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Een integrale
ziekenzorg
genomen wordt van de dagdagelijkse confrontatie met de ziekte. Dikwijls
wordt hierbij het Oudnederlands
woord “respijt”gebruikt. Eventjes tot
rust komen in een andere omgeving,
de batterijen opnieuw opladen. Al te
lang werd geen aandacht geschonken aan de door een langdurige
ziekte veroorzaakte ontwrichting,
zowel familiaal als persoonlijk.
De Appeltuin, Villa Samson en het Ronald McDonald initiatief bieden een
concreet en vernieuwend antwoord
op deze problematiek. Eens temeer
wordt hier pionierswerk verricht door
het UZ.

S

inds zijn ontstaan koppelt ons UZ
haar ambitie tot excellentie in de
medische behandeling aan een

bijzondere aandacht voor de maatschappelijke omgevingsfactoren van
de patiënt. Al teveel wordt over het
hoofd gezien dat zowel de patiënt als
de personen in zijn directe omgeving
nood hebben aan rustmomenten of
rustpunten,waarbij eventjes afstand

Het ziekenhuis werd gedurende vele
jaren aanzien als een soort garage
waarin het menselijk lichaam diende
te worden gerepareerd. Dit beeld is
al te beperkend en beantwoordt niet
meer aan de terechte verwachtingen
van de patiënt. Het UZ VUB wenst
zich integendeel in te schrijven in een
integrale ziekenzorg met bijkomende
focus op preventie, nazorg en met
bijzondere aandacht voor de sociale

neveneffecten voor de patiënt en zijn
omgeving. De drie genoemde initiatieven zijn de meest recente voorbeelden van deze benadering.
De verdiensten van de honderden,
soms naamloze mecenassen, die dit
allemaal mogelijk maken, kunnen
nooit genoeg worden benadrukt. In
deze tijden van negativiteit wens ik
dan ook iedereen te danken die met
een warm hart zijn bijdrage levert.
Voor het UZ VUB is het bijzonder belangrijk te weten dat haar zorgfilosofie
en -strategie breed wordt gedragen.

Jean-luc Vanraes
Voorzitter Bestuurscollege UZ Brussel

Vriend A
voor
het
Leven
Wat als een ziekenhuis zijn
patiënten extra’s wil bieden
waarvoor het niet of onvoldoende kan rekenen op
overheidssteun? Het UZ Brussel
koos ervoor om mensen en
bedrijven te zoeken die samen
mee het verschil willen maken.
Hun giften helpen het UZ om
een meerwaarde te creëren
voor patiënten en te investeren
in de nieuwste technieken.

ls universitair ziekenhuis
probeert het UZ Brussel elke
dag opnieuw een zo goed
mogelijke zorg te verlenen en zo goed
mogelijk onderwijs en onderzoek te
leveren. Deze missie is wettelijk vastgelegd voor alle universitaire ziekenhuizen in België, maar het UZ wil zich
toonbaar onderscheiden.
Sinds de opstart van Vriend voor het
Leven hebben al meer dan 15.000
mensen en bedrijven hun steun betuigd. De Appeltuin is het eerste grote
project dat gerealiseerd werd. In juni
start de bouw van het eerste Ronald
McDonaldhuis in België, een huis waar
ouders van gehospitaliseerde kinderen
met het ganse gezin kunnen verblijven. Nu richten de campagnes zich
vooral op Villa Samson, waar de
patiënt en zijn huisdier worden
verenigd. Er zijn nog tal van andere
projecten opgestart of staan in de
steigers, waaronder de oprichting van
een sociaal fonds waarmee kansarme patiëntjes in hun nazorg worden
verzekerd.
Deze speciale zomereditie van de
BAM! laat je kennismaken met enkele

