
SAMUSOCIAL .BE

op in uw testament

NEEM DE HULP  
AAN DAKLOZEN
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Wanneer we spreken over “daklozen”, denken 
we doorgaans aan mensen die opgaan in onze 
stedelijke landschappen. Hun aanwezigheid wordt als 
gemeengoed, als normaal of zelfs als “aanvaardbaar” 
ervaren. Achteloos kan bij iedereen de neiging ontluiken 
om dakloze mensen te vereenzelvigen met een 
bevolkingscategorie die op zichzelf bestaat, met een 
identiteit die – als er niets wordt ondernomen om hen  
te helpen – kan uitgroeien tot een eigen identiteit.

Een van de uitdagingen van de hulp die wij aan die 
mensen bieden, bestaat erin ervoor te zorgen dat 
zij dit juk en dit etiket van “dakloze” van zich kunnen 
afschudden. Want meer nog dan een dakloze, is  
de persoon die wij helpen een vrouw of een man  
met een heel eigen – vaak traumatisch gekleurd –  
traject dat we moeten kunnen meenemen in de 
begeleidingsinspanning.

Wij weigeren om de realiteit van de dakloosheid 
te beschouwen als een lotsbestemming. Voor alle 
duidelijkheid, het ontbreekt ons niet aan realiteitszin:  
de uitdaging is gigantisch en het is in alle  
bescheidenheid dat wij op zoek gaan naar oplossingen 
om de problematiek van de uitsluiting en de 
maatschappelijke ontreddering in te dijken.

Dankzij onze werking kunnen we jaar na jaar meer dan 
1.500 mensen weghalen van de straat en oriënteren naar 
langdurige huisvestingsoplossingen. Soms gaat dat zeer 
snel, zoals bij mensen in een eenmalige noodsituatie 
die het slachtoffer zijn van een onvoorziene gebeurtenis. 
Maar soms vergt onze aanpak ook meerdere jaren van 
ondersteuning door onze psycho-medisch-sociale 
teams. Dit werk wordt verricht in onze opvangcentra,  
in onze programma's voor inschakeling via huisvesting, 
maar ook door onze mobiele teams op het terrein die 
contact zoeken met mensen die op straat leven en niet 
langer om hulp vragen.

Sébastien Roy 
Algemeen Directeur
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In 1999 beperkte de noodhulp voor daklozen  
in Brussel zich tot een centrum met 48 plaatsen 
en werden de ziekenhuizen overstelpt met 
aanvragen van mensen zonder huisvesting.  
Om hieraan het hoofd te bieden, werd 
Samusocial opgericht – een dienst voor 
noodopvang die medische, psychologische 
en sociale steun bood en mobiele hulpteams 
mobiliseerde. Samusocial Brussel is lid van 
Samusocial International.

Sinds de oprichting van Samusocial is de 
opvangcapaciteit geëvolueerd van 50 naar 
1.500 plaatsen per dag. De economische crisis, 
de migratiestromen en de asielcrisissen, de 
pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben 
immers geleid tot een toename van de noden  
en van de steunaanvragen.  
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In Brussel staan meer dan 5.000 mensen 
gekend als dakloos of als personen met een 
ondermaatse huisvesting. Dat cijfer stijgt jaar 
na jaar. Het gros van de vrouwen, mannen 
en gezinnen met kinderen komen terecht bij 
Samusocial waar ze meteen, kosteloos en 
onvoorwaardelijk worden geholpen. Los van de 
noodhulp die wordt geboden, staat Samusocial 
in voor de begeleiding en doorverwijzing van de 
betrokkenen naar oplossingen die ze weghalen 
van de straat. Het weghalen van mensen van de 
straat is het ultieme doel dat alle acties die onze 
ondersteuningsteams aanstuurt. 

