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De enige constante is verandering
Een woord vooraf

Het zijn woelige tijden. Bij veel vaste waarden zijn de
afgelopen periode vraagtekens gezet, andere wisselden van gedaante of vielen zelfs weg. Desondanks blijft
het provinciebestuur van Antwerpen de vzw Kempens
Landschap ondersteunen in haar werkzaamheden.
Ook het afgelopen jaar kregen we er weer nieuwe
domeinen bij, zoals de Laakvallei in Beerse en een
eerste aankoopproject in Ravels. We hebben echter
laten zien dat we tot veel meer in staat zijn dan nog
meer hectaren Kempens land veilig stellen. Vooral ons
gebiedsgerichte beleid mag zich verheugen in een
grote bijval. Denken we maar aan de vele realisaties in
het domein de Merode, het landschappelijk herstel van
de nog aanwezige vennen in de Volmolen en de start
van de restauratie van de kasteelruïne op landgoed
Roosendael.
Het is juist dankzij die veranderingen die onze vereniging elke keer weer weet te bewerkstelligen, dat we
op blijvende steun kunnen rekenen. Niet alleen van
de provincie, overigens, maar ook van een groeiende
groep donateurs en beschermers. Veranderen blijft
dus ons devies, niet omwille van de verandering, maar
omwille van zichtbare en tastbare verbeteringen.
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Nieuws over onze domeinen: van kleine ingrepen
tot grote inrichtingsprojecten.
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Een duolegaat kan de oplossing bieden voor de
successierechtelijke gevolgen van erfkwesties. Dit
geldt vooral voor de erfgenamen, maar ook voor
verenigingen die een goed of ideëel doel nastreven.
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Ter Speelbergen leeft op de manier zoals het ooit
bedoeld was: als fantastisch, typisch Kempisch
decor voor allerhande activiteiten en festiviteiten.

Gegarandeerd Kempens Landschap

Dit zijn de eigendommen van de vzw Kempens Landschap, aangekocht in het belang van het behoud van
ons erfgoed, aangekocht voor u en de generaties na ons. Er is beslist een interessant domein bij u in de
buurt te vinden. Ga er eens kijken!

Klompenmuseum in Den Eik
Het Klompenmuseum werd opgericht als eerbetoon voor de klompenmakers die in de eerste
helft van de vorige eeuw in en om Laakdal
werkten. In 1988 werd dit museum gevestigd
in Laakdal, halverwege december zal het een
nieuw onderdak krijgen in een apart gedeelte van
de gerestaureerde hoeve Den Eik. Vanaf januari
2009 zal het museum ook worden opengesteld
voor het publiek. Naast de permanente tentoonstelling zullen hier geregeld demonstraties
klompen maken gegeven worden. Als vanzelf
zullen hier ook de originele, Laakdalse klompen
te koop zijn.
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Wilt u meer informatie over onze domeinen?
Ga dan naar www.kempenslandschap.be
en klik op het domein van uw keuze.

De vzw Kempens Landschap werd opgericht in
november 1997 op initiatief van het provinciebestuur
Antwerpen en een veertigtal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het
provinciaal bestuursakkoord.

Langs de Kerststallen
KWB in Beerzel (Putte) organiseert op 19
december vanaf 19.00 uur een geleide tocht
langs de verschillende Kerststallen in de omgeving. De tocht zal vergezeld worden door het
Sint Ceciliakoor en de fanfare van Beerzel. Ook
in Ter Speelbergen zal – in samenwerking met
de kinderen van de IMG-school - een Kerststal
worden ingericht en wel in de karschob.
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De hoofddoelstellingen van de landschapsvereniging
zijn: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en
het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuuren cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en
in het bijzonder de instandhouding, het beheer, de
ontsluiting en publieksgerichte openstelling van open
monumenten in haar bezit.
Momenteel heeft de vzw Kempens Landschap meer
dan 560 ha in eigendom.

