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Campagnes, infosessies en huisbezoeken. Het zorgt ervoor dat Vlaamse en Belgische goede doelen steeds meer erfenisgeld ontvangen.
Al kon dat bedrag nog een stuk hoger uitvallen. Want terwijl de Nederlandse fiscus geen belasting heft op de ontvangen erfenissen,
doet Vlaanderen dat wel.
Nalatenschappen aan goede doelen stijgen in Vlaanderen en België fors. Zo ziet Unicef in ons land de inkomsten uit legaten in amper
zes jaar bijna verdriedubbelen: van 1.695.787 naar 4.515.117 euro. Het is slechts een van de vele goede doelen die zo'n toename
mag optekenen.
Het succes van geven vanuit het graf heeft onder meer te maken met het doorbreken van een taboe. Joost Verbeke, verantwoordelijk
voor schenkingen en legaten bij Natuurpunt, geeft elk jaar infosessies aan gulle ouderen. "Tot enkele jaren geleden wilden mensen
daar niet gezien worden, omdat ze dachten dat ze dan hun familie moesten onterven. Dat is natuurlijk onjuist en dankzij campagnes is
dat beeld bijgesteld."
Successierechten
Met name Testament.be, dat 110 goede doelen overkoepelt, heeft werk gemaakt van het aanprijzen van het zogeheten duo-legaat.
Daarmee kunnen Belgen een deel van hun vermogen nalaten aan een ngo en de rest aan familie (doorgaans broers, zussen of neven
en nichten), vrienden of kennissen. Als tegenprestatie betaalt het goede doel de successierechten van de erfgenamen.
"Het nalaten aan goede doelen is geweldig opengebloeid", zegt communicatiemedewerker Michel Dumont van het Rode Kruis. "We
doen ook meer inspanningen om te mikken op erfenissen, zoals advertenties in kranten, mailings naar specifieke doelgroepen zoals
mensen zonder kinderen en lezingen bij Okra of de bond van de gepensioneerden. We gaan zelfs tot bij de mensen thuis om hun
successierechten te berekenen."
Dat alles zorgt ervoor dat de familie of vrienden meer geld overhouden, terwijl tegelijkertijd ook het onderzoek naar kanker of het
instandhouden van de natuur wordt geholpen. Dat klinkt als een ideale constructie, maar dat is het - zeker voor de goede doelen - nog
niet. Naast de successierechten dragen zij ook nog eens 8,5 procent van het ontvangen bedrag af aan de fiscus.
Doorn in oog
En die 8,5 procent is een doorn in het oog van de goede doelen. In Nederland, waar de inkomsten uit erfenissen volgens de Volkskrant
ruwweg een kwart uitmaken van de totale opbrengsten van ngo's, betalen zij geen cent aan de belastingen.
"Ik vind het vreemd dat de overheid naast de successierechten nog een hap neemt uit het geld dat wij ontvangen", zegt Gaia-directeur
Ann De Greef. "Als het in Nederland volledig belastingvrij kan, waarom dan niet bij ons? Het zou alvast een stimulans zijn voor velen
om toch na te laten aan het goede doel."
Maar, zo zegt Kamerlid Griet Smaers (CD&V), die er vorig jaar als Vlaams Parlementslid mede voor zorgde dat het tarief verlaagd
werd van 8,8 naar 8,5 procent, dat is bij ons onmogelijk. "Onze aanpassing, die dit jaar inging, hield rekening met de budgettaire
situatie. En die is momenteel niet in die mate verbeterd dat we naar 0 procent kunnen gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat zo'n
verlaging meer legaten zou aantrekken, maar ik vrees dat een dergelijke ingreep op korte termijn onmogelijk is. Want als we de goede
doelen een verder voordeel geven, moeten we eerlijk durven zijn en ook de successierechten voor bijvoorbeeld kinderen verlagen.
Want zij zijn toch ook een goed doel, of niet soms?"
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