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Wilt u meer weten?
Voor al uw vragen of een persoonlijk gesprek over nalaten aan het Bartiméus 
Fonds kunt u contact opnemen met Marianne Koppenol: 030 693 50 42 of 
mkoppenol@bartimeusfonds.nl. Of kijk op bartimeusfonds.nl

bartimeusfonds.nl

Voluit meedoen
Je zicht moeten missen heeft ingrij
pende gevolgen. Het Bartiméus Fonds 
is er voor alle mensen die slechtziend 
of blind zijn. Wij maken ons er sterk 
voor dat zij voluit kunnen meedoen in 
onze samen leving.  

Helpt u mee?
U kunt helpen door het Bartiméus 
Fonds op te nemen in uw testament. 
Met uw nalatenschap kunnen wij 
onderzoek, onderwijs en hulpmiddelen 
mogelijk maken. Uw bijdrage maakt 
echt het verschil.
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ilt u meer informatie 
over de Hartstichting, 
over de Stichting AAP 

of over de Stichting School en 
Scholing Siaya? Wilt u weten 
welke goede doelen in uw 
provincie opkomen voor het 
behoud van de natuur?  
Of misschien wilt u geld geven 
of nalaten aan een organi
satie die opkomt voor de 
 zwerfkatten in de haven van 
IJmuiden?

Maak dan gebruik van de 
Geefwijzer. Een uitgebreide, 
gebruiksvriendelijke data
bank, waarin de gegevens zijn 
opgenomen van inmiddels 

meer dan zevenduizend goede 
doelen in Nederland. 
De goede doelen die op de 
Geefwijzer vermeld worden, 
hebben allemaal hun infor
matie ingevoerd. Per goed 
doel kan op een detailscherm 
informatie verkregen  worden 
over de kenmerken van het 
goede doel, de eventuele 
prestaties die het heeft ge
leverd,  financiële gegevens en 
dergelijke. Bij een groot aantal 
organisaties is er een  online 
donatiemogelijkheid. Dat 
maakt het de gever gemakke
lijk en scheelt het goede doel 
veel kosten.
www.geefwijzer.nl

Kies uw eigen  goede doel 
met de digitale Geefwijzer!

W

Waar vind ik dat ene 
goede doel? Welke 
goede doelen houden 
zich allemaal bezig 
met een bepaald 
thema? Welke werken 
bij mij in de buurt? 
Vind de antwoorden 
in de digitale 
Geefwijzer (jaarlijks 
meer dan 100.000 
raadplegingen), 
een initiatief van 
Kenniscentrum 
Filantropie in 
samenwerking met  
het magazine  
Goed Geregeld!

Meer dan 
7.000 goede 
doelen op 
een rij
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Goed Geregeld!

De dood lijkt aan inflatie 
 onderhevig. Een mooie uit
drukking van dichter/schrijver 
Bart Chabot in deze  editie 
van het  halfjaarlijkse maga
zine Goed Geregeld!  Hoezeer 
internet ons echter ook zal 
laten voortleven, er komt een 
moment dat we er feitelijk niet 
meer zijn. Dan is er alleen nog 
onze  erfenis,  bestaande uit 
mooie en wellicht ook minder 
mooie herinneringen, mis
schien wat geld of waardevolle 
zaken, maar zeker ook dingen 
waar niemand meer om geeft.

Wat wilt u met uw erfenis? 
Hoe kunt u ervoor zorgen 
dat er iets mee gebeurt dat u 
zeker niet heeft gewild? Kunt 
u voorkomen dat de fiscus 
keihard op de deur klopt bij 
uw erfgenamen? Bijvoorbeeld 
door al bij leven schenkingen 
te doen? Wat moet u doen om 
een goed doel mee te laten 
profiteren? Hoe kiest u een 
goed doel dat bij u past? En 
wie neemt de regie als u in 
de laatste jaren van uw leven 
lichamelijk en/of verstandelijk 
achteruit gaat?

Het is goed mogelijk dat u 
dit magazine niet alleen met 
 plezier leest, maar dat het u 
ook aan het denken zet.  
Een volgende stap is dan  
uw  wensen inventariseren  
(kijk daarvoor ook eens op 
www.notaris.nl) en vastleg
gen. Zo laat u anderen niet in 
twijfeling achter en kunt u  
met een gerust hart zeggen: 
goed geregeld!

Redactie Goed Geregeld!

Inhoud
10 keer de praktijk
Notaris, mag ik even wat vragen? > 16

Het stille verdriet van
financieel misbruik > 34

Het molenaarsvak,
worst maken en
bloemencorso’s:
beschermen of niet?
 > 24
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Thomas Acda
Iets voor een 
ander doen, dat 
voelt goed!’ > 40

‘

Knallende ruzie
om de erfenis > 62

Verder in dit nummer:

NIEUWS EN TIPS > 6
Meer opties nodig voor uitvaart; Start eens een 
goed gesprek over de dood; In stilte geven, kan 
dat straks nog wel?; Fatale huwelijksreis, wie 
krijgt de erfenis?

WAAROM EEN TESTAMENT? > 10
Een testament, dat is toch iets voor ouderen? 
Niets daarvan! Iedereen moet soms de dingen 
goed regelen. Daarom: is een testament iets 
voor u?

WATER EN VUUR: TORENS ALS ERFGOED > 15
We vonden de oudste, de mooiste, de grootste 
en de vreemdste watertorens en vuurtorens 
van Nederland. Sommige doen het nog prima, 
andere al lang niet meer.

GEVEN AAN GOEDE DOELEN; GOED PLAN? > 48
Steeds meer mensen nemen een goed doel op 
in hun testament. Vooral onder alleenstaanden 
is het populair. Waar moet u op letten?

EEN KIND ONTERVEN, KAN DAT? > 56
Het is een pittige beslissing, maar een kind 
onterven kan wel. Welke regels gelden er 
 precies, waar moet u op letten? En: zou u het 
echt wel doen?

WAT ZEG JE NOU? > 68
De hamvraag! Een heitje voor een karweitje. 
Uitdrukkingen die horen bij ons erfgoed. Weet 
u waar ze vandaan komen?

BLIJF NIET EEUWIG OP  INTERNET > 72
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter: je hebt 
zo een account. Maar hoe gaat het met die 
 accounts als u er straks niet meer bent?

BELASTING BETALEN, MAAR NIET TEVEEL > 78
Wie zijn erfenis wil regelen of een schenking 
wil doen, kan te maken krijgen met de fiscus. 
Hoe zorgt u ervoor dat uzelf of wie u gelukkig 
wilt maken, niet teveel betaalt?

RUIM OP (NU U HET NOG KUNT) > 86
65 jaar is een mooie leeftijd om eraan te 
 beginnen. Eens de bezem halen door alles 
wat u in uw leven hebt verzameld. U doet er 
 nabestaanden straks een groot plezier mee.

Colofon

Goed Geregeld! (over erven, 
schenken en nalaten) verschijnt 
twee keer per jaar en komt tot 
stand in samenwerking met de 
Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie (KNB).
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Verzending notariaat
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 Behoudens de door de Auteurs
wet genoemde uitzonderingen 
mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd (waar
onder begrepen het opslaan in 
een geautomatiseerd gegevens
bestand) of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toe
stemming van de uitgever.

Hoewel aan de totstandkoming 
van deze uitgave de grootste 
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redactie en uitgever geen aan
sprakelijkheid voor eventuele 
fouten of onvolkomenheden.
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Het scenario is ondenkbaar 
triest: Jeroen (31) en Michou 
(28) uit Voorburg gaan in juni 
2016 op huwelijksreis naar de 
Dominicaanse Republiek. Ze 
lopen beiden een voedselver-
giftiging op en komen zeer kort 
na elkaar te overlijden: eerst  
Michou en daarna Jeroen. 
Wiens familie komt nu in aan-
merking voor de nalatenschap?

De twee waren twaalf dagen 
eerder getrouwd. Ze hadden geen 
testament of huwelijkse voor
waarden opgemaakt. De wet zegt 
dan dat de erfenis automatisch 
toevalt aan de langstlevende 
partner. Dat is Jeroen: op basis 
van verklaringen en rapporten 
wordt het aannemelijk geacht 
dat hij ongeveer een halfuur later 
is overleden dan Michou. En na 
dat halfuur zou dus zowel de 
na latenschap van Michou als die 
van Jeroen (de overwaarde van 
het huis en de spaarrekening) 
naar de familie van Jeroen gaan.
Niemand vindt dat redelijk, maar 

als de erfgenamen van Jeroen 
er iets aan willen doen en geld 
willen schenken aan de familie 
van Michou lopen ze aan tegen 
een forse erfbelasting. Iets om 
voor te leggen aan de rechter, wat 
ook gebeurde. Die besloot het 
vermogen te verdelen over beide 
families.

Bernard Schols, hoogleraar 
 Successierecht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen is positief 
over die uitspraak: ‘Een rechter 
moet omwille van de rechtvaar
digheid van de letterlijke tekst 
van de wet durven afwijken’, 
schrijft hij in zijn recente boek 
Voorkom ruzie bij de kist. Hij 
voegt daar meteen de tip aan 
toe dat in een testament een 
zoge heten 30dagen of rampen 
clausule kan worden opgeno
men, juist met het oog op een 
dergelijke calamiteit. Hierin wordt 
bepaald dat de ander slechts 
erft als deze dertig dagen na het 
overlijden van de partner nog 
leeft.

Fatale huwelijksreis:
wie krijgt de erfenis?

De berichtgeving in de media 
leek in september behoorlijk 
 alarmerend: het Wereld Natuur 
Fonds (WNF) verloor in vijf jaar 
150.000 vaste donateurs, zo meld-
de de Volkskrant op basis van een 
eigen analyse. Het WNF is niet de 
enige: Greenpeace, Oxfam Novib 
en Plan Nederland raken al jaren 
vaste donateurs kwijt.

De opbrengst van de 25 grootste 
goede doelen was in 2018 circa 
709 miljoen euro; 2,6 procent minder 
dan een jaar eerder. 

Rampzalig? Nou, er is wel wat aan 
de hand, zegt ook René Bekkers, 
hoogleraar Filantropie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Er is al 
vijftien jaar sprake van een sluipende 
crisis in de geefwereld. Schonk een 
Nederlander vijftien jaar geleden nog 
0,93 procent van zijn inkomen aan 
goede doelen, nu is dat geleidelijk 
teruggezakt naar 0,69 procent. Dat is 
een forse teruggang.

Goede doelen zoeken naar nieuwe 
vormen om met name jongeren 
tussen 20 en 40 jaar te verleiden te 
geven, zoals sponsorwedstrijden. 
Ruimte bieden voor individuele 
keuzes blijkt ook te werken: het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, dat families 
een fonds op naam kan bieden voor 
een specifiek zelfgekozen doel, doet 
het opvallend goed. 

NEDERLANDERS 
GEVEN NOG WEL, 
MAAR ÁNDERS

NIEUWS
ENTIPSRedactie Roel Smit

iStockphoto
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De Universiteit Utrecht heeft in 
2019 bekendgemaakt de grootste 
nalatenschap in haar geschiedenis 
te hebben gekregen. 

Annie van Leerzem (1933) liet haar 
gehele vermogen, met een omvang 
van 1,2 miljoen euro, na aan de 
universiteit waar zij in de jaren vijftig 
geneeskunde studeerde. De erfenis 
wordt ondergebracht bij het Utrechts 
Universiteitsfonds en komt ten goede 
aan klinisch wetenschappelijk onder
zoek door jonge onderzoekers op het 
gebied van interne geneeskunde.
Annie van Leerzem studeerde in 
1959 af. Ze stond weliswaar haar 
hele leven ingeschreven in het me
disch register van huisartsen, maar 
oefende het vak nooit uit.
De zorg voor haar beide ouders eiste 
al haar aandacht op. Zij overleden vrij 
kort na elkaar eind jaren negentig, 
toen zij zelf al in de zestig was. Tot 
haar dood bleef zij alleen en leidde 
een sober leven. Met haar nala
tenschap levert zij nu alsnog een 
bijdrage aan de wetenschap.

GROOTSTE 
NALATENSCHAP 
OOIT VOOR 
UNIVERSITEIT 
UTRECHT

De ruim vijftig liefdesbrieven die 
de Canadese singer- songwriter  
Leonard Cohen heeft geschreven 
aan de vrouw die hem inspireerde 
tot het schrijven van het nummer 
‘So Long, Marianne’, hebben in 
2019 ruim 770.000 euro opge-
bracht op een veiling. Dat was 
vijf keer zoveel als vooraf werd 
ingeschat, meldde veilinghuis 
Christie’s.  

De brieven zijn geschreven in de 
jaren zestig, toen Cohen een relatie 
had met Marianne Ihlen. Cohen 
overleed eind 2016 op 82jarige 
leeftijd aan leukemie, vijf maanden 
nadat Ihlen aan dezelfde ziekte was 
overleden.

Het hoogste bedrag werd neerge
legd voor een brief uit december 
1960: een onbekende koper had 
daar 50.000 euro voor over, waar 
de vraagprijs in eerste instantie op 
9.000 euro lag. Op de veiling werd 
ook een bronzen bel geveild voor 
70.000 euro. De bel hing in het huis 
van Cohen en Ihlen op het Griekse 
eiland Hydra, waar de twee elkaar 
hadden ontmoet.
De liefdesbrieven en de bel werden 
door de familie van Ihlen geveild.  
De kopers zijn niet bekendgemaakt.

770.000 EURO 
VOOR LIEFDES
BRIEVEN LEONARD 
COHEN AAN ZIJN 
‘MARIANNE’ 

Een eerste kleinkind, een nieuwe 
liefde of juist een stukgelopen 
 relatie. Niet de momenten waarop 
je meteen denkt aan het maken 
van een testament. Terwijl dat 
volgens de Nederlandse 
notarissen juist dan 
wel belangrijk is.

Vandaar de campagne ‘Wat is uw 
testamentmoment?’, waaraan ook 
op de website www.notaris.nl veel 
aandacht wordt besteed. Deze site is 
van de Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie (KNB).
U kunt er nagaan wat uw moment is 
om na te denken over een testament. 
Bijvoorbeeld: onze dochter is al 
jaren gelukkig getrouwd, maar mijn 
man en ik hebben moeite met onze 
schoonzoon. Of: ik ben heel blij dat 
ik mijn nieuwe liefde heb ontmoet; 
zijn dochter voelt voor mij als mijn 
eigen kind. Veranderingen in je leven 
die aanleiding kunnen zijn om zaken 
goed te regelen voor als je er onver
hoopt niet meer bent.

Op de website vindt u een checklist, 
uitleg en eerste adviezen.
www.notaris.nl

Wat is uw 
testament
moment?

Photo David Row
land/REX/Shutterstock

iStockphoto

iStockphoto
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Steeds meer mensen gaan naar 
de notaris voor een testament. Dat 
blijkt uit gegevens van het Centraal 
Testamentenregister, die medio 
2019 zijn gepubliceerd. Er waren 
toen bijna 11.000 meer testamenten 
ingeschreven dan een jaar eerder; 
een stijging met 13 procent.

In het Centraal  Testamentenregister 
(CTR) registeren notarissen de 
testamenten die ze opmaken. Het re
gister wordt beheerd door  Koninklijke 
 Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 
Het CTR biedt geen inzage in de 
inhoud van het testament, maar 
beantwoordt wel de vraag of een 
overledene een testament heeft en bij 
welke notaris dit zich bevindt.

Notarissen zien sowieso het aantal 
akten dat ze passeren de laatste jaren 
toenemen. In het tweede kwartaal van 
2019 waren dat er bijna 435.000. Dat 
zijn er 100.000 meer dan in dezelfde 
periode in 2015. De sterkste groei 

doet zich voor in het familierecht 
 (huwelijkse voorwaarden, testamen
ten, schenkingen, samenlevingscon
tracten en dergelijke). Het snelst 
groeit het aantal levenstestamenten, 
waarvan er in het tweede kwartaal 
van 2019 maar liefst bijna 41.000 
werden opgemaakt tegenover 29.000 
in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bijna de helft van de cliënten die voor 
een levenstestament naar de notaris 
gaan, regelt daarin alleen financiële 
kwesties. In 46 procent van de geval
len gaat het om een combinatie van 
financiële, persoonlijke en medische 
zaken. Dat blijkt uit onderzoek onder 
notarissen door de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU) en het Nederlands 
Studiecentrum voor Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR).

Lees ook het artikel op pagina 10 voor 
meer informatie over testamenten en 
het artikel op pagina 34 met prakti-
sche tips voor een levenstestament.

Steeds meer mensen willen 
een testament

U hebt van de arts te horen 
gekregen dat u doodgaat, maar 
voorlopig bent u er nog. Hoe gaat u 
de laatste levensfase in? Wat wilt u 
wel, wat niet? En hoe begint u het 
gesprek met uw naasten?

Het kabinet heeft medio 2019 het 
startsein gegeven voor een voor
lichtingscampagne, die ongeneeslijk 
zieken en hun naasten helpen praten 
over de dood.  Om zo’n gesprek 
mogelijk te maken is de website  
www.overpalliatievezorg.nl 
gemaakt. Daarop vindt u interviews 
met mensen die het slechte bericht 
hebben ontvangen en wat ze daarna 
hebben gedaan. Ook staat de site vol 
met tips voor de keuzes die gemaakt 
kunnen worden ten aanzien van 
euthanasie, palliatieve sedatie (ver
lagen van het bewustzijn), stoppen 
met voeding en vocht, maar ook over 
financiële zaken, uitvaartwensen en 
de mogelijkheid van orgaandonatie.
Naast de nieuwe website van de 
overheid zijn er meer sites die 
 behulpzaam kunnen zijn bij keuzes 
ten aanzien van de laatste levensfase:
www.zorgverklaring.nl
www.thuisarts.nl
www.nvve.nl
www.npvzorg.nl
www.ikwilmetjepraten.nu

GOED GESPREK 
OVER DE DOOD:
SOMS ENG, MAAR 
WEL BELANGRIJK

NIEUWS
ENTIPS

iStockphoto
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Anders dan bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten is ‘anonimiteit’ 
een belangrijk kenmerk van de 
 Nederlandse ‘geefcultuur’. Of dat 
zo blijft is echter nog maar de 
vraag. Minister Sander Dekker 
(Rechtsbescherming) vindt in elk 
geval dat donaties vaker openbaar 
gemaakt moeten  worden. 

De minister wil met een nieuwe Geef
wet voorkomen dat kerken en andere 
maatschappelijke organisaties te 
zeer afhankelijk worden van bepaalde 
financiers, waardoor ze hun rol niet 
meer goed zouden kunnen vervullen. 
Het voorstel van Dekker verplicht 
maatschappelijke organisaties om 
donaties van meer dan 15.000 euro 
per jaar openbaar maken in een 
donatieoverzicht. Bovendien moeten 
stichtingen hun balans en staat van 
baten en lasten openbaar maken met 
als doel misbruik van financieeleco
nomische aard tegen te gaan. Maat
schappelijke organisaties moeten een 
donatieoverzicht openbaar maken 
op hun website of via 
deponering bij de Kamer 
van Koophandel. Op het 
donatieoverzicht moeten 
het bedrag, de naam en 
woonplaats van de dona
teur en de datum vermeld 
worden. Het overzicht 
moet zeven jaar voor 
inzage beschikbaar zijn.

Het wetsvoorstel van  Dekker 
heeft overigens veel reacties 
 opgeleverd en vrijwel zonder 
uitzondering negatief. Goede 
doelen verzetten zich tegen 
het idee om hun gulste 
gevers uit de anonimiteit te 
halen. Volgens hun brancheorga
nisatie Goede Doelen Nederland 
staat alleen al voor haar leden 250 
miljoen euro op het spel als de minis
ter zijn plannen doorzet. Nederland 
geeft jaarlijks tussen 5 en 6 miljard 
euro aan goede doelen. Of het plan 
van Dekker wordt aangenomen door 
het parlement is nog niet zeker.

In stilte geven: 
kan dat straks 
nog wel?

Terwijl uitvaarten met de mode 
meegaan en steeds persoon-
lijker worden, zijn de wette-
lijke regels voor begraven en 
cremeren hopeloos verouderd. 
Dat vindt D66-Kamerlid Monica 
den Boer. De Wet op de lijk-
bezorging dateert uit 1869 en 
de laatste aanpassingen zijn in 
1991 doorgevoerd.

Den Boer vindt de regel bijvoor
beeld achterhaald dat as van een 
overledene pas 30 dagen na de 
crematie mag worden opgehaald. 
Vóór de komst van DNAtechnie
ken werd die as beschouwd als 
bewijsmateriaal in strafzaken, 
maar de tijd heeft die regel 
ingehaald. Als er een vermoeden 
is van een nietnatuurlijke dood, 
is crematie sowieso niet toege
staan. Reden dus om de regel 
te schrappen, zegt Den Boer, en 
familie de gelegenheid te geven 
om bijvoorbeeld van de crematie 
en van het verstrooien van de as 
een plechtigheid op één dag te 
maken.
‘Wij vinden dat mensen zo veel 
mogelijk zelf moeten kunnen 
bepalen hoe ze het rouwproces 
vormgeven.’  
Den Boer vindt ook de huidige 
wetgeving over samen begraven 
in één kist (dat ook in bijzon
dere situaties niet mag) veel 
te streng. Voor islamitisch en 
joods begraven, wat binnen 24 
uur moet gebeuren, is nu nog 
officiële toestemming nodig van 
de burgemeester, een arts en een 
officier van justitie. Dat vindt D66 

nodeloos ingewikkeld.
Op dit moment zijn er drie 
mogelijkheden: begraven, 
cremeren of je lichaam afstaan 
aan de wetenschap. Daar moeten 
mogelijkheden bij komen. Eén 
daarvan is resomeren, waar
bij een lichaam met water en 
loog (kaliumhydroxide) wordt 
ontbonden. Wat overblijft is – 
oneerbiedig gezegd – een soort 
drab. Volgens een TNOonderzoek 
uit 2011 is resomeren duurzamer 
dan cremeren of begraven. In 
de Verenigde Staten, Canada en 
Engeland wordt die methode al 
veel gebruikt.  Uit een onderzoek 
van TNO blijkt dat bijna een kwart 
van de Nederlanders resomeren 
in overweging wil nemen als het 
wordt aangeboden.

Andere technieken zijn cryomeren 
(droogvriezen, in Scandinavië al 
toegepast) en ecoleren (verpulve
ren met behulp van elektriciteit). 
Ook composteren is een optie. 
Washington is de eerste 
 Amerikaanse staat waar mensen 
ervoor kunnen kiezen na hun 
dood gecomposteerd te worden. 
Een bedrijf dat zich sterk heeft 
gemaakt voor de wet zegt dat een 
lichaam in een speciale container 
met onder meer houtsnippers, 
planten en stro in dertig dagen 
is verworden tot compost. Het 
composteren wordt als een 
 milieuvriendelijk alternatief ge
zien voor begraven en cremeren. 
Nabestaanden krijgen na afloop 
de aarde, die ze kunnen gebrui
ken in hun tuin.

Wetgeving ‘hopeloos verouderd’;
meer opties nodig voor uitvaart
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Een testament laten 
maken: waarom zou 
u dat doen?

Tekst Roel Smit
Beeld iStockphoto

Waarom zou ik een 
testament maken? 
Wat kan ik daar wel 
en niet in regelen? 
Hoe ingewikkeld is 
het? Kan ik het nog 
wijzigen? Kortom:  
een testament, iets 
voor u?
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Een testament, dat heb 
ik toch niet nodig…
Dat bepaalt u uiteraard zelf, 
maar zonder testament bepaalt 
de wet straks wie uw erfgena
men zijn en wordt de erfenis 
per definitie toegewezen aan 
 familieleden en dus niet aan 
de vriend of vriendin met 
wie u zo prettig samenwoont. 
 Alleen al om vrienden of goe
de doelen te laten erven, zou 
u dus een testament moeten 
laten maken.
Geen testament? Dan bestaat 
de eerste groep erfgenamen 
uit echtgenoot en kinderen. 
Als die allemaal overleden 
zijn, komen hiervoor de 
kleinkinderen in de plaats. 
Bent u ongetrouwd en hebt u 
geen kinderen, dan erven uw 
ouders, broers en zussen. Voor 
broers of zussen die al zijn 
overleden, komen de kinderen 
of kleinkinderen in de plaats. 
Bij iemand die geen familie
leden heeft in de eerste of 
tweede groep, erven de groot
ouders en als deze overleden 
zijn, hun afstammelingen. Bij 
gebrek aan familieleden in de 
derde groep, komt de erfenis 
terecht bij de afstammelingen 
van de overgrootouders. 
Regelt u niets en zit u ook 
niet zo goed in de familie, dan 
bestaat dus de kans dat uw 

erfenis terecht komt bij verre 
familie die u niet of nauwelijks 
kent. Zijn zulke familieleden 
er ook niet, dan vervalt de 
erfenis aan de staat. 

