
Lees meer  
binnenin

•	 Belgische	wereldfaam	in	
dementie-	en	alzheimer-
onderzoek:	Christine	Van	
Broekchoven	bijt	zich	vast	
in	een	oplossing.	

•	 Wat	is	het	verschil	tussen	
een	gift,	een	schenking	of	
een	legaat?	

•	 Verder	veel	praktische	tips	
over	legaten	en	giften.

Vele vragen?  
Evenveel antwoorden 

Legaat, testament, authentieke akte , … soms 
lijkt het alsof er meer vragen op u afkomen 
dan antwoorden. Omdat vermogensplanning 
en erfenisoverdracht een belangrijke fase in 
uw leven is, geven we graag een antwoord op 
een aantal vragen, hoe evident ze ook mogen 
klinken.

Wat is een legaat?  Een 
legaat is een schenking 
via een testament. Deze 
schenking kan gaan om 
roerende goederen (kostbare 
bezittingen, geld, …) of 
onroerende goederen (een 
huis, een appartement). U 
bepaalt in het testament wie 
dit krijgt: een persoon (een 
familielid of iemand anders) 
of een instelling (zoals het 
Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek-Vlaanderen). Via 
uw testament ‘legateert’ u 
de goederen aan de toekom-
stige bezitter, die er – bij uw 
overlijden – eigenaar van 
wordt. 

Wat is een testament? In uw 
testament bepaalt u, tegen-
over uw nabestaanden, maar 
ook tegenover de overheid, 
welke bezittingen bij uw 
overlijden bij wie terecht 
komen.

Hoe kan ik een testament 
opstellen? Er zijn drie 
belangrijke manieren om een 
testament op te stellen. U 
kunt dit zelf schrijven: een 
eigenhandig of holografisch 
testament. Dit moet, zoals 
de naam zegt, met de hand 
geschreven zijn, gedateerd 
zijn en door u ondertekend 
zijn. Ten tweede, is er een 
notarieel of authentiek 
testament. 

Dit wordt bij een notaris 
opgesteld in het bijzijn 
van twee getuigen. De 
notaris kijkt er op toe dat het 
volledig correct is opgesteld. 
Dit testament wordt centraal 
geregistreerd en heeft een 
totale bewijskracht. Tot 
slot is er het internationaal 
testament, dat door u 
ondertekend is (het moet 
niet handgeschreven zijn) en 
dat u persoonlijk, maar in het 
bijzijn van twee getuigen, 
aan de notaris overhandigt. 
De notaris maakt een akte 
van neerlegging.

Voor welke vorm kiest u? 
Denk goed na op welke 
manier uw testament wilt 
opstellen. En welk deel van 
uw vermogen u aan het 
wetenschappelijk onderzoek 
wil schenken. Vermeld 
dat u het aan het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek 
– Vlaanderen, Egmontstraat 
5  te 1000 Brussel wilt 
schenken. Als u vragen heeft, 
kunt u altijd vrijblijvend 
terecht bij een notaris.

een schenking aan 
het FWO kan OOk 
VOOr kLeine be-
dragen.
	
Met	een	gift	op	het	reke-
ningnummer	van	het	FWO	
(424-5530801-75)	steunt	
u	actief	het	fundamenteel	
wetenschappelijk	onder-
zoek.	Giften	vanaf	40	zijn	
fiscaal	aftrekbaar.	Wilt	u	
een	schenking	doen	voor	
een	groot	bedrag,	neem	
dan	contact	op	met	het	
FWO.	Wij	staan	klaar	om	
een	antwoord	te	geven	op	
al	uw	vragen.	

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

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

Steun wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onder-
zoek is een noodzaak in 
onze maatschappij. Het 
fundamenteel onderzoek, 
waarbij vorsers geheel 
vrij op zoek gaan om de 
grenzen van onze kennis te 
verleggen, is dat nog veel 
meer. Zonder hun zoektocht 
naar nieuwigheden zouden 
we het vandaag zonder 
penicilline, velcro of post-it’s 
moeten stellen. Allemaal 
‘uitvindingen’, ontsproten 
aan grijze cellen die ‘zomaar’ 
op zoek gingen …

Maar zoeken naar nieuwe 
fundamenten van weten-
schap gaat verder en is niet 
altijd even zichtbaar. Pas na 
vele jaren zoeken, testen 
en dubbel checken kunnen 
wetenschappers naar buiten 
treden. 

En evenveel jaren gaan 
voorbij vooraleer een 
fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek een 
praktische toepassing vindt. 
Die lange zoektocht maakt 
van onderzoekers van 
vandaag de uitvinders van 
morgen. Met uw steun aan 
dit wetenschappelijk onder-
zoek kiest u dus bewust voor 
de toekomst: u helpt mee 
zaaien aan een rijke oogst, 
veel later. Door uw gift of 
uw legaat bouwt u meer 
aan de toekomst van uw 
kinderen en kleinkinderen. 
En achterkleinkinderen. 

