N&L in actie

Belastingsaftrek giften verhoogd tot 60%
Laat de natuur niet in de steek
Door de lockdown werden zeer vele activiteiten afgelast. Ook
benefietactiviteiten voor de aankoop van natuurgebieden. Bij
elke aankoop van een gebied/perceel dient de afdeling in te
staan voor het niet-gesubsidieerd deel van de aankoop. Dit kan
oplopen van 15 tot 40% van het aankoopbedrag. Afdelingen
en reservatenteams doen jaarlijks grote inspanningen en
organiseren benefietactiviteiten om deze restfinanciering op te
brengen: kaas- en wijnavonden, spaghettiavonden en andere
eetfestijnen en activiteiten.

AF G EL AST! Dit jaar geen Walk for Nature ten
CORONA
voordele van het Hagelands Bos
Omwille van de corona-maatregelen werd de Walk for Nature
2020 in het Hagelands Bos, die oorspronkelijk gepland was voor 26
april en dan omwille van corona uitgesteld tot 20 september 2020,
definitief verhuisd naar een volgend jaar. Dus dit jaar gaat er geen
Walk for Nature door.
De Walk for Nature is naast een groot gezins- ook een belangrijk
fundraisingevenement voor de aankoop van natuurgebieden. Dit
jaar zou het team van Natuurpunt Tielt-Winge en Natuurpunt
Aarschot deze activiteit organiseren ten voordele van de aankoop

van een blok van 27 ha bos in het hart van het Hagelands Bos.
De akte voor deze aankoop werd op 3 augustus ondertekend en
betekent een belangrijke stap bij de uitbouw van het Hagelands
Bos. De consequentie is wel dat de afdeling moet zien de
restfinanciering rond te krijgen. De afgelasting van de Walk for
Nature is dus een duidelijke streep door de rekening.

Weggevallen benefietactiviteiten
Maar ook elders vielen benefietactiviteiten in het water. Het
vegetarisch eetfestijn van Natuurpunt Herent op 18 maart
werd finaal een afhaaldag. Werden wel afgelast: de benefietspaghettiavond ten voordele van de Hagelandse vallei/
Dunbergbroek van Natuurpunt Holsbeek voorzien op 21 maart,
het eetfestijn van Natuurpunt Lubbeek voor de aankopen in de
Spicht voorzien op 27 maart, het jaarlijkse Hagelands Ontbijt van
Natuurpunt Glabbeek/Velpe-Mene van 19 april voor de aankopen
in de Velpevallei, de Run for Nature van 17 mei in Diest ten
voordele van nieuwe aankopen in Catselt/deel Diest en de vroegere
aankopen Dassenaarde, de Natuur.pizza van Natuurpunt Zoutleeuw
van 25 juli voor de aankopen Bolwerk/Getevallei. Allemaal strepen
door de rekening van afdelingen en teams die zich inzetten om
fondsen te verwerven voor de aankopen binnen hun regio.

-- Hagelands Bos: nieuwe aankoop van 24 ha. Steun projectnr. 9459 met een gift.

www.natuurpuntoostbrabant.be • 3

N&L in actie

Nu giften voor 60% fiscaal aftrekbaar

Laat de natuur niet in de steek: doe een gift

Was je van plan naar één van deze benefietactiviteiten te gaan en
zo een bijdrage te leveren voor een natuurgebied, dan kan je een
gift doen voor het desbetreffend project. Voor de giften vanaf € 40
geldt nu in het kader van de compenserende maatregelen voor
corona een verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60% i.p.v. 45%. De
Kamer keurde deze wet op 9 juli goed.
Voor alle giften gedaan in 2020 aan Natuurpunt en andere goede
doelen wordt dus de fiscale aftrekbaarheid verhoogd van 45% naar
60%. Wie nu een gift doet van bv. € 100 krijgt daarvan € 60 terug
via de belastingen ongeacht zijn belastingschaal. Voordien was dit
€ 45.
Jouw gift met een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60% kan
een compensatie bieden voor de weggevallen voorbije en komende
benefietactiviteiten.

Gevolgen verhoogde fiscale aftrekbaarheid
Stel: op de benefietactiviteit zoals een eetfestijn zou je een nietaftrekbare uitgave doen van € 22 of voor 2 personen van € 44. Nu
kan je het project toch ondersteunen voor hetzelfde bedrag door
een gift te doen van resp. € 55 € of € 110, want je krijgt het verschil
met € 22 of € 44 terug via de belastingen.
Wie in het oude systeem of eerder dit jaar een gift deed van € 40
kan om dezelfde eigen inbreng te hebben een bijkomende gift van
€ 15 doen en heeft dan in beide gevallen een eigen inbreng na
aftrek van de belastingvermindering van € 22.
Wie vroeger een gift deed van € 100 kan deze dan optrekken tot
€ 137,5. In beide gevallen is de eigen inbreng na aftrek van de
belastingvermindering € 55.
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Nieuwe systeem:
60%
aftrekbaarheid
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Laat de projecten niet in de steek omdat de benefietactiviteit
afgelast is. Geniet met je gezin of je bubbel corona-veilig van
de natuur op een staycation-wandeling, en doe een gift. De
vrijwilligers wier benefietactiviteiten wegvielen maar toch verder
willen aankopen, rekenen op jullie. Dit is het geval voor het
Hagelands Bos (project 9459), de Hagelandse Vallei/Dunbergbroek
(project 9917), De Spicht/Lubbeek (project 9933), De Velpevallei/
Paddenpoel project 3997), Lazerijberg en natuurgebieden in Diest
(project 9040), Bolwerk en de Kleine de Getevallei (project 9450).
Ook bij andere afdelingen geldt dezelfde problematiek.
Doe daarom een storting met verhoogde fiscale aftrekbaarheid
op rekening BE56 2930 2121 7588 van Natuurpunt Beheer te
Mechelen met vermelding project (naar keuze) of project 3999
Natuurfonds Oost-Brabant. Het Natuurfonds Oost-Brabant
ondersteunt de aankopen binnen het werkingsgebied van
Natuurpunt Oost-Brabant.

Overzicht van de vernoemde projecten waarvoor
een benefietactiviteit niet kon doorgaan
Project 9459

Hagelands Bos/
Tienbunderbos

Aarschot en TieltWinge

Project 9917

Hagelandse Vallei/
Dunbergbroek

Holsbeek

Project 9933

De Spicht in Lubbeek

Lubbeek

Project 3997

Velpevallei/Paddepoel

Tienen en Glabbeek,
afdeling Velpe-Mene

Project 9040

Lazerijberg

Diest

Project 9450

Bolwerk en Kleine
Getevallei

Zoutleeuw

Project 3999

Natuurfonds Oost-Brabant

-- Hagelands ontbijt in Bunsbeek. Door corona weggevallen in
2020. Steun de projecten alsnog met een gift.