Een briefje achterlaten, 
dat kan toch ook…
Zo’n codicil, dat kan ook, maar 
dat heeft veel beperkingen. 
De wet stelt bovendien strikte 
eisen aan een codicil: het 
moet handgeschreven zijn en 
voorzien zijn van datum en 
handtekening. 
Een codicil kan gebruikt wor
den om bijvoorbeeld te bepa
len aan wie bepaalde sieraden, 
meubels of kledingstukken 
worden nagelaten. 
Hiervoor is dus geen notarieel 
testament nodig. Maar dan de 
beperkingen: bij een codicil 
gaat het alleen om de verde
ling van spullen, niet van geld. 
Daarnaast kunt u per codicil 
wettelijke erfgenamen niet 
onterven en ook geen execu
teur (iemand die de nalaten
schap verdeelt en afwikkelt) 
aanwijzen. 

Een testament opstel-
len, dat lijkt me knap 
i  ngewikkeld…
Hoeft niet! Wees eerlijk, de 
grootste barrière is vaak dat 
het opstellen van een >> 



testament u confronteert met 
uw eigen sterfelijkheid. 
Tijdens de eerste afspraak 
vraagt de notaris naar uw 
wensen. Hij informeert ook 
naar uw vermogen (bezittin
gen en schulden) en eventuele 
polissen, lijfrenteverzekerin
gen of andere regelingen die u 
in verband met uw overlijden 
hebt getroffen. Vervolgens 
maakt de notaris een ontwerp 
van het testament, dat u rustig 
thuis kunt nalezen. Vaak zal 
een notaris ook nagaan of los 
daarvan een levenstestament 
aan te raden is; hierin kunt u 
nu al zaken regelen voor de 
levensfase dat u daar wellicht 
zelf niet meer toe in staat bent. 
Een uitgebreid artikel over dit 
onderwerp is te vinden op 
pagina 34.

Het ontwerp van het testament 
wordt besproken tijdens een 
tweede bijeenkomst. Regelt dit 
testament uw erfenis zoals u 
wilt? Is alles duidelijk? Indien 
nodig wordt het ontwerp aan
gepast. Als u het eens bent met 
de tekst, kunt u het testament 
ondertekenen. Het originele 
exemplaar komt in de kluis 
van het notariskantoor en u 
krijgt een afschrift mee. 
Aan het Centraal Testamen
tenregister in Den Haag geeft 
de notaris door dat u een 
testament hebt gemaakt, zodat 
dit na uw overlijden altijd 
terug gevonden kan worden. 
De inhoud van het testament 
blijft vertrouwelijk.
Nooit meer omkijken naar een 
testament is niet verstandig. 
Niet alleen wetten en regels 
veranderen voortdurend, maar 
ook uw persoonlijke situatie 
en wensen. Aanpassen is altijd 
mogelijk, waarna de notaris 
het nieuwe testament opnieuw 
indient en de oudere versie 

vervalt.
Als ik een van mijn  
kinderen zou willen 
onterven…
Dat kan in principe, maar 
daar zitten wel wat haken en 
ogen aan. Elke notaris zal u 
nadrukkelijk vragen of dit een 
weloverwogen besluit is. Veel 
mensen realiseren zich name
lijk niet dat onterven een heel 
ingrijpend besluit is, dat – ook 
na uw overlijden – familiever
houdingen ernstig en langdu
rig kan verstoren. Niet zelden 
zijn gerechtelijke procedures 
het gevolg.
Maar: ja, onterven kan dus, 
via het testament. Maar nooit 
helemaal. Een kind blijft 
altijd aanspraak houden op 
zijn of haar kindsdeel, de 
 zogenoemde ‘legitieme portie’. 
Dat is een vordering in geld. 
De legitieme portie is de helft 
van wat iemand zou krijgen als 
hij volledig erfgenaam was.
Een uitgebreid artikel over dit  

onderwerp is te vinden op 

pagina 56.

Mijn vrouw en ik heb 
kleine kinderen; wat 
gebeurt met hen als wij 
beiden overlijden?
Zonder testament is dat niet 
precies te zeggen. Als u noch 
in uw testament, noch via de 
rechtbank een voogd hebt 
benoemd, gebeurt dit door 
de kantonrechter – en de 
 uitkomst van zo’n procedure is 
onzeker. Het kan dan zomaar 
zijn dat de kinderen worden 
ondergebracht bij het familie
lid dat u nu net het minst 
 geschikt acht, of dat ze uit 
elkaar worden gehaald. 
In een testament kunt u zelf 
een voogd benoemen die voor 
uw minderjarige kinderen 
zorgt als u en uw partner zijn 
 overleden. Sinds 2014 is het 

ook mogelijk om bij de recht
bank een voogd aan te wijzen. 
En hoe zit het met de 
(financiële) bescherming 
van mijn partner…
Als u getrouwd bent of een ge
registreerd partnerschap bent 
aangegaan, is de bescherming 
van uw partner bij uw overlij
den redelijk goed geregeld. De 
langstlevende partner erft op 
grond van de wet álle bezittin
gen. De kinderen kunnen hun 
erfdeel pas opeisen als ook de 
tweede ouder is overleden. 
Een bijzondere situatie kan 
zich voordoen als een van 
 beide ouders hertrouwt. In 
de wet staat namelijk dat de 
kinderen op het moment dat 
de langstlevende hertrouwt, 
medeeigendom kunnen 
claimen van goederen van de 
nalatenschap. 
Veel mensen willen niet het 
 risico lopen dat zij dan (een 
deel van) de eigendom van 
bijvoorbeeld het huis moe
ten afstaan. Zij lossen dit op 
door in een testament vast 
te leggen dat de kinderen 
hun erfdeel alléén kunnen 
opeisen als de langstlevende 
hertrouwt in  algehele gemeen
schap van goederen. Op deze 
manier wordt voorkomen dat 
de erfdelen van de kinderen 
‘verdwijnen’ in die nieuwe 
gemeenschap van goederen, 
met het risico dat zij met lege 
handen staan als hun vader of 
moeder in dit nieuwe huwelijk 
als eerste overlijdt.<<

Meer informatie over de 
 mogelijkheden van een 
 testament, is te vinden op de 
website www.notaris.nl (van  
de Koninklijke Notariële 
 Beroepsorganisatie KNB).
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Geven om een ander 
Kansfonds helpt mensen omzien naar kwetsbare mensen in Nederland, 
zodat niemand buitengesloten raakt. 

Kansfonds werd ruim 60 jaar geleden opgericht. Jaarlijks steunt Kansfonds
meer dan 500 lokale initiatieven met kennis, netwerken en financiële hulp. 

Het werk van Kansfonds wordt mede mogelijk gemaakt door giften en 
nalatenschappen van betrokken burgers. Ook úw steun is hard nodig om weer 
hoop te brengen in uitzichtloze situaties. Met een bijdrage geeft u bijvoorbeeld 
tienermoeders, kinderen die opgroeien in armoede of zwerfjongeren meer 
kansen op een betere toekomst. Kijk voor de geefmogelijkheden op onze website.

Overweegt u een bijzondere gift of denkt u aan nalaten via Kansfonds? 
Vraag dan telefonisch of per e-mail vrijblijvend onze folder aan. Welke keuze 
u ook maakt: bij Kansfonds gaat uw gift voor de volle 100% naar de meest 
kwetsbare mensen in onze samenleving!

www.kansfonds.nl
info@kansfonds.nl 
tel. 035-626 10 23 
IBAN NL20 INGB 0660 9712 40

1957 
Oprichting Kansfonds  



maakt u voor HEN een verschil?

Wilde Ganzen wil het leven van mensen in armoede verbeteren, wereldwijd. 

Door het steunen van kleinschalige projecten zorgen we er samen voor dat 

kinderen niet meer elke dag drinkwater hoeven halen, dat zwangere vrouwen 

goede zorg krijgen en volgende generaties naar school kunnen. 

Door Wilde Ganzen op te nemen in uw testament geeft u, ook als u er niet 

meer bent, mensen de kans op eigen kracht hun toekomst te verbeteren. 

Heeft u vragen of wilt u de brochure over nalaten ontvangen?

Bel of mail naar Emmy Janssen:

035-8700281 / emmy@wildeganzen.nl

www.wildeganzen.nl/nalaten
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De mooiste watertoren staat aan 
de Westeinderplassen bij  Aalsmeer. 
Dat werd enkele jaren geleden althans 
door kenners vastgesteld. De toren is 
in 1928 gebouwd naar een ontwerp 
van Hendrik Sangster, een bekende 
architect van watertorens.  
De stijl is Art Deco.
In de toren zijn twee waterreservoirs 
op hoogte en ook een op de  begane 
grond. De toren werd tot 1994  gebruikt 
door drinkwaterbedrijf PWN en 
het gezuiverde water dat erin werd 
opgeslagen, was afkomstig uit de 
 Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Sinds 2000 is de toren eigendom 
van de gemeente Aalsmeer, die het 
bouwwerk als monument intact wil 
houden. Het wordt beheerd door een 
stichting van vrijwilligers. Voor een 
klein bedrag kunnen geïnteresseerden 
naar boven om van het schitterende 
uitzicht te genieten. Ook schoolklassen 
kunnen terecht. De toren is inmiddels 
ook een officiële trouwlocatie van de 
gemeente Aalsmeer.

De mooiste vuurtoren (vinden 
wij althans) is wel een heel échte 
vuurtoren. Hij is ooit gebruikt als 
inspiratiebron voor het Nederlandse 
bankbiljet van 250 gulden, inderdaad: 
de ‘vuurtoren’. 
Vuurtoren Westerlicht (ontworpen 
door Leendert Valk en gebouwd in 
1837) staat in het Zeeuwse Haamstede 
en is met zijn 53 meter een van de 
grootste vuurtorens van Nederland.
De basis van de toren wordt gevormd 
door ongeveer 2,5 meter dikke muren, 
die naar boven toe steeds dunner 
worden. De toren is beschilderd 
met een rode en een witte band die 
in een spiraal omhoog lopen. Deze 
 beschildering is pas een eeuw na de 
bouw aangebracht als waarschuwing 
voor laagvliegende vliegtuigen. 
Rondom de voet van de toren zijn 
twee monumentale lichtwachters
woningen en één opzichterswoning 
gebouwd.
Vuurtoren Westerlicht is niet meer 
bemand.

WATER & VUUR
Watertorens zijn er vooral om druk te houden op het waterleidingnet, vuurtorens om de scheepvaart de weg te wijzen. 

Ze horen bij ons industrieel erfgoed, maar hebben vaak hun oorspronkelijke functie verloren.

Tekst Roel Smit, beeld Roel Smit, 

iStockphoto
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Door het steunen van kleinschalige projecten zorgen we er samen voor dat 

kinderen niet meer elke dag drinkwater hoeven halen, dat zwangere vrouwen 

goede zorg krijgen en volgende generaties naar school kunnen. 

Door Wilde Ganzen op te nemen in uw testament geeft u, ook als u er niet 

meer bent, mensen de kans op eigen kracht hun toekomst te verbeteren. 

Heeft u vragen of wilt u de brochure over nalaten ontvangen?

Bel of mail naar Emmy Janssen:

035-8700281 / emmy@wildeganzen.nl

www.wildeganzen.nl/nalaten



16

G
O

ED
 G

ER
EG

EL
D

 M
A

G
A

ZI
N

E 
W

IN
TE

R
 2

01
9/

20

Notaris, 
mag ik even 

wat vragen…

Tekst Roel Smit
Beeld iStockphoto

Hoe regelen 
we het netjes, 
hoe voorkomen 
we ruzie, hoe 
zorgen we ervoor 
dat ieder krijgt 
wat hem of 
haar toekomt. 
Vragen waarop 
u in overleg met 
uw notaris het 
antwoord kunt 
vinden. Fans van  
‘Goed Geregeld!’ 
kwamen met tien 
praktijksituaties 
op de proppen, 
die de redactie 
voorlegde aan een 
notaris van de 
Notaristelefoon.
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1. Verdeel de 
erfenis in goede 
harmonie

Tien jaar geleden is 
onze vader over-
leden en nu is ook 
onze moeder gestor-
ven. Ik ben met twee 
broers en er is geen 
testament. Moeder 
had een huis, wat 
spaargeld en enkele 
waardevolle siera-
den. Hoe pakken we 
de verdeling van de 
erfenis netjes aan, 
zodat straks ieder-
een tevreden is?

De notaris: 
Hoe je de verdeling 
aanpakt, mag je zelf 
beslissen. Er geldt 
echter één voorwaar
de: unanimiteit.  
Je moet het alle drie 
eens zijn over de 
 wijze van verdeling.  
Je kunt bieden op 
goederen, je kunt 
 loten; allemaal goed, 
als alle erfgenamen 
maar instemmen met 
het gekozen systeem. 
Als je er niet uitkomt 
kun je altijd een 
notaris vragen om te 
bemiddelen of om als 
onpartijdige deskun

dige  een bepaald 
systeem toe te passen.
Let er wel op of 
moeder echt geen 
schulden had. Was ze 
bijvoorbeeld eerder 
getrouwd  geweest en 
heeft ze bij het over
lijden van haar eerste 
man zijn vermogen 
overgedragen gekre
gen, dan kan het zijn 
dat de kinderen uit 
het eerdere huwelijk 
nog een vordering op 
hun moeder hebben. 
Zien de erfgenamen 
dat over het hoofd, 
dan kunnen ze 
daarvoor persoonlijk 
aansprakelijk gesteld 
worden.

2. De kinderen 
hebben een 
 vordering

Nu mijn man is 
overleden hebben 
onze twee kinderen 
in principe recht op 
een deel van zijn 
erfenis. Ze hebben 
vordering op mij, 
zoals dat heet. Wat 
betekent dat voor 
mij persoonlijk? 
Moet ik dat geld op-
zij zetten? En als >> 
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het straks bij mijn 
overlijden op is; wat 
gebeurt er dan?

De notaris: 
De eerste vraag luidt: 
is er een testament? 
Daarin kan van alles 
zijn opgenomen over 
zo’n vordering. Als we 
er van uitgaan dat er 
geen testament is, en 
de wettelijke verde
ling van toepassing is, 
dan kunnen kinderen 
hun vordering op de 
moeder pas opeisen 
als moeder failliet 
gaat of overlijdt.
Moeder hoeft het geld 
niet apart te zetten; ze 
mag ervan leven en 
ze mag dat ook ruim 
doen. Ze mag het 
echter niet zomaar 
weggeven, zodat de 
kinderen straks het 
nakijken hebben. Met 
andere woorden: ze 
mag van het geld wel 
een cruise maken, 
maar ze mag het niet 
zomaar cadeau doen 
aan de buurman. Dat 
laatste zal misschien 
niet zo snel gebeuren, 
maar het gebeurt wel 
eens dat een van de 
kinderen veel meer 
van de moeder krijgt 
dan het andere kind, 
waardoor er aan het 
einde te weinig geld 
is. Punt is wel dat 
zulke zaken achter
af vaak moeilijk te 
bewijzen zijn.
Je blijft als langleven
de ouder echter een 
schuldenaar, dus er zit 
in principe een grens 
aan wat wel en wat 
niet mag.

Als er enig vermogen 
is en een van de twee 
partners overlijdt, dan 
is het overigens altijd 
verstandig om bij de 
notaris even goed vast 
te leggen hoe groot de 
vordering van de kin
deren op de langst
levende ouder is. 

3. Mijn zus is 
onterfd en ik 
vind dat naar

Vader was weduw-
naar en is nu over-
leden. Niet lang 
voor zijn dood is 
vader gebrouilleerd 
geraakt met mijn 
zus en hij heeft 
haar onterfd via zijn 
testament. Ik vind 
dat een onredelijk 
besluit. Kan ik er 
iets aan doen om het 
ongedaan te  maken? 
Kan ik ervoor zor-
gen dat mijn zus 
evenredig meedeelt 
in de erfenis?

De notaris: 
Een kind heeft altijd 
recht op een  legitieme 
portie. Dat is een 
bedrag in geld dat de 
helft is van hetgeen 
het kind gekregen zou 
hebben als het niet 
onterfd zou zijn. Als 
er bij leven giften zijn 
gedaan, worden deze 
hiermee verrekend.
Onterven kun je niet 
ongedaan maken; dat 
was de wens van de 
overledene. Je kunt je 
zus natuurlijk wel iets 
schenken uit het
geen jou is nagelaten, 

maar dan ben je al 
gauw schenkbelas
ting verschuldigd 
(de vrijstelling van 
giften aan broers en 
zussen is ruim 2.000 
euro, dus betrekkelijk 
laag). Het is raadzaam 
een notaris te raad
plegen, want er zijn 
mogelijkheden (met 
name als het geld 
wordt gebruikt voor 
de eigen woning) tot 
maximaal ruim een 
ton te schenken, mits 
de broer of zus jonger 
is dan 40 jaar. Je zou 
ook een deel kunnen 
verdelen onder even
tuele kinderen van je 
zus.

4. Samenwonen 
en niks regelen

Mijn vriendin en ik 
hebben twee kinde-
ren, die ik heb er-
kend en van wie de 
voogdij is geregeld. 
We hebben geen 
samenlevingscon-
tract, geregistreerd 
partnerschap en zijn 
ook niet getrouwd. 
We wonen in een 
woning die mijn 
 eigendom is. We 
 willen de zaken goed 
geregeld hebben 

bij een eventueel 
overlijden van een 
van ons of van ons 
beiden. Wat is onze 
beste optie?

De notaris: 
Ik heb maar één 
dwingend advies: leg 
iets vast, want dit is 
heel gevaarlijk. Je 
wilt toch je partner 
en je kinderen goed 
verzorgd achterlaten? 
Wij zien in de praktijk 
hoe dit ontzettend 
mis kan gaan. Als je 
niets regelt en één 
van beiden overlijdt, 
dan zijn de kinderen 
of de familie van je 
partner erfgenaam; jij 
loopt de kans dat je 
uit het huis moet. Je 
krijgt vaak ook geen 
partnerpensioen, dat 
gaat in rook op, terwijl 
je partner er wel voor 
heeft gespaard.
En als jullie samen 
iets overkomt, dan 
bepaalt de rechter 
wat er met de kinde
ren zal gebeuren. De 
rechter bekijkt dan 
of er een voogd kan 
worden benoemd uit 
de kring van de fami
lie. Als je dat helemaal 
geen goed idee vindt, 
dan ben je te laat.
Zo’n voogdij kun je 
nu regelen via het 
voogdijregister van 
de rechtbank, maar 
het kan ook via een 
testament. In het 
laatste geval kun 
je er ook wat meer 
handen en voeten 
aan geven. Voogdij 
loopt tot 18 jaar, maar 
als je het verstandig 

Onterven 
is niet 
 ongedaan 
te maken; 
het was  
de wens 
van de 
overledene
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vindt om een kind pas 
op  23jarige leeftijd 
toegang te geven tot 
een financiële nala
tenschap, dan kun je 
dat in een testament 
regelen door een 
bewindvoerder aan te 
wijzen.
Het advies is dus: je 
samenlevingsvorm 
vastleggen en een 
testament laten op
stellen.

5. Een erfenis 
vol kostbaar
heden

De erfenis die 
ons als kinderen 
toekomt, bestaat 
niet uit geld, maar 
uit relatief veel 
kostbaarheden. 
Soms hebben deze 
 bovendien voor ons 
persoonlijk grote 
emotionele waarde. 
Er is geen testament. 
Hoe komen we in 
hemelsnaam tot een 
redelijke verdeling, 
zonder dat er herrie 
van komt?

De notaris: 
De overleden vader 
of moeder had het de 
kinderen makkelijk 
kunnen maken door 
van tevoren te bepa
len welke goederen 
bij welke kinderen 
terecht moeten 
komen. Dat kan voor 
nauwkeurig omschre
ven inboedelgoederen 
en sieraden via een 
handgeschreven codi
cil. Zo’n codicil moet 
bewaard worden en is 

dus kwetsbaar. 
Als je absolute zeker
heid wilt hebben, dan 
kun je de verdeling 
van de  belangrijkste 
roerende zaken, die 
grote  emotionele 
waarde hebben, 
beter vastleggen in 
een testament. Over 
het verrekenen van 
verschillen in waarde 
tussen de goederen 
zou je ook bepalingen 
kunnen vastleggen, 
bijvoorbeeld een ver
plichte taxatie en ver
rekening van waarde
verschillen in geld. 
Daarvoor is een codi
cil niet geschikt, dat 
moet per testament 
geregeld worden. In 
een testament kun 
je ook een executeur 
aanwijzen, iemand 
die bij een erfenis het 
voortouw neemt en de 
verantwoordelijkheid 
heeft voor een goede 
afwikkeling.
Heeft de overledene 
niets geregeld, dan 
moeten de erfgena
men er samen uit
komen. Over de wijze 
van verdeling moeten 
ze unaniem zijn en als 
ze er niet uitkomen, 
dan kan professionele 
hulp van een  notaris 
wellicht van pas 
komen.

6. Ik wil mijn 
kleinkinderen 
ook iets nalaten

Ik wil dat mijn  
erfenis niet alleen 
naar mijn kinderen 
gaat, maar ik wil ook 

zeker weten dat er 
iets terecht komt bij 
mijn (nu minderja-
rige) kleinkinderen. 
Kan ik dat regelen 
in een testament?

De notaris: 
Zeker en dat kan ook 
fiscaal heel slim zijn, 
want net als voor 
kinderen geldt ook 
voor kleinkinderen 
een vrijstelling voor 
de erfbelasting van 
ruim 20.000 euro. Wat 
dan vaak wel gebeurt, 
is dat het bedrag dat 
naar eventuele klein
kinderen gaat in min
dering wordt gebracht 
op het erfdeel van 
hun vader of moeder. 
Op die manier hoeven 
kinderen die zelf geen 
kinderen hebben, 
zich niet benadeeld te 
voelen. Dat is iets wat 
een notaris doorgaans 
met je bespreekt.

7. Als ik dement 
word, zie ik  
alles misschien 
anders

Ik heb gehoord dat 

je in een leven-
stestament allerlei 
 zaken kunt vastleg-
gen, voor het geval 
je bijvoorbeeld 
dementie krijgt. Dat 
geldt bijvoorbeeld 
ook voor medische 
behandelingen of 
het afzien  daarvan. 
Wat gebeurt er 
nu als ik iets heb 
vastgelegd, maar 
me daar later als 
ik Alzheimer heb, 
tegen verzet? Telt 
dan wat ik destijds 
zei of wat ik nu in 
mijn dementie zeg. 
En wat betekent dat 
bijvoorbeeld voor 
mijn wens op mens-
waardig te mogen 
sterven?

De notaris: 
Een levenstestament 
gaat vaak over zakelij
ke en over medische 
dingen. Voor wat be
treft het zakelijke deel 
zijn dat onderwerpen 
als: wie beheert mijn 
bankrekening, wie 
verkoopt mijn huis als 
ik naar een verzor
gingshuis ga? 
Het medische deel 
betreft bijvoorbeeld: 
als ik er niet meer toe 
in staat ben, wie mag 
dan het gesprek met 
mijn arts voeren over 
mijn behandeling? 
Hier lopen we als 
notarissen tegen onze 
grenzen aan. Daarom 
zeggen we: bespreekt 
u dat medische 
gedeelte eerst met 
uw arts. Wij nemen 
het graag op in een 
levens testament, >> 

Bij de 
verdeling 
van een 
boedel 
kan de 
notaris 
een  
bemidde-
lende rol 
vervullen
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WILT U BLIJVEND
IETS VOOR DE NATUUR
BETEKENEN? 

Een bos vlakbij uw woonplaats, het strand op 
een van de Wadden eilanden of een wandelpad 
langs de uiterwaarden; bijna iedereen heeft wel 
een stukje natuur dat hem na aan het hart ligt. 
Natuurmonumenten wil zulke plekken behouden. 
Daar kunt u ook aan bijdragen door Natuur-
monumenten op te nemen in uw testament. Hiermee 
beschermt u de natuur voor later. Is er een mooiere 
manier om uw liefde voor de natuur door te geven?

   Ik ontvang graag de brochure Nalaten aan onze natuur

   Ik denk er over om Natuurmonumenten op te nemen in mijn testament.
Neemt u contact met mij op voor een (telefonische) afspraak.

Naam m/v

Straat Huisnummer 

Postcode Woonplaats 

Telefoon 

E-mail 

Stuur dit formulier in een gesloten 
envelop zonder postzegel naar: 
Natuurmonumenten, Ellen van Gerven, 
Antwoordnummer 9933, 1200 WK ’s 
Graveland. Heeft u vragen of wilt 
u de brochure telefonisch aanvragen, dan 
kunt u contact opnemen met Ledenservice 
T (035) 655 99 11. Wij helpen u graag.

Natuurmonumenten verwerkt uw persoons-
gegevens conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (de AVG) ten behoeve 
van deze aanvraag. Voor meer informatie lees het 
privacy statement op 
www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy
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maar dat is papier. 
Vooral de arts moet 
weten hoe je er over 
denkt.
Als iemand feitelijk 
dement wordt en iets 
anders aangeeft dan 
voor die tijd, bijvoor
beeld wel of geen 
euthanasie, dan zit je 
in een grijs gebied. Is 
dat dan iemand die 
een vaste wil op een 
vrije manier tot uiting 
brengt of iemand die 
dat niet meer kan? 
Dat is buitengewoon 
ingewikkeld en dat 
gaat het vakgebied 
van het notariaat te 
buiten.

