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Vanaf vrijdag 3 januari 
vind je het 

notarisblad NOTARIS.BE 
van de provincie Vlaams-Brabant 

wekelijks terug in jouw 
favoriete dagkrant.

De begrippen “geschenk” en “schenking” klinken gelijkaardig. Nochtans is er, fiscaal gezien, een groot verschil tussen beide: een schenking wordt belast en een gelegenheidsgeschenk of een cadeau niet. Iets waar vrijgevige ouders tijdens de feestdagen best rekening mee houden. Er bestaan geen wettelijke regels om het onderscheid te maken, maar wel een paar vuistregels. 

Envelopjes
Verjaardagen, een goed rapport, een huwelijk of nakende feestdagen… Er zijn redenen genoeg om elkaar in de watten te leggen. Je hoeft bij zo’n gelegenheidsgeschenken niet bang te zijn van de fiscale 

Lees meer op pagina 2.

In deze rubriek vindt u elke week juridische nieuwtjes of handige weetjes die een impact hebben op uw vermogens- rechten, zeg maar uw portemonnee. Deze rubriek wordt verzorgd door de Federatie van het Notariaat.

gevolgen. Een gelegenheidsgeschenk is niet hetzelfde als een belastbare schenking. 

Toch is de grens niet altijd eenvoudig te trekken. Er bestaan gelukkig een paar vuistregels om zeker te zijn dat je geschenk geen belastbare schenking wordt. 

- Ten eerste moet het geschenk in verhouding staan tot je vermogen. Ouders kunnen bijvoorbeeld niet jaarlijks een genereus bedrag geven aan hun kinderen om de schenkbelasting te ontwijken. Geef je als ouder een dure auto cadeau aan je kind, terwijl dat niet in verhouding staat met je vermogen, dan beschouwt de fiscus dit mogelijk als een schenking. 

Wanneer wordt een geschenk… een schenking?

BALEN
INSTAPKLARE WONING 
Het Oud Blok 8 Balen

Goed onderh. woning. Opp: 11a54ca. Ind. glvls.: inkomhal, badk.(ligb. en douche), kk., woonk., veranda, tuin (met bergr. en aangel. terras/zith.), gar., kl. provisiekelder. Eerste verd.: 3 slpks., bergr. met lav. en toilet. Zolder (met inklapbare trap).Geass. Not. M. LESSELIERS - S. VAN HOVE - Tel. 014/81.29.52 - www.notacampina.be
 ➚ 260923 notarisblad.be

BRECHT
WOONHUIS 
Moskoeylaan 17 Brecht

786m², ink, wc, woonk/eetk, kk, badk, nachthal, 3spk, garage, tuin. Verw. electr. Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv, nt gel in overstrgeb, nt v nat overstr.baar vanuit waterl. Dak geïsoleerd. EPC 540 kwh. KI 1383. VP € 340.000
Not. L. BRACKE - Tel. 03/232.45.25 - www.notarisbracke-brecht-sint-job.be

 ➚ 259238 notarisblad.be

MERKSPLAS
WOONHUIS 
Steenweg op Turnhout 92 Merksplas

Kadastraal bekend sectie F, nr 3/F P0000, opp 1562m², KI € 1150, bwj 1987. EPC 656 kWh/m². VRAAGPRIJS: € 375.000,00. Wg. 
Geass. Not. STOEL & STOEL - Tel. 014 63 30 43 - www.notariaatmerksplas.be

 ➚ 261035 notarisblad.be
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VLAAMS-BRABANT WEEK 01

De slimste manier om 
vastgoed te kopen.
Powered by

U denkt eraan een 
woning te kopen?

•	 Berekening van de 
aankoopkosten

•	 Online kopen met biddit.be
•	 Verkoopbelasting
•	 Lenen

Vind alle informatie  
over vastgoed op  
www.notaris.be

27 miljoen euro investeringen, maar 
125.000 euro blijft  aandacht trekken

we beginnen aan de effectieve
werken.” 

Andere grote investeringen
zijn de aanleg van een evene-
mentenhal op domein ’t Park,
waar de stad 2.200.000 euro
voor inplant, 525.000 euro
voor buitenschoolse kinderop-
vang en 675.000 euro voor ont-
moetingsruimten in de talrijke
deelgemeenten van de stad. 

Wat belastingen betreft,
schaft het bestuur er twee af:
die op drijfkracht en de milieu-
belastingen. In de plaats daar-
van komt een belasting op
masten en pylonen, die weinig
tot geen impact heeft op de
Landenaar zelf. Ook de opcen-
tiemen en aanvullende perso-
nenbelasting worden niet ver-
hoogd. 