van de vele projecten van het UZ Brussel. Wil je meer info? Neem dan zeker
een kijkje op www.vriendvoorhetleven.
be of contacteer verantwoordelijke
Linda Sonck via tel. 0478 75 20 14 of
linda.sonck@uzbrussel.be.
De Appeltuin, een grote familie
In mei 2015 werd het eerste project
binnen Vriend voor het Leven gerealiseerd: de eerste kinderen, mama’s
en papa’s wandelden binnen in De
Appeltuin. De Appeltuin is een mooie,
warme, huiselijke plek voor alle zieke
kinderen in het UZ Brussel en bestaat
uit twee delen. In het ene deel kunnen kankerpatiëntjes en hun ouders
terecht om zich te ontspannen, te spelen, les te volgen en samen te koken.
Het andere deel is een aangename
ruimte voor kinderen met andere
pathologieën.
De Appeltuin was een droom van
kinderpsychologe Veerle Cosyns. Ze
wilde het leven voor kinderen met
kanker en hun ouders veel aangenamer maken in het ziekenhuis. Vroeger
moesten kinderen met kanker op hun
kamertje blijven, want er was geen

veilige plek voor hen om even te ontsnappen. Hun behandeling kon soms
maanden duren. Naast de impact van
de ziekte zelf, was het voor kinderen
én ouders mentaal heel zwaar om nergens naartoe te kunnen. De kinderen
gingen veel te volwassen naar huis.
Vandaag is dit totaal anders. In samenwerking met de kantoorhouders
van Argenta vond het UZ Brussel meer
dan 12.000 mensen en bedrijven die
samen 1,3 miljoen euro schonken. De
droom kon in vervulling gaan.
Vandaag is De Appeltuin een bijzondere plek in het ziekenhuis. Kinderen spelen volop met lotgenootjes.
Mama’s koken er dagelijks voor hun
kinderen en soms ook voor de hele
groep. Huiswerk maken of via Bednet
de lessen volgen van de klas is nu ook
veel leuker. De Sint komt op bezoek, er
worden verjaardagsfeestjes gevierd,...
kortom het is er bijna zoals thuis.
Ook de ouders hebben veel meer
contact met elkaar: ze koken samen,
ze kijken samen naar de voetbal,...
Maar ze vinden ook steun bij elkaar
wanneer ze het moeilijk hebben. De
Appeltuin is één grote familie geworden.
Veerle Cosyns neemt ons in haar dagboek een week mee naar de wereld
van De Appeltuin.
Maandag
Vandaag zijn er negen kinderen in het
ziekenhuis voor chemotherapie. Het
is half tien, vanuit de gang hoor ik het
eerste patiëntje De Appeltuin binnen
huppelen. Het is Lien, ze is vier jaar.
Lien is een kind met een rijke verbeelding en zelfs tijdens haar ziekte heeft
ze tonnen energie. Ze praat aan een
stuk door. Ze houdt ervan om mama
te spelen en dus is een van haar lievelingsbezigheden de afwas doen in
ons keukentje en koffie zetten voor ‘de
overige mama’s’. Ook Michèle komt
binnengewandeld. Zij moet nuchter
blijven voor een onderzoek en dat
vindt ze moeilijk. We knutselen, tekenen en spelen aan een stuk door, zo
gaat de voormiddag toch snel voorbij.
Ook Stefanie komt erbij zitten aan de
knutseltafel. Ze wil hetzelfde doen als
Michèle: knutselen voor de Sint. Ze lachen samen, kijken naar elkaars kunstwerkjes. Zo gaat het de hele dag door:
een in- en uitgeloop van kinderen die
opgenomen zijn en hun ouders.
Dinsdag
In de verte hoor ik een klein meisje