8. Ongeschikt als 
executeur

Ik ben door mijn 
neef in zijn testa-
ment aangewezen 
als de executeur van 
zijn testament. Ik 
weet dat pas nu hij 
is overleden. Aan de 
ene kant wil ik zijn 
wens wel respec-
teren, maar aan de 
andere kant weet 
ik ook niet of ik het 
kan en ik zie ook wel 
op tegen eventueel 
‘gedoe’ in de familie. 
Kan ik op een nette 
manier van deze 
‘klus’ afzien?

De notaris: 
Je bent het nooit 
verplicht executeur te 
zijn en mag het dus 
weigeren. Soms staat 
in een testament dat 
je zelf een  vervanger 
kunt aanwijzen, 

soms ook wordt zo’n 
vervanger in een 
testament met name 
genoemd. Ook komt 
het voor dat in het 
testament staat dat de 
rechter dan een exe
cuteur moet benoe
men. Als dat niet het 
geval is, kun je vaak 
een notaris vragen 
dit werk – uiteraard 
tegen vergoeding –  
te doen. 
Is dat allemaal niet 
aan de orde, dan moe
ten de erfgenamen 
het onderling regelen, 
zonder executeur. Zij 
kunnen dan uiteraard 
altijd iemand uit hun 
midden aanwijzen, of 
een buitenstaander, 
die de leiding neemt 
bij de uitvoering van 
het testament.
Algemeen advies: 
neem je zelf een 
executeur op in je 
testament, overleg dat 
dan eerst even met de 
betrokkene.

 
9. Had  vader 
echt geen 
 schulden?

Na mijn moeder 
is ook mijn vader 
overleden. Ik ben 
met drie broers en 
we hebben niet veel 
verstand van geld-
zaken. Er is geen 
testament. Vader 

gaf altijd de indruk 
dat hij goed bij kas 
zat, maar we weten 
eigenlijk niet of dat 
schijn of werkelijk-
heid was. Wat staat 
ons te doen? Kun-
nen wij de erfenis 
zelf afwikkelen? Of 
lopen we dan grote 
risico’s?

De notaris: 
Om te beginnen: 
erfgenamen zijn niet 
verplicht een erfenis 
te accepteren. Er zijn 
drie keuzes: zuiver 
aanvaarden, benefi
ciair aanvaarden en 
verwerpen. Met het 
‘zuiver aanvaarden’ 
van de erfenis wordt 
een erfgenaam aan
sprakelijk voor even
tuele schulden van 
de overledene, bij het 
verwerpen uiteraard 
niet, maar dan erven 
eventuele kinderen 
in zijn plaats. Dus 
die komen dan ook 
weer voor de keuze te 
staan.
In principe is het 
veilig te kiezen voor 
de tussenvorm: bene-
ficiair aanvaarden. De 
afhandeling loopt dan 
voor een deel via de 
rechtbank, waarvoor 
per verzoek onge
veer 130 euro aan 
griffiekosten moet 
worden betaald. Als 
er na het betalen van 
alle schulden nog wat 
overblijft, dan is dat 
voor de erfgenamen. 
Voorwaarde is wel dat 
erfgenamen zich nog 
niet als erfgenamen 
hebben gedragen. Dus 

niet alvast pinnen van 
de rekening van vader 
en ook niet alvast wat 
wegnemen uit de wo
ning. De rechter kan 
oordelen dat iemand 
zich als erfgenaam 
heeft gedragen en de 
erfenis daarna niet 
meer beneficiair kon 
aanvaarden.

10. Een goed 
doel in de gaten 
houden

Veel alleenstaanden 
willen geld nalaten 
aan een goed doel. 
Gaat het om een 
groot bedrag, dan 
willen ze wel zeker 
weten dat het goede 
doel ook na hun 
overlijden de goede 
dingen blijft doen. 
Kun je daarop na je 
overlijden nog toe-
zicht laten houden?

De notaris: 
Technisch is dat 
buitengewoon inge
wikkeld. Je kunt een 
bewindvoerder >> 

Executeur 
zijn?  
Dat kun je 
 altijd 
 weigeren
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benoemen, maar wie 
houdt daar dan weer 
zicht op?
Ik zou zeggen: kies 
liever voor een doel 
dat al wat langer 
bestaat, kijk of het 
staat geregistreerd bij 
de Belastingdienst, 
of het een keurmerk 
heeft, verdiep je in 
de jaarstukken en 
geef het goede doel 
met je nalatenschap 
bijvoorbeeld ook de 
opdracht mee om het 
geld aan een speci
fieke doelstelling te 
besteden. Overleg 
dat van tevoren met 
het goede doel. Niet 
alles wat je wilt, kan 
ook praktisch worden 
uitgevoerd.
En heb je een doel
stelling waarvoor 
nog geen stichting 
bestaat, zoals het 
bevorderen van het 
culturele leven in een 
bepaald dorp of een 
bepaalde stad, klop 
dan aan bij een in
stelling als het Prins 
Bernhard Cultuur
fonds. Dat kan voor 
een specifiek doel 
een specifiek fonds 
beheren. Houd het 
vooral simpel, houd 
het praktisch.<<

De 10 vragen in dit artikel 
werden beantwoord 
door Jasper Nobel. Hij 
is kandidaatnotaris/
partner bij Everest Legal 
Notariaat in Utrecht en 
beantwoordt regelmatig 
vragen van consumenten 
via de Notaristelefoon van 
de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB). 

Vindt u de drempel wat 
hoog om meteen naar 
een notaris te  stappen? 
Dan kunt u zich eerst 
oriënteren op de website 
www.notaris.nl. Hier 
worden de basis-
beginselen van erven,  
 schenken en nalaten 
en veel andere onder-
werpen waarvoor u een 
notaris kunt raadplegen, 
helder uitgelegd.
U vindt er een eenvoudige 
checklist voor wat te doen 
bij iemands overlijden. 
Heel handig in een perio
de dat uw hoofd naar heel 
andere dingen staat dan 
naar het regelen van prak
tische zaken. Ook vindt 
u er een checklist die 
u antwoord geeft op de 
vraag of u een testament 
zou moeten opstellen en 
of uw huidige testament 
nog up to date is. Verder 
is er uitgebreide informa
tie inclusief checklist over 
de mogelijkheden van het 
levenstestament en tips 
over schenken bij leven.

Voor wie alles samen goed 
geregeld wil hebben, is 
er ook veel te vinden over 
samenlevingsafspraken 
(samenlevingscontract, 
huwelijk, geregistreerd 
partnerschap) en over alle 
officiële zaken rond de 
eigen woning. Wat precies 
de rol is van de notaris 
kunt u er ook te weten 
komen. De website  
www.notaris.nl, die 
wordt beheerd door de 
Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB), 
heeft ook applicaties die 
antwoord geven op vragen 
als: Had mijn overleden 

naaste een testament? 
Mijn notaris is gestopt, 
waar is de akte nu? En 
wat u kunt doen bij een 
klacht over een notaris? 
Verder is er een adresgids 
met alle notariskantoren 
in Nederland. 

Wil u liever even spreken 
met een notaris om u op 
weg te helpen? Dan is er 
ook de Notaristelefoon, 
die wordt bemand door 
notarissen en notarieel 
deskundigen die hun 
sporen hebben verdiend in 
het vak. 
De Notaristelefoon wordt 
eveneens gerund door 
de KNB en is puur een 
informatielijn. U krijgt bij
voorbeeld uitleg over het 
verschil tussen   beneficiair 
aanvaarden en een 
erfenis verwerpen. Of hoe 
de afwikkeling van een 
nalatenschap werkt en 
wat de rol van de notaris 
is. Bij meer gedetailleerde 
vragen, bijvoorbeeld over 
uw persoonlijke situatie, 
verwijzen zij u naar een 
notaris. Medewerkers van 
de Notaristelefoon stellen 
geen aktes op, leggen 
geen dossier van u aan en 
geven u ook geen second 
opinion.

De Notaristelefoon 
(0900 3469393) is iedere 
werkdag bereikbaar van 
9.00  14.00 uur en kost 
80 cent per minuut,  
met een starttarief van  
4,54 cent. Het maximum 
is 40 euro per gesprek, 
plus uw gebruikelijke 
belkosten. De gesprek  
ken duren gemiddeld  
6 minuten.

Notaris.nl en de Notaristelefoon:
handig voor een eerste advies!



‘God heeft deze 
mensen gebruikt 
om mij te redden’

Uw gift maakt het verschil

Ook mensen als Jacoba helpen? 

Met uw nalatenschap kunt u een groot 

verschil maken. Vraag de brochure 

aan op legerdesheils.nl/nalaten of 

neem telefonisch contact op met 

Rita Beullens: 088-065 31 62.

legerdesheils.nl/nalaten

Jacoba wilde dood omdat ze zo’n honger 

leed. Onderweg naar het spoor liep ze 

langs bij het buurthuis van het Leger des 

Heils. De geur van eten lokte haar naar 

binnen. “Ik kreeg een knuffel van Els. Ik stonk 

vreselijk en zag er niet uit. Maar dat maakte 

haar niet uit. Ik kreeg eten en koffie. Ik wist 

niet wat ik meemaakte. God heeft deze 

mensen gebruikt om mij te redden. Wat 

een wonder!” Nu kookt Jacoba elke week 

voor anderen en deelt ze voedsel uit.

Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden om na te laten aan een goed 
doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige 
generaties. Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent 
geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op 
dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om 
deze ziekte te genezen.

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat 
tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Het 
leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst 
heel normaal waren, moeten nu zorgvuldig worden afgewogen en worden gepland. 
Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van 
onschatbare waarde voor iemand met MS. 

Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS 
geneest. Help ons door de juiste beslissing te nemen door Stichting MS Research 
op te nemen in uw testament, dan doet u hiermee iets van enorme betekenis.

MS-onderzoek is van levensbelang

Postbus 200   •   2250 AE Voorschoten   •   Telefoon 071 5 600 500   
www.msresearch.nl   •   directie@msresearch.nl

“Dankzij de donateurs van Stichting MS Research 
weten we al veel meer over het ziekteproces 
dat zorgt voor de geleidelijke achteruitgang van 
mensen met MS. De onderzoeks-resultaten van 
de ontvangen subsidies gebruiken wij om de 
progressie bij MS te stoppen.”
Prof.dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en  
directeur MS Centrum Amsterdam
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Worst maken, 
thuis bevallen 

en een 
broodje kaas 

eten

Unesco wil immaterieel 
erfgoed zekerstellen voor 

de toekomst
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oningsdag, de Elster 
paardenmarkt, het bloe
mencorso in  Leersum, 

midwinterhoornblazen, stoe
lenmatten in Zundert en de 
Kinderpostzegelactie. Zes van 
de circa 300 festiviteiten, am
bachten en gebruiken die zijn 
aangemerkt als Nederlands 
immaterieel erfgoed. 
Dat beperkt zich overigens 
niet tot ‘typisch Hollandse’ 
 tradities. Ook babi pangang, 
het zomercarnaval en de 
Anansi verteltraditie staan 
op de lijst. Naast zaken die 
 mensen niet zo snel met 
erfgoed zullen associëren als 
 ‘begraven en begraven wor
den’, de Nederlandse cultuur 
van thuis bevallen en het eten 
van broodjes kaas. 

Het initiatief om naast het 
 materiële erfgoed – monu
menten en landschappen 
– ook  immaterieel erfgoed 
te bescher men komt van de 
Unesco. In 2003  bepaalde 
deze VNorganisatie dat 
ook niettastbare gebruiken 
erfgoed kunnen zijn en uiting 
geven aan culturele identiteit 
en diversiteit. Nadat Neder
land de Unescoconventie in 
2012 had geratificeerd, werd 
daarom het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed opge
richt. Dit houdt de lijsten bij 
van het immaterieel erfgoed 
en helpt gemeenschappen het 
erfgoed te bewaren. >>

Welke gewoonten, 
gebruiken en 
ambachten zijn de 
moeite waard om 
zuinig op te zijn? 
Het Kenniscentrum 
Immaterieel 
Erfgoed inventa
riseert dat en 
maakt een 
‘inventarislijst’. 
Vraag: hoe kom  
je daarop?  
En: hoe wordt 
het immaterieel 
erfgoed dan 
beschermd?

K
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Voor het immaterieel erfgoed 
zijn er eigenlijk drie ringen, 
zegt Maaike van Dam, woord
voerder van het Kenniscen
trum. Iedere gemeenschap 
kan erfgoed aanmelden voor 
het netwerk, de eerste ring. 
Die aanmelding is redelijk 
laagdrempelig. ‘Het is een 
soort etalage, geen erkenning’, 
verduidelijkt Van Dam.
Willen de aanmelders het 
erfgoed ook veilig stellen voor 
de toekomst, dan helpt het 
Kenniscentrum bij het opstel
len van een zorgplan. Daarmee 
komt het betreffende erfgoed 
automatisch in een tweede 
ring, de inventaris.
‘Sommige  gemeenschappen 
willen dan door naar de 
inter nationale Unescolijst, 
zeg maar de Champions 
League. Dat is lang niet altijd 
realistisch omdat de eisen 
voor opname veel strenger 
zijn’, aldus Van Dam. Vanuit 
 Nederland staat er maar één 
traditie op de Unescolijst: het 
molenaars ambacht. Het am
bacht van valkenier staat op de 
wachtlijst.

GEMEENSCHAPPEN
Het is nadrukkelijk niet de 
 bedoeling van Unesco om 
tradities te ‘bevriezen’ of in 
musea onder te brengen. Het 
moeten levendige tradities 
blijven, die met hun tijd mee
bewegen.
Precies daarom kan immate
rieel erfgoed alleen worden 
aangemeld door een gemeen
schap van ‘traditiedragers’. 
Oliebollen bakken kan een 
heel Nederlandse traditie zijn, 
maar als er niet een groep is 
van minimaal twee mensen 
die zich hard maken voor 
dit gebruik, komt ‘oliebollen 
 bakken’ niet op de lijst. 
Het Kenniscentrum neemt  

zelf geen initiatieven. Dat kan 
betekenen dat bijvoorbeeld 
een bepaald ambacht ver
dwijnt. ‘Dat hoeft niet per se 
dramatisch te zijn’, aldus  
Van Dam.
Het gebeurt zelden dat er een 
initiatief wordt afgewezen.  
Van Dam schiet in ieder geval 
geen enkele case te binnen. 
Wel worden er soms aanvul
lende vragen gesteld, bijvoor
beeld aan de bakkers die het 
broodje kaas wilden aanmel
den. ‘Een broodje is materieel, 
de cultuur van het eten van 
een broodje daarentegen is 
immaterieel en kon wel op de 
lijst.’

ZORGPLAN
Om ervoor te zorgen dat een 
bepaald ambacht of een be
paalde traditie wordt voort
gezet, moet er een zorgplan 
komen. Het Kenniscentrum 
kan daarbij helpen en  ideeën 
aandragen. Vaak gaat het 
om een soort garantie dat de 
 kennis ook in de toekomst 
gedeeld wordt. Dat kan door 
ambassadeurs aan te stellen 
of door workshops te organi
seren.
Omdat immaterieel erfgoed 
iets organisch is, zit er in het 
zorgplan ook altijd een soort 
opdracht dat het meegaat in 
de tijd. Van Dam: ‘De klompen
makers worstelden daarmee, 
omdat handgemaakte klompen 
eigenlijk niet meer verkocht 
worden. De oplossing is 
gevonden door het ambacht 
te koppelen aan het maken 
van houten schoeisel voor de 
modeindustrie.’

Voor de Representatieve Lijst 
van Immaterieel Cultureel 
 Erfgoed van de Mensheid van 
de Unesco ligt de lat hoger. 
Alleen staten kunnen een >> 

Soorten 
tradities    

Welke soorten tradities 
komen in aanmerking voor de 
aanduiding als immaterieel 
erfgoed? De Unesco-conventie 
onderscheidt vijf domeinen:

1. Oraal erfgoed: spreken, 
zingen, vertellen. 

2. Uitvoerende kunsten en 
 muziek: dans, muziek, 
 theater, performances. 

3. Sociale gewoontes en 
gebruiken (festiviteiten): 
stoeten, rituelen, feesten, 
vieringen. 

4. Natuur en universum: 
eetcultuur, gewoontes en 
gebruiken die iets te maken 
hebben met de natuur. 

5. Ambachtelijke vaardigheden 
en technieken.

Het overgrote deel van de 
opgenomen tradities betreft 
 festiviteiten, zoals paarden
markten, fierljeppen, het 
Chinees Nieuwjaar in Amster
dam, Pride  Amsterdam en veel 
bloemencorso’s. Ook ambachten 
zijn goed vertegenwoordigd. 
Oraal erfgoed kent slechts 
negen aanmeldingen.
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Criteria 
aanmelding 
Netwerk 
immaterieel 
erfgoed    

Voor aanmelding voor de 
inventarislijst van het Kennis-
centrum immaterieel Erfgoed 
gelden de volgende criteria:

1. Het is levende cultuur die 
voortgezet wordt door een 
opeenvolging van beoefe
naars. 

2. De beoefenaars zien deze 
cultuur als erfgoed. 

3. Het is dynamisch erfgoed: 
de beoefenaars staan open 
voor veranderingen in de 
toekomst. 

4. Het immaterieel erfgoed 
wordt aangemeld voor het 
Netwerk door een beoefe
naar of betrokkene. 

5. Het immaterieel erfgoed is 
niet in strijd met de internati
onale mensenrechtenverdra
gen of de Nederlandse wet. 

6. Het welzijn van dieren wordt 
niet geschaad.

Het ambacht van 
diamantbewerker   

Het vak van diamantbewer-
ker wordt al eeuwen lang 
uitgeoefend in Amsterdam. 
Veel diamantslijpers zijn in 
de oorlog omgekomen. Een 
kleine aantal slijpers houdt 
de traditie levend, bij twee 
diamantairs: Coster Diamonds 
en Gassen Diamonds. Het zijn 
precies deze twee bedrijven 
die het ambacht hebben 
voorgedragen als immate-
rieel erfgoed. Bij sommigen 
roept het de vraag op of het 
Kenniscentrum zo niet voor 
het karretje van de commercie 
wordt gespannen. 
Zo roept ook de ‘podopostuale 
therapie’ vraagtekens op. 
Deze traditie - een behandel-
methode van personen die 
door een onjuiste lichaams-
houding problemen hebben 
- is aangemeld door het 
Omni Podo Genootschap. De 
voorzitster hiervan is toevallig 
ook voorzitster van Stichting 
Opleiding Podoposturaal.
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Neem voor meer informatie contact op met  
Karel Greven via 020 5233676, k.greven@artis.nl  
of www.artis.nl/steunartis

Geef liefde voor de natuur door
Wat is uw mooiste herinnering aan ARTIS? Met de klas op stap, voor het eerst 
in uw leven een giraffe in het echt zien? Bij de Flamingovijver op de knieën 
gaan om uw geliefde ten huwelijk te vragen? Of misschien wel het wekelijkse 
bezoek met uw kleinkinderen om de Japanse makaken op de Apenrots hun 
eten te zien wassen. Deze groene oase in het hart van de stad is uniek. Het is 
de achtertuin van vele generaties, en misschien ook wel van u.

ARTIS heeft uw hulp nodig om in de toekomst dit bijzondere stadspark te 
blijven. Waar kinderen in de eetbare tuin leren waar ons voedsel vandaan 
komt. Waar jong en oud dieren van dichtbij in de ogen kijkt. 

Met het opnemen van ARTIS in uw testament helpt u ons ook nieuwe 
generaties de natuur te ervaren en haar betekenis voor onze samenleving te 
ontdekken. Want meer besef van de natuur leidt tot meer liefde voor alles 
wat leeft.
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traditie voordragen voor deze 
lijst. Voorwaarde voor opname 
is dat het erfgoed op de natio
nale lijst staat en dat er een 
uitgebreid erfgoedzorgplan is, 
waarin de gemeenschap uit 
de doeken doet welke acties 
ze gaat ondernemen om het 
immaterieel erfgoed te borgen. 
Het eerste jaar na de voor
dracht vindt de technische 
beoordeling plaats, het tweede 
jaar buigt de Evaluation Body 

zich over de voordracht en 
na twee jaar geeft het Inter-
gouvernementeel Comité het 
 eindoordeel. Gekeken wordt 
onder meer of de gemeen
schap van traditiedragers goed 
bij de voordracht is betrokken.

REPUTATIE
Maar wat is nu het belang
rijkste voordeel van het 
aanmelden van een ambacht 
of  traditie als immaterieel 

erfgoed? ‘Reputatie en onder
steuning’, aldus Van Dam.  
‘De mogelijkheid om erfgoed 
te borgen en ervoor te zorgen 
dat kennis bewaard blijft.’ >>

Zowel de lijst als de inventaris  
zijn te raadplegen op de website  
van het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland:  
www.immaterieelerfgoed.nl

Het eten van een 
broodje kaas   

Het bakkerscollectief 
 Stichting We Love Baking 
heeft zich ingespannen om 
het eten van een broodje 
kaas op de lijst te krijgen. 
De geschiedenis van het 
broodje kaas gaat volgens de 
aanmelders terug tot in de 
Middeleeuwen. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw 
ontwikkelde het eten van de 
boterham met kaas zich tot 
een standaard ochtendritueel. 
Deze traditie bevindt zich een 
beetje op een scheidslijn. Een 
broodje kaas is materieel, de 
cultuur van het eten  daarvan 
immaterieel. Hetzelfde doet 
zich voor bij jenever en 
 jenever distilleren en het 
‘bakken van pannenkoeken  
in ijzeren pannen’. 
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Lees verder op pagina 31 >>



‘ Vluchtelingen hebben 
geen keuze, ik wel!’

Wilt u meer weten over nalaten aan VluchtelingenWerk? 
Vraag dan vrijblijvend en kosteloos de Oriëntatiegids 
nalaten aan. Naast praktische informatie, vindt u hierin 
inspirerende verhalen van vluchtelingen, vrijwilligers 
en donateurs. Dat maakt dit boekje tot een waardevolle 
gids bij uw oriëntatie op nalaten.

‘Je bent niet alleen voor jezelf op de wereld. Daarom 
zijn mijn man en ik al jaren donateur en hebben we 
VluchtelingenWerk nu ook opgenomen in ons testament. 
Want ook als we er zelf niet meer zijn, willen we er zijn 
voor vluchtelingen.’ - Marije Scheffers

Bestel de Oriëntatiegids op 
www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel naar 020 346 72 07.
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Zomercarnaval  

In 1983 werd de voorloper 
van het Zomercarnaval voor 
het eerst georganiseerd, in 
Utrecht door studenten van 
Curaçaose en Arubaanse 
afkomst. Het jaar daarop 
werd het Zomercarnaval in 
 Rotterdam gevierd en sinds-
dien is het uitgegroeid tot een 
feest waaraan steeds meer 
mensen (van verschillende 
herkomst) deelnemen. 
De stichting die het Zomer-
carnaval organiseert doet 
er veel aan om de relatief 
nieuwe  traditie te borgen 
door te professionaliseren en 
bijvoorbeeld samenwerking te 
zoeken met andere  tropische 
carnavalsorganisaties in 
 Europa en het Caribisch 
gebied.
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Het ambacht van 
molenaar 

Het molenaarsambacht 
is vooralsnog het enige 
 immaterieel erfgoed dat is 
opgenomen in de ‘binnen-
ste ring’: de Unesco-lijst. 
 Nederland telt nog maar 
 veertig beroepsmolenaars. 
Wel zijn er ruim duizend 
vrijwillige molenaars, die 
daarvoor een opleiding 
hebben gevolgd. Het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars, 
dat hieruit is voortgekomen, 
heeft het initiatief genomen 
om het vak aan te melden als 
immaterieel erfgoed. 
België, dat de Unesco con-
ventie eerder dan Nederland 
ratificeerde, heeft al vijftien 
tradities op de lijst weten 
te krijgen, waaronder de 
biercultuur in België, de 
garnaalvisserij te paard in 
Oostduinkerke en de Heilig 
Bloedprocessie van Brugge.

‘Met de lijsten voor materieel en 
immaterieel erfgoed wil Unesco dat 
erfgoed beschermen. Maar precies 
het tegenovergestelde gebeurt’, 
stelt Peter Jan Margry, hoogleraar 
Europese etnologie aan de Univer-
siteit van Amsterdam en verbonden 
aan het Meertensinstituut. 
‘Het lokt massatoerisme uit, met 
funeste gevolgen voor het erfgoed. 
Neem de Kinderdijk, een juweeltje 
van natuur met prachtige molens.  
Nu het op de lijst van Unescoerfgoed 
staat, trekt deze attractie buitenpro
portioneel veel aandacht. Er komen 
zoveel mensen op af dat er weer een 
immens ontvangstcentrum nodig is, 
midden in de polder.’

Dat geldt volgens Margry ook voor het 
immateriële erfgoed. Zo wil men in 
Valkenburg de Sjaasbergergank – een 
jaarlijkse bedevaart – beschermen 
door deze aan te melden bij het 
Kenniscentrum. Met als resultaat dat 
de bedevaart veel meer kijkers trekt 
en het religieuze karakter juist wordt 
verstoord.
Probleem is verder dat veel ‘erfgoed’ 

gewoon deel uitmaakt van het dage
lijks leven, dat zich moeilijk in regels 
laat vangen, en zich daarom ook niet 
in regels hoeft te laten vangen; laat 
staan dat het ‘geborgd zou moeten 
worden. De studentenverenigingen
cultuur stond nog niet op de lijst 
of er braken schandalen uit bij de 
 Groningse vereniging Vindicat.
Het Sinterklaasfeest is altijd een 
heel levendig feest geweest, dat 
geen bescherming nodig had. Maar 
eenmaal op de lijst, kreeg het 
internationale aandacht en dat leidde 
tot een explosie van verbazing over 
Zwarte Piet. Nu zou juist het idee van 
‘bescherming’ een aanpassing van 
Zwarte Piet aan huidige tijd in de weg 
kunnen staan.
 
