ons op. We bespreken de zaak met u, en 
vergezellen u (desgewenst) naar de notaris. 
Indien u dit wenst kunnen we u zelfs een 
notaris voorstellen.

Meer uitleg nodig?
www.testament.be
www.test-aankoop.be
http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/erfenis
www.notaris.be 

Vermits de subsidies de levensduurte niet 
volgen, moet het masereelfonds elders te-
recht om zijn werk te kunnen financieren. 
Toon ons uw waardering voor ons werk, 
steun ons. Dank

Successierechten in België,
indien een andere begunstigde dan een huwelijks- of wettelijk samenwonende partner, ouder of kind

Tabel 1 Broer/zus Oom/tante  
of nicht/neef Andere Goed doel

Vlaams Gewest Van 30 tot 65 % Van 45 tot 65 % Van 45 tot 65 % 8,80 %

Brussels Hoofdstedelijk gewest Van 20 tot 65 % Van 35 tot 70  % Van 40 tot 80 % 12,50  %

Waals Gewest 20 tot 65 % Van 25 tot 70 % Van 30 tot 80 % 7 %

Tabel 2 Neef Goede doel Overheid

Bruto legaat 15.000 10.000

Successierechten deel neef (45 %) -6750 6750

Op deel goed doel (8,8 %) -880 880

Netto 15.000 2370 7630
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LID WORDEN

aktief is het ledenblad van  
het masereelfonds
U kan ook vier keer per jaar genieten van de 
artikels in Aktief, naast de informatie uit de 
vijf keer per jaar verschijnende Agenda en de 
kortingen op zowat al onze activiteiten, waar 
ook in Vlaanderen, door vandaag nog lid te 
worden. De lidmaatschapsprijzen zijn zeer 
redelijk. € 20: gewone lidmaatschapsbijdrage; 
€ 10: vervangingsinkomens, +3, student; € 5: 
samenwonend met een lid, beantwoordend 
aan bovenstaande beschrijving en die in orde 
is met zijn of haar lidmaatschapsbijdrage. U 
leest de publicaties dan wel mee met dit 
lid. Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. 
Stort vandaag nog het juiste bedrag op rek.  
BE85  5230 8056 1306 (BIC TRIOBEBB) van 
Masereelfonds, 1000 Brussel, met vermelding 
‘lidmaatschap’ en in voorkomend geval de 
namen van de huisgenoten.
U kan het Masereelfonds ook steunen met 
een fiscaal aftrekbare gift.  Vanaf € 40 op 
jaarbasis bezorgen wij u een attest en 
recupereert u een deel van uw gift via de 
fiscus. U stort uw gift op rek. BE85 5230 8056 
1306  van Masereelfonds, 1000 Brussel, met 
als enige vermelding ‘gift’.

WAAR VINDT U ONS

de secretariaten
nationaal, brabant en brussel 
Kazernestraat 33, 1000 Brussel
02 502 38 80 / brussel@masereelfonds.be
antwerpen 
Lange Nieuwstraat 147, 2000 Antwerpen
03 226 36 32
antwerpen@masereelfonds.be
gent en oost-vlaanderen 
Sint-Jansvest 7, 9000 Gent
09 225 38 53 / gent@masereelfonds.be

de regionale contactpunten
limburg / hasselt, Jos Vandersmissen
011 27 50 32 / inbau@skynet.be
n.o. limburg Marcel Schuurmans
0497/79 45 25 / mschuurmans@skynet.be
oost-vlaanderen / aalst
Trefcentrum De Nieuwbeek, Nieuwbeekstraat 
35, 9300 Aalst
0474 95 94 36 (Marc De Smet)
marc_desmet@skynet.be
oost-vlaanderen / sint-niklaas
Masereelhuis, Truweelstraat 85, 
9100 Sint-Niklaas
03 296 06 58 / van.buynder.luc@telenet.be
west-vlaanderen / brugge
Filip Delmotte: 050 36 29 28 of
Vic De Raeymaeker: 0473 81 05 37
brugge@masereelfonds.be
west-vlaanderen / masereelfonds aan zee
Louis Sorel, Prins Boudewijnstr.10/6,  
8400 Oostende
059 70 83 24 / louis.sorel@live.be
west-vlaanderen / westhoek
Trappistenweg 54, 8978 Watou
058 33 48 72
moniqueverstraete@hotmail.com

www.masereelfonds.be
voor meer informatie over onze werking

 adres  Kazernestraat 33, 1000 Brussel 
 tel  +32 2 502 38 80 
 mail  brussel@masereelfonds.be
 www  masereelfonds.be
 ond.nr 0408 047 722


