Belang van successieplanning
Een goede successieplanning, een goede toekomst
In de toekomst kijken … al zolang dat de mens leeft, is hij benieuwd
naar de dag van morgen. De oude Grieken gingen te rade bij het
orakel, de Romeinen lazen voorspellingen in de vluchten van de
wilde zwanen. Astrologen keken naar de sterren om onze toekomst
te voorspellen. Vandaag proberen trendwatchers en futurologen te
doorgronden wat ons te wachten staat.
Zo probeert ieder van ons,
op zijn of haar manier,
vooruit te kijken. Toch
zijn we te weinig bezig
met die ene zekerheid
die elke mens verbindt:
onze sterfelijkheid. Een
toekomstgedachte die
aandacht verdient. De
toekomst kunnen we niet
voorspellen, maar met een
goede successieplanning
bepalen we wel wat er na
ons overlijden gebeurt.
Doet u aan successieplanning, dan zorgt u ervoor
dat na uw overlijden alles
verloopt zoals u dat zelf
wil. Wie uw huis mag erven,
wie dat ene kunstwerk
krijgt, wie kan genieten
van de opbrengst van
uw zorgvuldig beheerde

aandelenportefeuille.
De toekomst vastleggen
gebeurt via een uitgekiende
successieplanning. Dit
betekent dat u tijdig naar
een notaris, een advocaat of
een vermogensadviseur van
uw bank stapt. Zij helpen u
om op een correcte manier
de toekomst van uw vermogen te bepalen.
Bovendien zullen zij,
samen met u, een strategie
bepalen over de fiscale
gevolgen. Een schenking
bij leven, een bankgift met
behoud van vruchtgebruik,
een testament … elke
formule heeft zijn eigen
fiscale gevolgen. Met als
algemene leidraad: ‘geen’
voorbereiding van uw
erfenis betekent vaak het

minst voordelige fiscale
regime.
Planning is dus een goede
zaak. Niet alleen fiscaal, ook
emotioneel: u kunt met een
gerust hart genieten van
uw oude dag, want u weet
dat uw zaakjes geregeld
zijn. Ook op sociaal vlak
kunt u beter een successieplanning overwegen.
Non-profitorganisaties,
zoals het FWO, varen er wel
bij, als u hen in uw successieplanning opneemt.

Mecenaat Een schenking aan de wetenschap

nice to Know
Een schenking aan het
FWO kan ook voor kleine
bedragen. Met een gift op
het rekeningnummer van
het FWO (424-5530801-75)
steunt u actief het fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek. Giften vanaf 40
euro 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
post@fwo.be
rekeningnummer:
424-5530801-75
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Alle informatie
over een schenking of een legaat

Steun wetenschappelijk onderzoek
De laatste maanden lijkt het
of een aantal fundamenten
van onze maatschappij
op losse schroeven staan.
Vastgoedcrisis in de USA,
bankencrisis, landen die
dreigen failliet te gaan,
ons spaargeld dat minder
beschermd lijkt … Is het zo
dat vaste waarden van ons
socio-economisch stelsel
wankelen?
In dit klimaat wordt financiële planning moeilijker:
hoe stel ik mijn oude dag
veilig, waarin beleg ik,
wat gebeurt er met mijn
spaargeld ...? Toch mogen
deze twijfels niet tot
onheilsberichten uitgroeien,
zeker wanneer het op successieplanning aankomt. Het is
en blijft belangrijk vooruit te
kijken en weloverwogen met
uw vermogen om te gaan,
zodat uw erfgenamen op een
fiscaal interessante manier
kunnen genieten van uw
schenking.

