Gullegem, 22 juni 2018

Beste vrienden van KSA Noordzeegouw én KSA-heem Monsalvaet
reeds heel veel jaren ben je bekend met KSA en de KSA-hemen Monsalvaet.
Je heb je ingezet voor lange tijd en KSA is een beetje een tweede thuis geworden. Van meerdere zijden horen we dat de goede contacten en de beleving uit de jonge jaren nog lang blijven
nazinderen. Vaak kom je mensen tegen die met heimwee uit die soms bewogen tijd vertellen
en we kennen vrienden die na al die jaren nog steeds met elkaar in contact blijven.
De werkgemeenschap “Altijd jarig” is daar een sprekend voorbeeld van.
Met dit schrijven willen wij je een vraag stellen. Enige toelichting daarbij is noodzakelijk.

In 2009 hebben we na het verlaten van het Centrum Licht en Ruimte te Roeselare een nieuw
en modern secretariaat kunnen betrekken in Gullegem aan de Dwarsweg nummer één. In
Westouter liggen de hemen van KSA. Nog in 2015 werd het heem Lanceloot volledig verbouwd
tot een modern en vooral gezellig huis met aansluitend een mooie tuin. Thans ligt een nieuw
project op de tafel van de Raad van Bestuur en de architect.
Het gaat om drie zaken nl. het sanitair van Monsalvaet én Parsifal, een ruimere keuken voor
Parsifal aangepast aan de bezetting van 40 personen en ten derde het renoveren en herindelen van de grote slaapzalen van Monsalvaet, zoldering en daken inbegrepen.
De tussenkomsten die we in het verleden van Toerisme Vlaanderen én de Provincie WestVlaanderen ontvingen, zijn sterk gereduceerd. Wat de provincie betreft is deze subsidie zelfs
volledig afgeschaft.
Daarom willen wij een beroep doen op steun van de vrienden van KSA.
° Elke gift is welgekomen en daarom lees je hieronder ons rekeningnummer.
KSA-Heem Monsalvaet, Dwarsweg 1 8560 Gullegem
BE61-4675-0073-6117
° Een tweede weg is het befaamde duolegaat.

Een duolegaat.
Je zal al gemerkt hebben dat heel wat vzw’s met een sociaal doel deze weg aanbevelen. Ze
doen dat omdat het én voor de schenker én voor de begunstigde extra voordelig is.
Het duolegaat zit duidelijk in de lift en wordt aanbevolen onder de titel: “Meer geven en minder afgeven; Goed geregeld, Goed gegeven”. Een duolegaat is een handige formule om een
mooie en duurzame herinnering na te laten. Je wil wel iets nalaten aan KSA & Monsalvaet
maar denkt “dan blijft er minder over van mijn erfenis voor mijn broers en zussen of goede
vriend(in) of voor mijn favoriete neef of nichtje”. Dat is niet noodzakelijk het geval. Dank zij
het duolegaat kan hij of zij meer krijgen, terwijl jij toch het goede doel steunt.
3%, 9% en 27 % zijn de percentages die een erfgenaam in de eerste graad aan successierechten moet betalen. Bij verdere verwantschappen kunnen deze erfrechten oplopen tot 65 %.
Alles hangt samen met de grootte van de erfenis en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde. Bij een duolegaat verdeel je je erfenis onder twee partijen: je erfgenamen
én een goed doel. In dat geval neemt het goede doel de erfrechten van je erfgenamen op zich
en krijgt je favoriete nichtje of neefje meteen haar of zijn deel zonder die hoge percentages.

Drie voorbeelden brengen duidelijkheid:


Als je 500.000 € volledig aan je nichtje overmaakt krijgt ze slechts € 195.000 .
De erfrechten zijn : tot € 75.000 45%; (€ 33.750)
plus van € 75.000 tot € 125.000 55 % (€ 27.500)
plus van € 125.000 tot € 500.000 65 % (€ 243.750) Samen € 305.000.