Ducasse d’Ath  een eeuwenoude 
optocht met reuzenfiguren in het 
Waalse stadje Aat  laat zien waar het 
fout kan gaan. De parade is opgeno
men op de Unescolijst, het hoogst 
haalbare voor immaterieel erfgoed. 
Onderdeel van de het feest is de 
zwart geschminkte ‘wildeman’, die 
schreeuwt, met ketenen schudt en 

kinderen aan het schrikken maakt.
De antiracistische actiegroep 
 Brusselse Panters vindt dat de 
 wildeman een vernederend beeld 
geeft van zwarte mensen en aanzet 
tot discriminatie. Maar de  Unesco 
roept juist op tot bescherming. 
In hoeverre kun je de traditie nu 
aanpassen, bijvoorbeeld door de wil
deman regenboogkleuren te geven?

Door een gebrek aan duidelijke 
criteria, ruikt ook de commercie 
zijn kans. Zo staat ook het diamant
bewerkersambacht op de inventaris
lijst, zodat nu enkele rijke diamantairs 
in Amsterdam pronken met het 
Unescovlag.
‘De bedoeling was zeker goed’, 
benadrukt Margry. ‘Maar men zou 
zich bij de Unesco toch eens achter 
de oren moeten krabben. Wat er nu 
in de praktijk gebeurt, is verkeerd. 
De huidige aanpak van ‘uitverkoren 
erfgoed’ leidt alleen maar tot een 
lijst met plekken waar je geweest 
moet zijn; een lijst van designated 
selfiespots voor al die miljoenen met 
hun bucket lists.’ <<

Kritische noot: ‘Huidige aanpak is funest voor erfgoed’



GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

GEEF AAN 
de toekomst van

MOLENS!

molenfonds.nl

Vraag de brochure aan of wilt u meer 
informatie neem dan contact op met 

Margriet Westra
Servicebureau Schenken en Nalaten
T 020 589 64 50, nalaten@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl/nalaten

Beschermvrouwe

Prinses Beatrix

Ambassadeur

Anita Witzier
Erkend 

als ANBI

Dat reuma impact op je leven heeft, daar weet David (18)
alles van. “Zo’n vijf jaar geleden kreeg ik de diagnose
jeugdreuma. Behalve lichamelijke pijn, had ik er ook psychisch erg 
veel last van. Ik kon gewoon niet de jongen zijn die ik wilde zijn. 
Nadat ik in de 2e klas ben blijven zitten en ook de medicijnen goed 
aansloegen, zette ik een knop om. Jeugdreuma hoort bij me.”

Van mensen zoals David zijn er ruim 2 miljoen in Nederland. Jong 
en oud. Ze doen er alles aan om zo positief mogelijk in het leven te 
staan, maar elke dag weer hebben zij te maken met pijn, vermoeid-
heid en onbegrip. Wetenschappelijk onderzoek naar jeugdreuma 
vraagt om veel geld. Daarom is uw nalatenschap van groot belang. 

Helpen aan een toekomst zonder reuma!

Uw erfenis is van onschatbare
waarde voor ruim 2 miljoen
mensen met reuma

181mm br x 129mm h fc.indd   1 03-10-19   16:05



en man van negentig 
overlijdt. De notaris ont
dekt dat een week eerder 

om vijf voor twaalf  ’s avonds 
duizend euro is gepind van 
zijn rekening. En om vijf over 
twaalf opnieuw duizend euro, 
het maximale bedrag per 24 
uur. Dan weet je wel hoe laat 
het is, denkt elke notaris, maar 
bewijs maar eens dat sprake 
was van financieel misbruik. 
Wie zegt dat de 90jarige niet 
zelf bij de pinautomaat heeft 
gestaan? En als hij het niet 
was, wie dan wel?
Dat is een van de problemen 
bij financieel misbruik van 
ouderen. Het is vaak niet te 
bewijzen. Het andere pro
bleem is dat er vaak niet over 
gesproken wordt. Uit schaamte 
bijvoorbeeld of omdat een 
 oudere wordt opgelicht door 
een geldbelust familielid, 
dat hem of haar tegelijk ook 
 minder eenzaam maakt. Als  
je er als oudere dus wat van 
zegt of er werk van maakt, 
 bestaat de kans dat je alleen 
nog maar eenzamer wordt.
Er circuleert een getal van 

30.000; zoveel ouderen zouden 
jaarlijks het slachtoffer wor
den van financieel misbruik. 
Het lijkt een zeer voorzichtige 
schatting, in werkelijkheid zal 
het ongetwijfeld een veelvoud 
zijn. Vaak (volgens onderzoek 
in 80 procent van de  gevallen) 
gebeurt het binnen de fami
lie en daar blijft het ook. Een 
zoon die zomaar 60.000 euro 
van de bankrekening van 
zijn moeder naar zijn eigen 
rekening overschrijft. Hij had 
schulden. Het kan ook de 
vriendelijke buurman zijn die 
de auto van een bejaarde man 
voor een schijntje verkoopt 
aan zijn goede vriend. De 
oude man had de auto toch 
niet meer nodig? Het gebeurt 
overal, het gebeurt dagelijks 
en – omdat we allemaal steeds 
ouder worden en langer op 
onszelf blijven wonen – zal het 
ook steeds vaker gebeuren.

ROLVERDELING 
De traditionele rolverdeling 
tussen mannen en  vrouwen 
kan ook een rol spelen, zeggen 
deskundigen. Mannen >> 34

E

Het aantal slacht
offers is nog niet 
bij benadering 
bekend, maar 
eigenlijk kent bijna 
iedereen wel een 
voorbeeld uit zijn 
eigen omgeving. 
Kwetsbare ouderen 
die financieel 
worden uitgekleed 
door een zoon, 
een dochter, een 
buurvrouw of 
een zogenaamde 
hulpverlener. Is het 
te vermijden? Wat 
kunt u zelf doen om 
het te voorkomen? 
Bijvoorbeeld uw 
zaakjes nu goed 
regelen.

Financieel misbruik
Hoezo, dat zal mij 

niet gebeuren?
Tekst Roel Smit

Beeld iStockphoto
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30.000 ouderen 
zouden jaarlijks het 
slachtoffer worden 

van financieel 
misbruik
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 deden vaak de administratie 
en omdat die vaak als eerste 
overlijden, krijgen vrouwen 
op latere leeftijd te maken 
met iets waarmee ze niet 
vertrouwd zijn: geldzaken. De 
verleiding is groot die dan aan 
een familielid over te laten, 
zonder een tweede persoon 
te laten meekijken. Digitali
sering is een ander risico. Er 
is nog steeds een aanzienlijke 
generatie die moeite heeft met 
internetbankieren en apps 
op de smartphone. En dus is 
er vaak een familielid of een 
buurvrouw die daarbij helpt. 
Vaak te goeder trouw, maar 
niet altijd.
Financieel misbruik ontwik
kelt zich vaak via een glijden
de schaal. Iemand doet wat 
boodschappen voor haar 
oude vader en doet met zijn 
pinpas gelijk ook maar wat 
boodschappen voor haar
zelf. Het einde van de maand 
was in zicht… Een volgende 
keer zijn dat nog wat meer 
boodschappen en wordt ook 
meteen maar even de eigen 
auto volgetankt met de pinpas 
van  vader. Met die auto doet ze 
toch de boodschappen?  
Zo gaat het van kwaad tot 
erger en ouderen durven 
vaak aan niemand te vertel
len dat ze op die manier door 
hun  eigen kinderen bestolen 
worden. 

CAMPAGNE
Het is een probleem van alle 
tijden, maar de afgelopen tien 
jaar is wel veel gedaan aan 
bewustwording: we hebben 
bijna allemaal gehoord dat het 
kan spelen.
Huisartsen, maatschappelijk 
werkers, notarissen, thuiszorg
medewerkers, bankpersoneel, 
wijkagenten, steeds meer 
mensen die veel contact heb

ben met ouderen, weten ervan. 
Er was een voorlichtingscam
pagne van de Rijksoverheid. 
In vele tientallen gemeenten 
werken al die partijen samen 
in zogeheten lokale allianties, 
netwerken van mensen die 
problemen kunnen  signaleren, 
met elkaar bespreken en 
maatregelen nemen.

Het onderwerp is inmiddels 
zo bekend geworden, dat 
ongetwijfeld nogal wat man
telzorgers zich afvragen: ik 
heb de beste intenties, maar 
hoe voorkom ik de schijn dat 
ik finan cieel misbruik maak 
van de oudere die ik wil hel
pen? Dek je altijd in, zeggen 
deskundigen. Ga bijvoorbeeld 
niet zomaar iemands financiën 
doen, maar zorg voor een offi
ciële notariële volmacht, zodat 
duidelijk is dat de oudere jouw 
hulp ook echt gewild heeft. 
Zorg voor een extra paar ogen. 
Dus als je de geldzaken doet 
voor je oude vader of moeder, 
zorg dan dat een broer of zus 
met je kan meekijken. Dat 
voorkomt dat ook maar de ge
ringste verdenking van finan
cieel misbruik kan ontstaan.

LEVENSTESTAMENT 
Prima, maar hoe voorkomt 
u dat u zelf later – als het 

allemaal niet zo vlot meer 
gaat – slachtoffer wordt van 
 financieel misbruik? Het beste 
kunt u nu al in actie komen. 
Het opstellen van een levens
testament is een belangrijke 
eerste stap. In zo’n levens
testament kunt u van alles 
regelen, precies volgens uw 
eigen wensen.
Het verschil tussen een 
‘gewoon’ testament en een 
levenstestament is dat het 
eerste pas in werking treedt 
als u bent overleden, terwijl 
het levenstestament al tijdens 
uw leven hulp kan bieden. Het 
is een praktisch document met 
wensen en instructies voor het 
geval u uw eigen belangen niet 
meer goed kunt  behartigen. 
Wat u daarin kunt laten op
schrijven?
• Hoe wilt u dat uw eigen geld 

echt voor u wordt gebruikt?
• Wat moet er gebeuren met 

bezittingen en schenkingen?
• Wat wilt u op het gebied van 

medisch handelen?
• Hoe moeten digitale zaken 

beheerd worden?
• Hoe zorgt u ervoor dat dier

bare fotoboeken altijd in de 
buurt blijven?

• Hoe zorgt u dat u altijd op 
het einde van de dag uw 
vertrouwde borreltje krijgt 
en bij uw favoriete kapper 
blijft komen?

• Hoe zorgt u ervoor dat u uw 
hond zo lang mogelijk kunt 
houden – ook als u bijvoor
beeld aan huis  gekluisterd 
bent – en dat het dier 
dagelijks zijn favoriete voer 
krijgt?

En overigens: een levenstes
tament is niet alleen handig 
voor ouderen. Iedereen kan 
om wat voor reden dan ook 
(tijdelijk) handelingsonbe
kwaam worden. Denk aan >> 



   GEEF UW
         IDEALEN DOOR

MEER INFORMATIE: EDUKANS.NL/NALATEN

Wat je op school leert, is voor altijd. Een kind dat leert, is een kind met 
kansen. Ook u heeft waarschijnlijk veel te danken aan onderwijs. Omdat 
u zelf opgeleid bent, omdat u werkzaam bent of was in het onderwijs. 
Of gewoon omdat u het belang van onderwijs onderkent.

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 
262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. 
Met uw nalatenschap zorgt u samen met ons voor goed onderwijs in 
ontwikkelingslanden. 

Martine van Os, Ambassadeur Edukans: “DOOR NA TE LATEN AAN 
EDUKANS GEEF JE KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN. EN HET GELD 
KOMT ECHT GOED TERECHT!” 
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Wat je op school leert, is voor altijd. Een kind dat leert, is een kind met 
kansen. Ook u heeft waarschijnlijk veel te danken aan onderwijs. Omdat 
u zelf opgeleid bent, omdat u werkzaam bent of was in het onderwijs. 

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 
262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. 
Met uw nalatenschap zorgt u samen met ons voor goed onderwijs in 

DOOR NA TE LATEN AAN 
EDUKANS GEEF JE KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN. EN HET GELD 

19150_EDU_Advertentie Nalaten_181x129.indd   1 14-10-19   09:57

Door uw steun kunt u onderzoek naar longziekten mede mogelijk maken. Dat kunt u doen door middel van 
een gift (die onder bepaalde voorwaarden belastingvrij kan zijn), door middel van een legaat of door 
Stichting Astma Bestrijding als erfgenaam aan te wijzen. 

Uw giften kunt u overmaken naar rekeningnummer NL54 GILL 0265 9532 00 (InsingerGilissen Bankiers N.V.) 
t.n.v. Stichting Astma Bestrijding te ‘s-Gravenhage.

Ondersteund u ook onderzoek ter voorkoming van 
Astma en COPD in de toekomst?

www.astmabestrijding.nl

Astmabestrijding_1-2_GGW19-20.indd   1 08-11-19   11:53



‘Ik wil straks een wereld
     nalaten met veel minder 
  hersenaandoeningen.’

Ook als u er niet meer bent, 
kunt u er nog voor anderen zijn.

Kijk op hersenstichting.nl/nalaten
Heeft u liever persoonlijk advies?
Neem dan vrijblijvend contact op
met Henriëtte Hindriks, 
via 070-302 47 40 of 
hhindriks@hersenstichting.nl

Nog elke dag mist mevrouw Willemsen haar man. Hij overleed 
in 2016 aan de ziekte van Parkinson. Zij weet als geen ander hoe 
een hersenaandoening je leven op zijn kop kan zetten. En zag haar 
sprankelende man stap voor stap achteruitgaan. Daarom besloot 
zij destijds samen met hem om de Hersenstichting op te nemen in 
hun testament. 

‘Eén van de hobby’s van mijn man was 
miniatuurbootjes bouwen. Het laatste 
bootje dat hij maakte, draagt mijn naam. 
Hij vond het enig om te doen. En dan 
vergat hij ook dat hij de ziekte van 
Parkinson had. Dan zei hij: ‘Potverdorie, 
ik kan het nog hè?’ Ik bewonderde hem 
daarin; dat hij ondanks die beperkingen 
in zijn motoriek, toch nog een bootje 
ging bouwen. Een ijzeren wil zat erin. 
Hij móest en zou het klaren. Want hij 
wist wel; dit is het laatste dat ik kan.

Aan de grond genageld
Op een dag zei ik: ‘Albert, kom nou 
lieverd, ik wacht op je’. En hij zei: 
‘Sophie, ik sta aan de grond genageld. 
Ik kan geen kant op; mijn benen willen 
niet meer.’ Het leek alsof hij bevroren 
was. Ik las grote angst op zijn gezicht. 
Want wat was er aan de hand? 
Waarom wilden  zijn benen niet meer? 
Dat was het moment dat we beseften 
dat hij echt ziek was. 

Met liefde
In de jaren daarna zag ik mijn man 
veranderen. Met het spreken. Het 
schrijven. Hij kon zichzelf niet meer 
aan- of uitkleden. Zijn mimiek was op
een gegeven moment helemaal weg. 

Ik denk dat hij in totaal zeven jaar ziek 
geweest is. Ik heb jarenlang voor hem 
gezorgd. Dat was heel zwaar, maar 
ik deed het met liefde. Totdat het niet
meer ging. Toen moest hij naar een
revalidatiekliniek. En daar is hij 
gestorven.

Voor onderzoek
Ik mis zijn aanwezigheid en zijn 
sprankelende persoonlijkheid. 
Het was heftig om zo’n dierbaar 
persoon langzaam te zien aftakelen. 
Stel nu dat ze voor een doorbraak 
kunnen zorgen in het onderzoek
naar parkinson, of andere 
hersenaandoeningen…..dat zou toch 
een zegen zijn! Voor alle betrokken 
patiënten en naasten. Daarom hebben 
we besloten om een deel van ons 
vermogen aan de Hersenstichting 
na te laten. Dus dat doe ik later, samen 
met Albert. En dat voelt goed.’

Met de steun van mevrouw 
Willemsen kan de Hersenstichting 
straks nóg grotere stappen zetten 
op weg naar genezing van zoveel 
mogelijk hersenaandoeningen. Voor 
die nalatenschap willen we haar nu 
alvast van harte bedanken.

hers19_188 Advertorial 220x297 Willemsen.indd   1 14/10/2019   10:31



een skiongeluk of een ziekte 
waardoor je even letterlijk van 
de wereld bent. Voor iemand 
met een eigen bedrijf is het 
dan helemaal handig als zaken 
zijn vast gelegd. Anders kun
nen wellicht de salarissen niet 
eens betaald worden.

Een levenstestament is dus 
maatwerk. De kern van elk 
levenstestament is echter 
meestal de keuze van een ver
trouwenspersoon, die namens 
u zaken mag regelen als u 
daar zelf niet meer toe in staat 
bent. Met de keuze van zo’n 
vertrouwenspersoon voorkomt 
u dat een rechtbank zo iemand 
eventueel moet benoemen. Dat 
duurt namelijk vaak langer 
dan je zou willen en betekent 
voor iedereen die erbij betrok
ken is een behoorlijke emotio
nele belasting.
De rol die u een vertrouwens
persoon geeft, kan overigens 
verschillen. In hoofdlijnen 
wordt onderscheid gemaakt 
tussen de mentor, de bewind
voerder en de curator.

Een mentor beschermt de 
persoon die zijn belangen 
(tijdelijk) niet meer kan be
hartigen op het persoonlijk 
vlak en gaat dus niet over geld 
of goederen. Hij beslist (mee) 
over verzorging, verpleging 
of medische behandeling van 
betrokkene.

Een bewindvoerder behartigt 
iemands financiële belangen. 
Zolang het enigszins mogelijk 
is, moet de bewindvoerder 
samen met de persoon in 
kwestie beslissen. De be
windvoerder moet jaarlijks 
rekening en verantwoording 
afleggen. Bovendien moet hij 
vooraf machtiging aanvragen 
voor belangrijke zaken, zoals 

de verkoop van een huis of 
een schenking.

Een curator heeft de meest 
vergaande bevoegdheden.  
Bij ondercuratelestelling wordt 
niet alleen de persoon be
schermd, maar ook zijn of haar 
vermogen. In dat geval mag 
eigenlijk geen enkele handeling 
meer worden verricht zonder 
toestemming van de curator. 

Als u een levenstestament 
opstelt en daarin een vertrou
wenspersoon aanwijst, is het 
wel belangrijk dat die per
soon u goed kent en van uw 
 wensen op de hoogte is. En het 
woord zegt het al: u moet een 
volkomen vertrouwen hebben 
in uw vertrouwenspersoon. 
En daaraan kunt u ook het 
beste blijven werken, ook na 
het opstellen van het levens
testament. Loopt het niet 
lekker meer tussen u en uw 
vertrouwenspersoon, pas dan 
uw levenstestament aan. Dat 
kan altijd, uiteraard zolang u 
wilsbekwaam bent. Dat moet 
de notaris beoordelen.

Een levenstestament kan 
worden vastgelegd in een 
notariële akte, die net als een 
‘gewoon’ testament door de 
notaris wordt bewaard en 
wordt geregistreerd in het 
Centraal Levenstestamenten
register. Medio 2019 waren er 
bijna 50.000 levenstestamen
ten geregistreerd; dat zijn er 
ruim twee keer zoveel als drie 
jaar daarvoor.
De kosten voor een eenvoudig 
levenstestament beginnen 
gemiddeld rond de 400 euro 
inclusief btw. Dit is afhankelijk 
van uw wensen en situatie. 
Ieder notariskantoor heeft zijn 
eigen prijs en service. <<

Waar moet u op 
letten?    

In een levenstestament legt u 
keuzes en wensen vast voor 
uw eigen toekomst. Wat er 
moet gebeuren als u zelf niet 
meer kunt handelen. Dat kan 
tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door 
een ziekenhuisopname. Maar 
ook permanent, bijvoorbeeld 
door dementie.

Op de website www.notaris.nl  
(van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie KNB) vindt 
u een handige vragenlijst, die u 
kunt gebruiken als voorbereiding 
op een gesprek met de notaris 
over uw levenstestament.
De vragen laten u nadenken 
over de keuzes die u kunt 
maken. In het gesprek met de 
notaris kunt u doorpraten over 
de voordelen en nadelen van 
deze keuzes. Of extra uitleg 
krijgen bij de vragen die u nog 
niet kunt beantwoorden.
In deze checklist worden vol
gende onderwerpen gedetail
leerd uitgewerkt:
1. Wat gaat uw vertrouwens

persoon voor u doen?
2. Wie wordt uw vertrouwens

persoon?
3. Hoe wilt u het toezicht 

regelen?
4. Wat kunt u regelen voor on

voorziene omstandigheden?
5. Wie informeert u over uw 

levenstestament?

www.notaris.nl
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Waarom verbindt een 
bekende Nederlander 
zijn naam aan een 
goed doel? Waar
om zijn Bart Chabot, 
Thomas Acda en 
Reinier van den Berg 
ambassadeur van de 
Hersenstichting, het 
Wereld Natuur Fonds 
en de Stichting ALS? 
En, brutale vraag: 
hebben zij in hun 
testament al een goed 
doel opgenomen?

OF ER EEN 
GOED DOEL 

IN MIJN  
TESTAMENT 

STAAT...?

Tekst Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle
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atuurlijk was ik van 
harte bereid om 
ambassadeur van 
de Hersenstichting 

te worden. Het geld uit de 
fondswervingsacties is vooral 
bedoeld voor onderzoek, maar 
ook voor voorlichting en betere 
patiëntenzorg. Ik werk mee aan 
filmpjes die de Hersenstichting 
maakt over mensen en orga
nisaties die echt baanbrekend 
onderzoek verrichten. Want 
heel veel weten we nog niet. 
Hoe meer we van de hersenen 
begrijpen, hoe beter we kunnen 
behandelen. Laatst waren we 
bij onderzoekers in Utrecht die 
bezig zijn met het opstellen van 
een hersenkaart. Zo complex 
en uitgestrekt als het heelal. 

Ik ben zelf genezen van een 
hersentumor. Eigenlijk wilde de 
neuroloog die tumor operatief 
verwijderen. Door een gat in 
mijn schedel te boren en via de 
gehooringang naar binnen te 
gaan, zoals hij heel plastisch 
uitlegde. Opensnijden kan altijd 
nog, dacht ik met boerenslim
heid. Daarom koos ik voor een 
toen nog nieuwe manier van 
bestralen. En die werkte! Het 
was een zogeheten goedaardige 
tumor, maar je kunt er wel dood 
aan gaan. Want hij drukte tegen 
de hersenstam aan. En díe 
regelt alle vitale functies. 

Door mijn eigen ziekte en door 
de dood van mijn vrienden 
 Herman Brood en Martin Bril 
sta ik vaker stil bij de dood. 
Hen kan ik via internet nog op 
elk moment oproepen. Vroeger 
bleef er na je dood niets meer 
van je over dan een foto op 
het dressoir. De dood lijkt aan 
inflatie onderhevig. Alsof je 
tegenwoordig minder dood bent, 
denk ik dan… Ik heb besloten 
om alleen nog te doen wat ertoe 
doet. Schrijven. Dit werk voor 
de Hersenstichting past daar 
ook in.  

Nee, ik heb geen testament, 
vind dit nog niet het moment. 
Wanneer wel? Eh, goeie vraag! 
Maar mijn buurman van 87 heeft 
er wel één. “Bart”, zei hij tegen 
mij, “na mijn overlijden gaat een 
mooi bedrag naar de Hersen
stichting.” Kijk, dat heb ik toch 
maar mooi bereikt…’

‘N

Bart Chabot (1954) is dichter, 
schrijver, podiumdier. In 1981 
verscheen zijn eerste dichtbundel 
(Popcorn). Vele dichtbundels en 
romans volgden. Vanaf eind jaren 
tachtig toerde hij door het land 
met Herman Brood, Jules Deelder, 
Remco Campert, Jan Mulder, 
Martin Bril, Ronald Giphart. Zijn 
biografie over Herman Brood 
kreeg veel aandacht. Hij was vaak 
te zien op televisie.

BART CHABOT
IK DOE 
ALLEEN NOG 
WAT ERTOE 
DOET’

‘
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entmeesterschap heeft 
alles te maken met 
“zorgen voor”. Niet 
alleen voor je kinderen, 

maar ook voor de wereld om je 
heen. Voor de natuur op aarde. 
Ik wil de aarde doorgeven, zoals 
ook de slogan van het Wereld 
Natuur Fonds (WNF) luidt. Het 
is minstens tien, misschien wel 
vijftien jaar geleden dat zij mij 
vroegen of ik mijn naam als 
ambassadeur aan hun organi
satie wilde verbinden. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met wat 
ik vertel over de waarde van de 
natuur op aarde. Over de unici
teit en kwetsbaarheid daarvan. 
Over het verlies van biodiversi
teit. Over de afvalhopen in zee, 
de grond, in de lucht. En hoe we 
in actie kunnen komen. 

