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EDITO
Beste lezer,
Goed nieuws voor de goede doelen in Vlaanderen: vanaf 1 juli 2021 zullen ze geen schenkbelasting meer moeten betalen op schenkingen die
ze krijgen en geen erfbelasting meer op legaten
die ze ontvangen. De goede doelen zullen uw
gift dus integraal voor hun werking kunnen
inzetten!
Daar tegenover staat dat vanaf 1 juli 2021 in
Vlaanderen echter ook de regeling rond het
duolegaat wijzigt. Deze vorm van nalaten aan
een goed doel zal in de meeste gevallen dan ook
niet langer fiscaal interessant zijn. Heeft U zulk
een testament opgemaakt, lees dan aandachtig
de uitleg die U vindt in dit nummer.
Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en
de reglementering ongewijzigd. Woont U in deze
regio’s , dan hoeft U niets te ondernemen.
Een minuscuul virusje als Covid-19 heeft de
mensheid pijnlijk duidelijk gewezen op haar
kwetsbaarheid. We hebben meer dan ooit
tevoren, zowel het mooiste als het slechtste in
de mens naar boven zien komen. De crisis hakte
erin en zette dingen op scherp. Maar nu hangt
er opnieuw ‘hoop’ in de lucht. Gelukkig maar!
Die hoop heeft ook te maken met mensen zoals
U. Mensen die de daad bij het woord voegen
en ons goed doel ondersteunen of overwegen
om het op te nemen in uw testament. U bent
niet alleen! Elke dag nemen vijf Belgen een of
meerdere goede doelen op in hun testament. In
naam van de Federatie Froidure en alle andere
goede doelen danken we U daarvoor, het geeft
ons ‘hoop’ !

We blijven het oude logo nog wel koesteren bij
de communicatie rond onze jaarlijkse “Tombola
van de Kleine Dennen” waarvan U in dit nummer ook alle informatie vindt.
We wensen U fijne zomermaanden toe!
Johan Christiaens,
Secretaris-generaal

De vzw De Openluchtwerken, die sinds 1931
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen in het
Parmentierpark te Brussel organiseert,
verwelkomt een nieuwe medewerker die
belast is met de uitvoering van een project
dat gefinancierd wordt door Viva for Life
en de Cocof : Een park voor iedereen!
Het is met enthousiasme dat het park
zichzelf nieuw leven inblaast om de missie
van Edouard Froidure , oprichter van de
VZW, uit te dragen in het dagelijks leven
van de vakantiekampen.
Edouard Froidure heeft vanaf zijn jeugd
speciale aandacht en hulp gegeven aan de
meest achtergestelde kinderen. Zo zijn de
vakantiekampen ontstaan om de kinderen
die op straat zwerven en voor wie de ouders nauwelijks zorg kunnen dragen, een
opvang te bieden.

Sindsdien is de werking van het Parmentierpark uitgegroeid tot 4 hoofdactiviteiten: vakantiekampen, Brusselklassen,
buitenschoolse activiteiten en opleidingen
tot animator.
Alle activiteiten zijn gericht op de bevordering van een gelijke en humane samenleving waarin het welzijn van kinderen
een prioriteit is.
Onze vakantiekampen bieden al sinds hun
oprichting een welkom aan kansarme gezinnen.
Toch hebben veel kinderen in extreme
armoede het nog steeds moeilijk om de
toegang tot de vakantiekampen te vinden.
Bovendien maakt onze locatie in Sint-Pieters-Woluwe het niet makkelijk om in
contact te komen met zeer arme gezinnen.
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Diezelfde hoop willen we uitstralen met het
nieuwe logo van de federatie. Met dit logo – het
kind waar we ons over ontfermen en de zon als
teken van hoop – willen we als Federatie Froidure nog duidelijker onze boodschap uitdragen
en interesse wekken bij nieuwe generaties sympathisanten. Uit een algemene rondvraag bij het
grote publiek was namelijk gebleken dat bijna
niemand nog de link kon leggen tussen het oude
logo met de drie dennen en onze activiteiten ten
voordele van het kansarme kind.

