schenkingen
& legaten

Een legaat aan UFB is
een zeer concrete manier
om in België de armoede
te bestrijden, mensen
met een handicap te
ondersteunen, kinderen te
helpen en maatschappelijke
integratie te bevorderen.
We leven van wat we krijgen, we geven ons leven zin met wat we geven.
Winston Churchill

Wat is United Fund
for Belgium ?
Al meer dan 40 jaar biedt United Fund for Belgium
(‘UFB’) hulp aan mensen die het moeilijk hebben.
Deze erkende vzw ondersteunt organisaties die
actief zijn in vier maatschappelijke domeinen in
België :
ä strijd tegen de armoede
ä jeugdzorg
ä ondersteuning van kinderen en
volwassenen met een handicap
ä maatschappelijke integratie
Daartoe zamelt United Fund for Belgium giften
in van bedrijven en vrijgevige particulieren en
verdeelt deze onder organisaties die in één van
bovenvermelde domeinen actief zijn, met de
bedoeling specifieke projecten te ondersteunen.

Welke projecten worden
mogelijk gemaakt door United
Fund for Belgium ?

5 goede redenen om aan
United Fund for Belgium
te schenken

United Fund ontvangt elk jaar giften voor een totaal bedrag van meer dan

United Fund for Belgium is uniek :

700.000 euro. Elk jaar wordt dit bedrag verdeeld over organisaties in geheel

l

België, wat toelaat om ongeveer 90 projecten per jaar te realiseren.

100% van de donaties die we via onze jaarlijkse
fondsenwervingscampagne ontvangen wordt aan projecten

UFB steunt concrete projecten op menselijke schaal die echt een verschil

besteed. De werkingskosten worden gedekt door een privé-

maken voor de personen die geholpen worden. Enkele voorbeelden: de

fonds en de opbrengst van enkele evenementen.

installatie van een nieuwe keuken in een tehuis voor kinderen, de aankoop van
aangepaste voertuigen voor het vervoer van gehandicapten, de aankoop van

l

meubilair, uitrusting en gespecialiseerde apparatuur, het opzetten van een

projecten worden in België geselecteerd en ondersteund
doorheen het hele land en in alle provincies.

nieuwe activiteit, enz…
l

elk project wordt ter plaatse geëvalueerd door een lid van
een met dat doel opgericht toewijzingscomité en wordt daarna
aan het voltallige comité voorgelegd. Dit comité legt dan
projecten ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.
Deze strikte werkwijze garandeert een grondige analyse en
effectieve kennis van de organisaties en hun noden bij het
toewijzen van de fondsen.

l

alle projecten beantwoorden aan concrete behoeften van
kansarme personen in ons land.

l

alle giften van minstens 40 € zijn fiscaal aftrekbaar
aangezien UFB een erkende vzw is.

Solidariteit verbindt mensen

Wat kan u doen ?
Sluit u aan bij deze solidaire beweging en help ons deze steun in stand te houden en te versterken.
Doe een schenking of een legaat, groot of klein - uw vrijgevigheid maakt een groot verschil.

Via een SCHENKING
ä door middel van een overschrijving op

Via een TESTAMENT
Het gewone legaat :

het rekeningnummer BE71 9530 0000 0369

U kunt een legaat doen ten voordele van United Fund for Belgium door dit op te nemen in uw testament.

van United Fund for Belgium vzw.

Dit laatste kan opgemaakt worden voor een notaris of door een eenvoudig schrijven. Om te verzekeren

Adèlelaan 1,

dat uw wilsbeschikking nauwkeurig wordt uitgevoerd, dient u in uw testament zorgvuldig als legataris

1310 Terhulpen

te vermelden :

ä door aan uw bank een doorlopende
betalingsopdracht te geven ten voordele
van United Fund for Belgium, op het hoger
vermelde rekeningnummer.

United Fund for Belgium vzw • Adèlelaan 1 • 1310 Terhulpen • ondernemingsnummer : 0412.511.504.