Stel dat je € 250.000 aan je nichtje geeft en € 250.000 aan het goede doel KSA-Heem
Monsalvaet dan krijgt je nichtje meteen € 250.000. Door het duolegaat neemt het
goede doel immers alle successierechten op zich. Monsalvaet betaalt op zijn deel
8,5 % ttz € 21.250 plus de belasting op het erfdeel van het nichtje, zijnde € 142.500.
(45 % op € 75.000+ 55% op € 50.000 + 65 % op € 125.000). Monsalvaet houdt er de
mooie som van € 86.250 aan over. Een echte win-win dus.



Bij een zelfde duolegaat waarbij je € 250.000 aan je vier broers/zussen geeft en
€ 250.000 aan KSA-Heem Monsalvaet, hebben we een andere berekening, aangezien
het hier naar verwanten in de tweede graad gaat. Zij bekomen samen meteen de
€ 250.000 € en het goede doel Monsalvaet betaalt 8,5 % ttz € 21.250, plus de belasting op het erfdeel van de vier broers/zussen, zijnde € 250.000 aan 30 % = 75.000,
samen 96.250 €. Monsalvaet is het goede doel en houdt er dan de mooie som van €
153.750 aan over.

Je merkt dat het wel wat kennis en rekenwerk inhoudt en dat een tussenkomst van de notaris
noodzakelijk is. Mocht je overwegen om voor deze weg te kiezen, dan is een notarieel testament noodzakelijk.
De notaris kan je volledige informatie geven. Deze consultatie bij de notaris is volkomen gratis.
De akte van het testament met duolegaat moet wel betaald worden. De correcte wijze om
onze vzw in het testament op te laten nemen is als volgt: “vereniging zonder winstoogmerk
KSA-HEEM MONSALVAET, met zetel te 8560 Gullegem, Dwarsweg 1 (ondernemingsnummer
0410.298.221)”.

Tot slot
We durven deze voorstellen aan je doen omdat we vertrouwen in jou hebben en weten hoezeer je verbonden bent met KSA en Monsalvaet. Uiteraard heb je de volledige vrijheid om zelf
je weg te kiezen. Mocht je info wensen in vertrouwen, dan zijn twee personen van uit KSA
beschikbaar voor verdere uitleg nl. Gouwproost Bart Lagrange en ere-voorzitter Ward Poppe.

Bij voorbaat danken wij u en … blijf de goede en warme herinnering bewaren.
Met vriendelijke KSA- groeten, dit jaar 90 jaar jong
Namens de vzw KSA-Noordzeegouw en KSA heem Monsalvaet

Bart Lagrange, gouwproost

Ward Poppe, ere-voorzitter

Kerkstraat 16, 8430 Middelkerke
0494/23 75 50

Katelijnevest 6, 8000 Brugge
0478/69 30 45

bartlagrange@gmail.com

ward.poppe@skynet.be

De nieuwe wet op het Belgisch erfrecht vanaf 1 september 2018.
Evenwel nog niet gestemd.


Als je 500.000 € volledig aan je nichtje overmaakt krijgt ze slechts € 239.500.
De erfrechten zijn : tot € 35.000 25%; (€ 8.750);
plus € 40.000 € 45 % (€ 18.000);
plus 425.000 55 % (€ 233.750) Samen € 260.500.



Stel dat je € 250.000 aan je nichtje geeft en € 250.000 aan het goede doel KSA-Heem
Monsalvaet dan krijgt je nichtje meteen € 250.000. Door het duolegaat neemt het
goede doel immers alle successierechten op zich. Monsalvaet betaalt op zijn deel
8,5 % ttz € 21.250 plus de belasting op het erfdeel van het nichtje, zijnde
€ 123.000. (€ 8.750, plus 18.000, plus 96.250). Monsalvaet houdt er de mooie som
van € 105.750 aan over.



Bij een zelfde duolegaat waarbij je € 250.000 aan je vier broers/zussen geeft en
€ 250.000 aan KSA-Heem Monsalvaet, hebben we een andere berekening, aangezien
het hier naar verwanten in de tweede graad gaat. Zij bekomen samen meteen de
€ 250.000 € zijnde elk € 62.500 en het goede doel Monsalvaet betaalt 8,5 % ttz
€ 21.250, plus de belasting op het erfdeel van de vier broers/zussen, zijnde € 68.000
x 25% op 35.000 + 4 x 30% op 27.500), samen € 89.250. Monsalvaet is het goede doel
en houdt er dan de mooie som van € 160.750 aan over.