Samusocial telt meer dan tien verschillende 
opvangcentra die personen opvangen met zeer 
uiteenlopende profielen: 

 → Gezinnen met kinderen;

 → Alleenstaanden met medische problemen;

 →  Mensen die kampen met verslavingen of 
mentale gezondheidsproblemen;

 → Jongeren die de gezinskern zijn ontvlucht;

 →  Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, 
mensen zonder papieren, mensen die 
internationale bescherming aanvragen enz.
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Niets in mijn leven wees  
erop dat het zo zou lopen. 
Ik ben in Sint-Gillis geboren 
binnen een gezin van 
Spaanse oorsprong. Ik had 
een gelukkige jeugd en mijn 
schools parcours verliep 
normaal. 

En toch ben ik op de leeftijd 
van 54 jaar op straat beland. 
Gelukkig kwam Samusocial op 
mijn pad. Anders was ik er niet 
meer … Ik werd met respect en 
vriendelijkheid bejegend en ze 
hebben me geholpen om een 
appartement te vinden. Nooit 
beland ik nog op de straat.

— 
Conchita,  
mama van vijf kinderen
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WAAROM  
DE NALATENSCHAP 
VOORBEREIDEN?

Een testament is een manier om de begunstigden van 
uw nalatenschap te kiezen. Als u geen testament heeft, 
zal de wet bepalen wie uw bezittingen erft. Met een 
testament kunt u ervoor zorgen dat uw laatste wensen 
worden gerespecteerd. U kunt het op elk moment 
veranderen.

Nadat u uw dierbaren in uw testament hebt 
opgenomen, komt bij u misschien ook de wens op 
om Samusocial op te nemen, voor wie uw hulp van 
onschatbare waarde is.

Ik, ondergetekende,.................................................... 
(naam, voornaam), geboren in................................ 
(gemeente) op .................................................. (datum)  
en woonachtig in ......................................................
(gemeente, straat, huisnummer) verklaar mijn 
testament als volgt op te stellen.

Ik herroep hierbij al mijn voorgaande 
wilsbeschikkingen.

Ik vermaak de volle eigendom van alle roerende 
en onroerende goederen van mijn nalatenschap 
aan Samusocial, Poincarélaan 68-70 à 1070 
Brussel, ondernemingsnummer 0723.631.678, 
dat ik aanduid als mijn universele legataris. Indien 
Samusocial op het ogenblik van mijn overleden 
niet meer bestaat, vermaak ik de volle eigendom 
van alle roerende en onroerende goederen van 
mijn nalatenschap aan (naam van een andere 
vereniging + adres + ondernemingsnummer), die 
ik in dat geval aanduid als universele legataris. 

Opgemaakt in ……......................................... (plaats)  
op ...../...../..... (datum) 

Handtekening ................................................................

Uw volledige  
nalatenschap  
 voor Samusocial1.

Voor het opstellen van een testament kunt u een 
beroep doen op de diensten van een notaris die u bij uw 
stappen zal begeleiden. Hieronder vindt u drie stappen:

① Maak een inventaris van je bezittingen. 

② Kies uw erfgenamen.

③ Schrijf uw testament.

Voorbeelden van testamenten

HOE EEN TESTAMENT 
OPSTELLEN?�

�



Een deel van  
uw nalatenschap  
aan Samusocial2.
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Ik, ondergetekende,................................................ 
(naam, voornaam), geboren in............................. 
(gemeente) op .............................................. (datum)  
en woonachtig in ......................................................
(gemeente, straat, huisnummer) verklaar  
mijn testament als volgt op te stellen.

Ik herroep hierbij al mijn voorgaande 
wilsbeschikkingen.  

Ik vermaak het grootste beschikbare deel 
van mijn nalatenschap waarover ik luidens 
de wet vrij kan beschikken aan Samusocial, 
Poincarélaan 68-70 in 1070 Brussel, 
ondernemingsnummer 0723.631.678. 

Indien Samusocial op het ogenblik van 
mijn overleden niet meer bestaat, vermaak 
ik het grootste beschikbare deel van mijn 
nalatenschap waarover ik luidens de wet vrij 
kan beschikken aan (naam van een andere 
vereniging + adres + ondernemingsnummer). 

