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• Reinhart Ceulemans gaat 
met zijn wetenschappelijk 
onderzoek de ecologische 
uitdagingen van morgen 
aan. 

• Of lees een verhaal 
geïnspireerd op wat in het 
leven kan gebeuren.

• Verder veel praktische tips 
over legaten en giften.

Alle informatie over een schenking  
of een legaat aan fundamenteel  
wetenschappelijk onderzoek

Steun wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek 
is van alle tijden. Het onder-
steunen ervan is dat ook. 
Vooral in de Verlichting, na 
de donkere middeleeuwen, 
kwamen meer en meer 
nieuwsgierige vorsers in 
het voetlicht. Gewekt door 
drang naar vernieuwing in de 
wetenschap, gingen ze ook 
op zoek naar mecenassen die 
hun ontdekkingen konden 
financieren. 

Deze brochure die u nu in 
handen heeft, staat niet 
op de barricades maar wilt 
u vriendelijk aanspreken. 
Namens de vele excel-
lente wetenschappers die 
Vlaanderen telt en zij die 
hopen dit te worden. Het 
Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek - Vlaanderen laat 
immers deze voorvechters 
van nieuwe kennis toe hun 
onderzoek in alle vrijheid 

uit te voeren. Met geld dat 
komt van mensen zoals u, 
hedendaagse mecenassen, 
die het belang van de 
wetenschappen een warm 
hart toe  dra gen. Mecenassen, 
groot en klein, met uit-
gesproken of bescheiden 
ambities, die een gift, een 
schenking of een legaat aan 
het FWO overmaken.

In de geschiedenis waren 
mecenassen vaak bekend 
of beroemd, hoogwaardig-
heidbekleders, koningen, 
rechters. Zij wilden hun 
naam verbinden aan het 
wetenschappelijke doel dat 
zij steunden. Vandaag de dag 
kan dat nog steeds. Maar u 
hebt helemaal de vrije keuze. 
Uw gift, legaat of schenking 
kan volledig anoniem, maar 
ook met een door u gekozen 
naam ingesteld worden.  Of u 
kan kiezen om een specifiek 
wetenschapsterrein te 
ondersteunen. 

De geschiedenis herhaalt 
zich, ook in het onder-
steunen van wetenschap-
pelijk onderzoek. Uw gift, 
schenking of legaat is 
welkom. U schrijft zo een 
stukje geschiedenis.

dr.ir. Elisabeth Monard
secretaris-generaal FWO
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h o u t
Hout als bio-energie:
wetenschap ten dienste 
van ons milieu

Reinhart Ceulemans is professor biologie en 
ecologie aan de Universiteit van Antwerpen. 
Tijdens zijn lange onderzoekscarrière heeft 
hij meerdere malen de toelagen van het 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - 
Vlaanderen ontvangen. Hij geldt vandaag 
als één van de voorlopers op het gebied van 
ecologie, hernieuwbare bio-energie en duur-
zame ontwikkeling. We lichten hier één van  
zijn meest spraakmakende onderzoeks-
projecten toe: de toepassingen van 
populier en en wilgen als bron voor 
bio-energie. Een mooi voorbeeld van FWO-
ondersteund onderzoek dat nadenkt over de 
maatschappij van vandaag en de uitdagingen 
van morgen.

Professor Ceulemans ligt 
mee aan de basis van het 
opzetten van de grootste 
bio-energieplantage in 
ons land. In deze plantage 
van meer dan 18 hectare 
werden wilgen en populieren 
aangeplant. Onder de 
naam POPFULL, bestudeert 
het internationale, 
multidisciplinaire team 
van Reinhart Ceulemans de 
biomassa cultuur met deze 
snelgroeiende bomen. 