huilen. Het gehuil komt stilletjes aan
dichterbij. Farah komt met haar mama
De Appeltuin binnen. Mama vertelt
dat Farah net een chemokuur achter
de rug heeft en zich helemaal niet
goed voelt. Met rode ogen snift Farah:
‘Ik ben zo moe, maar wil niet in mijn
kamertje blijven.’ We nemen een
groot kussen en deken en we nestelen
ons gezellig in de living van De Appeltuin, met op de achtergrond Farahs
lievelingsfilm: K3 en het ijsprinsesje. Al
na tien minuten is Farah tot rust gekomen en valt ze in een diepe slaap. De
mama van Matthijs komt bij ons zitten.
Met een tas koffie in hun hand keuvelen beide mama’s zachtjes verder
over wat ze de voorbije weken meegemaakt hebben. Hun verhaal is over
en weer herkenbaar. Ook al kennen
de mama’s elkaar nog niet zo goed,
het doet hun zichtbaar deugd hun
verhaal met elkaar te kunnen delen.
Woensdag
Deze namiddag komen zes kinderen
op controle. Bij hen is de intensieve
behandeling tegen kanker achter
de rug. Eindelijk terug naar school!
Op woensdagnamiddag is het in De
Appeltuin dan ook superdruk want
deze kinderen moeten nog een lange
tijd na de behandeling op controle
komen. Vandaag bakken we zelf
speculaas in het thema van Sinterklaas. Samen eieren breken, kneden
met bloem en boter, vormen maken
en dan maar wachten tot die Sinten
en Pieten uit de oven komen. Wat ruikt
het lekker! Door de chemo hebben de
kinderen vaak wat moeite met eten,
maar ik zie Jan toch al watertanden...
Een paar broertjes en zusjes en ouders
doen gezellig mee, ook zij zijn altijd
welkom in De Appeltuin. Twee tieners
houden dat Sinterklaasgedoe voor
bekeken en spelen liever een spel op
de Playstation. In de living hebben we
een beamer: daar wordt dus voetbal
gespeeld (FIFA) op groot scherm! Ouders van kinderen die net begonnen
zijn aan de therapie komen in contact
met ouders en kinderen bij wie alles
net achter de rug is. Ze geven mekaar
steun en houvast. Tussen het bakken
en het spelen door gaan de kinderen
elk om de beurt bij de dokter voor een
onderzoek, een prik of een gesprekje.
De tijd vliegt voorbij en buiten wordt
het stilaan donker. ‘Papa ik wil nog
niet naar huis’, hoor ik Steven nog
roepen. We sluiten de dag af met een
kopje zelfgemaakte chocolademelk,
met echte stukjes chocolade!

Donderdag
‘Oh… wat zijn wij vandaag blij, Thomas
is jarig, Thomas is jarig! Oh… wat zijn
wij vandaag blij, Thomas is jarig en dat
vieren wij!’. Vandaag vieren we Thomas zijn verjaardag, hij wordt vijf jaar.
Zijn papa stelt voor om een overheerlijke chocoladetaart te maken in de
keuken van De Appeltuin. Tot op de
afdeling bij de verpleegkundigen en
artsen overheerst de verse bakgeur.
Eén voor één komen ook de verpleegkundigen nieuwsgierig piepen in de
keuken. Geduldig en al spelend wachten Thomas, zijn ouders en enkele andere gezinnen in De Appeltuin tot de
warme taart eindelijk uit de oven mag
gehaald worden. Rond vier uur is het
eindelijk zover, hoera! Samen smullen
met onze feesthoed op en een lekker
glaasje Kidibul.
Vrijdag
Lotte is deze nacht naar intensieve
zorgen overgebracht omwille van
een ernstige infectie. De ongerustheid bij de ouders is immens. In het
gesprekslokaaltje van De Appeltuin
praat onze oncoloog in alle rust met
de ouders, ook onze oncoverpleegkundige en ikzelf als psycholoog zijn
erbij. Onze arts neemt alle tijd om
op een serene, duidelijke manier de
gezondheidsproblemen te bespreken
die zich op dit ogenblik voordoen met
Lotte. De arts spreekt zeer duidelijk
over de bezorgdheden die er zijn en
de behandeling die wordt opgestart.
Hoe moeilijk dit alles voor de ouders
ook is, je merkt dat het gesprek met de
arts hun houvast biedt. De angst, de
machteloosheid en het verdriet bij de
ouders zijn overweldigend en het is zo
belangrijk dat ouders ook nu ervaren
dat hun kind omringd wordt met de
best mogelijke zorg.
		