Het duolegaat :
U kunt ook een som geld of een goed «in duo» legateren aan uw erfgenamen en aan United Fund for
Belgium. Dankzij deze techniek betalen wij alle successierechten, met inbegrip van deze verschuldigd

ä ter gelegenheid van een huwelijk, een

door uw erfgenamen en zal u hen bovendien méér nalaten. Eveneens tovert u een glimlach op het gezicht

feest of de viering van een heugelijke

van kansarme kinderen, of helpt u iemand aan de armoede te ontsnappen en opnieuw een waardige

gebeurtenis in uw familie- of vriendenkring

plaats in te nemen in de samenleving ... De herinnering aan uw vrijgevigheid zal op tastbare wijze in de

kan u de genodigden voorstellen om een

harten blijven leven.

schenking te doen aan United Fund for
Belgium in plaats van bloemen of een
geschenk mee te brengen. Spreek er ook
over met uw vrienden en kennissen.

Als erkende vzw is United Fund for Belgium inderdaad aan een lager belastingtarief onderworpen
dan uw erfgenamen in indirecte lijn (broers, zussen, neven, nichten, of vrienden) die onderworpen zijn
aan hoge belastingvoeten. De successierechten variëren van gewest tot gewest - dat van uw fiscale
woonplaats is bepalend - en kunnen ook wijzigen in de toekomst, maar in ieder geval is het voordeel van

Elke gift van minstens 40 € is fiscaal

een duolegaat aanzienlijk in elk gewest. De impact van het duolegaat wordt hieronder geïllustreerd voor

aftrekbaar.

elk gewest op basis van de op 31 augustus 2016 geldende tarieven.

Laten we een voorbeeld geven :
veronderstel dat u een legaat van € 500.000
wenst te doen aan uw nichtje Isabel.
Aldus zorgt u er dankzij het duolegaat voor

Verblijfplaats/
netto bedrag in €

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

Isabel

UFB

Isabel

UFB

Isabel

UFB

GEWOON LEGAAT

€ 500.000

€0

€ 500.000

€0

€ 500.000

€0

Successierechten

€ 315.000

€0

€ 309.375

€0

€ 305.000

€0

Ontvangen bedrag
na belastingen

€ 185.000

€0

€ 190.625

€0

€ 195.000

€0

DUO-LEGAAT

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

dat uw nichtje na belastingen € 250.000
ontvangt, wat gevoelig hoger is dan het
bedrag dat ze zonder dit mechanisme zou
hebben gekregen, en tegelijkertijd draagt u
aanzienlijk bij aan United Fund for Belgium.
Een duolegaat moet aan drie voorwaarden
voldoen :

4

u moet een testament opstellen

Successierechten
betalen door UFB

x*

€ 171.250

x*

€ 151.875

x*

€ 163.750

4

u moet daarin een deel van uw

Ontvangen bedrag
na belastingen

€ 250.000

€ 78.750

€ 250.000

€ 98.125

€ 250.000

€ 86.250

vermogen aan één of meerdere
personen schenken

4

* Het volledig bedrag van de successierechten wordt door UFB betaald.

het overblijvende gedeelte moet u
nalaten aan een erkende instelling
(wat het geval is voor UFB ), die
belast zal zijn met de betaling van
het geheel van de successierechten

Als erkende vzw geniet UFB van een verlaagd tarief voor de successierechten (8,5% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 12,5% in Brussel).
Duolegaten zijn ook voordelig voor kleinere bedragen en kunnen gebouwen omvatten.
Uw notaris kan u adviseren over de te volgen werkwijze.

Deugdelijk bestuur en transparantie
bij United Fund for Belgium
United Fund for Belgium houdt zich aan de gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in
de Fondsenwerving (VEF).
De rekeningen van United Fund for Belgium worden geauditeerd en jaarlijks door een
onafhankelijke en erkende commissaris-revisor gecertificeerd. Ze worden gepubliceerd
samen met een activiteitenverslag dat de gesteunde projecten beschrijft. Deze informatie
is voor iedereen toegankelijk op de website www.ufb.be

Vragen ?
Spreek hierover met uw notaris (een consultatie bij een notaris ter
informatie is gratis) of neem contact met ons op:
Catherine Alexandre calexandre@ufb.be Tel : 02 655 49 33

United Fund for Belgium asbl
Adèlelaan 1
1310 Terhulpen
Ondernemingsnummer : 0412.511.504.
www.ufb.be
IBAN : BE71 9530 0000 0369

Gelieve er rekening mee te houden dat deze brochure enkel bedoeld is ter informatie en geen juridisch advies bevat.
Verantwoordelijke uitgever : C.Alexandre