Heeft u het al overwogen om
een wetenschappelijk doel in
uw testament op te nemen?
Want hoe de economie ook
lijkt te wankelen, wetenschappers zijn altijd een
vaste waarde, zeg maar een
onmisbare motor geweest
voor het voortbestaan van
onze maatschappij. Het
verlangen van wetenschappers naar een betere, kennisrijke maatschappij, zorgt
ervoor dat onze kinderen
en kleinkinderen het beter
hebben. Hun zoektocht
naar het nieuwe heeft veel
uitvindingen opgeleverd,
die wij vandaag als normaal
beschouwen. We moeten
dus blijven investeren in
wetenschappelijk onderzoek,
ook al lijkt de maatschappij
even de draad kwijt te zijn.
Er zijn, zoals u in deze
brochure kunt lezen, vele
manieren mogelijk om de
wetenschap te ondersteunen. Ook vandaag al
kunt u, met een eenvoudige,
fiscaal aftrekbare gift, het
FWO steunen. Op lange
termijn is ook een schenking
of een legaat mogelijk.

We kunnen helaas niet
voorspellen of wetenschappers binnen een aantal
jaren economische crises
zullen kunnen voorkomen.
Maar we weten wel dat zij
alles op alles zetten om
het voor de toekomstige
generaties economisch,
sociaal, cultureel, medisch
en wetenschappelijk beter te
maken. Uw steentje bijdragen is dus een weloverwogen keuze.
dr.ir. Elisabeth Monard
secretaris-generaal FWO

Lees meer
binnenin
•

Wetenschap steunen kan
op vele terreinen.

•

Sonja Snacken, één van
onze meest bekroonde
criminologes vertelt over
haar onderzoek dat ze
dankzij het FWO kon en
kan voeren.

•

Informatie over
giften, duolegaten en
fiscale opties voor uw
successieplanning.

CRIMINOLOGIE
Sonja Snacken - Elementen voor
een betere maatschappij
Professor Sonja Snacken is criminologe,
juriste en rechtssociologe en werkzaam aan
de Vrije Universiteit Brussel. In haar carrière
als wetenschappelijk onderzoekster houdt ze
zich bezig met het belang en de draagwijdte
van strafrecht in onze moderne maatschappij. “Heel mijn werk,” zegt Snacken, “is een
poging om sociaal-wetenschappelijk onderzoek over bestraffingsvormen te koppelen aan
normering op het vlak van mensenrechten.
Dit is interdisciplinair onderzoek dat niet vaak
voorkomt.”
Snacken onderzoekt, samen
met haar medewerkers, dag
in dag uit, naar duidelijke
antwoorden op vragen over
vrijheidsberoving. Dankzij
de steun van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek
heeft zij zich in dit onontgonnen domein kunnen verdiepen. En dit leidt tot belangwekkende wetenschappelijke
resultaten. Waarom wordt er
gestraft? Op welke manier?
Welke criteria hanteren
rechters voor hun keuzes?

Sonja Snacken
criminologe, juriste
en rechtssociologe
Vrije Universiteit Brussel

Waarom worden mensen
voor eenzelfde misdrijf
soms anders behandeld?
Hoe worden gedetineerden
behandeld? Welke effecten
heeft dit?
Een belangrijk aandachtspunt
van Professor Snacken is
de invulling van straffen. Is
gevangenisstraf werkelijk de
beste oplossing, ook voor de
samenleving en de slachtoffers? Welke zijn valabele
alternatieven? Waarom ziet

de maatschappij gevangenisstraf nog altijd als de meest
symbolische straf? Waarom
hebben andere vormen, zoals
daderbegeleiding of werkstraffen, in de gemeenschap
het zo moeilijk? “Nochtans
staan mensen wel degelijk
open voor andere bestraffingsvormen, als de dader
maar iets teruggeeft aan het
slachtoffer of de maatschappij,” onderstreept Snacken.
Het onderzoek naar een
andere strafinvulling is,
op sociaal, politiek en
zelfs economisch vlak,
niet altijd eenvoudig. Toch
getuigt dit onderzoek dat
wetenschappelijk onderzoek
kan bijdragen in de zoektocht
naar een beter functionerend
rechtssysteem. “Criminaliteit
en bestraffing is heel complex. Juist daarom moeten
we zoeken naar wetenschappelijk onderbouwde antwoorden. We mogen ons niet
laten verleiden door snelle
of emotionele oplossingen”.
Alle betrokken partijen,
zeker de slachtoffers en de
maatschappij kunnen hier bij
winnen.