In welke mate kunnen zij met 
hun energieopbrengst de 
broeikasgasuitstoot vermin-
deren? Zijn ze energetisch  
en economisch efficiënt?  
De opname en de uitstoot 
van de broeikasgassen  
door deze bomen worden 
nauwkeurig gemeten over  
de hele levenscyclus van  
het project, zeg maar van  
bij de aanplanting van 
de boom tot en met de 
conversie naar elektriciteit 
en warmte. 

Zo gaat men, wetenschap-
pelijk nauwkeurig, na 
hoeveel broeikasgassen er 
uit de lucht blijven wanneer 
fossiele brandstoffen 
vervangen worden door de 
biomassa uit deze snelgroei-
ende populieren en wilgen. 
Dit levert hun waarde als 
hernieuwbare energiebron 
op. Het POPFULL project 
geniet, naast de FWO-steun, 
ook de ondersteuning van 
een Advanced Research 
Grant, een prestigieus 
onderzoeksbudget van 
het European Research 
Council-programma.
Naast dit project van de 
bio-energieplantage, inves-
teert professor Ceulemans 
ook zijn tijd en kennis aan 
ICOS, Integrated Carbon 
Observation System. 

ICOS ontplooit een 
Europese infrastructuur om 
hoogkwalitatieve gegevens 
i.v.m. de broeikasgasbalans 
op een gecoördineerde 
wijze en op lange termijn te 
meten, in Europa en in nabij 
gelegen sleutelregio’s in 
Siberië en Afrika. Meten is 
weten, ook met betrekking 
tot de broeikasgasimpact 
en de bijhorende gevolgen 
voor het milieu. Professor 
Ceulemans geniet in zijn 
discipline wereldwijde 
erkentelijkheid, getuige 
onder meer zijn eredoctora-
ten aan de universiteiten van 
Brno en Orléans.

nice to Know
Het FWO investeert niet alleen in ecologie en milieu. Ook 
andere wetenschappen komen aan bod. Medische ontdek-
kingen, economie, literatuur, ... alles draagt bij aan een betere 
maatschappij. U kunt helemaal zelf bepalen aan welke tak van 
de wetenschap uw gift of legaat besteed wordt.  



nice to Know
Het is goed te weten dat de wetgeving over erfenis-
rechten en legaten verschilt van gewest tot gewest: 
Vlaanderen kent andere richtlijnen en bijhorende 
tarieven dan Brussel en Wallonië. In welk gewest u uw 
domiciliewoonplaats heeft, bepaalt dus de spelregels 
en de graad van successierechten. Spreek hierover met 
uw notaris of advocaat. 

Een verhaal 
Elke dag staan er in Vlaanderen mensen voor 
harde, moeilijke beslissingen. Ze worden 
getroffen door pijn en verdriet. Ook in die 
moeilijke omstandigheden is het belangrijk 
om te weten welke uitwegen er zijn.  
We vertellen u daarom graag een verhaal. 
Geen echt gebeurd verhaal, wel geïnspireerd 
op wat er zich in het echte leven kan afspelen.

In een kleine stad in 
Vlaanderen woonde een 
familie. De ouders werkten 
hard in hun eigen succesvolle 
zaak als groetenteler. Hun 
enige zoon hielp al van 
jongsafaan mee in het 
bedrijf.  De vooruitziende 
ouders trokken verderop 
in de straat een nieuwe 
woning op, instapklaar 
wanneer zoonlief het 
ouderlijk huis zou verlaten. 
Maar zo ver kwam het niet: 
het noodlot sloeg toe. Toen 
hij 17 was, werd er bij hun 
zoon het vreselijke verdict 
vastgesteld. Een agressieve 
vorm van acute leukemie. 
Veel onderzoeken, verschil-
lende behandelingen, af en 
aan lopen naar dokters en 
specialisten, ziekenhuis in, 
ziekenhuis uit. 

Het leven van de familie 
werd compleet overhoop 
gehaald. Hun zoon had nog 
zoveel dromen: hij wilde 
gaan studeren, wilde de zaak 
van zijn ouders verder uit-
bouwen. Maar na een harde 
verbeten strijd, overwon de 
ziekte en moesten de ouders 
hun zoon afgeven. 