Maar hoewel het om een to-
taalbedrag van 27 miljoen gaat,
bleef een bedrag van
125.000 de aandacht trekken
op de gemeenteraad: het be-
drag voor de aanstelling van
een kabinetsmedewerker.
Open VLD-fractieleider Didier
Reynaerts diende een amende-
ment in om dat bedrag toe te
voegen aan iets anders: de tra-
jectcontrole op de N80, maar
dat werd weggestemd.   (mmv)

Ook in Landen kwam het be-
stuur met zijn plannen voor de
komende jaren. In totaal zullen
ze 27 miljoen investeren. De
grootste hap uit dat budget,
3.275.000 euro, zal naar de
heraanleg van de Stations-
straat gaan. 

“Dat is wellicht een werk dat
ook de volgende bestuursperi-
ode zal voortduren”, zegt sche-
pen van Openbare Werken
Gerty Lintermans (CD&V).
“Eerst moet het Agentschap
voor Wegen en Verkeer (AWV)
de weg overdragen aan de stad.
Dan komt er een jaar lang een
proefopstelling, die nadien nog
aangepast kan worden. Daarna
starten we de procedure voor
een omgevingsvergunning op
en als die afgerond is, kunnen

Het stadsbestuur van Lan-
den stemde op de jongste 
gemeenteraad de meerja-
renplanning. In totaal 
wordt er 27 miljoen geïn-
vesteerd, maar toch bleef 
een zekere investering van 
125.000 euro de aandacht 
trekken: de mogelijke aan-
stelling van een kabinets-
medewerker.

LANDEN 

“Ik heb altijd graag gefietst,
maar dan op de koersfiets of 
mountainbike. Een echte fiets-
reis deed ik niet voor ik aan dit 
avontuur begon. Maar ik fiets 
graag en ik wilde een lange reis 
doen. Dus waarom de twee dan 
niet combineren?” zegt Van den
Broeck.

Zo gezegd, zo gedaan. Ruim
een jaar en drie maanden gele-
den begon hij aan zijn avontuur.
De eerste drie maanden trok hij 
gewoon door Europa, op bezoek
bij wat vrienden. Daarna volgde 
een winterstop van twee maan-
den in Oostenrijk. En toen be-
gon het échte avontuur. Oos-
tenrijk, Hongarije, Kroatië, Bul-
garije, Turkije, Georgië en zo 
Europa uit, richting eindbe-
stemming: Tokio. 

“Tokio was altijd mijn eind-
doel”, zegt Van den Broeck. 
“Vooral omdat je in oostelijke 
richting enorm ver kan fietsen 
zonder tussenvluchten te moe-
ten nemen. En omdat er onder-
weg enkele landen waren die ik 
al heel lang wilde zien, zoals Pa-
kistan.”

Om zijn reis te bekostigen, zat
Van den Broeck vooral aan z’n 
spaargeld. Maar hij liet zich ook

sponsoren. Dat geld ging volle-
dig naar het goede doel. 

“Ik leerde de ALS-Liga kennen
via een goede vriend en onder-
zoeker naar de ziekte. Toen ik 
een goed doel zocht, heb ik met-
een hem gecontacteerd. Vrien-
den en familie konden geld 
storten. Sommigen deden dat 
per kilometer, anderen deden 
gewoon een vrije bijdrage. Zo 
fietste ik meer dan zesduizend 
euro bij elkaar.”

Nooit ziek

Nu Van den Broeck terug thuis
is in Leuven, blikt hij zeer te-
vreden terug op zijn tocht. “Ei-
genlijk ging het allemaal bijzon-

der vlot. Sommige landen wa-
ren wel een uitdaging om een 
visum te bemachtigen – vooral 
Turkmenistan en China – maar 
ik had geluk en het liep vlot. En 
ook fysiek ging het heel goed. Ik 
had op voorhand niet speciaal 
getraind. Ik zag die eerste drie 
maanden in Europa eigenlijk 
als mijn training” 

“Tegen mijn eigen verwach-
tingen in ben ik nooit ziek ge-
weest. Wel wat kleine kwaaltjes
natuurlijk, maar niets serieus 
zoals een voedselvergiftiging. 
En ik heb me ook geen moment 
onveilig gevoeld. Behalve dan 
door druk verkeer misschien. 
Dat is echt overal ter wereld 
een probleem, ontdekte ik”, 

zegt Van den Broeck.