Sinds kort legt Snacken zich
toe op een ander onderzoeksonderwerp, dat ook
heel wat maatschappelijke
impact heeft. Het betreft een
interdisciplinair project aan
de VUB, waarbij specialisten
geneeskunde, rechten en
gezondheidswetenschappen
onderzoek doen naar
‘mensenrechten in situaties
van extreme afhankelijkheid’.
Er wordt onderzocht of onze
mensenrechten gerespecteerd worden, wanneer we in
een instelling (gevangenis,
maar ook een ziekenhuis,
bejaardentehuis, …) terecht
komen waar we ‘volledig’
afhankelijk zijn van anderen.

Getuigenis

Een gewone familie, hun keuze voor wetenschap
Er zijn veel, vaak onbekende, mensen die een
schenking doen aan het FWO. Een voorbeeld
is de familie Steens-Vercraye. Lees mee met
dit verhaal. Geen echt gebeurd verhaal, wel
geïnspireerd op wat er zich in het echte leven
kan afspelen. Misschien herkent u er wel
elementen in.
Pierre en Nicole SteensVercraye leven in het
groene Pajottenland, vlak
bij Brussel. Ze zijn nu al
enkele jaren gepensioneerd,
maar nog altijd heel actief.
Voordien werkte Pierre als
boekhouder voor een groot
Brussels ziekenhuis, Nicole
gaf kunstgeschiedenis
aan de Gentse Academie
voor Schone Kunsten.

Nu ze meer vrije tijd hebben,
genieten ze samen van
citytrips en verre reizen naar
exotische bestemmingen.
Niet om er dagen aan het
strand te liggen, maar wel
om de gewoontes van andere
culturen te leren kennen en
te doorgronden. Nicole’s
passie voor niet-Europese
kunst is daarbij een grote
drijfveer.
Nicole en Pierre hebben
geen kinderen, maar veel
goede vrienden waarmee
ze hun passie delen. Over
de toekomst hebben Nicole
en Pierre al nagedacht. Ze
weten dat er een dag komt
dat ze minder goed te been
of aan een ziekbed gekluisterd zullen zijn. De financiële
gevolgen hebben Pierre en
Nicole al ingecalculeerd: een
goed verzekeringsplan en
wat extra spaargeld moeten
hen wapenen tegen deze
gevallen van nood.

Wat er met hun nalatenschap moet gebeuren,
ligt ook al vast. Omdat ze
kinderloos zijn, hebben ze
er voor gekozen om via een
duolegaat hun neefje en
nichtje te laten genieten
van de opbrengst van hun
huis en hun resterend
vermogen. Dat duolegaat
wordt gedeeld met het
Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek. Deze aanpak
biedt heel wat voordelen in
de uitvoering van de erfenis.
Als instelling met openbaar
nut neemt het FWO een
groot stuk van de successierechten op zich,
waardoor het neefje en
nichtje van Nicole en Pierre
amper belast worden voor
hun erfdeel.
Dat Nicole en Pierre voor
deze formule kiezen, mag
niet verbazen. Zij hebben
zich altijd goed geïnformeerd over de mogelijkheden bij hun notaris. Zij
hebben ook in hun testament
laten vastleggen dat het
FWO onderzoek mag steunen
over kunst en antropologie.
Zo weten Pierre en Nicole dat
hun passie, op deze unieke
manier, voort blijft leven.
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Het FWO werkt samen met de verschillende kennisinstellingen in onze regio. Onderzoekers aan al onze universiteiten krijgen onderzoeksgeld via het FWO toegewezen, op
basis van de uitmuntendheid van hun onderzoeksvoorstel.
U kunt een legaat via het FWO dus aan de meest excellente onderzoekers van ons land toevertrouwen.

Een schenking aan de wetenschap is een goede zaak. Maar
als u dit wenst, kunt u uw legaat of gift ook spreiden over
verschillende goede doelen: het Rode Kruis, WWF, Koning
Boudewijnstichting, ... U bepaalt zelf welk bedrag naar
welke organisatie gaat. Uw notaris helpt hierbij.