SOLABIO
Door de toenemende behoefte aan ruimte, staan
de rijkdom aan biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit onder zware druk. Daarom wil het
SOLABIO-project de toename van biodiversiteit
en het herstel van waardevolle landschappen stimuleren. In de grensregio Vlaanderen-Nederland
worden op dit moment door verschillende partijen even zo veel initiatieven ontplooid. In veel
gevallen gaat het echter om dezelfde soorten,
soortengroepen of landschappen die bedreigd
worden. Dit project wil al die initiatieven screenen en evalueren om te komen tot een optimalisatie van het beleid in de grensregio. Twee
aandachtsgebieden binnen het project zijn de
inrichting en het beheer van stilstaande waters
en het herstel en beheer van stuifduinen. Als
piloot-projecten zijn onder andere onze domeinen in Retie en Balen aangewezen en wel in
verband met het herstel van de daar aanwezige
vennen en stuifduinen.

Leader
In de provincie Antwerpen werden twee plattelandsgebieden erkend als LEADERgebied: 'Regio
Middenkempen Beweegt' en 'De MarkAante
Kempen'. Binnen deze gebieden worden sociale
en economische initiatieven ondersteund die het
platteland willen opwaarderen. O.a. toeristische
activiteiten, economische basisvoorzieningen,
vernieuwing van dorpskernen, het in stand houden en het opwaarderen van landelijk erfgoed
en vorming van ondernemerschap. Niet alleen
landbouwers komen in aanmerking, ook overheden, instellingen, verenigingen, ondernemers,
privé-personen,…
In dit kader heeft Kempens Landschap twee
projecten ingediend. Eén project rond de kolonies van Wortel en Merksplas onder de noemer
‘Landbouw en landschapszorg hand in hand
in de kolonies’ en één project voor het verder
landschappelijk herstel van camping Keiheuvel
in Balen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

En alvast namens Kempens Landschap:

Prettige feestdagen!
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Het mes snijdt aan twee kanten
Besparen op successierechten
Dankzij een schenking aan een organisatie waar je sympathie voor hebt, kun je ervoor zorgen dat je
erfgenamen meer verwerven dan zonder zo’n schenking het geval zou zijn. Het duolegaat biedt in vele
gevallen dé oplossing.

Iedere erflater gunt zijn erfgenamen natuurlijk
straks het volle plezier van zijn nalatenschap.
Maar die erfgenamen hebben het vervolgens
niet altijd even gemakkelijk. Bij vererving in rechte lijn zijn de gevolgen op het vlak van belastingen nog redelijk te overzien. Zo bedraagt het
tarief hier een 3 tot 27 procent. Maar wanneer er
geen erfgenamen in de directe lijn zijn, kunnen
de successierechten voor nogal wat hoofdbrekers zorgen. Ze kunnen oplopen tot liefst 65
procent, één en ander per direct te voldoen uit
(eigen) middelen.
Met een duolegaat kan die pijn aanzienlijk worden verzacht. Het gaat hier om een bijzonder
legaat dat, net als andere legaten, bij testament
opgemaakt moet worden. In dat testament
worden één of meer bijzondere legatarissen
aangewezen. Daarbij kan worden bepaald dat
zij dit legaat vrij van successierecht mogen ontvangen. Dat kan, op voorwaarde dat een ander
de verplichting tot betaling van hun successierechten op zich neemt. Bij een duolegaat wordt
er daarom naast de bijzondere legataris(sen),
de erfgenaam of erfgenamen, een algemene
legataris aangeduid. Dit kan bijvoorbeeld een
vereniging zonder winstoogmerk of een stichting zijn. Zo’n organisatie is dan verplicht om
alle successierechten te betalen, dus ook die
van alle andere erfgenamen. Weet echter dat
op dergelijke organisaties een verlaagd of voorkeurtarief van 8,8 procent van toepassing is…
Deze constructie is met name voordelig wanneer een erfgenaam in verdere graad van verwantschap staat met de erflater. In dergelijke
gevallen zijn immers hoge tarieven van toepassing. Een voorbeeld kan e.e.a. verduidelijken.
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www.testament.be

Een erflater is niet gehuwd en heeft geen kinderen, maar
alleen een nicht als erfgenaam. Hij laat € 100.000 na.