Een van de praktische 
voorbeelden van die 
queeste naar basiskennis, 
is het verhaal van een 
van onze meest bekende 
onderzoekers, Christine Van 
Broeckhoven, wiens verhaal 
u binnenin kan lezen. Tijdens 
haar carrière heeft zij steun 
van het FWO gekregen om 
het functioneren en het 
verouderen van onze herse-
nen te onderzoeken. 

Haar continue zoektocht 
gaat, nog steeds dankzij de 
steun van het FWO, met rasse 
schreden vooruit. 

Aarzel dus niet om het fun-
damenteel wetenschappelijk 
onderzoek te steunen via het 
FWO. Een jaarlijkse gift, een 
schenking via de notaris of 
een legaat na uw overlijden: 
er zijn vele opties om de 
goede zaak te steunen. U 
kunt daarbij aangeven of u 
het dementieonderzoek van 
Christine Van Broeckhoven 
wilt steunen. Indien een 
ander thema in een ander 
wetenschapsdomein u 
aanspreekt, kunt u uw steun 
daarvoor kenbaar maken. 
De huidige en toekomstige 
wetenschappers van het 
Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek - Vlaanderen 
danken u alvast voor uw 
welwillendheid.

dr.ir. Elisabeth Monard
secretaris-generaal FWO
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demen t ie
Christine Van Broeckhoven blijft 
dementie-oorzaken ontrafelen

Christine Van Broeckhoven is wellicht een van 
onze meest bekende en gedreven onderzoe-
kers. Het is niet te verwonderen dat het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen 
haar carrière op vele momenten gesteund 
heeft. Zij geldt als een referentie in onder-
zoek naar alzheimerdementie, een ziekte die 
door de vergrijzing steeds meer mensen treft: 
in België alleen al 165.000 (meer dan 1 op 
100). Als moleculaire biologe ontrafelt Van 
Broeckhoven de oorzaken van de ziekte, in de 
hoop op termijn een  medicijn te ontwikkelen. 
Een moeilijke, lange weg. Maar met uw steun 
aan wetenschappelijk onderzoek en haar 
ontembare doorzettingsvermogen kan dit 
mogelijk worden. 

Christine Van Broeckhoven 
haalt in 1980 haar doctoraat 
in de biochemie. Door de 
crisis staan onderzoeks-
investeringen op een laag 
pitje, maar Van Broeckhoven 
besluit als werkloze zeven 
jaar lang gratis (met vrijstel-
ling van stempelcontrole) 
pionierswerk te doen aan de 
universiteit van Antwerpen. 
In 1987 publiceert ze een 
artikel in het gezaghebbende 
Nature dat aantoont dat er 
een rechtstreeks verband 
bestaat tussen dementie en 
erfelijkheid, een piste die tot 
dan toe altijd onbelangrijk 
geacht werd. 

Dankzij een FWO-mandaat 
kan ze in 1989 starten met  
haar eigen labo in de neu-
rogenetica om de bronnen 
en oorzaken van dementie 
via DNA-onderzoek op te 
sporen. Haar onderzoekswerk 
groeit in aanzien: in de 
Verenigde Staten ontvangt 
ze de Potamkinprijs, de 
belangrijkste bekroning 
in Alzheimeronderzoek, in 
eigen land krijgt ze al op 
42-jarige leeftijd de Joseph-
Maisin prijs van het Fonds 
Wetenschappelijk Onder zoek 
- Vlaanderen en onlangs 
kreeg ze nog de prestigieuze 
Award for Medical Research 
van de Metlife Foundation. 

Christine Van Broekhoven 
leidt momenteel het 
Departement Moleculaire 
Genetica aan de universiteit 
in Antwerpen.  Meer dan 
100 onderzoekers zijn er 
dag in dag uit aan de slag, 
op zoek naar oorzaken en 
oplossingen voor neuro-
degeneratieve hersenziektes 
(alzheimerdementie, 
parkinson, …), voor perifere 
zenuwziektes, onderzoek in 
neurogenetica (epilepsie, 
spier- en zenuwziekten) 
en naar psychiatrische 
aan doeningen (depressie, 
schizofrenie).  
In haar eigen onderzoek gaat 
Van Broeckhoven op zoek 
naar aanwijzingen in het DNA 
die het risico op dementie 
en andere hersenziekten 
vergroten. Het versneld 
afsterven van hersencellen 
is in bepaalde gevallen 
genetisch bepaald, maar ook 
een samenspel van erfelijke 
en omgevingsfactoren 
kan dit beïnvloeden. Over 
haar onderzoek gaat Van 
Broeckhoven veel en vaak 
spreken, niet alleen op 
wetenschappelijke congres-
sen, maar ook in vele vereni-
gingen en onder kerktorens 
overal te lande. 