Veerle Cosyns,
kinderpsychologe UZ Brussel
		

Villa Samson, aantoonbaar
anders in de praktijk.
Bij het UZ Brussel staat de patiënt centraal en wordt ‘zorg’ zo ruim
mogelijk geïnterpreteerd. Alles wat kan helpen voor het algemeen
welzijn, het bevorderen van de genezing of alles wat van belang
is bij een begeleidingsproces hoort aandacht te krijgen. Voor veel
mensen betekent het houden en verzorgen van een huisdier veel,
zo niet alles in hun leven.
Daarom bouwt het UZ Brussel aan de
rand van het Laarbeekbos Villa Samson: een nieuwbouw met 6 kamers
op wandelafstand van het UZ Brussel,
waar patiënten hun huisdier kunnen
ontmoeten in een huiselijke sfeer, waar
het UZ ook dierentherapie kan aanbieden en waar patiënten afscheid
kunnen nemen van het leven in bijzijn
van hun huisdier.
Elke patiënt die wordt opgenomen in
het UZ Brussel kan gebruikmaken van
Villa Samson, op voorwaarde dat zijn
ziekte contact met dieren toelaat. De
behandelend arts moet altijd eerst zijn

toestemming geven.
Het idee kwam van Dirk Danschutter,
dierenvriend en hoofdverpleegkundige intensieve zorgen pediatrie aan het
UZ Brussel. “In het UZ Brussel bieden we
dierentherapie en dierenbezoekrecht
aan voor alle patiënten. Dit maakt het
project zelfs uniek binnen Europa! Ik
ben enorm blij dat het management
zo enthousiast reageerde en dat
Danny Verbiest en vele anderen mijn
droom delen. En wat me nog blijer
maakt: dankzij de steun en inzet van
velen is onze gemeenschappelijke
droom stap voor stap werkelijkheid

aan het worden.”
De realisatie van Villa Samson ligt op
schema. In juni vroeg het UZ Brussel
de bouwvergunning aan. In de herfst
wordt de eerste steen gelegd en in de
zomer van 2017 hopen ze de deuren
te kunnen openen. De kosten om Villa
Samson te bouwen en in te richten,
worden geraamd op 690.000 euro,
waarvan er al meer dan de helft van
werd ingezameld.
Trotse peter
Zowel de bouw als de toekomstige
werking van Villa Samson wordt net zo-

als De Appeltuin volledig gerealiseerd
dankzij giften. De eerste genereuze gift
voor Villa Samson kwam van Danny
Verbiest, geestelijke vader en stem van
de beroemdste hond van Vlaanderen:
Samson. Hij nam in 2013 het peterschap van Villa Samson op zich en
steunt het project vol overtuiging.
‘Dieren hebben een gunstige invloed
op het welzijn van kinderen en volwassenen. Als peter van Villa Samson wil ik
mee een aangenaam kader helpen
creëren waar mensen contact met
dieren kunnen hebben. Ik ben ervan
overtuigd dat ze daaruit moed en
troost kunnen putten. Het is voor mij
een eer om de naam van mijn geesteskind Samson te mogen koppelen
aan dit fantastische project.’

De droom van Mathieu
Mathieu is 25 jaar en werkt als studiebegeleider in een school. Drie jaar
geleden kwam aan het licht dat hij
aan het Brugadasyndroom lijdt, een
chronische hartziekte waarbij de elektrische activiteit in het hart verstoord is.
‘Zodra de problemen met mijn hart
de kop opstaken, kreeg ik de raad om
regelmatig rustig te gaan wandelen.
Ik ging naar het hondenasiel en kwam
naar huis met Rakker. Hij stimuleert me
om buiten te komen.
In mei 2013 plantte het team van prof.
Brugada een pacemaker en een
defibrillator bij me in. In de revalidatieperiode was Rakker mijn grote steun
en toeverlaat, hij motiveerde me om
opnieuw in beweging te komen. De

Dierenbezoek en dierentherapie
Om mensen met motorische of psychologische problemen te helpen, zal
Villa Samson naast de ontmoetingsmogelijkheid met het eigen huisdier
ook dierenbezoek en dierentherapie
aanbieden. Het UZ Brussel zal voor dit
luik samenwerken met verschillende
organisaties die bezoek- en therapiedieren opleiden. Voor de ondersteuning van mensen met een motorische
beperking zullen bijvoorbeeld therapiehonden van de vzw Dyadis ingezet
worden. ‘We hebben ze een aantal
basisbevelen geleerd die ze nu heel
goed onder de knie hebben’, vertelt
Jan Heremans, hoofdtrainer bij Dyadis.
‘Daarnaast voldoen de honden Eddo
en Harvey aan de basisvoorwaarden om in aanmerking te komen als
bezoek- en therapiedier: ze zijn sociaal
naar mensen, gehoorzaam en zindelijk
en voeren beheerst en kalm hun taken
uit. Ze zijn ook tolerant naar andere
dieren, wat uiteraard ook belangrijk is.’