 

Opgemaakt in ……......................................... (plaats)  
op ...../...../..... (datum) 

Handtekening ............................................................

Het duolegaat is bepaald interessant 
als u geen erfgenaam in rechte 
lijn hebt. Op die manier kunt u aan 
uw neven, nichten of vrienden 
een groter deel van uw vermogen 
overdragen en tegelijk een legaat 
doen ten gunste van Samusocial. 

3 voorwaarden voor een 
duolegaat:

① U moet een testament opstellen. 

②  U moet een deel van uw 
goederen vermaken aan een  
of meerdere personen.  

③  U moet het andere deel  
van uw goederen vermaken  
ten voordele van Samusocial  
en erop wijzen dat Samusocial 
alle successierechten te zijnen 
laste moet nemen. 

Duolegaten�
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12 13Zorg ervoor dat Samusocial een substantieel 
nettolegaat overhoudt na aflevering van de 
bijzondere legaten en na de betaling van alle 
successierechten. Uw notaris kan u helpen bij  
die berekeningen.  

In Vlaanderen levert het duolegaat sinds 1 juli 
2021 geen enkel fiscaal voordeel meer op voor 
verre verwanten. Het gaat hier om een recent 
decreet van het Vlaamse parlement dat, ter 
compensatie, de successierechten schrapt 
op de legaten ten behoeve van verenigingen. 
Dus, ligt uw domicilie in Vlaanderen en wenst u 
Samusocial te ondersteunen via een legaat, dan 
adviseren wij u te opteren voor een rechtstreeks 
legaat in plaats van een duolegaat. 

EVEN EEN VOORBEELD:

Christian woont in het Waalse Gewest en heeft geen erfgenamen. 
Hij vermaakt via testament 250.000 € aan zijn vriend.

Zonder duolegaat

Christian vermaakt 250.000 € alleen aan zijn vriend.  
Bij zijn overlijden zal de erfenis als volgt worden verdeeld: 

 → Brutolegaat = 250.000 € aan zijn vriend

 → Te betalen successierechten = - 178.125 €

 → Nettosaldo van het legaat = 71.875 € voor zijn vriend

Met de formule van het duolegaat

Christian vermaakt 125.000 € aan zijn vriend en 125.000 €  
aan Samusocial (die zal instaan voor de betaling van alle  
successierechten):

 → Brutolegaat = 125.000 € aan zijn vriend  
en 125.000 € aan Samusocial

 → Te betalen successierechten = - 78.125 € en - 8.750 €

 → Nettosaldo van het legaat = 125.000 € voor zijn vriend 
en 38.125 € voor Samusocial

In dit concrete voorbeeld en dankzij de formule van het  
duolegaat, zal de vriend van Christian 125.000 € erven  
(in plaats van 71.875 €) en zal Christian Samusocial steunen  
met een nettobedrag van 38.125 €.

U kunt de wetgeving en de meest recente tarieven raadplegen  
op www.notaris.be
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Uitsluiting en armoede nemen sneller toe dan 
de mechanismen die worden geïmplementeerd 
om ze in te dijken. Ondanks een aanzienlijke 
interventiecapaciteit is Samusocial niet in staat 
de vele mensen die onderdak nodig hebben  
ter hulp te komen.

Het aantal maatschappelijk ontredderde mensen 
dat op straat leeft, blijft jaar na jaar toenemen.

Samusocial heeft continu behoefte aan de steun 
van schenkers om de actiemiddelen te versterken 
en de kwaliteit van de aan dakloze mensen 
aangeboden diensten te verbeteren.14 15

WAAROM SAMUSOCIAL 
ONDERSTEUNEN?

ONDERSTEUNEN DOOR  
EEN SCHENKING�

Onderhandse  
schenking1.