In dit geval erft de zoon € 800.000
terwijl de vzw € 14.400 verwerft.

De nicht betaalt dan aan successierechten:

De geschetste regeling en rekenvoorbeelden gelden in Vlaanderen.
Brussel en Wallonië kennen soortgelijke, maar op details afwijkende
regimes.

1e schijf van 75.000
45%
2e schijf van 75.000-100.000
55%
totaal 		

33.750
13.750
47.500

De nicht zou netto ontvangen: 52.500
In een testament had de erflater een vzw als algemeen legataris
kunnen aanduiden met de bepaling dat de nicht netto 60.000
zou moeten ontvangen.
Dan betaalt de vzw aan successierechten:
over het eigen part:
100.000 -/- 60.000
over dat van de nicht:
60.000

8,8%

3.520

45%

27.000

De voordelen van het duolegaat zijn evident: de nicht erft
€ 60.000 in plaats van € 52.500, terwijl de vzw uiteindelijk
€ 9.480 verwerft.
Ook bij vererving in rechte lijn kan het duolegaat voordelig
zijn, vooral als het gaat om omvangrijke nalatenschappen.
Wederom een voorbeeld.
De nalatenschap van een erflater bedraagt € 1.000.000
Hij heeft één zoon.
De zoon betaalt dan aan successierechten:
1e schijf van 50.000
3%
2e schijf van 50.000-250.000
9%
3e schijf van 250.000-1.000.000
27%
totaal 		

1.500
18.000
202.500
222.000

De zoon zou netto ontvangen: 780.000
In een testament had de erflater een vzw als algemeen legataris
kunnen aanduiden met de bepaling dat de zoon netto 800.000
zou moeten ontvangen.

In alle gevallen geldt dat iedere
erfrechtelijke situatie specifiek is.
Het is dus raadzaam om vooraf
deskundig advies in te winnen. Het
enige dat wij hier hebben willen
laten zien, is dat het stellen van een
duolegaat voordelig kan zijn waarbij een fiscale optimalisatie perfect
verenigbaar is met de wens om
een goed of ideëel doel te ondersteunen, terwijl dit de erfgenamen
nog een aanzienlijk voordeel kan
opleveren.
Ook bij leven en welzijn kan
u zich engageren ten aanzien van een vereniging met
een maatschappelijke doelstelling en zelf genieten van
het fiscaal voordeel.
Wanneer u zou overwegen
om nog een gift van € 30,of meer - over te maken
(enkel bij storting op het
speciale rekeningnummer
745-0143713-28) aan de
vzw Kempens Landschap,
dan bezorgen wij u een fiscaal attest voor 2008.
Wellicht ten overvloede:
zulke giften zijn aftrekbaar
zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Dan betaalt de vzw aan successierechten:
over het eigen part:
1.000.000 -/- 800.000
over dat van de zoon:
800.000