kinesist speelde actief in op de hechte
band tussen mij en Rakker. Hij toonde
me welke oefeningen ik samen met
Rakker kon doen. Dat was slim gezien
van hem. Als je hond meedoet, ben
je minder geneigd om te klagen en
zagen.
Amper een jaar later moest ik opnieuw geopereerd worden. Door foute

Als de behandelende arts van oordeel
is dat dierentherapie een positief effect kan hebben op de behandeling,
neemt hij of zij contact op met de
coördinator van Villa Samson. Die
zoekt in de ‘cataloog’ het geschikte
dier en brengt de patiënt, de therapeut, het dier en de begeleider van
het dier samen. De therapeut en de
begeleider van het dier bekijken samen hoe ze het dier kunnen inschakelen bij de kinesitherapie, ergotherapie
of revalidatie. Dat kan bijvoorbeeld
zijn om de patiënt te stimuleren zijn
armkracht te gebruiken of om stapoefeningen te doen.

processen in mijn lichaam raakte mijn
slokdarm verbrand. De dokters namen
de slokdarm volledig weg en vervingen
hem door een maagbuis (een soort
buis gemaakt van de maag, wordt op
de plaats gelegd waar oorspronkelijk
de slokdarm gelegen was, red.). Door
complicaties met het littekenweefsel
lag ik toen heel lang in het ziekenhuis.
Al die tijd heb ik Rakker niet gezien, dat
was heel zwaar.
Er stond een foto van Rakker op het
kastje in mijn ziekenhuiskamer en de
verpleging hoorde dat ik regelmatig naar Rakker vroeg als er iemand
op bezoek kwam of als ik iemand

Dit kan niet waar zijn
was mijn eerste reactie.
Voor mij bewijst dit
initiatief dat
dit ziekenhuis echt
met zijn patiënten
begaan is

opbelde. Op een dag bracht een van
de verpleegkundigen me een affiche
van Villa Samson. “Dit kan niet waar
zijn”, was mijn eerste reactie. Voor mij
bewijst dit initiatief dat dit ziekenhuis
echt met zijn patiënten begaan is, dat
het er alles aan doet om de best medische zorg te laten samengaan met de
meest menselijke zorg.
Ik heb onmiddellijk zelf een donatie gedaan. Ik vind dit de beste manier om
andere mensen te overtuigen om het
project te steunen. Villa Samson moet
er gewoonweg komen. Het kan een
motivatie zijn om je sterk te houden als
je zwarte gedachten hebt. Als je weet
dat je je huisdier zal terugzien, heb je
een doel om naar uit te kijken. De verpleging en de familie kunnen daarop
inspelen.
Het zal voor de patiënten wel moeilijk
zijn om afscheid te nemen van hun
huisdier, maar wat ze gehad hebben,
hebben ze gehad. Na het bezoek
hebben ze iets moois om op terug te
blikken en over te vertellen. Voor mij
zou het in elk geval ontzettend veel
betekenen.

DUOLEGAAT
Als u iets nalaat voor een goed doel, kunt u iets blijven betekenen, ook
als u er niet meer bent. Veel mensen vinden dat een rustgevend vooruitzicht. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en waarom heeft het
UZ Brussel extra middelen uit schenkingen en testamenten nodig?
1. Waarom schenken of nalaten aan
het UZ Brussel?
Voor de extra’s die het UZ Brussel aan
zijn patiënten wil bieden, zijn schenkingen en erfenissen een belangrijke
bron van inkomsten. Dit geldt zeker
voor het wetenschappelijk onderzoek
naar levensbedreigende ziekten zoals
kanker, hartfalen, dementie... Dankzij
mensen zoals Monique en Marcel is
het mogelijk om hierin te investeren en

Laarbeeklaan 101, met ondernemingsnummer 0449012406, en dit ten voordele van het project X of dienst Y’.

om waardevolle projecten te realiseren die het leven van mensen met een
langdurige ziekte draaglijker maken.

notariële acte, handgift, bankgift of
derdenbeding. Schenkingen bieden
fiscale voordelen en de begunstigden
ontvangen onmiddellijk de fondsen.