De onderhandse schenking is een rechtstreekse 
en informele overdracht van een (roerend) goed, 
bijvoorbeeld door een manuele gift of door een 
bankoverschrijving. 
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Schenking via 
notariële akte2.

De andere optie is een schenking 
via notariële akte, de zogenaamde 
“rechtstreekse schenking”. Voor 
roerende goederen (geld, juwelen, 
effecten enz.) kunt u kiezen, maar 
voor onroerende goederen (huis, 
appartement, grond enz.) moet  
u verplicht een beroep doen op 
een notaris. 

In die hypothese zijn de 
schenkingsrechten verschuldigd 
door Samusocial. Ze bedragen  
7% in Wallonië en in Brussel.  
Ze zijn sinds 1 juli 2021 herleid  
tot 0% in Vlaanderen.

Via een bankgift  

Door een eenmalige gift

U kunt een gift doen door het geld 
over te maken op de 
rekening van Samusocial:  
BE04 0000 0000 3131.  
Of online via onze website web 
https://samusocial.be

Door een maandelijkse gift 

U kunt ook beslissen om 
regelmatig, elke maand hetzelfde 
bedrag over te maken op de 
rekening van Samusocial.  
Of online via onze website  
https://samusocial.be

Belastingvermindering

Samusocial geniet fiscale 
erkenning. Voor elke gift vanaf 
40 € per jaar, geniet u van een 
belastingvermindering van 45 %. 
Zo zal een gift van bijvoorbeeld 
100 € u in werkelijkheid maar  
55 € kosten.

Elke persoon die een 
levensverzekering afsluit, moet een 
begunstigde aanduiden voor het 
geval hij of zij vóór het verstrijken 
van de polis zou komen te overlijden. 
U kunt in uw levensverzekering dus 
Samusocial aanduiden als (een van de) 
begunstigde(n). In die veronderstelling 
zullen, in Wallonië en in Brussel, 
de successierechten van 7% 
verschuldigd zijn door Samusocial.

ONDERSTEUNEN VIA UW 
LEVENSVERZEKERING �

OP EEN  
ANDERE MANIER  
ONDERSTEUNEN

16 17
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WAARBORGEN

De rekeningen van 
Samusocial worden  
elk jaar gereviseerd

De rekeningen van de 
vereniging worden jaarlijks 
nagezien door een 
bedrijfsrevisor. Op die manier 
worden de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van de 
financiële gegevens die in de 
rekeningen aan bod komen, 
gewaarborgd.  

De jaarrekeningen worden 
neergelegd bij de Nationale 
Bank. Een overzicht vindt  
u in het activiteitenverslag  
dat op onze website  
https://samusocial.be  
wordt gepubliceerd.

De ethische code

Samusocial is lid van de 
Vereniging voor Ethiek  
in de Fondsenwerving  
(VEF) als waarborg voor  
de morele kwaliteit bij het  
werven van fondsen en  
voor de transparantie  
van de rekeningen. 

Het principe van de 
onderlinge verdeling

Samusocial huldigt het 
principe de giften niet 
te bestemmen, maar de 
ontvangen fondsen  
onderling te verdelen  
over alle missies van de 
vereniging. Dankzij dit  
principe van onderlinge 
verdeling kan Samusocial 
tussenkomen naargelang  
van de onmiddellijke noden  
op het terrein.

De maatregelen van goed 
bestuur en de transparantie 

 →  Samusocial is vandaag 
een publiekrechtelijke 
vzw die is onderworpen 
aan strenge regels inzake 
bestuur, financieel beheer 
en rekrutering.

 →  De raad van bestuur is 
pluralistisch samengesteld 
en staat open voor het 
middenveld. Alle leden  
zijn vrijwilligers. 

 →  De voorzitter en de 
algemeen directeur komen 
uit de humanitaire sector.

1918
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SAMUSOCIAL VZW

Poincarélaan 68-70, 1070 Brussel 
RPR-Brussel onder het nr. 0723.631.678

0800/99.340

info@samusocial.be 
www.samusocial.be
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