Op die manier wil ze mensen 
bewust maken dat onder-
zoek naar hersenziektes 
broodnodig is, omdat 1 op 
5 Belgen, vroeg of laat, met 
een of andere vorm van 
hersenziekte te maken krijgt. 
Een cijfer dat veel hoger licht 
dan kanker of cardiovasculair 
falen.

Haar pleidooi voor meer 
hersenonderzoek wordt 
gesterkt door het feit dat 
er vandaag nog steeds 
geen genezende therapie 
is. Bij dementie kan men 
momenteel enkel tijdelijk de 
effecten temperen, bij een 
beperkte groep van patiën-
ten. Hét medicijn is er nog 
niet: enkel zorgt begeleiding 
en mantelzorg voor een 
menselijke verzachting van 
het psychische leed. Maar 
haar wetenschappelijk onder-
zoek kan en zal een effect 
hebben voor de patiënten 
van morgen. Als u wenst 
bij te dragen tot het funda-
menteel wetenschappelijk 
onderzoek dat Christine Van 
Broeckhoven en haar team 
uitvoeren, is uw bijdrage 
erg welkom. U draagt bij tot 
een betere toekomst van de 
generatie van uw kinderen en 
kleinkinderen.

nice to Know

Denkt	u	dat	een	schenking	of	een	legaat	via	testament	
veel	papierwerk	inhoudt?	Dit	valt	erg	mee.	Er	zijn	heel	
eenvoudige,	sluitende	manieren	om	dit	te	organiseren.	
Spreek	hierover	met	uw	notaris	of	advocaat.		Zo	weet	u	
dat	alles	formeel	in	orde	is	en	dat	uw	geld	goed	terecht	
komt.	

nice to Know

Het FWO investeert niet alleen in medisch onderzoek. Ook 
andere wetenschappen komen aan bod. Geschiedenis, 
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. Of u 
laat die beslissing aan de Expertpanels van het FWO over.

Wetenschappelijk onderzoek steunen 
het kan op veel manieren! 

U verkiest een jaarlijkse gift aan het FWO?  
U overweegt een legaat? Een schenking? Het 
is goed te weten dat u de wetenschap op vele 
manieren financieel kan steunen. Kies daarom 
de manier die het best bij uw situatie past. 
Of maak een combinatie van verschillende 
mogelijkheden. Lees mee met drie inspire-
rende voorbeelden.

Een fiscaal  
aftrekbare gift 
Vader en moeder Mertens 
zijn erg trots dat hun dochter 
het geschopt heeft tot doctor 
in de biologie. Zelf zijn ze 
van bescheiden komaf en 
dankzij een studiebeurs 
heeft hun dochter hogere 
studies kunnen aanvatten. 
Nu legt hun dochter zich met 
succes toe op wetenschap-
pelijk onderzoek.
De ouders hebben er 
sindsdien de gewoonte van 
gemaakt om wetenschap-
pelijk onderzoek te steunen. 
De ouders storten jaarlijks 
80 euro. Een relatief klein 
bedrag, beseffen ze zelf. 
Maar het is belangrijk 
voor hen dat ze dit bedrag 
fiscaal kunnen inbrengen 
en zo genieten van een 
belastingvoordeel. Hun 
bijdrage is geen druppel op 
een hete plaat: zij weten 
dat vele kleintjes één groot 
maken en dat die solidariteit 
een substantieel verschil kan 
maken.

Een schenking
De familie Debacker draagt 
wetenschappelijk onderzoek 
een warm hart toe. Vader 
Debacker verdiept zich in zijn 
vrije tijd in astronomie. Een 
van de zonen doctoreert in 
geschiedenis en de dochter 
des huizes heeft met een 
aantal wetenschappelijke 
artikels over linguïstiek hoge 
ogen gescoord in binnen- en 
buitenland. De familie is 
altijd vooruitziend geweest: 
met de kinderen wordt 
openlijk over de toekomst 
gepraat, met inbegrip van 
erfenissen en testamenten. 
De kinderen weten dat hun 
ouders onlangs een behoor-
lijk bedrag via notariële akte 
hebben overgemaakt aan het 
FWO. Deze schenking past in 
de vermogensplanning van 
de familie, in overleg met 
hun private banker.

Een legaat
Tijdens een succesvolle 
carrière als huisarts heeft 
dokter Vancauwe heel wat 
patiënten kunnen helpen. Hij 
schoolde zich voortdurend 
bij om de laatste medische 
evoluties te kennen en deze 
ten dienste te stellen in zijn 
praktijk. Nu hij de tachtig 
nadert, doet hij het wat 
kalmer aan, al blijft hij zeer 
geïnteresseerd in weten-
schap. De doktor heeft in zijn 
testament vastgelegd dat 
een deel van zijn vermogen 
na zijn dood aan het funda-
menteel wetenschappelijk 
onderzoek gaat. Hij weet dat 
dit onderzoek de basis vormt 
van alle andere, toegepaste 
onderzoek. Hij wilt dat, ook 
na zijn dood, mensen op zoek 
zullen naar wetenschap-
pelijke ontwikkelingen.