Een park voor iedereen:
Focus op het solidariteitsproject
van de vzw De Openluchtwerken
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Dit probleem is nog verergerd door de Covid-crisis.
Het doel van het project "Een park voor iedereen" is om de deelname van kinderen
uit de kansarme milieus in Brussel aan
onze activiteiten te verhogen. Concreet
hopen wij ten minste 50 nieuwe kinderen
tussen 2,5 en 6 jaar te kunnen opvangen
tegen april 2022. Om dit te bereiken, streven wij naar een samenwerking met welzijnscentra, onthaaltehuizen en non-profitorganisaties, actief te Brussel op het
gebied van armoede, en voorzien we een
follow-up van de betrokken gezinnen om
de verwachtingen en de obstakels te kennen.

Wat kunt u doen om te helpen
met dit project?
Als u werkt met mensen uit kansarme
milieus, eenoudergezinnen of kinderen
in moeilijkheden, aarzel dan niet om hen
over onze kampen te vertellen. Alle informatie voor de inschrijvingen is beschikbaar op de website www.parcparmentier.
be of door contact op te nemen met ons
secretariaat.
Als u financieel wilt bijdragen om de opvang van kinderen uit kansarme milieus

mogelijk te maken, kunt u een gift storten
op de rekening van de Federatie Abbé Froidure, Parmentierlaan 19 in 1150 Brussel,
IBAN : BE74 0000 2004 0907, BIC : BPOTBEB1, Mededeling : steun aan de VZW
Openluchtwerken
Bent u geïnteresseerd in het project "Een
park voor iedereen" en wilt u meer weten
of meewerken? Aarzel niet om contact
op te nemen met onze projectmanager:
audrey.saenen@parcparmentier.be

Inclusieve stages
Met respect voor waarden als zelfstandigheid, samenwerking, creativiteit, levensvreugde en eigenwaarde, biedt onze VZW
kinderen van 2,5 tot 15 jaar een thematische opvang tijdens de schoolvakanties.
Het thema van dit jaar is "De avonturen
van Indiana Jones". Onze missie is altijd
geweest om kwaliteitsvolle activiteiten
te ontwikkelen met gekwalificeerde begeleiders voor kinderen en jongeren die
de deelname van "allen" (kansarmen of
minder begaafden) aanmoedigen, ongeacht hun culturele of sociale achtergrond.
Bovendien biedt het park aan elk kind een
warme maaltijd en twee tussendoortjes
per dag aan, zodat alle kinderen eenzelfde
toegang hebben tot kwalitatief goede en
evenwichtige maaltijden.
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VAN DE KLEINE DENNEN

2021
Een kind liefhebben
en opvangen
kost minder dan
RABBEN
K
een gevangenis & WINNEN !
bouwen ...
Edouard Froidure

WAARDE

1 REIS

125O €

NAAR KEUZE

1 CITY-TRIP
WAARDE

50O €

1 GESCHENKBON FNAC / VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA

WAARDE

250 €

25O €

250 €

NAAR KEUZE

NAAR KEUZE

1 GESCHENKBON FNAC / VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA

25 €

WAARDE

1 keukenschort / 1 keukenhanddoek /
1 RFID sleutel / kaartzakje /
1 RFID kaartbeschermer / 1 CD

25 €

25 €

Voor alle prijzen, BTW inbegrepen.- K.B. : 3758779/20 / Tombola onder toezicht van een Gerechtsdeurwaarder.

HOE DEELNEMEN ?
Info 02/771 08 10

1 BILJET = 4 €
1 BLAD VAN 6 BILJETTEN = 20 € (WAARVAN 1 WINNEND LOT)
Rekeningnummer BE96 0013 7366 6005
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April 2021

HEB JIJ EEN DUOLEGAAT TEN
VOORDELE VAN EEN GOED DOEL ?
April 2021

WOON JE IN
VLAANDEREN
EN HEB JIJ EEN
DUOLEGAAT TEN
VOORDELE VAN HET
HET GOEDE DOEL?