Het WNF zet zich bijvoorbeeld 
in om plastic uit de oceanen te 
houden. Net als ik. Plastic kun je 
op heel grote schaal inzamelen 
en recyclen. En er zelfs weer 
olie uit terugwinnen. Ik ben lid 
van het managementteam van 
PyrOil. In onze nieuwe fabriek 
in Moerdijk gaan we ermee 
aan de slag. Met de winst van 
ons bedrijf willen we bossen 
aanplanten. Want we moeten 
niet alleen de uitstoot van CO

2 
reduceren, we moeten CO2 
ook terugbrengen, de grond in. 
Wetenschappers roepen het 
al jaren. Vandaar de noodzaak 
om overal op aarde bomen en 
bossen te beschermen. En te 
planten. 

Je inzetten voor een groenere, 
duurzamere wereld. Ik vertel 
hetzelfde missionaire verhaal: 
als ondernemer, als weerman, 
als ambassadeur van WNF. Ik 
zie dat het vruchten afwerpt. 
Dat het mensen en organisaties 
aan het denken zet. In beweging 
krijgt. Bijvoorbeeld als sponsor 
van het WNF.

We hebben nog geen testament. 
Dat zouden we wel moeten doen 
en gaat ook gebeuren. Nee, 
daarin nemen we geen goed 
doel op. Onze drie zonen zijn 
erfgenaam. We geloven in onze 
kinderen. Dat zij verantwoorde
lijk omgaan met het bezit dat ze 
via ons verwerven. Inclusief het 
doorgeven van de aarde. Goed 
rentmeesterschap, daar gaat 
het om.’

‘R

Reinier van den Berg (1962) 
hield al van kind af aan dagelijks 
het weer bij. Droomde ervan om 
nieuwslezer te worden, zodat 
hij het weer kon voorlezen. Van 
1989 tot 2018 was hij weerman 
bij RTL4. Is ook bekend van 
tvprogramma’s onder andere van 
regionale omroepen en de EO. Hij 
is ‘specialist’ klimaatverandering 
en duurzaamheid. 

REINIER  
VAN DEN BERG
GOED 
RENTMEESTERSCHAP, 
DAAR GAAT HET OM’

‘
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THOMAS ACDA

Thomas Acda (1967) is 
 cabaretier, zanger, acteur, 
 schrijver, regisseur. Vormde 
twintig jaar een cabaretduo met 
Paul de Munnik. Speelde mee in 
vele bioscoop en tvfilms, werkte 
mee aan radioprogramma’s, nam 
singles en albums op. Regisseerde 
twee films, schreef een roman 
en liedjes voor musicals ‘De 
Marathon’ en ‘All Stars’, speelde 
de hoofdrol in ‘Fiddler on the roof’. 
Ontving twee musical awards. 
Toert door het land met zijn 
 solovoorstelling Motel.  

ALS JE IETS VOOR 
IEMAND KUNT DOEN, 
DAN MOET JE 
DAT DOEN’

‘
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cteur Loek Peters 
stuurde een tweet met 
de vraag wie wilde 
meefietsen, de Mont 

Ventoux op. Om de ziekte ALS 
de wereld uit te trappen. Je 
moet weten dat ik een grondige 
hekel heb aan fietsen. Vroeger 
fietste ik dagelijks 14 kilometer 
heen, 14 kilometer terug, dwars 
door de polder. Heen én terug 
van huis naar school. Altijd wind 
tegen. Dan zag ik rond half 4 
de vlag stilvallen. En draaien. 
Dat heb ik weer, dacht ik dan. 
 Vandaar dat ik alleen op een 
elektrische fiets wilde meedoen. 
Dat mocht. Zo fietste ik samen 
met een heleboel anderen 
die zich ook lieten sponsoren 
die berg op. Ter plekke werd 
ik ingedeeld bij het team van 
ALSpatiënte Marieke. Samen 
duwden we haar naar de top. 
Dat was zo’n onvergetelijke 
ervaring dat ik volgend jaar 
weer meega. 

Nu ben ik ambassadeur voor 
de stichting ALS Nederland. 
Het is een vreselijke ziekte. 
Ongeneeslijk. Je spieren houden 
er langzaam mee op, dus ook 
je longen, je hart. Er is nog 
veel onderzoek nodig naar de 
 oorzaken en een mogelijke 
genezing. En dat kost geld, van
daar die fondswervingsacties. 
Daar verbind ik mijn naam aan. 
Ik vind het prima als mensen en 
bedrijven willen dat ik langs
kom, een liedje zing, met ze 
op de foto ga. Als ze maar geld 
storten. 

Johan Cruijff zei ooit dat als je 
iets voor iemand kunt doen, je 
dat moet doen. Zelf word je er 
ook niet slechter van. Kijk, als je 
alleen iets voor jezelf doet, dan 
geeft dat voldoening. Maar als 
je ook iets voor een ander doet, 
voelt dat beter. Bovendien heeft 
die ander er dan ook wat aan. 
Daarom doe ook ik regelmatig 
iets goeds voor de mensen. 

Natuurlijk heb ik een testament. 
Want ik ben getrouwd, heb kin
deren. Nee, daarin heb ik geen 
goed doel opgenomen. Nooit 
over nagedacht. Ga ik wel doen 
ja. Lastige vraag trouwens…’

‘A
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Ik ben 
er weer.

Sam de Wijs
Toen ik ziek was, dacht ik nooit aan later. Nu wel. Ik weet ook al wat ik wil worden: dokter. 
Omdat het mij mooi lijkt om kinderen te helpen, ik weet wat ze voelen. Alleen doe ik niet zo’n 
witte jas aan. Ik wil een blauwe jas aan. En gympen.

Sam hoort bij de 75% van de kinderen met kanker die genezen. Dat percentage moet en kan 
omhoog. Wij streven naar minstens 95%. Om dit te bereiken moet er meer wetenschappelijk 
onderzoek worden gedaan. Daar hebben wij uw steun hard bij nodig. Wilt u meer weten over 
ons fonds en hoe u ons kunt steunen met schenkingen en nalatenschappen, stuur dan een 
e-mail naar nalaten@kika.nl of ga naar www.kika.nl.

Maak het verschil, schenk aan de toekomst
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De oudste watertoren die werd 
gebruikt voor publiek drinkwater, staat 
in de Rotterdamse wijk De Esch. De 
toren (een ontwerp van stadsarchitect 
Christiaan Bonifacius van der Tak) 
is 48 meter hoog en werd gebouwd 
 18711873. Bovenin was een water
reservoir van 1 miljoen liter. Onder het 
waterreservoir waren woningen van 
het personeel van het waterleiding
bedrijf dat op het terrein werkte.
Het bakstenen Rijksmonument is een 
mengeling van bouwstijlen (neo  
Romaans, neoRenaissance en Ooster
se stijlvormen). Nadat de Rotterdamse  
Drinkwaterleiding (DWL) was ver
huisd en de toren zijn oorspronkelijke 
functie was kwijtgeraakt, kwam de 
renovatie.
Het voormalige waterreservoir werd 
een kantoorruimte en daaronder (op 
de eerste, tweede en derde verdie
ping) kwamen vernieuwde woningen. 
 Beneden werden een café en een 
restaurant gevestigd.

De oudste vuurtoren is mis
schien ook wel de bekendste: de 
Brandaris op WestTerschelling. Deze 
bijna 54 meter hoge toren dateert 
 oorspronkelijk uit 1594. Een voorgan
ger, uit de veertiende eeuw, was als 
gevolg van het verplaatsen van het 
eiland Terschelling in zee verdwenen.
De Brandaris is vermoedelijk ge
noemd naar een nabijgelegen dorp 
dat Sint Brandarius heette. In de 
begin periode werd de Brandaris ook 
 gebruikt als gevangenis en als kerk
toren.
In 1666 ging een groot gedeelte van 
Terschelling in vlammen op na een 
bestorming door de Engelsen, maar 
de Brandaris bleef gespaard. In 1834 
werd de ‘vuurtoren’ grondig gerestau
reerd en kwam er een nieuw lichthuis. 
Dertig jaar later verhuisde dit licht 
naar de vuurtoren van Texel en kreeg 
de toren op WestTerschelling een 
vast licht.

WATER & VUUR

Tekst Roel Smit, Beeld iStockphoto

Watertorens zijn er vooral om druk te houden op het waterleidingnet, vuurtorens om de scheepvaart de weg te wijzen. 
Ze horen bij ons industrieel erfgoed, maar hebben vaak hun oorspronkelijke functie verloren.



Tekst Roel Smit
Beeld iStockphoto
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Een goed doel in 
uw testament: 
waarom niet?
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U geeft weleens 
iets aan een goed 
doel. Misschien 
zelfs regelmatig. 
Maar staat er ook 
een goed doel in uw 
testament? Waarom 
eigenlijk niet? En 
hoe zou je dat 
moeten aanpakken?

ebt u een goed doel 
opgenomen in uw testa
ment? Die kans is niet 

groot. Van de Nederlanders die 
overlijden, laat maar 4 procent 
geld of goederen na aan een 
goed doel. 

‘Nee, ik heb geen testament, 
vind dit nog niet het moment’, 
zegt dichter/schrijver Bart 
Chabot elders in deze editie 
van Goed Geregeld! ‘Wanneer 
wel? Eh, goeie vraag!’ Ook 
cabaretier Thomas Acda zit 
een beetje in zijn maag met 
de vraag of hij een goed doel 
in zijn testament heeft staan. 
 ‘Natuurlijk heb ik een testa
ment. Want ik ben getrouwd, 
heb kinderen’, zegt hij. ‘Nee, 
daarin heb ik geen goed 
doel opgenomen. Nooit over 
nagedacht. Ga ik wel doen ja. 
Lastige vraag trouwens…’

Op het onderwerp rust nog 
altijd een beetje een taboe,
maar daarin komt  geleidelijk 
verandering. Maar liefst 
94 grotere goede doelen voe
ren namelijk een gezamenlijke 
campagne om Nederlanders 
te stimuleren een goed doel in 
hun testament op te nemen. 
En om het onderwerp be
spreekbaar te maken, hebben 
ze een lieve naam bedacht: 
toegift! ‘Het merk toegift heeft 
een positieve lading’, zegt Joeri 
Jansen (creatief directeur van 
Roorda Reclamebureau, dat de 
campagne begeleidt, in Adfor-
matie). ‘Via de website krijgen 
mensen de mogelijkheid om 
aan het einde van hun leven 
nog één keer op te komen voor 
de dingen die zij belangrijk vin
den. Voor ons was dit een mooie 
uitdaging een nieuwe sociale 
norm te introduceren.’>> 

H
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www.toegift.nl: het zou best 
eens kunnen werken. In België 
bijvoorbeeld hebben de goede 
doelen een gezamenlijke cam
pagne (zie testament.be) om 
mensen over te halen een goed 
doel op te nemen in hun testa
ment. En zo’n campagne was 
er ook in het Verenigd Konink
rijk, onder de titel  Remember 
Charity. In Engeland is nu in 
ruim 7 procent van de nala
tenschappen een goed doel 
opgenomen (begin deze eeuw 
nog maar 5 procent). Het lijkt 
erop dat de campagne dus 
enig effect sorteert.

KINDERLOOS
Op dit moment is het aandeel 
dus 4 procent. Zoveel Neder
landers hebben een goed doel 
opgenomen in hun testament. 
Wie zijn dat?

Dat zijn vooral mensen die iets 
te geven hebben (een zeker 
vermogen hebben opgebouwd 
of een wat hoger inkomen 
hadden) en die bij leven al 
redelijk veel geschonken heb
ben aan goede doelen. Vaak 
hebben ze hun geld verdiend 
met een eigen bedrijf. En dan 
hebben ze nog een belangrijk 
gemeenschappelijk kenmerk: 
ze zijn vaak kinderloos. Van 
al het geld dat goede doelen 
ontvangen uit nalatenschap
pen is maar liefst 98 procent 
afkomstig van mensen zonder 
kinderen. Anders gezegd: van 
de mensen zonder kinderen 
laat een op de drie iets na aan 
een goed doel. Niet onlogisch 
vanuit ‘biologischevolutionair 
perspectief’, zeggen onderzoe
kers van de VU. Je kunt ook 
zeggen: het hemd is nader dan 
de rok, ieder denkt het meest 
aan zijn eigen kroost. 
Soms gebeurt het wel dat 
iemand mét kinderen iets van 

zijn erfenis nalaat aan een 
goed doel, maar uit onderzoek 
blijkt dat die kinderen er dan 
meestal zelf al warmpjes bij 
zitten.

Er is echter nog veel ondui
delijk. Hoeveel precies wordt 
 nagelaten aan goede  doelen 
bijvoorbeeld. Dat wordt 
nergens precies centraal 
bijgehouden. En sinds veel 
goede doelen een ANBI status 
hebben (en geen aangifte 
erfbelasting meer hoeven te 
doen), is het beeld wat dat 
betreft alleen maar troebeler 
geworden. 
We weten echter wel iets. 
In 2015 werd minimaal 289 
miljoen euro nagelaten aan 
goede doelen, zeggen de 
 onderzoekers van Filantro
pische Studies van de VU in 
 Amsterdam. Ze gebruiken 
bewust het woord minimaal, 
omdat nogal wat informatie 
onder de radar blijft. 
Het bedrag is gebaseerd op 
gegevens van het Centraal 
 Bureau Fondsenwerving 
(CBF) en heeft dus geen be
trekking op alle goede doelen 
met een ANBIstatus. Daar
naast is aanvullend onderzoek 
gedaan naar fondsen van 
 academische ziekenhuizen 
en  universiteiten. Er zijn veel 
‘blinde vlekken’, zo zeggen de 
onderzoekers, dus het echte 
bedrag dat wordt nagelaten 
aan goede doelen is ‘waar
schijnlijk veel hoger’. Schat
tingen komen al uit op circa 
600 miljoen euro op jaarbasis.
Wat we ook weten, is dat de 
 inkomsten uit nalatenschap

pen, zoals het CBF deze 
 registreert, in de loop der 
jaren fors zijn gestegen: van 
87 miljoen euro in 1995 naar 
265 miljoen euro twintig jaar 
later.

GOUDEN EEUW
Interessant is de vraag: hoe 
gaat de trend zich de ko
mende jaren ontwikkelen? 
Deskun digen hebben al vaak 
een ‘Gouden eeuw van de 
filantropie’ voorspeld. Dat zou 
best eens kunnen. We  worden 
rijker – en gaan dus ook rijker 
dood – en het aantal kleine 
huishoudens (zonder kinde
ren) neemt toe. Bovendien 
groeit er nu een generatie 
op die gewend is om niet 
alles meer van de overheid 
te verwachten. Charity hoort 
erbij. Deskundigen van de 
VU schatten dat de komende 
45 jaar in totaal het astrono
mische bedrag van 106 miljard 
euro via nalatenschappen zal 
worden overgedragen aan 
 goede doelen. 
Of dat sprookje voor de goede 
doelen uitkomt, is echter nog 
maar de vraag. Ook andere 
factoren spelen namelijk een 
rol. Wat doet bijvoorbeeld de 
huizenmarkt de  komende 
jaren? De eigen woning is 
immers de basis van veel 
vermogens. Iets anders: hoe 
gaat het met de pensioenen? 
Belangrijk is ook: moeten we 
in de toekomst allemaal meer 
zelf gaan betalen voor onze 
gezondheidszorg? Als dat zo is, 
dan blijft er minder over voor 
de erfenis.

De miljonairs in Nederland 
houden daar al een beetje re
kening mee, zo blijkt uit onder
zoek dat de bankier Van Lan
schot heeft gedaan. Miljonairs 
zien de gezondheidszorg als 

Goede 
 doelen erven 
vooral van 
mensen 
 zonder 
 kinderen
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het grootste zorgenkind in Ne
derland. Ze willen zelf de regie 
houden en waar nodig zorg zelf 
gaan inkopen. De helft ver
wacht dat de  situatie in de zorg 
de komende jaren alleen maar 
slechter zal worden.
Tegelijk is er ook ander 
nieuws: het deel van de miljo
nairs dat van plan is een groot 
deel van zijn vermogen na te 
laten aan een goed doel is de 
laatste tijd sterk gegroeid: van 
12 naar 24 procent. Zou die 
‘Gouden eeuw van de filan
tropie’ er dan toch komen? <<
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Top 5 

WAAR GAAN NALATENSCHAPPEN 
AAN GOEDE DOELEN NAARTOE?
(in miljoenen euro’s, 2015)

1. Gezondheid  108,1
2. Internationale hulp 67,9
3. Maatschappelijke en             47,5 
    sociale doelen          
4. Milieu, natuur, dieren-          47,3
    bescherming                    
5. Kerk en levens-                       6,2
    beschouwing       

Bron: Geven in Nederland, mei 2017/CBF, 
januari 2017

Top 10
WELKE GOEDE DOELEN  KRIJGEN 
HET MEEST UIT NALATEN-
SCHAPPEN?
(in miljoenen euro’s, 2015)

1. KWF Kankerbestrijding 44,0
2. Nederlandse Rode Kruis 16,7
3. Nederlandse Hartstichting 14,6
4. Dierenbescherming 13,0
5. Leger des Heils  10,8
6. Cordaid  9,4
7. Artsen zonder Grenzen 9,3
8. Wereld Natuur Fonds 8,4
9. Natuurmonumenten 8,0
10. Longfonds  8,0

Bron: Geven in Nederland, mei 2017/CBF, 
januari 2017

7 praktische tips 
voor een ‘toegift’ 
aan een goed doel

Ieder doet het op zijn eigen manier, 
maar als u iets wilt nalaten aan 
een goed doel, hoe zou u dat dan 
kunnen aanpakken? Onderstaande 
tips zijn onder andere gebaseerd op 
de adviezen van goede doelen zelf 
(www.toegift.nl) en andere partijen.

1. 
BEPAAL HET GEWENSTE DOEL

Dat we hier enkelvoud (hét doel) gebruiken, is 
niet helemaal toevallig. Mensen die bij leven 
geld gaven aan verschillende ideële organisa
ties, maken voor hun ‘toegift’ via het testament 
vaak de keuze voor één specifiek goed doel. Je 
kunt het maar een keer doen, dus je denkt er 
goed over na, zo blijkt uit de praktijk. 
Dus de Dierenbescherming, omdat die ook 
zorgt voor de opvang van uw drie katten en de 
 schildpad na uw overlijden; de Hartstichting, 
omdat u hoopt dat anderen qua gezondheid 
bespaard blijft wat u zelf hebt meegemaakt;  
KWF  Kankerbestrijding, omdat … vul maar in.
Bij het maken van een keuze is de website 
Geefwijzer.nl (een samenwerking van het 
Kennis centrum Filantropie en het magazine 
Goed Geregeld!) behulpzaam. Hierop presen
teren zich ruim 7.000 goede doelen. Aan de 
hand van scores kunt u hier vaststellen hoe 
transparant een doel is, hoe professioneel de 
organisatie in elkaar zit en wat voor activiteiten 
ze onderneemt. U kunt ook eenvoudig nagaan 
welke goede doelen zich met een bepaald thema 
bezighouden. (Zie ook pagina 3)

2. 
KIES EEN ERKENDE ORGANISATIE
Van belang is na te gaan of een goed doel de 
status heeft van Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Alleen in dat geval komt >> 
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het volledige bedrag van wat 
u wilt nalaten ook echt bij het 
goede doel terecht, zonder dat 
de fiscus meeprofiteert (zie 
ook het artikel op pagina …, 
dat volledig is gewijd aan de 
fiscale aspecten van schenken 
en nalaten). Heeft de Belas
tingdienst een goed doel niet 
erkend, dan valt het voor de 
erfbelasting onder ‘overige 
erfgenamen’ en kan de erftaks 
oplopen tot bijna 40 procent. 
Beetje zonde.

3. 
BEPAAL WELK DEEL VAN 
DE ERFENIS NAAR EEN GOED 
DOEL GAAT
Dat kan op twee manieren: 
door het goede doel aan te 
wijzen als erfgenaam (wellicht 
samen met andere erfgena
men) of door het goede doel 
een legaat toe te wijzen. Zo’n 
legaat kan de vorm hebben 
van een geldbedrag, maar het 
kan ook om goederen gaan, 
zoals een huis of een schilde
rij. Benoemt u een goed doel 
tot erfgenaam, dan heeft het 
daarmee recht op een deel van 
de totale nalatenschap (dus 
het geheel van bezittingen en 
schulden). Een goed doel zal 
de erfenis dan alleen aan
vaarden onder de voorwaarde 
(benificiair) dat de bezittingen 
groter zijn dan de schulden.

4. 
VERGEET UW KINDEREN NIET
Wie kinderen heeft, kan niet 
zijn hele vermogen nalaten 
aan een goed doel. Eigen 
kinderen (of kleinkinderen 
in hun plaats als een kind is 
 overleden) hebben altijd recht 
op een zogeheten legitieme 
portie, zelfs als ze onterfd 
zijn. Die portie is de helft van 

Praat vooral 
ook met 

familie en 
vrienden 
over uw 

testament
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wat een kind zou krijgen als 
het niet onterfd was. Wie dus 
kinderen heeft, kan maximaal 
de helft van zijn vermogen 
nalaten aan een goed doel.

5. 
BESPREEK UW WENSEN MET 
FAMILIE EN VRIENDEN
Het kan vervelend zijn als 
erfgenamen na uw dood tot de 
ontdekking komen dat u een 
goed doel heeft opgenomen in 
uw testament. Soms leidt dat 
zelfs tot gerechtelijke proce
dures waarbij erfgenamen een 
testament aanvechten en zeg
gen dat de erflater het heeft 
laten opstellen toen hij  dement 
(en dus  wilsonbekwaam) was. 
Dat is iets dat u niet moet 
willen.
Praat daarom over uw voor
nemen met familie en vrien
den. Veel mensen denken dat 
een gesprek over uw wensen 
zwaar is, maar dit hoeft hele
maal niet zo te zijn. Het kan 
een kort gesprek zijn. Om het 
gesprek te starten kunt u eens 
aan familie of vrienden vragen 
hoe zij over nalaten aan een 
goed doel denken. Of vraag 
eens wat zij ervan vinden als 
u dit zou doen. Zij kunnen 
uw keuze voor een goed doel 
bevestigen en zelfs  suggesties 
geven. Dit is bijvoorbeeld 
handig als u meerdere goede 
doelen in uw testament wilt 
benoemen.

6. GA NAAR DE NOTARIS
Vergeet niet om uw wensen in 
een persoonlijke en  officiële 
akte (testament) vast te laten 
leggen bij de notaris. Het is 
de enige manier om iets na 
te laten aan een goed doel 
en ervoor te zorgen dat uw 
nalatenschap niet volgens 

de wettelijke regels van het 
erfrecht wordt verdeeld over 
kinderen, kleinkinderen, 
ouders et cetera. Bij de notaris 
kunt u precies vastleggen hoe 
u het wilt, uiteraard binnen de 
kaders van de wet.

Hoewel niet verplicht, kan het 
verstandig zijn een executeur 
in uw testament te benoemen. 
Deze persoon wikkelt na uw 
overlijden uw nalatenschap 
af. Vraag deze persoon vooraf 
of deze ook daadwerkelijk de 
taken van het executeurschap 
wil en kan uitvoeren. Ook zijn 
er goede doelen die onder 
bepaalde voorwaarden als 
executeur optreden. Neem 
contact op met het goede doel 
van uw keuze en bespreek de 
mogelijkheden.

Na de inventarisatie van uw 
wensen stelt de notaris een 
ontwerptekst van uw testa
ment op. Deze ontvangt u 
samen met een toelichting 
per post of email. Neem deze 

goed door. Maak een (vervolg)
afspraak met de notaris om de 
tekst samen door te nemen.  
U kunt altijd wijzigingen aan
brengen. Wanneer alles naar 
wens is, ondertekent u het tes
tament. Uw testament kan in 
de toekomst op ieder moment 
door u bij de notaris worden 
gewijzigd.
Als u het testament heeft on
dertekend, krijgt u een kopie 
thuisgestuurd. De notaris 
bewaart het origineel van uw 
testament en registreert deze 
bij het Centraal Testament
register in Den Haag. Zo is het 
testament altijd vindbaar na 
uw overlijden.

7. 
INFORMEER HET GOEDE DOEL
U bent uiteraard niet ver
plicht om het goede doel op 
de  hoogte te stellen, maar een 
goed doel hoort graag als het 
in uw testament is opgeno
men. Als dit bekend is, kan 
het  goede doel u nog meer 
betrekken bij activiteiten, u 
bedanken of voor evenemen
ten uitnodigen. Zo krijgt u 
een beter gevoel over datgene 
waar u later aan bijdraagt.
Contact opnemen met het 
 goede doel is ook belangrijk 
als u in uw testament een 
speciale bestemming van uw 
nalatenschap heeft opgeno
men, als u bijvoorbeeld wilt 
dat het geld wordt besteed aan 
de bestrijding van een bepaal
de ziekte, de opvang van een 
bepaald type dieren et cetera. 
Het goede doel kan u dan ver
tellen of dit mogelijk is. <<

www.toegift.nl

Het is slim 
een goed 
doel te 
laten weten 
dat het 
van u zal 
erven
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onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom 

Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen. 

Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek. 
Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

Geef hoop met uw nalatenschap
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onderzoek zorgt, ook al ben ik er 

dan zelf niet meer.

Twan Hendriks 

(72, Parkinsonpatiënt)

NL10 ABNA 0504 201 530
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U maakt plannen voor een maatschappelijke activiteit. 
Is er een fonds dat hieraan een financiële bijdrage zou 
kunnen leveren? Om daar snel achter te komen, is er 
het Online Fondsenboek, dé web-based mogelijkheid 
om te zoeken naar gegevens van fondsen op het plat-
form van Kenniscentrum Filantropie. 

Het Online Fondsenboek maakt op een toegankelijke 
manier gerichte (project)aanvragen bij fondsen mogelijk. 
Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd 
zo groot mogelijk en wordt het aantal niet ter zake doende 
aanvragen bij de fondsen tot een minimum beperkt. 

Het Online Fondsenboek geeft u het meest complete 
overzicht van fondsen waarbij een aanvraag kan worden 
ingediend. Er bestaan namelijk ook honderden fondsen 
die bijvoorbeeld slechts voor één doel opgesteld staan of 
die zelf de projecten die ze ondersteunen selecteren. Een 
aanvraag bij een dergelijk fonds heeft derhalve geen zin. 
Het Online Fondsenboek laat dus alleen die fondsen zien 
die ook daadwerkelijk aanvragen honoreren.

De fondsgegevens komen rechtstreeks van de bron, de 
fondsen zelf.  Hierdoor beschikt u over de meest betrouw
bare en real time data waarop u uw fondsaanvraag kunt 
baseren.

U kunt free tekst zoeken naar fondsen en de zoekresulta
ten verfijnen met slimme filters. Zo wordt het zoeken naar 
fondsen weer leuk en de slagingskans voor een toeken
ning van uw aanvraag gemaximaliseerd.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:
• Toegang tot duizenden fondsen
• Real time fondsinformatie van de bron
• Gericht projectaanvragen indienen
• Filteren op voorwaarden voor toekenning

Gebruik van het Online Fondsenboek kost € 80,  
ex BTW per jaar.
Maak tot 31 december 2019 gebruik van de  speciale 
introductieprijs van € 60,- ex BTW.

www.onlinefondsenboek.nl

Online Fondsenboek is een dienst van  
Stichting Kenniscentrum Filantropie
Walpoort 12; Postbus 1217; 5200BG ’sHertogenbosch
0852101122; support@kenniscentrumfilantropie.nl

ADVERTORIAL

Online Fondsenboek 
De snelle weg naar
maatschappelijk kapitaal
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Uw kind 
onterven: kan 
dat zomaar?
Tekst Dorine van Kesteren
Beeld iStockphoto
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w zoon al jaren niet 
gezien of gesproken? 
Een dochter met pro

blematische schulden en een 
gat in haar hand? Of hope
loos verslaafd? Er zijn talloze 
redenen om een kind te willen 
onterven. Maar, onterfd of niet, 
kinderen hebben nog steeds 
recht op een deel van de 
nalatenschap van hun ouder: 
de legitieme portie. ‘Je zet een 
kind eruit bij de voordeur, 
maar vervolgens komt het via 
de achterdeur weer binnen’, 
vat Desiree van den Hoonaard, 
kandidaatnotaris bij Verhees 
Notarissen in Katwijk, het 
beeldend samen. 

Onterving vraagt om een 
gang naar de notaris, want het 
kan alleen bij testament. De 
legitieme portie is een geld
vordering op de nalatenschap, 
ter grootte van de helft van het 
bedrag dat het kind volgens 
de wet zou erven. Omdat het 
onterfde kind geen erfgenaam 
meer is, heeft hij geen recht op 
spulletjes van de overledene.

Stel dat vader overlijdt in 
een klassiek gezin met twee 
kinderen, dan is de legitieme 
portie de helft van een derde 
deel (ook moeder telt mee als 
erfgenaam) van de nalaten
schap. Bij de berekening van 
het bedrag tellen eerdere gif
ten mee. ‘Heeft vader zijn zoon 
onterfd en tijdens zijn leven 
drie keer 10.000 euro geschon
ken aan zijn dochter, wordt de 
legitieme portie op basis van 

het totaal berekend. Alleen 
schenkingen die de erflater 
meer dan vijf jaar geleden 
aan andere personen dan de 
kinderen heeft gedaan, blijven 
erbuiten’, zegt Bernard Schols, 
hoogleraar Succiesrecht aan 
de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Van den Hoonaard: 
‘Het gaat dus niet alleen om 
wat er in de nalatenschap zit, 
maar ook om wat erin had 
kunnen zitten.’

KEIHARDE TERMIJN
Het onterfde kind krijgt de 
legitieme portie niet automa
tisch. Binnen vijf jaar na het 
overlijden van vader of moe
der moet het kind die claimen. 
Dat kan met een telefoontje of 
aangetekende brief – dat laat
ste is uiteraard verstandiger in 
verband met het bewijs – naar 
de erfgenamen of de execu
teur. Die termijn van vijf jaar is 
overigens keihard. Schols: ‘Een 
dag te laat en alles is weg. Niet 
wéten dat je vader of moeder 
is overleden, is geen excuus. 
Overigens mogen notarissen 
onterfde kinderen niet opspo
ren. Traditionele notarissen, 
die zijn opgegroeid met het 
erfrecht van vóór 2003, heb
ben daar nog steeds weleens 
moeite mee. Vroeger was het 
 namelijk een doodzonde om 
een kind over het hoofd te 
zien.’

‘Notarissen hebben geen in
formatieplicht jegens  onterfde 
kinderen. Wij schrijven hen 
dus niet aan om hen te >> 
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Individualisering, 
ingewikkelde 
familieverhoudin
gen: het zijn 
 kenmerken van 
deze tijd. En dus 
willen ouders 
steeds vaker een 
kind onterven. 
Kan dat? Nee,  
denkt u misschien. 
Het kan echter wel. 
Maar kinderen  
die onterfd zijn, 
staan niet helemaal 
met lege handen. 
Hoe zit dat precies?

U



 

 

Geef uw 
testament 
een missie

Shot by Suzanne Mateboer, deelneemster 100 reportersreis van Mensen met een Missie Uganda 2018

Mensen met een Missie is een organisatie voor 

internationale samenwerking en solidariteit.

Wij komen op de vergeten plekken van de wereld op 

voor hen die niet worden gehoord en gezien.

Mensen met een Missie bouwt aan relaties tussen 

mensen, zodat uitsluiting geen kans krijgt. 

Dit doen we in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wilt u ons steunen, ook als u er niet meer bent?

Vraag dan de gratis brochure aan. 

De brochure is bedoeld om u te inspireren. 

U maakt daarin kennis met een aantal van onze 

helden. Ook vindt u handige tips over het opmaken 

van een testament. U kunt deze aanvragen via 

mensenmeteenmissie.nl/nalaten of neem 

contact op met Julie Mingeli (06 - 57 78 29 64 of 

juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl).
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wijzen op hun rechten. Dit 
doen we alleen als onze cliënt 
daartoe opdracht geeft’, zegt 
ook Ilona JongbloedSasburg, 
kandidaatnotaris bij Verhees 
Notarissen. Van den Hoonaard: 
‘Als de cliënt niet wil dat het 
onterfde kind te zijner tijd op 
de hoogte wordt gebracht van 
zijn overlijden, gaan wij wel 
met hem in gesprek. Vijf jaar 
lang hangt er dan namelijk een 
zwaard van Damocles boven 
het hoofd van de erfgenamen: 
doet het onterfde kind wel of 
geen beroep op de legitieme 
portie?’

TERUGHALEN
Recht hebben op een  legitieme 
portie is één ding, het geld 
daadwerkelijk krijgen, is een 
tweede. Want wat als vader of 
moeder bijvoorbeeld het leeu
wendeel van de nalatenschap 
inmiddels heeft weggeschon
ken aan de andere kinderen 
of aan een goed doel? In dat 
geval moet het onterfde kind 
zijn legitieme portie ‘terugha
len’ bij zijn broers en zussen 
of het goede doel in kwestie. 
JongbloedSasburg: ‘Soms leidt 
dit tot rechtszaken en zelfs tot 
beslagleggingen op woningen, 
pensioengelden of bankreke
ningen.’ 

Het inroepen van de legitieme 
portie komt vaker voor, merkt 
professor Bernard Schols. ‘De 
maatschappij verhardt, ook 
erfrechtelijk, en mensen gaan 
steeds meer op hun  juridische 
strepen staan. In eerste in
stantie probeert de notaris in 
al zijn onpartijdigheid tussen 
partijen te bemiddelen. Vaak 
willen de erfgenamen niet alle 
financiële informatie – bankaf
schriften, aangifte erfbelasting, 
taxatierapporten – overhan
digen en dan wordt al snel de 

stap naar de rechter gezet.  
De notaris heeft geen dwang
middelen, de rechter natuur
lijk wel.’

UITSTELLEN 
In uw testament kunt u het 
moment uitstellen waarop uw 
onterfde kind zijn legitieme 
portie kan claimen. In principe 
kan dat na zes maanden na 
het overlijden van de erflater, 
maar het is mogelijk om vast te 
leggen dat de legitieme portie 
pas opeisbaar is als de langst
levende partner is overleden. 
Als er geen testament is, dan 
geldt de wettelijke verdeling 
(het ‘staatserfrecht’, in de 
woorden van Schols). Het 
moment van opeisbaarheid 
van de legitieme portie wordt 
hierbij standaard uitgesteld tot 
het overlijden van de langst
levende. 
Maar de wettelijke verdeling 
betreft alleen gehuwden en 
mensen met een geregistreerd 
partnerschap. Samenwoners 
die een kind willen onterven 
en de langstlevende willen be
schermen, moeten dus in actie 
komen. Schols: ‘Zij móeten in 
een testament vastleggen dat 
de legitieme portie pas opeis
baar is na het overlijden van 
de langstlevende.’

Nog een opvallend punt: u 
bepaalt zelf in welke vorm u 
de legitieme portie wil gieten. 
Dat hoeft niet in geld! Schols 
noemt dit ‘onterven voor ge
vorderden’. ‘Misschien voldoet 
iemand in zijn testament de 
claim wel met een vakantie
huisje in Siberië of een oude 
vrachtwagen. Mocht het kind 
dit ‘geschenk’ niet accepteren, 
dan wordt de waarde ervan 
toch in mindering gebracht 
op de legitieme portie. Een 
voorbeeld: als de legitieme >> 
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Onbedoeld onterfd

Een jong stel, samenwonend. 
In hun testament staat zij hun 
partner tot enig erfgenaam 
benoemen. Na de geboorte 
van hun kindje wordt dit niet 
aangepast. De man overlijdt 
plotseling. Op basis van het 
testament is het kind impliciet 
onterfd. Namens het minder
jarige kind doet de moeder een 
beroep op de legitieme portie. 
Het kind erft dan dus toch van 
zijn vader; ten koste van het 
erfdeel van de moeder. Dit is 
van belang omdat het kind nu 
zijn ‘eigen vermogen’ heeft 
– niemand weet immers of 
moeder ooit een nieuwe partner 
(met kinderen) tegenkomt en de 
verschillende vermogens zich 
gaan vermengen. Zie hier ook 
de noodzaak van het regelmatig 
updaten van testamenten. 

De legitieme portie 
onwaardig 

Een aan drugs verslaafd kind 
steelt van zijn ouders en 
wordt daarvoor veroordeeld. 
In de wet staat: ‘hij die onher
roepelijk is veroordeeld wegens 
een opzettelijk tegen de erflater 
gepleegd misdrijf’, is onwaardig 
‘om uit een nalatenschap voor
deel te trekken’. Diefstal wordt 
juridisch gekwalificeerd als een 
misdrijf. Dat betekent dat dit 
kind onwaardig is om van zijn 
ouders te erven – en dus ook 
geen recht heeft op de legitieme 
portie. In dit geval is onterven 
dus volledig onterven.   



Laat u ook een toekomst zonder dementie na?
Eén op de drie vrouwen krijgt dementie. Onderzoek naar dementie brengt een 
oplossing steeds dichterbij. Samen kunnen we vooruitgang boeken en dementie 
stoppen. Met een gift in uw testament kunt u hieraan bijdragen.

Meer weten over nalaten aan Alzheimer Nederland? Vraag onze gratis brochure 
aan via www.alzheimer-nederland.nl/nalaten of bel 033 - 303 25 62.

AN_adv_GR_220x297mm_1.indd   1 17-10-2019   16:29
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portie 80.000 euro bedraagt, 
het legaat van het vakantie
huisje ook 80.000 euro waard 
is en het kind het legaat niet 
aanvaardt, dan eindigt het dus 
met niets.’ 

BELEHREN 
Notarissen gaan doorgaans 
niet over één nacht ijs als 
cliënten een ‘ontervingswens’ 
hebben. ‘De notaris belerht 
zijn cliënten, zodat zij op de 
hoogte zijn van de inhoud en 
betekenis van onterving en 
weloverwogen een beslissing 
nemen. Maar uiteindelijk mag 
iedereen zelf weten wat hij 
doet’, zegt Schols, zo lang hij  
of zijn maar bij zijn volle ver
stand is.
Van den Hoonaard: ‘Het is 
onze taak mensen voor te 
lichten over de gevolgen en 
de risico’s, voor zichzelf én de 
kinderen.’ JongbloedSasburg: 
‘Zo vertellen wij dat vijf jaar 
onzekerheid grote vertraging 
in de afwikkeling van de na
latenschap kan veroorzaken. 
Mensen moeten die mogelijke 
claim dan toch in hun achter
hoofd houden. Een langst
levende die het huis verkoopt 
bijvoorbeeld, moet een deel 
van de opbrengst reserveren 
voor het onterfde kind dat 
misschien ooit nog op de stoep 
staat om zijn vordering te 
innen.’

Volgens Schols moeten no
tarissen vandaag de dag ook 
rekening houden met mogelijk 
financieel misbruik van kwets
bare ouderen. ‘Een nieuw 
maatschappelijk probleem. Is 
er misschien een kwaadwil
lende derde die iemand in de 
richting van onterving duwt, 
ten gunste van zichzelf?’
Daarnaast komen de emotio
nele gevolgen van onterving 

aan de orde. Schols: ‘Het is 
de ultieme motie van wan
trouwen, een grotere verne
dering is bijna niet denkbaar.’   
 JongbloedSasburg: ‘Onterving 
is niet alleen heftig voor het 
kind in kwestie, maar kan ook 
de band tussen de broers en 
zussen onderling  beschadigen.’ 
Van den Hoonaard: ‘Soms 
bedenken mensen zich nadat 
ze er een nachtje over hebben 
geslapen. Of na een aantal 
jaar, omdat de relatie met het 
betreffende kind zich herstelt. 
Daarom is het aan te raden 
dat mensen eens in de vijf jaar 
terugkomen bij de notaris om 
te kijken of hun testament nog 
wel actueel is. Persoonlijke 
omstandigheden veranderen, 
de wet en regelgeving veran
dert…’ 

GEEN TABOE 
Het lijkt of de behoefte tot 
onterven de laatste jaren 
toeneemt. Uit onderzoek van 
de KNB, de beroepsorgani
satie van notarissen, bleek 
zelfs dat 40 procent van de 
 Nederlanders meent dat vol
ledig onterven mogelijk zou 
moeten zijn – dus zonder dat 
er nog aanspraak gemaakt kan 
worden op de legitieme portie. 
Onterven is geen taboe meer, 
merkt ook Schols tijdens zijn 
talloze lezingen en  (theater)
colleges in het land. ‘De 
maatschappij verandert. Het 
individu wordt belangrijker 
geacht dan de bloedbanden. 
Verder zijn er steeds meer 
 patchworkfamilies, waardoor 
de verhoudingen meer op 
scherp komen te staan.’<<
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Onterfd of niet 
onterfd, that’s the 
question    

Een Nederlandse, gefortuneer-
de ondernemer woont al enige 
tijd in Londen. Hij wil dat op 
zijn nalatenschap het Engelse 
recht van toepassing is. Met 
een reden: het Engelse recht 
kent geen legitieme portie en 
hij wil een van zijn kinderen 
onterven. Maar een rechts
keuze is alleen geldig als de 
erflater heeft gekozen voor het 
land waarvan hij de nationaliteit 
bezit – en de ondernemer is 
Nederlander. De volgende vraag 
is of hij Engeland zijn ‘domicile’ 
mag noemen. En hoewel hij in 
Londen woonde en een groot 
deel van zijn leven zich daar 
afspeelde, vindt de Nederlandse 
rechter hier uiteindelijk onvol
doende aanknopingspunten 
voor. Het gevolg: het Nederland
se recht geldt en de onterfde 
zoon kan zijn legitieme portie 
claimen.

Laat eens 
in de vijf jaar 
nagaan of 
uw testament 
nog 
actueel is’
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Hoe zijn ruzies te 
voorkomen? 
Gedoe om de 
erfenis
Het aantal rechtszaken 
over de verdeling van 
een erfenis neemt de 
laatste jaren explosief 
toe. Hoe komt dat? 
Is dat de tijdgeest? 
En hoe is gedoe over 
de nalatenschap te 
voorkomen?

Tekst Berber Bijma
Beeld iStockphoto
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r ís gewoon veel meer te verdelen dan 
een jaar of vijftig geleden.’ Dat is volgens 
Wilbert Kolkman, hoogleraar Algemene 

Rechtswetenschap en Familievermogensrecht 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, een belang
rijke oorzaak voor de toename van het aantal 
ruzies over erfenissen. ‘Over een tientje valt niet 
zoveel te discussiëren. Over een ton wel.’ 
Die 100.000 euro is vandaag de dag het ge
middelde bedrag dat beschikbaar komt uit een 
erfenis.

Kolkman onderzocht het aantal rechtszaken dat 
wordt gevoerd over de verdeling van erfenissen, 
en zag dat het er tussen 2003 en 2015 acht keer 
zoveel zijn geworden. ‘De grote stijging zit in de 
laatste jaren, vanaf 2010.’ Naast de gemiddeld 
grotere erfenis spelen volgens Kolkman ook 
andere factoren een rol. ‘Mensen zijn de afge
lopen decennia mondiger geworden. Ze nemen 
minder snel genoegen met wat de notaris zegt, 
gaan toch zelf ook even googlen en stellen zich 
assertiever op. Het spreekwoord zegt niet voor 
niets: Waar goud gloort, vergaat de rede. Mensen 
die een rechtsbijstandsverzekering hebben, 
spreken die eerder aan om te procederen over 
een erfenis – want daarvoor heb je immers al 
die jaren premie betaald.’

‘Wat ook meespeelt: mensen overlijden op 
steeds hogere leeftijd. Dat zorgt er niet alleen 
voor dat de erfenis steeds groter wordt, maar 
ook dat de erfgenamen steeds ouder zijn. Ener
zijds betekent dit dat ze het geld minder hard 
nodig hebben, maar je ziet ook een tegengesteld 
effect: ze hebben doorgaans meer tijd om het 
allemaal goed uit te zoeken. Er zijn gevallen be
kend van zestigers die er bijzonder veel tijd >> 

‘E

In 2016 werd door 
ruim 148.000 
overleden Neder-
landers per saldo 
in totaal 17,5 
miljard aan ver-
mogen  nagelaten 
(21,1 miljard aan 
bezittingen en 
3,6 miljard aan 
schulden). Dit 
blijkt uit cijfers 
van het Centraal 
Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 
De gemiddelde 
nalatenschap 
bedroeg 118.000 
euro, een bedrag 
dat sterk wordt 
beïnvloed door 
sommige zeer 
grote nalaten-
schappen. Als we 
hiervoor corrige-
ren, dan bedraagt 
de nalatenschap 
van een door-
snee-Nederlander 
ruim 23.000 euro.



Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap op de armste plekken van de 

wereld met individuele hulp op maat. Zoals Sempeta uit Kenia die ervan droomt om 

arts te worden, want dan kan hij andere kinderen helpen die ook een handicap hebben. 

Kleinschalig, concreet en doeltreffend. Dat doen we al bijna 40 jaar.

U kunt ons helpen levens te veranderen, bijvoorbeeld met een gift, een fiscaal 

voordelige schenking, een fonds op naam, of via uw testament. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?  

Kijk voor meer informatie op www.lilianefonds.nl/help-mee of bel geheel vrijblijvend 

met Hester Klute op ons gratis servicenummer 0800 - 7 800 800.
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Een geschenk voor het leven

Hester Klute Vraag onze brochures aan:  ✆ 0800 - 7 800 800 (gratis) of www.lilianefonds.nl/help-mee 
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in steken om alles eens even goed uit te spitten. 
Een dertiger heeft doorgaans wel wat beters te 
doen.’

VERANDERING ERFRECHT
Ook de verandering in het erfrecht in 2003 
heeft bijgedragen aan de groei van het aantal 
rechtszaken. Kolkman: ‘Sinds 2003 kunnen 
echtgenoten en kinderen die in een testament 
onterfd zijn, via de rechter hun legitieme portie 
en andere claims opeisen. Die legitieme portie 
is de helft van het gebruikelijke erfdeel dat de 
kinderen gekregen zouden hebben als er geen 
testament was geweest. Als iemand bijvoorbeeld 
twee kinderen heeft en één van hen is onterfd, 
kan die – al dan niet via de rechter – toch nog 
een kwart van de erfenis krijgen.’
Het komt ook voor dat echtgenoten of echt
genotes via deze weg een erfdeel opeisen. 
 ‘Bijvoorbeeld als iemand heeft vastgelegd dat 
zijn of haar hele nalatenschap naar een goed 
doel gaat. De vernieuwing van het erfrecht in 
2003 heeft ervoor gezorgd dat aan relatief meer 
mensen rechten zijn toegekend die je niet met 
een testament kunt overrulen. Er zijn meer soor
ten aanspraken mogelijk. Maar bij onenigheid 
daarover moet je dus wel naar de rechter, ook 
als het in het testament anders is vastgelegd.’

En dan zijn er nog de nieuwe gezinsstructuren 
die, zegt Kolkman, ‘gewild of ongewild de boel 
op scherp zetten’. ‘In een traditioneel gezin 
verloopt de verdeling van het geld doorgaans 
geruisloos. De verdeling van de spullen kan nog 
weleens gedoe opleveren, maar dan meestal 
pas na het overlijden van de tweede ouder. 
Als er half of stiefbroers en zussen zijn, gaat 
het vaker én eerder hard tegen hard, al na het 
overlijden van de eerste ouder. Voor kinderen is 
het soms moeilijk te verkroppen dat het vermo
gen van hun ouder helemaal buiten beeld raakt 
omdat ze geen contact hebben met de nieuwe 
partner van hun vader of moeder. Ook dat leidt 
tot allerlei nieuwe rechtszaken.’

ZORG VOOR EEN TESTAMENT
Petra IJdema, notaris in Franeker, ziet ook regel
matig ruzies om erfenissen in samengestelde 
gezinnen. ‘Vaak spelen er dan tegengestelde 
belangen omdat de relatie met de stiefouder 
minder goed is dan die met de eigen ouder.’ In 
Friesland valt het met het aantal rechtszaken in 
verhouding nog mee, vermoedt ze. ‘Misschien 

omdat de gemiddelde waarde van een nalaten
schap niet heel hoog is. Sterker nog: je moet 
er eerder voor oppassen dat je niet te snel een 
erfenis aanvaardt, want het kan zomaar zijn dat 
je schulden erft.’ Toch maakt ze gemiddeld zeker 
eens per jaar een hooglopende ruzie  rondom 
een erfenis mee. ‘Zo’n rechtszaak kan jaren 
duren. Mijn voorganger had de verdeling van 
een erfenis in behandeling die pas na ongeveer 
vijftien jaar – na diverse rechtszaken – werd 
afgerond. Toen ik hem opvolgde, maakte ik daar 
nog net het staartje van mee. Er was inmiddels 
een karretje vol dossiers van die ene erfenis.’

Geen of een onduidelijk testament is nogal 
eens aanleiding voor ruzie, merkt IJdema. ‘Soms 
weten mensen vrijwel zeker dat er gedoe komt 
over hun nalatenschap, maar willen ze er toch 
helemaal niets voor regelen. Dat is hun goed 
recht, maar verstandig is het niet. Zeker als 
je het idee hebt dat er gedoe kan komen na je 
overlijden, is een testament van groot belang.’ 

ONAFHANKELIJKE EXECUTEUR
In een testament kan een executeur worden 
aangewezen: iemand die het recht heeft om het 
voortouw te nemen bij de afwikkeling, die be
paalde handelingen mag uitvoeren en beslissin
gen mag nemen namens alle erfgenamen.  
Zowel Kolkman als IJdema benadrukken het >> 

7 tips: hoe ruzie 
te voorkomen?

1. Zorg voor een duidelijk testament, dat met 
verschillende scenario’s rekening houdt.

2. Leg in uw testament vast of eerdere schenkingen 
moeten worden verrekend bij de afwikkeling van uw 
nalatenschap.

3. Houd uw testament up-to-date als uw situatie of  
uw wensen veranderen.

4. Benoem in uw testament een onafhankelijke 
executeur.

5. Schenk – zo mogelijk – al bij leven.

6. Wilt u uw (stief)kinderen onderling verschillend 
behandelen of juist niet? Denk goed na over de 
mogelijke gevolgen van uw keuze.