8,8%

17.600

3, 9 en 27%

168.000
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In de voetsporen van een groot man
De glorie van Ter Speelbergen
Jozef Weyns. Visionair. Pionier van de heemkunde in Vlaanderen. Stichter en conservator van het
Vlaams Openluchtmuseum in Bokrijk. Aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw liet hij het
landhuis Ter Speelbergen bouwen. Dit werd al snel veel meer dan een onderkomen voor hem en zijn
familie. Het domein groeide uit tot een warme ontmoetingsplaats voor vrienden, kennissen en heemkundigen.
Sinds onze vzw het domein verwierf en het landhuis in zijn oude glorie herstelde, is Ter Speelbergen
weer die vaste waarde zoals Jozef Weyns ze ooit bedoeld heeft: een schitterend decor voor activiteiten
en festiviteiten waarin het patrimonium van de Antwerpse Kempen centraal staat.
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Testament.be
Column / door Sow Hat
Boudewijn De Groots nieuwe webstek? De
portaalpagina van de Vlaamse uitvaartcentra?
Neen. 45 Belgische mens- en natuurlievende
organisaties die zich opmaken om de komende
jaren gigantische sommen aan erfenisrechten
te betalen. Die van jouw erfgenamen welteverstaan. Een tsunami van cashflow, waar de
pleitbezorgers van het goede doel zelf ook een
nikkeltje beter van worden.
Schenken voor het goede doel zit klinknagelvast
in onze genen. Vroeger spoedden we ons naar
de beenhouwer. Plichtsgetrouw een muntje in
het negerpostuurtje op de toog duwen en klaar.
De arme zwartjes, weet je wel. Anno 2008 kun
je vrijgevigheid graatloos rijmen met fiscale optimalisatie en belastingaftrek. Met een duolegaat
gaat ook het hiernamaals mee in het complot
zitten. Een eigenzinnig innovatief stappenplan
voor jouw en mijn testament.
Stel: op een zonnige morgen ontwaak je met die
onwrikbare licht onthutsende zekerheid: “Ooit
ga ik dood.” Binnen onbepaalde tijd bedekt
een tapis-plain van herfstblaadjes mijn graf.
Je krijgt de onbedwingbare neiging je laatste
wilsbeschikking op een vodje te krabbelen en
onder je matras te verstoppen. Stop, fout bezig.
Je al dan niet gelukkige erfgenamen hebben
uiteraard geen gebruiksaanwijzing nodig bij je
grote of kleine villa, je spaarcentjes of digicorder.
Alleen… dat is buiten de pijn van de successierechten gerekend. Vadertje Staat roomt een
aardig deel van de koek af.
Rep je daarom naar de notaris. Laat je erfenis,
of een deel ervan, per testament na aan een
organisatie die het goede doel hoog in het
vaandel draagt. Je erfgenamen worden verlost
van de successierechten. En het goede doel?

Dat wint er een aardige duit bij. Het obligaat
knikkende zwartje van weleer krijgt gezelschap
van een goedkeurend a-capellakoor van je
nakomelingen, je notaris en een onbaatzuchtige
organisatie van je keuze.
Met je nalatenschap redt je kinderen van de
hongerdood, voer je een onvermoeibare strijd
tegen het broeikaseffect of laat je je eigenste
nazaten genieten van authentieke landschappen. Kempense bijvoorbeeld. En zou dat niet
schitterend zijn? Een gedenksteen met jouw
-snik- naam erin gegrift, zomaar ergens ten
Kempense velde. Een wandelpad langs jouw
favoriete pleisterplekjes. Struikgewas dat jouw
lievelingsmelodie fluistert. Fiscale optimalisatie
van je testament hoeft beslist niet saai te zijn.
Je persoonlijke deuropener tot een weemoedig
hiernamaals.
Een duoticket naar een ongerept landschap.
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Een donateur aan het woord - Soresma
Economisch en maatschappelijk verantwoord
Onlangs mochten wij Soresma verwelkomen als nieuwe donateur van onze
landschapsvereniging. Dit advies- en
ingenieursbureau levert een brede waaier
aan diensten op het gebied van bodem,
water, infrastructuur, ruimtelijke planning
en mobiliteit, stedelijke ontwikkeling,
natuur en landschap, milieu
en veiligheid. Werken aan
duurzaamheid en aan de
leefbaarheid van onze
omgeving, dat is de missie
van het bedrijf die daarmee
perfect aansluit op de
onze voor wat betreft de
Antwerpse Kempen.
“De origine van Soresma ligt
feitelijk in dat buitengebied”,
vertelt Jan Parys (divisie
manager). “Al een twintig jaar geleden
hielpen wij in Vlaanderen mee met het ontwikkelen van duurzame landbouw en het
reorganiseren van het buitengebied. Voor
het eerst mocht landbouw toen worden
gezien als onlosmakelijk verbonden met
natuur en landschap. Sindsdien hebben
we de manier waarop over bepaalde
waarden wordt nagedacht, belangrijk
zien veranderen en leven we in een tijd
waarin het respect voor erfgoed enorm is
toegenomen. Daarmee mag dat erfgoed
gelukkig ook steeds vaker een serieuze
prioriteit zijn.”