HEB JIJ EEN DUOLEGAAT TEN
VOORDELE VAN EEN GOED DOEL ?
Het duolegaat is een techniek die is opgenomen in een testament waarbij je meerdere
begunstigden (bijvoorbeeld een goed doel en
een vriend) aanduidt die elk een legaat
ontvangen. Het wordt vooral benut door
mensen die enkel verre familie hebben of
mensen die hun nalatenschap willen nalaten
Het duolegaat is een techniek die is opgenoaan een vriend. Werken met een duolegaat
men in een testament waarbij je meerdere
begunstigden (bijvoorbeeld een goed doel en
een vriend) aanduidt die elk een legaat
ontvangen. Het wordt vooral benut door
mensen die enkel verre familie hebben of
mensen die hun nalatenschap willen nalaten
aan een vriend. Werken met een duolegaat

Met een duolegaat laat je (een deel van) je
vermogen na aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobedrag
of een deel van de nalatenschap, vrij van
erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid
of een vriend. In de praktijk zal het verre
familielid of de vriend “netto” meer van de
Met een duolegaat laat je (een deel van) je
erfenis overhouden dan wanneer hij rechtvermogen na aan een goed doel op voorstreeks van jou zou erven. Ook het goede doel
waarde dat dit goede doel een nettobedrag
houdt er aan over.
of een deel van de nalatenschap, vrij van
erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid
of een vriend. In de praktijk zal het verre
familielid of de vriend “netto” meer van de
erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven. Ook het goede doel
houdt er aan over.
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nichtje

Heb jij een duolegaat ten voordele van een goed doel ?

p.2

op legaat
goede doel

Heb jij een duolegaat ten voordele van een goed doel ?

p.3

WAT KAN JE DAN WEL DOEN?
Nieuwe maatregelen die gelden voor legaten en schenkingen
in Vlaanderen vanaf

Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021
duolegaten afgeschaft. Dat betekent
dat er vanaf dan ook voor oude
testamenten met een duolegaat geen
meer zal zijn!

Nu nog snel een duolegaat opstellen, heeft
geen zin... De nieuwe regels gelden voor alle
mensen die in Vlaanderen wonen en na 30
juni 2021 overlijden. Ongeacht de datum
waarop je je testament hebt opgemaakt.
Om zeker te zijn dat je regeling beantwoordt aan je wensen, laat je best
vóór 1 juli 2021 je testament
aanpassen! Naargelang je wensen
en je persoonlijke situatie zal de
notaris met jou bekijken wat de
beste oplossing is en een nieuwe
regeling uitwerken.

€

€

Vriendenerfenis
via een testament

Schenking aan
goed doel

Tot max.
aan een tarief
van 3% (in plaats van 25%)

Testament voor
goed doel

Tarief dat geldt tussen
kinderen en ouders

Laat je je testament (waarin een duolegaat is
opgenomen) ongewijzigd, dan is de kans
groot dat het goede doel meer erfbelasting
moet betalen dan de waarde die het
ontvangt.

In dat geval zal het aangeduide goede doel
het legaat logischerwijze verwerpen. Het
testament zal dus niet kunnen worden
uitgevoerd. Je erfenis komt aan je wettelijke
erfgenamen toe of, bij gebrek aan erfgenamen, de staat.

NEE,
sorry!

Zo laat je iets na in
het voordeel van het
maatschappelijk
belang. Een zuivere
daad van solidariteit!

* Private stichtingen genieten niet van het 0%-tarief.
Hier geldt nog het oud tarief van 8,5% (voor een legaat)
en 5,5% (voor een schenking).

Notaris

Wil je een groter
bedrag nalaten?
Dan is een schenking
misschien interessanter. De schenkbelasting is lager dan de
erfbelasting.

INFO FROIDURE
Voorzitter
Jos Linkens
Secretaris-generaal
Johan Christiaens
Redactie
Johan Christiaens
Lay-out
Drifosett

BE33 2100 3989 5546

FEDERATIE ABBÉ FROIDURE vzw

Redactie
Administratie
Publiciteit
Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
T +32 (0)2 771 08 10
E-mail : froidure@skynet.be
Internet : www.froidure.be

KBO 0409 655 348
RPR Brussel

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving, en van Donorinfo, verzekeren
wij u transparante rekeningen en toegang tot
informatie.

Verantwoordelijke uitgever: J. Christiaens - 19 Parmentierlaan bus 4 - 1150 Brussel / Druk : Drukkerij Drifosett nv/sa

Wacht niet te lang! Doe je dit niet?
Dan kan je testament andere gevolgen hebben dan deze die je voor ogen had!
(successierechten)