7. Vertel uw erfgenamen (in grote lijnen) wat er in 
uw testament staat; zo voorkomt u onaangename 
verrassingen.
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belang van een onafhankelijke executeur bij 
 ‘ruzieerfenissen’. Kolkman: ‘Je mag ook een 
van de kinderen of bijvoorbeeld een oom als 
executeur benoemen, maar met een onafhan
kelijke derde, zoals een notaris, voorkom je 
iedere schijn van partijdigheid.’

Verder is het belangrijk in het testament zoveel 
mogelijk zaken vast te leggen en daarbij steeds 
‘man en paard’ te noemen, zegt IJdema. ‘Het 
gebeurt bijvoorbeeld nogal eens dat een van de 
kinderen ooit een lening heeft gekregen van de 
ouders. Moet die wel of niet worden verrekend 
met het erfdeel? Als de ouders daarover niets 
vastleggen, is de kans op ruzie een stuk  groter 
dan wanneer dat duidelijk is. De verdeling 
van spullen was vroeger belangrijker dan nu. 
 Oudere dames willen nog weleens vastleggen 
wie wat krijgt, maar de erfgenamen van tegen
woordig zitten doorgaans niet zo te wachten op 
bijvoorbeeld allerlei meubels.’

Een van de kinderen onterven is een stap die 
ouders niet snel nemen, maar die soms juist 
ruzie kan voorkómen, is IJdema’s ervaring. ‘Als 
je een van de kinderen uitsluit, hoeft die niet 
mee te werken aan de afwikkeling. Hij of zij 
kan nog wel zijn legitieme portie opeisen, maar 
die is enkel financieel. Hij of zij zit niet aan de 
zogeheten verdelingstafel en hoeft niet overal 
voor mee te tekenen. Dat kán gedoe voorkomen, 
maar is tegelijk emotioneel een moeilijke stap. 
De meeste mensen gaan niet zover dat ze een 
van de kinderen buitenspel zetten.’

GEEN GARANTIE
Een testament kan veel gedoe voorkomen, maar 
is nooit 100 procent garantie op een  vreedzame 
afwikkeling. ‘Dat zou fantastisch zijn’, zegt 
Kolkman. ‘De familie staat in de startblokken 
voor ruzie, maar met een testament gaat het 
tóch allemaal soepeltjes. Zo is het in de praktijk 
helaas niet. Er zijn jaarlijks 140.000 nalaten
schappen in ons land. Dat is gefundenes Fressen 
voor mensen die willen procederen. Daar kun je 
altijd wel een manier voor vinden.’

Gaat het echt wel om het geld, bij al die rechts
zaken? Kolkman treedt regelmatig op als 
raadsheerplaatsvervanger bij rechtszaken over 
erfenissen. ‘Bij iedere zaak hoor je wel iemand 
zeggen: “Het gaat me niet om het geld, maar…” 
Dat “maar” komt er altijd achteraan, want het 

gaat natuurlijk óók om het geld. Maar daarnaast 
vaak ook om oud zeer of familieverhoudingen 
die verscherpt aan de oppervlakte komen.’
Dat laatste ziet ook IJdema: ‘De rol in het gezin 
komt vaak terug in ruzies over de erfenis. Een of 
twee kinderen voelden zich altijd al wat bena
deeld, wantrouwen de oudste zus die altijd al 
alles heeft geregeld en misschien al een tijdje 
een volmacht had. Partners vallen niet goed, 
waardoor erfgenamen het gevoel krijgen dat 
ze moeten kiezen tussen hun partner en hun 
familie. Er kunnen allerlei aanleidingen zijn 
voor gedoe. Als je dat ziet aankomen, is niets 
doen geen optie voor degene die de erfenis gaat 
nalaten. Leg je wensen zo goed mogelijk vast en 
benoem een onafhankelijke executeur.’

En, voegt Kolkman daaraantoe: ‘Praat over je 
wensen en je testament zolang dat nog kan. Hoe 
opener je bij leven bent, hoe meer schrik en pijn 
je voorkomt voor later. Vertel je nabestaanden 
wat ze ongeveer kunnen verwachten, ook als 
dat wellicht niet is wat ze hopen. Met aangekon
digde ongelijkheid wordt de kans op ruzie altijd 
íets kleiner dan met plotselinge schrik.’<<

Boeken over 
erfenisruzies

Geloof het of niet; het kan 
altijd nóg gekker dan in uw 
familie.
 
Familietherapeut ElseMarie van 
den Eerenbeemt beschreef in 
haar boek Wie krijgt de gouden 
armband van moeder? opmer
kelijke ruzies over erfenissen. 
Volgens Van den Eerenbeemt 
komen bij de afwikkeling van 
de nalatenschap vaak moeilijke 
verhoudingen of oud zeer boven 
via ogenschijnlijk onbelangrijke 
beslissingen of voorwerpen.

Van iets zakelijker aard, maar 
ook boordevol voorbeeldverha
len is Voorkom ruzie bij de kist, 
101 spraakmakende erfrech-
telijke kwesties en fiscale tips 
van hoogleraar successierecht 
Bernard Schols en journalist 
Heidi Klijsen.
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Steeds meer mensen nemen een 
goed doel op in hun testament. 
Omdat ze na hun dood ook verschil 
willen blijven maken. Zoals Hugo van 
Win en Eleonora Vollaers die beiden 
een deel van hun nalatenschap ge-
bruikten om bij te dragen aan een 
wereld zonder aids. 

Aids heeft door de jaren heen al 35 
miljoen mensenlevens geëist. Daar 
komt er iedere 41 seconden weer 
eentje bij. Vaders en moeders die 
hun kinderen als wees achterlaten. 
Kinderen, die nooit de kans op een 
toekomst krijgen. En geliefden die 
veel te vroeg door de dood ge-
scheiden worden. Hiv-medicijnen 
kunnen dit voorkomen. Maar deze 
zijn ongelijk verdeeld in de wereld. 
En een geneesmiddel is er nog 
niet. Aidsfonds geeft voorlichting, 
financiert wetenschappelijk onder-
zoek en doet er alles aan om ervoor 
te zorgen dat iedereen, overal ter 
wereld levensreddende medicijnen 
krijgt. 

Aidsfonds als erfgenaam
De nalatenschap 
van Hugo van Win
Hugo van Win was een van de oprichters 
van het COC, de Nederlandse belangen-
vereniging van homoseksuelen. Hij maak-
te van dichtbij mee hoe aids om zich heen 
greep en talloze slachtoffers eiste. Hij 
steunde Aidsfonds en wilde zijn steun dan 
ook na zijn dood voortzetten. Toen Hugo 
van Win een testament maakte, besloot 
hij een deel van de opbrengst van zijn 
huis en andere bezittingen na te laten aan 
Aidsfonds.

De nalatenschap 
van Eleonora Vollaers
Eleonora Vollaers besteedde het grootste 
deel van haar leven als chirurg in Nigeria, 
Malawi, Ghana en Zimbabwe. Daar zag ze 
met eigen ogen de verwoestende impact 
van de aidsepidemie en het belang van 
goede thuiszorg voor mensen met hiv en 
aids. Voor dokter Vollaers was het van-
zelfsprekend om zich ook na haar dood 
te blijven inzetten voor mensen met hiv 
en aids. Een deel van haar vermogen liet 
zij daarom na aan ‘Home Based Care-
projecten’ in Malawi.

Bijdragen aan de toekomst
Eleonora Vollaers en Hugo van 
Win gebruikten hun nalatenschap 
om een blijvend verschil te maken. 
Noud Rietman begeleidt vanuit 
Aidsfonds mensen zoals zij die wil-
len nalaten aan de aidsbestrijding:  
“Vaak willen mensen, zoals dokter 
Vollaers, hun geld nalaten aan een 
specifiek project of land. Anderen 
vinden het belangrijk dat hun geld 
wordt gebruikt voor patiëntenzorg 
of wetenschappelijk onderzoek. Wij 
bespreken uw wensen graag met 
u. Met uw bijdrage aan Aidsfonds, 
groot of klein, draagt u bij aan het 
realiseren van een wereld zonder 
aids.’’ 

Meer weten  
over nalaten aan Aidsfonds

Stuur de antwoordkaart 
op voor meer informatie. 

Noud Rietman  
020 6262 669  
nrietman@aidsfonds.nl
www.aidsfonds.nl/nalaten

Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland, Postbus 10845, 1001 EV Amsterdam IBAN NL37 INGB 0000 0089 57
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Steeds meer mensen nemen een 
goed doel op in hun testament. 
Omdat ze na hun dood ook verschil 
willen blijven maken. Zoals Hugo van 
Win en Eleonora Vollaers die beiden 
een deel van hun nalatenschap ge-
bruikten om bij te dragen aan een 
wereld zonder aids. 

Aids heeft door de jaren heen al 35 
miljoen mensenlevens geëist. Daar 
komt er iedere 41 seconden weer 
eentje bij. Vaders en moeders die 
hun kinderen als wees achterlaten. 
Kinderen, die nooit de kans op een 
toekomst krijgen. En geliefden die 
veel te vroeg door de dood ge-
scheiden worden. Hiv-medicijnen 
kunnen dit voorkomen. Maar deze 
zijn ongelijk verdeeld in de wereld. 
En een geneesmiddel is er nog 
niet. Aidsfonds geeft voorlichting, 
financiert wetenschappelijk onder-
zoek en doet er alles aan om ervoor 
te zorgen dat iedereen, overal ter 
wereld levensreddende medicijnen 
krijgt. 

Aidsfonds als erfgenaam
De nalatenschap 
van Hugo van Win
Hugo van Win was een van de oprichters 
van het COC, de Nederlandse belangen-
vereniging van homoseksuelen. Hij maak-
te van dichtbij mee hoe aids om zich heen 
greep en talloze slachtoffers eiste. Hij 
steunde Aidsfonds en wilde zijn steun dan 
ook na zijn dood voortzetten. Toen Hugo 
van Win een testament maakte, besloot 
hij een deel van de opbrengst van zijn 
huis en andere bezittingen na te laten aan 
Aidsfonds.

De nalatenschap 
van Eleonora Vollaers
Eleonora Vollaers besteedde het grootste 
deel van haar leven als chirurg in Nigeria, 
Malawi, Ghana en Zimbabwe. Daar zag ze 
met eigen ogen de verwoestende impact 
van de aidsepidemie en het belang van 
goede thuiszorg voor mensen met hiv en 
aids. Voor dokter Vollaers was het van-
zelfsprekend om zich ook na haar dood 
te blijven inzetten voor mensen met hiv 
en aids. Een deel van haar vermogen liet 
zij daarom na aan ‘Home Based Care-
projecten’ in Malawi.

Bijdragen aan de toekomst
Eleonora Vollaers en Hugo van 
Win gebruikten hun nalatenschap 
om een blijvend verschil te maken. 
Noud Rietman begeleidt vanuit 
Aidsfonds mensen zoals zij die wil-
len nalaten aan de aidsbestrijding:  
“Vaak willen mensen, zoals dokter 
Vollaers, hun geld nalaten aan een 
specifiek project of land. Anderen 
vinden het belangrijk dat hun geld 
wordt gebruikt voor patiëntenzorg 
of wetenschappelijk onderzoek. Wij 
bespreken uw wensen graag met 
u. Met uw bijdrage aan Aidsfonds, 
groot of klein, draagt u bij aan het 
realiseren van een wereld zonder 
aids.’’ 

Meer weten  
over nalaten aan Aidsfonds

Stuur de antwoordkaart 
op voor meer informatie. 

Noud Rietman  
020 6262 669  
nrietman@aidsfonds.nl
www.aidsfonds.nl/nalaten

Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland, Postbus 10845, 1001 EV Amsterdam IBAN NL37 INGB 0000 0089 57
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Je zoekt een product, maar 
geen idee waar je dat kunt 
 kopen. ‘Dan maar naar de win
kel van Sinkel’. Heeft die ooit 
bestaan? Jazeker! De Duitser 
Anton Sinkel begon aan het 
begin van de negentiende 
eeuw een manufacturenwinkel 
op de Nieuwendijk in Amster
dam.
Hij deed het goed, want er 
kwamen meer winkelpanden 
(in Leeuwarden, Rotterdam, 
Leiden en Utrecht) en het 
 assortiment breidde zich 
enorm uit (stoffen, kleding, 
woninginrichting en nog veel 
meer). De Winkel van Sinkel 
in Utrecht, die in 1839 werd 
geopend, wordt wel beschouwd 
als het eerste warenhuis van 
Nederland.

Qua marketing was Sinkel zijn 
tijd ver vooruit. Heel bekend 
was in die tijd het versje:

In de winkel van Sinkel 
Is alles te koop.
Daar kan men krijgen:
Mandje met vijgen,
Doosjes pommade,
Flesjes orgeade,
Hoeden en petten,
En damescorsetten,
Drop om te snoepen,
En pillen om te poepen.

De firma Sinkel hield in 1912 
op te bestaan. Op de Nieuwen
dijk in Amsterdam zit op de 
plek van de Sinkel’s eerste 
winkel al jaren een HEMA. 
Toch ook een soort Winkel van 
Sinkel.

Hoe lang ze nog 
herinnerd zullen 
worden, is niet 
te zeggen. De 
Nederlandse taal 
heeft echter veel 
uitdrukkingen met 
een mooi verhaal. 
Ze horen bij ons 
culturele erfgoed. 
Kent u bijvoorbeeld 
deze nog?
Tekst Elwine de Rue
Beeld iStockphoto

Wat 
zeg
je 

nou?
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Een heitje voor een karweitje, 
mevrouw? Een vraag die je 
midden vorige eeuw mocht 
verwachten van padvinders. 
Ze gingen langs de deuren om 
klusjes te doen en zo wat geld 
te verdienen.
Maar wat is een heitje? De ene 
uitleg is dat hei uit het Jiddisch 
komt. Hee is de vijfde letter van 
het Hebreeuwse alfabet. En 
vijf staat dan voor vijf stuivers 
(voor wie dat niet meer weet: 
vijf stuivers waren samen een 
kwartje).
Er bestaat ook een andere 
uitleg: heitje zou een bargoens 
woord zijn. Een verkorting van 
heitbas, dat weer vijf stuivers 
betekent.
Hoe dan ook, een heitje was 
een kwartje, ofwel vijf stuivers 
ofwel 25 cent. Maar waar het 
woord vandaan kwam… wie 
zal het zeggen?

‘Aan mijn lijf geen polonaise’ 
wordt meestal gezegd als je 
ergens niets van moet hebben, 
als iets je totaal niet aanstaat.
Polonaise is in dit geval niet 
achter elkaar aanlopen op één 
of ander carnavalsnummer. 
Deze polonaise komt uit het 
Frans en was de naam van een 
Pools kledingstuk. Voor de man 
een korte, strakke overjas en 
voor de vrouw een strak lijfje 
met een lange schoot. Zo’n 
strak kledingstuk zat natuur
lijk niet erg gemakkelijk, dus 
‘aan mijn lijf geen polonaise’ 
 betekent dan ook: zo’n strak 
geval wil ik niet aan, dat is 
niets voor mij.

‘Van likmevestje’ wordt ge
bruikt om te zeggen dat iets 
niet goed is of dat iemand zijn 
werk niet goed doet.. Bijvoor
beeld: het is een auto van 
likmevestje. Dat wil zeggen: 
het is een auto die niet deugt. 
Of: het is een verkoper van 
 likmevestje; het is een waarde
loze verkoper.
Met een vest heeft het allemaal 
niets te maken. De uitdruk
king komt waarschijnlijk uit 
het Frans. Het Franse woord 
voor bil of reet is fesse. Dus 
eigenlijk betekent likme
vestje zoiets als ‘lik m’n reet’, 
maar dan wat netter. In 1897 
werd het woord likmevestje 
voor het op papier gezet door 
Herman  Heijermans in zijn 
roman Kamertjeszonde: ‘Elke 
maand voor ‘n gulden vijf cent 
toé betalen en dan nog zoo’n 
voorschot van likmevessie.’

De hamvraag is de vraag waar 
het uiteindelijk om gaat. Deze 
uitdrukking is nog niet zo oud, 
ze dateert uit de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. De NCRV 
zond toen via de radio de kwis 
Mastklimmen uit. 
In de studio stond een mast 
opgesteld. Hoe meer vragen 
de deelnemers goed hadden 
beantwoord, hoe hoger zij in 
de mast mochten klimmen. 
Helemaal bovenin hing een 
gerookte ham en wie het juiste 
antwoord gaf op de laatste en 
belangrijkste vraag (de ham
vraag), mocht de ham uit de 
mast pakken en had daarmee 
de hoofdprijs te pakken.
Dat waren nog eens prijzen…

Als je ‘in de aap gelogeerd’ 
bent, dan heb je een groot 
probleem. Waar de uitdruk
king precies vandaan komt, is 
echter niet helemaal duidelijk. 
Het lijkt in elk geval met een 
herberg te maken te hebben. 
Vervolgens lopen de verhalen 
uiteen.
Zo is er het verhaal van ‘Het 
Gulden aepje’, een herberg 
in Leiden, waar men eeuwen 
geleden spotgoedkoop kon 
overnachten, maar vervolgens 
met een slaapmiddel werd 
bedwelmd en de volgende 
ochtend volledig beroofd weer 
buiten stond.
Ook is er het verhaal van her
berg De Aap in Beekbergen, 
waar verdachten van misdrij
ven werden vastgehouden tot
dat ze voor de rechter moesten 
komen.
Aan de Zeedijk (nummer 15) 
in Amsterdam staat een café  
(’t Aepjen) dat claimt dat het 
aan de basis stond van de 
 uitdrukking. Dat is onwaar
schijnlijk, want het café is er 
pas gevestigd sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw.  
Op een andere plek aan dezelf
de Zeedijk zou echter al eerder 
een herberg met de naam  
‘Aepje’ of ’t Aepgen’ hebben 
gestaan.
En zo kan het fantaseren be
ginnen: De aap werd lange tijd 
gezien als lelijk en boosaardig. 
In de christelijke traditie was 
de aap een karikatuur van een 
mens, met ijdelheid,  begeerte 
en onkuisheid als grootste 
ondeugden. En apen, die door 
zeelieden van de VOC nogal 
eens naar Nederland werd 
meegenomen, waren ook pri
ma broedplaatsen voor vlooien. 
Zo ontstaat vanzelf een brood
jeaapverhaal, toch?
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TUBERCULOSE: WAT 
HERINNERT U ZICH NOG?

Misschien herinnert u zich dat TBC vroeger 
in Nederland volksziekte nummer één was. 
Met een ‘krasje’ werd onderzocht of je 
misschien TBC had. Als dat zo was, moest 
je maandenlang het bed houden – thuis of 
in het sanatorium. In Nederland is jaren-
lang hard gewerkt om TBC ons land uit te 
krijgen. Hier komt het nu gelukkig bijna 
niet meer voor. Wereldwijd is het echter 
nog altijd de meest dodelijke infectieziekte, 
waar jaarlijks 1,6 miljoen mensen aan  
overlijden. Zolang er nog TBC in de wereld 
is, blijft deze ziekte ook in Nederland be-
staan. TBC kent immers geen grenzen. 

Het Tuberculosefonds zet zich al ruim 115 
jaar in voor het terugdringen van TBC in 
Nederland en in de wereld. Het gaat niet 
meer om een krasje en maandenlange 

Dagelijks sterven nog altijd ruim 4.000 mensen aan tuberculose (TBC), 
waaronder 640 kinderen. Onnodig, want TBC is te genezen!

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? 
Mail hiervoor naar janice.head@kncvtbc.org 
of bel 070 416 7220. Ik help u graag. U kunt ook 
meer informatie vinden op www.kncvtbc.org/nalaten

bedrust. Inmiddels zijn er snelle testen, ver-
korte behandelmethodes en goede medica-
tie beschikbaar. Wij werken in meer dan 20 
landen en helpen om patiënten toegang te 
geven tot de best mogelijke zorg. Daarmee 
redden we levens en kunnen we besmet-

tingen voorkomen. Wij gaan door met 
onze activiteiten tot ons doel bereikt is: 
een wereld vrij van TBC! Uw steun is 
daarbij hard nodig, voor nu maar ook 
voor later. 

Nalaten aan het 
Tuberculosefonds
Nadenken over de toekomst en wat wij 
eventueel willen achterlaten, doen we niet 
dagelijks. Maar erover praten wordt wel 
steeds meer gewoon. Het is een mooie 
gedachte dat we – ook als we er straks 
niet meer zijn – toch kunnen zorgen dat de 
wereld gezonder wordt. Zo steunen steeds 
meer mensen het Tuberculosefonds door ons 
in hun testament op te nemen. Met een gift 
in uw nalatenschap maken wij samen TBC 
overal ter wereld ‘een ziekte van vroeger’.

Zoekt u een goed 
doel in uw leven?

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel
Ziet u het CBF-logo? Dan kunt u gerust geven. Meer weten of de test doen? Ga naar geefgerust.nl

Doe de DonatieTest op geefgerust.nl en vind een 
Erkend Goed Doel dat bĳ  u past 
Een Erkend Goed Doel draagt bĳ  aan een betere wereld, 
gaat zorgvuldig om met geld en legt verantwoording af. 
Toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen door 
goede doelen jaarlĳ ks te checken en eens in de drie jaar 
uitgebreid te toetsen.

Zorg uit handen nemen
Ons doel is om met de Erkenning de donateur een zorg uit handen 
te nemen. De Erkenning gee  aan dat je als goed doel de basis op 
orde hebt en dat je doet wat je hebt beloofd.

CBF_Najaarscampagne_Advertentie_181x129.indd   1 05-11-19   16:15
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De (qua capaciteit)  grootste 
water toren van Nederland is een 
heel futuristische. De toren (nog 
steeds in gebruik) staat op het terrein 
van drinkwaterbedrijf Brabant Water 
in Eindhoven. Hij is een ontwerp van 
de Rotterdamse architect Wim Quist 
en staat er sinds 1970.
De toren – ook bekend als ‘de  ballen 
van Quist’ – bestaat uit drie grote 
stalen bollen en een stelsel van stalen 
trek en drukstaven. De capaciteit 
is 1.500 kubieke meter. ‘Die enorme 
 capaciteit was nodig om een  nieuwe 
watertoren nog bestaansrecht te 
geven’, zegt het Brabants  Historisch 
Informatie Centrum. ‘Want in die 
jaren begon het proces van het buiten 
gebruik stellen van watertorens, 
omdat ze meestal niet meer in staat 
waren aan de groeiende vraag te 
voldoen. Je kunt achteraf concluderen 
dat dit bijzondere staaltje van water
torenarchitectuur eigenlijk de laatste 
stuiptrekking van het hele fenomeen 
watertorens is geweest.’

Even leek het erop dat hij gesloopt  
zou worden, maar de grootste 
vuurtoren van Nederland is in 
2019 door Rotterdam aangewezen als 
gemeentelijk monument.
De vuurtoren aan de Maasvlakte   
(65 meter) is ontworpen door   
W. Colenbrander en gebouwd in 1974. 
De bouw was nodig omdat na de 
aanleg van de Maasvlakte het hoge 
licht van Hoek van Holland werd 
afgeschermd door olietanks en druk 
scheepvaartverkeer. Maar de tijd ver
streek en in 2008 werd begonnen met 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte. 
Ook de vuurtoren van Colenbrander 
verloor zijn functie en het licht, dat 
een van de sterkste vuurtorenlichten 
van Nederland was, werd gedoofd.
Sloop leek nabij, maar de gemeente 
vond de cultuurhistorische toch te 
groot om afbraak te rechtvaardigen.

WATER & VUUR

Tekst Roel Smit

Beeld Roel Smit / iStockphoto

Watertorens zijn er vooral om druk te houden op het waterleidingnet, vuurtorens om de scheepvaart de weg te wijzen. 
Ze horen bij ons industrieel erfgoed, maar hebben vaak hun oorspronkelijke functie verloren.



VERGEET UW DIGITALE 
ERFENIS NIET

Tekst Corien Lambregtse
Beeld iStockphoto

Alles gaat voorbij
(maar niet op 

Facebook 
of LinkedIn)
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Tien jaar geleden 
dacht geen mens 
na over zijn digitale 
erfenis. Maar lang
zamerhand krijgt 
iedereen ermee te 
maken. Als een van 
uw naasten over
lijdt, wat doet u dan 
met diens telefoon, 
computer, profielen, 
accounts,  digitale 
abonnementen en 
cryptomunten? 
En wat als uzelf 
overlijdt: weten uw 
nabestaanden wat 
u met uw digitale 
erfenis wilt? 

ie gebruik maakt 
van internet, heeft 
daar ook vaak bezit: 

profielen op sociale media, 
een tegoed bij PayPal, digitale 
abonnementen, aangeschafte 
muziek en films, punten die 
bij games zijn verzameld en 
misschien ook cryptomunten. 
Grote kans dat als u er niet 
meer bent, die bezittingen 
niet meer toegankelijk zijn en 
waarschijnlijk niet eens wor
den ontdekt door uw erfgena
men. Het is digitale waarde die 
verdampt, zonder dat iemand 
een idee heeft hoe groot die 
waarde is. 
Bij het nadenken over testa
mentaire zaken kunnen we 
niet meer om de digitale 
wereld heen. Al was het maar 
omdat profielen en accounts 
die niet worden opgezegd, voor 
altijd blijven bestaan. Het kan 
dus zomaar gebeuren dat u via 
Facebook de melding krijgt dat 
een vriend of bekende jarig is, 
terwijl die persoon al een tijd 
overleden is. Een vervreem
dende ervaring. 