een centraal vertrekpunt. Het bedrijf wil dat
overigens niet alleen als bedrijfsdoelstelling neerzetten, maar liefst ook mee tot
uiting laten komen in tastbare, zichtbare
maatschappelijk resultaten. “De afgelopen
drie jaren hebben wij het peterschap op
ons genomen van de Oude Landen. We
hebben ons toen geëngageerd om in het
havengebied ten noorden van Antwerpen
een robuust stuk natuur te ontwikkelen
binnen bepaalde krijtlijnen. Daarnaast
hebben we effectief de handen uit de
mouwen gestoken. Onze medewerkers,
allen kennisadviseurs, hebben hier bergen
fysiek werk verzet. Het geeft maar aan dat
onze betrokkenheid verder gaat dan alleen
het afleveren van een ‘abstract’ advies.
Aan de andere kant helpt ons dit om
onze kennis op het gebied van een aantal
kernwaarden zoals natuur, landschap en
cultuurhistorie verder te verruimen.”
“Ons donateurschap zullen we naar analogie van het project de Oude Landen willen
invullen. Natuurlijk is er, omwille van een
continuïteit in de werking en in verband met
de uitbreiding van de werkzaamheden van
de vzw, financiële steun nodig. Daarnaast
voegen we graag de daad bij het woord.
We hebben ervaren dat dit tot onverwacht
goede resultaten leidt.”

Deze bedrijven en organisaties ondersteunen onze activiteiten:
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Word dan donateur…
Neemt uw organisatie graag de verantwoordelijkheid op voor een natuurlijke
leefomgeving in onze Kempen? Neem
dan contact met ons op. In een korte
presentatie geven we u graag meer
informatie over de activiteiten van het
Kempens Landschap en van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen.
... of beschermer…
Ook kunt u bijdragen als beschermer van het Kempens landschap.
Neem dan een abonnement op ‘blad’,
de drie maal per jaar verschijnende
nieuwsbrief van onze vzw. Dat kost u
slechts 7 euro per jaar.
... of ...
Maak een fiscaal aftrekbare bijdrage
over aan de vzw Kempens Landschap
op rekeningnummer 745-0143713-28.
Voor giften op dit rekeningnummer
ontvangt u - vanaf €30,- per kalenderjaar - een fiscaal attest. Een gift is
onvoorwaardelijk en mag onder geen
beding aan een tegenprestatie gekoppeld worden.

Abonnementen
België/buitenland € 7,- per jaar.
Abonnementen gaan automatisch in
na ontvangst van uw overschrijving
op rek.nr. 068-2250705-41 t.n.v. vzw
Kempens Landschap te Putte. U ontvangt dan drie nummers.

Soresma ziet het als zijn verantwoordelijkheid om hoogwaardige en duurzame
oplossingen aan te reiken. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen is in dat verband

Studiecentrum voor Kernernergie - Mol
Vito - Mol
Sibelco/NZM nv - Dessel
BP Chembel - Geel
NV Luyckx - Brecht
IVEKA - Turnhout
Belgoprocess - Dessel
Umicore - Olen
AGC Flat Glass Europe - Mol

Voelt u zich verantwoordelijk voor
een natuurlijke leefomgeving in
onze Kempen?

KPMG Fiduciaire - Brussel
Nike - Laakdal
Anitya Foundation - Waalwijk (NL)
Vanhout nv - Geel
Pidpa - Antwerpen
Erfgoed & Visie - Oostmalle
Beaumont & Cie bvba - Schoten
Soresma NV - Antwerpen
nieuw

De nieuwsbrief van de vzw Kempens
Landschap verschijnt drie maal per jaar.
Verantwoordelijke uitgever
vzw Kempens Landschap
Peredreef 5
2580 Beerzel-Putte
tel: 015/22.82.30
fax: 015/22.82.31
www.kempenslandschap.be
Fotografie: Kempens Landschap, James
Van Leuven, Oswald Pauwels (VIOE),
Soresma