2. Bepaal ik zelf waar het geld naartoe
gaat?
Ja, u kunt in uw testament of bij een
schenking zelf kiezen waaraan u uw
geld schenkt, bv. onderzoek naar
dementie, Villa Samson, innovatieve
medische toestellen... Of u laat het
ziekenhuis zelf kiezen waar de prioriteiten op dat moment liggen. U mag
echter nooit een arts vermelden in uw
testament. De ideale verwoording is
‘Ik stel het UZ Brussel aan als algemeen
legataris, nu gevestigd te 1090 Brussel,

3. Hoe een schenking doen?
Dit is een eenvoudige manier om
tijdens uw leven een deel van uw
vermogen of patrimonium aan het
UZ Brussel te schenken of aan personen die u genegen zijn. Schenkingen
gebeuren tussen ‘levenden’ door een

4. Hoe (een deel van) mijn erfenis
nalaten?
Als u wilt nalaten aan een goed doel,
bv. kankeronderzoek aan het UZ Brussel, dan moet u altijd een testament
opstellen. Anders wordt uw erfenis
verdeeld onder uw bloedverwanten
volgens de wettelijke regelingen. Als
u geen wettelijke erfgenamen hebt,
en geen testament, dan gaat heel uw
erfenis naar de staat!
5. Wat is een testament?

Een testament is een acte waarin u
bepaalt welke delen van uw nalatenschap u aan wie wilt nalaten. De som
of het goed dat u via uw testament
nalaat aan een erfgenaam of een
goed doel, noemt men legaat. De
uitvoering ervan vindt uiteraard plaats
na uw overlijden, maar een testament
opstellen kan op eender welke leeftijd.
U kunt het ook zo vaak als u wilt veranderen.
6. Welke soorten testament zijn er?
1. Eigenhandig testament
Een eigenhandig testament moet
door de erflater, uzelf, geschreven
worden. U moet de datum vermelden
waarop u het testament opstelt en het
ondertekenen met uw gebruikelijke
handtekening.
Doordat er geen notaris ingeschakeld
is, zijn er geen kosten. Toch zijn er enkele nadelen aan verbonden. Zo kan
er na uw dood twijfel ontstaan over de
rechtsgeldigheid van het testament.
Het kan zoek geraken of vernietigd
worden. Daarom brengt u uw eigenhandig testament het best in bewaring

bij een notaris, zodat hij of zij het kan
laten opnemen in het Centraal Register van Testamenten.
2. Openbaar of notarieel testament
U dicteert zelf de inhoud aan uw
notaris in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. U bent
dan zeker dat uw wensen juridisch
juist verwoord zijn. Nadien wordt het
testament voorgelezen door de notaris
en wordt u gevraagd het document
te ondertekenen. Het testament wordt
bewaard bij de notaris.
3. Internationaal testament
U hebt bezittingen in het buitenland
die u na uw overlijden wilt nalaten.
Dan laat u best een internationaal
testament opstellen. U maakt in dit
geval een eigenhandig geschreven
document of u laat het door iemand
anders schrijven. Dit geeft u aan de
notaris, in aanwezigheid van twee
getuigen. U verklaart dat dit uw testament is en u dateert en ondertekent
het. De notaris hecht een verklaring
aan het testament waaruit blijkt dat
aan alle wettelijke vereisten werd voldaan. Het testament wordt bewaard
bij de notaris.
7. Wat is een duolegaat?
Een duolegaat bestaat uit twee of
meer legaten. U laat een goed of som
na aan één of meerdere erfgenamen,
een andere som of goed aan het UZ
Brussel. Het UZ Brussel betaalt naast zijn
eigen successierechten ook de successierechten van de erfgenamen. De
erfgenamen krijgen een netto-erfenis.
Door de lage successietarieven die de
goede doelen in België betalen, gaat
er een kleiner deel naar de staat. Zo
blijft er zowel voor de erfgenamen als
voor het UZ Brussel meer over.
8. Wat zijn de fiscale gevolgen van
een duolegaat?
Mensen zonder echtgenoot, partner,
kinderen of ouders hebben via een
duolegaat een groot fiscaal voordeel.
De tarieven van de successierechten
voor broers, zussen, verdere familieleden verschillen van gewest tot gewest.
In het Vlaamse Gewest lopen ze op
van 30 tot 65%, in het Brusselse Hoofdstedelijke en Waalse Gewest van 20
tot 70%. Voor andere legatarissen
(vrienden) kunnen ze oplopen tot 80%.
Dan houden uw erfgenamen maar
een klein deeltje van uw erfenis over!
Als u iets nalaat aan het goede doel

