
 

  

 

NIEUWSBRIEF – OKRA – trefpunt  RAVELS 

12de      jaargang     NR.  11 NOVEMBER     2020 

Ik geef toe, ook ik heb weleens last bij het dragen van mijn mondmasker. Toch blijft het één van de 

instrumenten in de strijd tegen het je weet-wel-welk-virus, waaraan onze overheid vasthoudt. Het masker 

heeft zijn voor- en tegenstanders. Maar willen of niet, we zullen met deze pandemie moeten leren omgaan 

en samen onze verantwoordelijkheid opnemen. Niet opgeven en elkaar opbeuren op die momenten dat het 

wat minder gaat is de boodschap! 
 

AFSCHEID: 

Van Dhr. Jef Van Gils, geboren in Turnhout op 11 augustus 1943 en overleden in het AZ Turnhout, 

campus St. Elisabeth op 11 oktober 2020.      

Wij bieden de achtbare familie onze innige deelneming aan en zullen ons deze dierbare overledene met 

respect blijven herinneren. 
 

WELKOM: 

 Aan Dhr. Freddy Bax, Vooreel 16/B2, als nieuw lid van OKRA-Ravels. 

 

PROFICIAT: 

Aan alle OKRA-leden die in de maand NOVEMBER  jarig zijn, wensen we een gelukkige verjaardag. 

Geniet van het leven, elke dag opnieuw. 

                                       Aan allen van harte gelukwensen vanwege het OKRA-team. 

 

VOORBIJE WERKING: 

➢ 01/10  Bestuurs-clubvergadering  
➢ 20/10  Gemeentelijke Seniorenraad  

➢ 27/10  Gewestvergadering Oud-Turnhout/Ravels  

 

KOMENDE WERKING: 

➢ 22/11  Mis voor de overledenen van OKRA: Ravels om 9u30 en Ravels-Eel om 10u00 

➢ 23/11  Vergadering OKRA Team Ravels om 9u30 

➢ 30/11  Vergadering werkgroep gemeentelijke lijndansgroep WERAPO om 9u30 

 

Lidgelden 2021: 

 

2020 is een verloren jaar geweest, bijna geen buitenactiviteiten en geen binnenactiviteiten. Het was zeer 

moeilijk om het OKRA-magazine en de Nieuwsbrief maandelijks rond te brengen aan jullie. Normaal 

gezien ging dat gepaard met een praatje en een hoe-gaat-het? Dat was een zeer waardevol contact. 

 

Daar we van Nationaal en Regionaal niets moeten verwachten, buiten de indexaanpassing die ze laten 

vallen, gaat OKRA RAVELS voor het lidgeld van 2021 WEL iets doen ter compensatie van het verloren 

jaar.  

Een hoofdlid betaalt nu nog maar 15,00 euro. Een gezin betaalt nu nog maar 23,00 euro. Een bewoner 

van een WZC betaalt nu nog maar 1,00 euro, ook zijn of haar partner betaalt 1,00 euro. De sportzegel 

blijft op 8,00 euro maar die krijgt men terug van de ziekenkassen. 

 

Dit is wel voor de huidige leden, niet voor nieuwe leden. Daar telt het normale lidmaatschap.  

Wij hopen u nog in 2021 op al onze activiteiten te mogen verwelkomen. 

Bedankt bij voorbaat. 

 

Het bestuur van OKRA Ravels. 



 

  

 

WIST JE DAT: 

Vlaamse regering hervormt erf- en schenkbelasting. 
  

Vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal interessanter om geld aan een goede vriend na te laten. Het wordt ook 

aantrekkelijker om bij je overlijden aan een goed doel te schenken. Het gunstig fiscaal regime voor de 

duolegaten vervalt wel. Bestaande testamenten met een duolegaat worden daarom best voor 1 juli 2021 

aangepast. 

 

Vriendenerfenis 

Bij de vriendenerfenis kan je 15 000 euro aan een vriend nalaten, waar die dan een belastingtarief van 

3% op moet betalen. Momenteel is dat nog 25%. Die ‘vriend’ kan trouwens ook een familielid uit 

bijvoorbeeld de tweede graad zijn, zoals een broer of zus. 

 

Goede doelen 

De Vlaamse regering wil het daarnaast ook aantrekkelijker maken om na te laten of te schenken aan een 

goed doel. Vandaag geldt voor een schenking aan een goed doel een belastingtarief van 5,5%. Bij een 

erfenis is het tarief 8,5%. Voor beide gevallen wordt het tarief volgend jaar naar 0% gebracht. 

 

Duolegaten 

De nieuwe regels voor een nalatenschap aan vrienden of goede doelen zorgen ervoor dat het gunstig 

fiscaal regime voor duolegaten wordt afgeschaft. Bij duolegaten wordt een deel van de erfenis aan een 

goed doel geschonken, dat dan zowel de eigen erfbelasting (aan het gunsttarief van 8,5%) als die van de 

andere erfgenamen betaalt.  

 

Oude testamenten aanpassen 

Door het gewijzigde fiscaal regime wordt het voor goede doelen minder interessant om het duolegaat te 

aanvaarden, omdat ze dan een veel hogere erfbelasting moeten betalen. De kans is dus groter dat de 

goede doelen het duolegaat weigeren, waardoor de erfgenamen netto minder zullen overhouden. Wie een 

duolegaat heeft opgenomen in zijn of haar testament, past dit dus beter aan voor 1 juli 2021. 

 

Verdachte periode 

Een laatste aanpassing is de verlenging van de 'verdachte periode' van drie naar vier jaar. Wanneer een 

schenker in deze periode na de schenking overlijdt en er zijn geen schenkingsrechten betaald, dan moet er 

toch nog een erfbelasting worden betaald door de erfgenamen. 

Hiermee hoopt de Vlaamse regering schenkers aan te moedigen om te kiezen voor een geregistreerde 

schenking. In dit geval wordt onmiddellijk een schenkbelasting aan 3% (in rechte lijn) of 7% (voor 

anderen) betaald en wordt het risico vermeden dat op een later tijdstip een hogere erfbelasting moet 

worden betaald. 
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