Afgesloten hoofdstuk 

De laatste drie weken van zijn
reis – in Japan – moest Van den 
Broeck nog maar vijf dagen echt
fietsen en kreeg hij gezelschap 
van zijn vriendin. Ideaal om uit 
te bollen na zijn avontuur. 

“Het voelde de laatste dagen
wel echt als het moment om 
naar huis te komen. Het is een 
afgesloten hoofdstuk nu. Maar 
ik zal wel serieus moeten afkic-
ken. Ik ben eigenlijk blij dat ik 
nog werkloos ben en dus nog 
niet meteen terug aan het werk 
moet”, zegt Van den Broeck la-
chend.

Leuvenaar Ignace Van den Broeck (29) thuis na fietstocht van ruim een jaar

Op de fiets naar Tokio voor ALS-Liga
Met de fiets helemaal 
naar Tokio, en tegelijk de 
ALS-Liga steunen, dat 
was het ambitieuze plan 
van Leuvenaar Ignace 
Van den Broeck. Exact 
23.375 kilometer op de 
fiets later, landde hij zon-
dag terug in Zaventem.

LEUVEN 

W Ignace Van den Broeck heeft zich geen moment onveilig gevoeld op zijn tocht van meer dan 23.000 kilometer.

HANNELORE SMITZ
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HOEGAARDEN/GLABBEEK

Taxi’s rijden tijdens 
oudejaarsnacht
Taxidiensten zullen tijdens de 
oudejaarsnacht in Hoegaarden 
tussen 23 uur en 4 uur het gratis 
vervoer doen van feestvierders. 
De nieuwe organisatie J.A.T. 
Event Drivers doet Hoegaarden 
dus niet meer aan. “Elk halfuur 
staat een taxi ter beschikking aan 
de kerken van Hoegaarden, Mel-
dert, Outgaarden en Hoksem”, 
zegt schepen van Feestelijkhe-
den Tom Groeseneken (CD&V). 
“Ze rijden louter naar de Grote 
Markt in Tienen en terug. De ge-
meente besteedt aan de dienst-
verlening 850 euro. Dat is het be-
drag dat vorige jaren aan J.A.T. 
werd uitgekeerd.”
J.A.T. Event Drivers blijft een 
gratis vervoerdienst doen in Tie-
nen, Glabbeek, Linter, Bouter-
sem en Zoutleeuw. Vanuit het 
gemeentehuis in Glabbeek wordt 
alles in goede banen geleid. 
37 chauffeurs staan ter beschik-
king. Vanaf 1.30 staan aan de Ma-
nège (Kazerneplein) in Tienen 
vijf wagens permanent ter be-
schikking.   (be)

LEUVEN

SpeelOdroom 
is weer thuis

Na twee jaar spelen op verplaat-
sing is SpeelOdroom opnieuw te 
vinden in het heringerichte huis 
in de Ravenstraat 69 in Leuven. 
“Het hele huis is gerenoveerd”, 
zegt Els Roeykens van Speel-
Odroom. “De ruimte wordt van-
daag veel beter benut. De grote 
ruimte, die vroeger onze keuken 
was, is omgetoverd tot een 
prachtige speelruimte. De kleine 
ruimte, waar vroeger de kinderen
zaten, is dan weer omgebouwd 
tot keuken. Nieuw is ook een gro-
te textuurrups, gemaakt door on-
ze medewerkers, die we aan de 
muur hebben bevestigd. Kinde-
ren kunnen ze aanraken, elk 
compartiment heeft een belang-
rijk gevoel.”
“Het belangrijkst van al is dat we 
opnieuw veel beter bereikbaar 
zijn voor de ouders”, zegt Roey-
kens. “Het doet goed om weer te 
vertoeven in Leuven-centrum, in 
de Ravenstraat.”  (dkr)

OVERIJSE

Meubelen Tastenhoye 
wordt tandartspraktijk
Er komt opnieuw leven in het 
pand van meubelzaak Tasten-
hoye. Dento Medisch Centrum 
Iserna bereidt zich voor om op de 
locatie haar intrek te nemen. 
De vijftig jaar oude familiezaak 
sloot in juni 2018 de deuren 
voorgoed. “De huidige locatie van 
de tandarts barst uit haar voegen, 
ze zochten al langer naar een rui-
mer pand”, zegt schepen van On-
dernemen Sven Willekens (Open 
VLD). Er komen ook vier nieuwe 
bedrijfsunits.  (dkr)

W De voelrups is een nieuwigheid.
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