(UZ Brussel), dan bedraagt het tarief
voor de successierechten in het
Vlaamse Gewest slechts 8,5%, in het
Waalse Gewest 7% en in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest 6,6%.
Bij echtgeno(o)t(e), samenwonende
partner en kinderen is het successietarief ook progressief, maar eerder laag.
In het Vlaamse Gewest betaalt men
in de hoogste schijf 27%, in het Waalse
en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
30%. Ook dan kan een legaat aan een
goed doel fiscaal interessant zijn. Het
goede doel betaalt de erfenisrechten
aan uw erfgenamen waardoor zowel
het goede doel als uw kinderen meer
overhouden.
Monique en Marcel kozen voor een
duolegaat
‘Win-winsituatie voor mijn erfgenamen
en voor het UZ Brussel’
‘Ik heb geen kinderen. Als ik overlijd,
zullen mijn erfgenamen verschrikkelijk
veel successierechten moeten betalen
op wat ik hun nalaat. Een duolegaat
creëert een win-winsituatie: mijn erfgenamen moeten minder successierechten betalen en ik kan een goed doel
steunen. Zo’n vijf jaar geleden liet ik bij
de notaris een testament opmaken.
Daarin staat dat ik een deel van mijn
vermogen nalaat aan de dienst pneumologie van het UZ Brussel. Die dienst
staat in voor de opsporing, diagnose,
behandeling en preventie van ziekten
die de longen, luchtwegen, borstkas
en ademhaling aantasten. Als astmapatiënte weet ik hoe vitaal en kwetsbaar de longen zijn en hoe belangrijk
een goede opvolging is als de longen
niet optimaal functioneren. Ik woonde
onlangs een symposium bij over de
evoluties in de medische wereld. Daar
kwam duidelijk naar voren dat er veel
geld nodig is voor nieuwe onderzoeks-

successierechten moeten betalen. Als
erflater heb ik in dat geval geen grip
op de bestemming van die middelen.
Misschien zal de overheid ze besteden
aan projecten waar ik achtersta, maar
misschien ook aan projecten waar
ik tegen ben. Het duolegaat geeft
de burger de mogelijkheid om vrij te
kiezen wat er met zijn belastinggeld
gebeurt. Dat vind ik heel positief. Ook
voor de andere erfgenamen is zo’n
duolegaat nuttig en aangenaam.
Het is de legataris – in mijn geval het
UZ Brussel – die alles in orde brengt
en alle successierechten betaalt.
Waarom ik voor het UZ Brussel koos?
Ik heb er het volste vertrouwen in dat
het geld zal terechtkomen waar ik wil
dat het terechtkomt: bij interdisciplinair
onderzoek voor o.a. medische beeldvorming. Ik vind dat zinvol besteed en
moreel verantwoord.’
Marcel is 85 jaar, OSB-lid en woont in
Jette

projecten, nieuwe behandelingen
en nieuwe toestellen. Ik wil mijn klein
steentje bijdragen.’
Monique is 68 jaar en woont in
Ganshoren
‘Een vorm van medezeggenschap die
je anders niet hebt’
‘Een van de hoofdredenen waarom ik
een duolegaat zo’n interessante formule vind, is dat je medezeggenschap
krijgt over wat er gebeurt met het
vermogen dat je nalaat. Ik heb geen
eerstelijnserfgenamen. Zonder duolegaat zullen mijn erfgenamen hoge
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