Enkele maanden na de 
begrafenis ontvingen wij een 
brief. De ouders wilden het 
nieuwgebouwde huis, dat 
nooit zijn voorziene bewoner 
zou krijgen, aan het goede 
doel schenken. Getekend 
door hun verdriet, maar 
met de hoop op een betere 
toekomst voor anderen, 
wilden ze dat er met hun gift 
wetenschappelijk onderzoek 
zou gedaan worden. Naar 
kanker en naar aanverwante 
aandoeningen. 

En zo geschiedde. Notarissen 
zorgden voor het officialise-
ren van de gift en het huis 
werd via openbare zitting 
verkocht. Met de opbrengst 
van de verkoop werd een 
fonds opgestart, waarmee 
jaarlijks een wetenschapper 
nuttig onderzoekwerk kan 
verrichten.

De ouders zijn berustend: 
het oorspronkelijke geschenk 
voor hun zoon vindt nu zijn 
weg naar onderzoek, dat vele 
mensen kan helpen. Ook zij 
hebben een legaat voor het 
goede doel in hun testament 
opgenomen. 



Een legaat aan een goed doel: 
u bent in goed gezelschap!

Er is een kleine, maar belangrijke groep 
van Belgen die een legaat overwegen via 
hun testament.  Dit blijkt uit een studie in 
opdracht van de Koning Boudewijnstichting in 
samenwerking met Itinera Institute. Dankzij 
een representatieve steekproef weten we 
nu dat,  van die Belgen die al een testament 
gemaakt hebben, er 1 op 5 een goed doel of 
een vereniging hierin heeft opgenomen.

Uit profielonderzoek blijkt 
dat de typische Belg die 
filantropie overweegt ouder 
is dan 65, tot de hogere soci-
ale klassen behoort en hoger 
onderwijs genoten heeft.  De 
meerderheid (54%) verkiest 
ook een doel te steunen dat 
structureel helpt op lange 
termijn, eerder dan steun bij 
rampen (30%). De voorkeur 
van het filantropische doel is 
in eerste plaats gezondheid 
en medisch onderzoek.

Bovendien heeft Itinera 
Institute voor de Koning 
Boudewijnstichting 
berekend op welke manier 
de giften en legaten in ons 
land evolueren. Op basis 
van cijfers van de Nationale 
Bank van België, gegevens 
van Economische Zaken en 
het ministerie van Financiën, 
blijkt het geefgedrag lichtjes 
stijgt, maar wel onderhevig 
is aan de economische 
situatie. 

Ten opzichte van 2007, wat 
als referentiejaar (index 
100) werd genomen, kenden 
de filantropische giften in 
2008 een groei tot 112,1. In 
2009 liep dit, omwille van de 
economische crisis lichtjes 
terug tot 111,1. De index 
voor 2010 en 2011 worden in 
het najaar bekend gemaakt.  
Als u beslist een gift of 
een legaat te schenken aan 
het FWO, kunt u ervoor 
zorgen dat deze cijfers in 
de toekomst stijgen. En u 
draagt bij tot kennis waar 
onze maatschappij op lange 
termijn de vruchten van zal 
plukken.

WEnst u EEn 
schEnking tE 
doEn? 

Contacteer het FWO op 
post@fwo.be. U ontvangt 
er een antwoord op al uw 
vragen. U kunt jaarlijks een 
fiscaal aftrekbare storting 
te doen van 40 euro. 
Of u kunt fundamenteel 
wetenschappelijk onder-
zoek als begunstigde in uw 
testament op te nemen.  
Wij helpen u graag verder. 

Contacteer het FWO:
Fonds Wetenschappelijk  
Onderzoek - Vlaanderen
dr.ir. Elisabeth Monard
Egmontstraat 5 
1000 Brussel
Tel. 02-512 91 10 
fax: 02-512 58 90
post@fwo.be