VOORKOM WANHOPIG ZOEKEN
70 procent van de Nederlan
ders heeft niets geregeld voor 
hun digitale nalatenschap, zo 
bleek dit jaar uit onderzoek 
van Uitvaartverzekering.nl. 
Als iemand overlijdt, moeten 
de nabestaanden alle  digitale 
zaken zelf zien te regelen. 
Dat begint dan vaak bij het 
( wanhopig) zoeken naar de 
wachtwoorden van computer, 
laptop, tablet of telefoon.

Marlies Schoneveld is uit
vaartbegeleider in Hoorn.  
Uit eigen ervaring weet ze wat 
er allemaal op je af komt als 
iemand onverwacht overlijdt. 
Ze ervoer zelf hoeveel stress 
het geeft als je geen toegang 
hebt tot iemands computer 
of telefoon. Zij heeft zich de 
afgelopen jaren grondig in 
het fenomeen ‘digitale erfenis’ 
 verdiept. ‘Ik geef workshops 
in de opleiding voor uitvaart
begeleider en lezingen voor 
ondernemersnetwerken. Als je 
het je nabestaanden makkelijk 
wilt maken, zet dan op een 
 rijtje welke accounts, rekenin
gen en digitale  abonnementen 
je hebt. Je kunt er ook de 
wachtwoorden bijzetten, maar 
daar zitten veiligheidsrisico’s 
aan. Bovendien moet je wacht
woorden regelmatig wijzigen 
en dus ook steeds je lijstje 
bijwerken.’ 
Zij raadt mensen aan een 
digitale kluis te gebruiken, 
waarin wachtwoorden auto
matisch mee veranderen als je 
ze wijzigt. ‘Daar zijn verschil
lende apps voor. Die bieden 
ook de mogelijkheid om aan 
te geven wat je wensen zijn 
voor bijvoorbeeld je Facebook 
account, als je er niet meer 
bent. Denk er dan wel aan dat 
je aan je naasten vertelt waar 
ze het wachtwoord kunnen 
vinden om die digitale kluis 
te openen.’ Zelf vindt ze het 
intussen ook al handig. ‘Ik 
vind het lastig om van al die 
accounts de wachtwoorden te 
onthouden.’>>

W



“Zonder hulp zou 
Drechtje het nooit 
hebben gered...”

“Drechtje werd uit de auto gegooid in de Drechttunnel bij Dordrecht. 
Ze was er verschrikkelijk slecht aan toe. Het arme dier had het nooit 
gered zonder onze hulp én de hulp van DierenLot.”
Mirjam Addiks - Dierenhulpverlener Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht

Help dieren in nood. Ook wanneer u er zelf niet meer bent!
Iedere dag weer zetten honderden onmisbare vrijwilligers zich
in om duizenden dieren in nood in Nederland te redden. 
Dit doen zij vol passie, maar er is geld voor nodig om deze 
hulp te kunnen blijven bieden. DierenLot biedt steun aan ruim 
300 dierenhulporganisaties, o.a. met circa 160 eigen DierenLot 
dierenambulances, en is voor de hulp aan dieren afhankelijk van 
haar donateurs en bijzondere giften. Een voorbeeld hiervan is 
opname binnen het testament. Misschien denk u momenteel na 
over uw nalatenschap en wilt u meehelpen om later - wanneer u 
er niet meer bent - ook hulp aan dieren mogelijk te maken.

Als u DierenLot opneemt in uw testament betekent dit een heel 
belangrijke bijdrage voor de hulp die wij bieden, nu en in de 
toekomst, aan ieder dier dat hier recht op heeft. Wij willen dieren 
als Vlekkie kunnen blijven helpen. Dat zijn wij hen verplicht. 
Mede door uw steun maken wij dit mogelijk. Help mee alstublieft.

Uw testament: een wereld van verschil.
Meer weten over nalaten en hoe ook u dieren kunt helpen? 
Onze collega Sander van Hesteren vertelt u graag over de 
mogelijkheden. Om een afspraak te maken bel of mail gerust naar:

Stichting DierenLot
Sander van Hesteren
Dam 20-22, 4241 BN Arkel
Telefoon: 0183 - 563 912 
E-mail: sander@dier.nu

www.dier.nu/nalatenVolg ons op #samenvoordieren

DIE-0360_GG_Drechtje 220x297_01.indd   1 25-10-19   15:56
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BIJ LEVEN REGELEN
Voor een digitaal testament 
kunnen mensen ook bij de 
 notaris terecht. Lucienne 
van der Geld is directeur van 
 Netwerk Notarissen en docent 
notarieel recht in  Nijmegen. 
Het komt volgens haar ge
regeld voor dat erfgenamen 
opgeslagen foto’s, video’ of 
 administratie niet kunnen 
bereiken, omdat het achter
liggende bedrijf daar geen 
toegang toe wil geven.’
‘Wij geven mensen het advies 
om hun digitale erfenis bij 
 leven te regelen. En dan heb
ben we het niet alleen over 
 social mediaaccounts, maar 
over alle persoonlijke digitale 
data en zakelijke of finan
ciële bezittingen. Maak een 

lijstje met accounts, gebrui
kersnamen, abonnementen 
en de wachtwoorden van je 
computer en telefoon. En wijs 
een sociale mediaexecuteur 
aan: iemand die weet wat er 
na je dood met jouw  sociale 
mediaprofielen, apps en 
 accounts moet gebeuren.’ 

Dat lijstje wordt samen met 
het testament in de kluis bij 
de notaris bewaard. Dat kan 
ook een digitale kluis zijn. 
Een voorbeeld daarvan is 
 Digizeker, een dienst van de 
Notariswinkel. De notaris 
maakt de Digizekerkluis aan. 
De eigenaar heeft zo lang hij 
leeft toegang tot de kluis en 
kan nieuwe accounts toevoe
gen, wachtwoorden terug

zoeken en wijzigingen opslaan. 
De notaris heeft een tweede 
digitale sleutel en geeft die na 
het overlijden van de eigenaar 
aan diens digitale executeur, 
zodat die weet wat hij met de 
digitale erfenis aan moet. 

Maar dan nog zijn erfgena
men niet gevrijwaard van 
problemen, weet Van der Geld. 
‘Om de digitale erfenis echt 
goed te regelen, moet de wet 
in Nederland en in Europa 
worden aangepast. Officieel 
mogen erfgenamen niet op 
het account van de overleden 
persoon inloggen, wijzigingen 
aanbrengen of het account ver
wijderen. De bedrijven achter 
de accounts zijn eigenaar van 
de data. Om een account >> 
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Een mobiele telefoon of laptop 
vormen belangrijke bronnen van 
informatie. Als iemand onverwacht 
overlijdt, willen nabestaanden daar 
heel graag toegang toe hebben. 
Maar wat als de wachtwoorden 
nergens te vinden zijn?

Het Haarlemse bedrijf Digitale Nazorg 
kan uitkomst bieden als wachtwoor
den onvindbaar zijn en ook als appa
raten beschadigd zijn. Daarmee heeft 
het bedrijf al heel wat wanhopige 
familieleden kunnen helpen, vertelt 
directeur en forensisch ICTspecialist 
Sander van der Meer. ‘Wij helpen 
nabestaanden om toegang te krijgen 
tot de laptop of telefoon van hun 
overleden echtgenoot, zoon of doch
ter. Ze wilden de foto’s ervan afhalen, 
de contactgegevens gebruiken of 
weten wat iemand in zijn of haar 
laatste dagen nog had gedaan. Als je 
de wachtwoorden niet kent, kom je er 
gewoon niet in.’

Digitale Nazorg kan bijna altijd alles 
achterhalen: filmpjes, foto’s, appjes 
en contacten. Van der Meer: ‘In de 
zeldzame gevallen dat het niet lukt, 
kun je ervan uitgaan dat het op dat 

moment technisch onmogelijk is.  
Wij adviseren dan om het over een 
jaar nog eens te proberen. Wellicht 
dat er dan nieuwe mogelijkheden 
zijn. Mensen moeten zich overigens 
wel realiseren dat ze álle data krijgen 
die wij vinden. Wij maken geen 
selectie van wat nabestaanden wel of 
niet te zien krijgen. Daar kunnen ook 
dingen bij zijn die je liever niet had 
geweten. Een telefoon is een modern 
dagboek.’

Om data terug te kunnen halen, is het 
belangrijk om na een overlijden niet 
meteen alle internet en mobiele 
telefoonabonnementen te beëindigen. 
‘Houd abonnementen in ieder geval 
een paar maanden aan, zodat je kunt 
beslissen wat je met de gegevens 
wilt. Zodra je de abonnementen hebt 
opgezegd, kun je nergens meer bij.’

Mensen kunnen ook bij Digitale 
 Nazorg terecht voor de administra
tieve afhandeling van een digitale 
erfenis. Van der Meer: ‘Onze gratis 
opzeghulp iFinish maakt het nabe
staanden makkelijk om abonnemen
ten, online diensten, sociale media 
en andere accounts op te heffen. 

Desgewenst kunnen wij dat allemaal 
uit handen nemen. Zo nodig stellen 
wij waardevolle data veilig.’ 

Het is belangrijk om te voorkomen 
dat een account kan worden mis
bruikt. ‘Alle voortlevende, onbeheerde 
accounts vormen een risico voor 
identiteitsfraude. Criminelen kopiëren 
foto’s en adresgegevens, maken een 
tijdelijk afleveradres aan, doen een 
bestelling bij een online webshop en 
vervolgens zitten de nabestaanden 
met een probleem.’ 

Op dit punt zitten er gaten in de 
wetgeving, zegt Van der Meer. ‘De 
Algemene Verordening Gegevens
bescherming bijvoorbeeld, is alleen 
van toepassing op mensen die leven. 
Als je bent overleden, heb je geen 
privacy meer. Bedrijven als Facebook 
en Google beschouwen zichzelf als 
eigenaar van de data behorend bij 
een account. Als nabestaanden kun 
je zonder accounts en wachtwoorden 
helemaal niets. Wettelijk zou veel  
beter geregeld moeten worden wie 
na het overlijden van de accounthou
der de zeggenschap heeft over data.’
www.digitalenazorg.nl

‘Help! De wachtwoorden zijn kwijt’

D66 wil wetgeving 
die het voor nabe-
staanden mogelijk 
maakt om toegang 
te krijgen tot de 
social media-ac-
counts van een 
overledene. Dat 
heeft de partij 
in oktober 2019 
bekendgemaakt. 
Volgens Tweede 
Kamerlid Monica 
den Boer ont-
breekt het nu aan 
duidelijke regels 
voor digitale 
nalatenschap-
pen. Daarnaast 
moet worden 
gewerkt aan de 
bewustwording 
bij mensen, zodat 
zij gaan nadenken 
over hun digitale 
erfenis.





te wijzigen of te verwijderen, 
willen zij een overlijdensakte 
zien. Dat maakt het allemaal 
heel ingewikkeld. Het wordt 
tijd om wettelijk te regelen dat 
niet alleen iemands  stoffelijke 
goederen, maar ook zijn 
digi tale data overgaan op de 
erfgenamen.‘ 

De belangrijkste reden om 
uw digitale nalatenschap 
goed te regelen, is dat u uw 
nabestaanden veel narigheid 
en discussies bespaart. Wilt 
u dat uw profiel bij LinkedIn, 

Facebook of Instagram wordt 
opgeheven of vindt u het 
juist fijn als uw familie een 
 herinneringspagina in stand 
houdt? Wilt u uw familie toe
gang geven tot uw Whatsapp 
berichten en de  foto’s in de 
cloud, of liever niet? Zet het 
in uw testament of laat het 
weten aan uw  sociale media 
executeur. Door uw zaken 
tijdig te regelen, helpt u uw 
nabestaanden om uw digi
tale nalatenschap goed af te 
sluiten. Op de manier die u 
wilt. <<

Voor uw digitale nalatenschap kunt u net als voor uw ‘gewone’ testament 
naar de notaris. Maar u kunt uw digitale erfenis ook zelf regelen. Op inter-
net zijn diverse digitale kluizen te vinden om wachtwoorden op te slaan 
– al dan niet tegen betaling. Ook kunt u zelf een socialmediatestament 
opstellen, waarin u aangeeft wat er met uw profielen moet gebeuren.

• Digizeker is een digitale kluis (betaald) die kan worden gekoppeld aan een 
notariskantoor. Hierin bewaart en beheert u alle accounts en bijbehorende in
loggegevens. Na overlijden krijgen nabestaanden via de notaris de inlog code 
van de digitale kluis en kunnen zij accounts beëindigen en een eventueel 
persoonlijk bericht lezen.  
www.de-notariswinkel.nl/nl/digizeker.htm

• Ziggur biedt de (gratis) mogelijkheid om vast te leggen wat er met uw 
online identiteit en bezittingen moet gebeuren als u er zelf niet meer bent. 
Per sociaal netwerk of online profiel legt u vast wat uw wensen zijn. Ook 
kunt u vertrouwenspersonen opgeven die aan Ziggur kunnen melden dat u 
overleden bent en vervolgens uw wensen kunnen uitvoeren. Als u een Ziggur 
Plusaccount neemt (betaald), voert Ziggur uw wensen voor u uit. U kunt 
uw Ziggur Plusaccount vastleggen in een speciaal notarisregister. Hierdoor 
is het account zichtbaar voor notarissen die dit register raadplegen. Op die 
manier weet u zeker dat Ziggur bericht krijgt als u overleden bent.  
www.ziggur.me

• Socialmediatestament: uitvaartverzekering Nuvema heeft een gratis app 
gemaakt waarmee u kunt aangeven over welke accounts en profielen u be
schikt en hoe u wilt dat er na uw dood mee wordt omgegaan. Nuvema heeft 
ook een Handleiding social media verwijderen of wijzigen gemaakt, waarin 
voor alle sociale media wordt aangegeven wat nabestaanden precies moeten 
doen om de verschillende profielen te verwijderen of aan te passen. 
www.nuvema.nl/social-media-testament

• Socialmedia-executeur: bij een Netwerk Notaris kunt u vastleggen wie u 
als socialmediaexecuteur aanwijst. Deze krijgt na uw dood uw accountge
gevens en regelt uw online bestaan in lijn met uw wensen. De naam van de 
social mediaexecuteur en de accountgegevens worden opgenomen in het 
testament. www.netwerknotarissen.nl

Hoe regel je 
een digitale 
nalatenschap?

Leg wensen en wachtwoorden vast

Sociale media en e-mail-
accounts bieden verschillende 
mogelijkheden om de digitale 
nalatenschap te regelen. Hier-
onder enkele voorbeelden:

• Facebook: biedt de mogelijk
heid een digitale erfgenaam 
aan te wijzen die uw Facebook
pagina beheert na overlijden. 
Via de beveiligingsinstellingen 
van een account bepaalt u wie 
dat is. Deze erfgenaam kan na 
uw dood de pagina verwijderen 
of er een herdenkingspagina 
van maken, maar krijgt geen 
toegang tot privéberichten. Is er 
geen erfgenaam aangewezen, 
dan kunnen nabestaanden een 
formulier invullen met het ver
zoek het account op te heffen of 
er een herdenkingspagina van 
te maken. 

• LinkedIn: biedt relaties de 
mogelijkheid om het account te 
sluiten of een herdenkingspagi
na te maken, als er voldoende 
informatie over het overlijden 
kan worden gegeven. 

• Instagram: nabestaanden 
kunnen ervoor kiezen om het 
account te verwijderen of het 
account een herdenkingsstatus 
te geven.

• Twitter: biedt nabestaanden 
de mogelijkheid om het account 
op te heffen, na het overleggen 
van een overlijdensakte

• Yahoo: geeft nabestaanden 
geen inzage in de mailbox. Na 
het tonen van een overlijdens
akte zal Yahoo het account en 
alle bijbehorende informatie 
verwijderen. 

• Google: biedt gebruikers 
een Inactive Accountmanager. 
Daarin kunt u aangeven dat alle 
Gmailgegevens gewist moeten 
worden als de mailbox drie, zes 
of twaalf maanden niet meer is 
gebruikt. Google neemt contact 
op met degene die u daarvoor 
hebt aangewezen.
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Is het slim te 
schenken bij 
leven en de 
kinderen niet te 
laten wachten 
op de erfenis? 
Soms wel. Geef 
je de fiscus het 
nakijken als je 
schenkt aan 
een goed doel? 
Klopt meestal 
ook. Hoe zit het 
precies met 
schenken bij 
leven (of nalaten 
als u er niet 
meer bent)? Wie 
rekent wat af 
met de fiscus?

PRAKTISCHE 
TIPS VOOR 
SCHENKEN 
EN NALATEN

10
Belasting 
betalen?

OK, maar niet 
te veel!

Tekst Roel Smit
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Wie betaalt de 
belasting?
Bij schenken en bij 
nalaten is degene die 
ontvangt belasting
plichtig. De hoogte 
van de belasting 
hangt vooral af van 
de relatie tussen de 
schenker/erflater en 
de ontvanger. Het 
principe is: hoe dich
terbij, hoe lager de 
belasting.

Hoeveel moeten 
mijn erfgenamen 
na mijn overlijden 
afrekenen met de 
fiscus?
Afhankelijk van 
uw relatie tot uw 
erfge namen gelden 
verschillende tarieven 
(10 tot 40 procent) en 
verschillende vrij
stellingen.
Stel, u heeft een 
echtgenoot en twee 
 kinderen en u heeft 
geen testament 

laten maken. De 
wet bepaalt dan dat 
uw vermogen (geld 
en goederen) wordt 
toebedeeld aan 
uw echtgenoot (de 
langstlevende). Uw 
twee kinderen krijgen 
op hem of haar een 
vordering (elk van 
een derde van de 
nalatenschap), die pas 
opeisbaar is bij het 
overlijden van deze 
echtgenoot. 

Het kan echter zijn 
dat nu al de erfbelas
ting om de hoek komt 
kijken. Erfgenamen 
hoeven alleen erfbe
lasting te betalen als 
zij meer erven dan de 
vrijstelling van ruim 
650.000 euro. Als de 
langstlevende  ouder 
alle bezittingen erft, 
krijgen de kinderen 
een geldvordering 
(een tegoedbon). Als 
die vorderingen hoger 
zijn dan de vrijstelling 
voor kinderen (een 
kleine 21.000 euro), 
dan moet meestal 
direct worden afge
rekend met de fiscus. 
Omdat de kinderen 
de erfenis nog niet 
uitbetaald hebben 
gekregen, moet de 
langstlevende deze 
erfbelasting betalen. 
Dit kan een onge
wenste situatie zijn, 
bijvoorbeeld als er 
geen liquide midde
len zijn omdat het 
hele vermogen in de 
woning zit.

Kunnen we via 
een testament 
de erfbelasting 
beperken?
Met een testament 
kan de betaling van 
belasting, afhanke
lijk van een aantal 
persoonlijke factoren, 
worden verschoven 
naar het moment 
dat beide ouders 
zijn overleden. Bij 
een zogenoemd 
tweetrapstestament 
wordt de langstleven
de partner tot enig 
erfgenaam benoemd. 
De kinderen krijgen 
dan geen vordering 
en ontvangen beide 
nalatenschappen als 
de tweede ouder is 
overleden en deze 
nog iets nalaat. Pas 
dan betalen zij erf
belasting, waarvoor 
twee vrijstellingen 
(want: twee erfenis
sen, van vader én 
moeder) gelden. De 
notaris kan u vertel
len of een dergelijk 
testament voor u 
gunstig is. 
Daarnaast kunt u in 
een testament op
nemen dat de geld
vorderingen van uw 

kinderen opeis baar 
worden op het mo
ment dat de langst
levende lang durig 
wordt opgenomen 
in een verzorgings
instelling. Wanneer 
de kinderen hun geld
vorderingen opeisen, 
neemt het vermogen 
van de langstlevende 
af, waardoor de eigen 
bijdrage voor de Wet 
langdurige zorg (voor
heen AWBZ) mogelijk 
lager wordt. 

Hoe kan ik ervoor 
zorgen dat mijn 
kinderen zo min 
mogelijk erfbelas-
ting betalen?
Het beste advies dat 
we kunnen geven, 
is: laat u hierover 
adviseren door een 
deskundige, bijvoor
beeld een notaris, een 
estate planner of een 
belastingadviseur. 
Het kan echter zeker 
verstandig zijn om bij 
leven al een deel van 
het vermogen weg 
te schenken. Wat u 
bij leven vrijgesteld 
schenkt, kan niet 
meer belast worden 
met erfbelasting.  
Door slim om te >> 
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gaan met schenkin
gen kunt u het bedrag 
dat uiteindelijk bij de 
begunstigden terecht
komt substantieel 
verhogen. Dat geldt 
zeker bij wat grotere 
vermogens. Door de 
schenkingen te sprei
den, kunt u maximaal 
profiteren van lagere 
tarieven en optimaal 
gebruikmaken van 
de vrijstellingen in 
het schenkingsrecht. 
Maar pas op: ook hier 
gelden beperkingen!

Als er toch erf-
belasting betaald 
moet worden, 
hoeveel dan?
Zoals gezegd is de 
 fiscus het vriende
lijkst voor partners. 
Dat wil zeggen: men
sen die met elkaar 
gehuwd zijn, een 
geregistreerd part
nerschap zijn aange
gaan of een notarieel 
samenlevingscontract 
hebben gesloten. Zij 
hoeven over de eerste 
(ongeveer) 650.000 
euro geen belasting 
te betalen en over het 
meerdere 10 procent. 
Wordt het belastbare 
bedrag hoger dan 
ruim 125.000 euro 
dan moet over het 

meerdere 20 procent 
worden afgerekend 
met de fiscus.
Het is de moeite 
waard om te kijken 
hoe u die vrijstel
ling optimaal kunt 
benutten ten behoeve 
van de langstlevende 
partner in een testa
ment. 
Kinderen vallen in 
hetzelfde belasting
tarief (10 tot 20 pro
cent) als partners. 
Hun vrijstelling is 
echter een stuk lager: 
ruim 20.000 euro. 
Voor een gehandicapt 
kind dat grotendeels 
door de overleden 
ouder onderhouden 
werd, is de vrijstelling 
overigens drie keer 
zo hoog. Voor ouders 
geldt een vrijstelling 
van bijna 50.000 euro. 
Zij erven echter pas 
als er geen partner of 
kinderen zijn.
Voor alle overige 
partijen is de vrijstel
ling voor erfbelasting 
slechts ruim 2.000 
euro. De tarieven voor 
deze groep liggen ook 
aanzienlijk hoger  
(30 tot 40 procent).

Dan toch maar 
schenken vóórdat 
ik er straks niet 
meer ben?
Dat kan slim zijn, 
maar overleg dit 
met een deskundi
ge  (notaris, estate 
planner of uw belas
tingadviseur). 
Over schenkingen 
moet immers ook 
belasting betaald 
worden. Er gelden 
echter vrijstellingen. 
De basisregels zijn: 
kinderen (ongeacht 
leeftijd) mogen jaar
lijks ongeveer 5.500 
euro belastingvrij ont
vangen. Wie zijn twee 
kinderen tien jaar 
lang het maximum 
schenkt, schuift dus 
zonder tussenkomst 
van de fiscus zomaar 
een ton door naar de 
volgende generatie.

Daarnaast is het 
mogelijk om kinderen 
tussen 18 en 40 jaar 
eenmalig ruim 26.000 
euro belastingvrij te 
schenken. Dat kan 
overigens ook een 
schenking op papier 
zijn. Dat laatste kan 
handig zijn wanneer 
u als ouder dat geld 
eigenlijk niet contant 
hebt liggen of het nog 
niet echt weg wilt 
geven. Door een toe
zegging te doen van 
schenking wordt er op 
papier een schuld aan 
het kind gecreëerd. 
Over die schuld moet 
de ouder wel elk jaar 

rente betalen. Het 
voordeel is dat het 
kind straks minder 
erfbelasting betaalt, 
mits de schenking op 
papier via de notaris 
gaat. 

Slim schenken 
 betekent ook dat 
u optimaal ge
bruikmaakt van de 
 mogelijkheden voor 
verhoogde vrijstelling. 
U mag iedereen die 
u hiervoor in aan
merking wilt laten 
komen (hoeft dus 
geen familie te zijn), 
mits tussen 18 en 
40 jaar, eenmalig ruim 
een ton belasting
vrij schenken. Deze 
‘jubelton’, zoals ze wel 
wordt genoemd, moet 
de ontvanger dan 
wel gebruiken voor 
zijn woning of voor 
het aflossen van de 
hypotheek.

Is de fiscus vrien-
delijker voor goede 
doelen dan voor 
mijn familie?
In zekere zin wel. 
Goede doelen hoeven 
geen schenk en erf
belasting te betalen. 
Dat wil zeggen: goede 
doelen met de status 
van algemeen nut >> 80
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We willen uitbuiting voorkomen, bescherming en rechtshulp 
bieden aan kinderen die werken in fabrieken en mijnen, 
kinderen die seksueel misbruikt of uitgebuit worden en 
slachtoffer zijn van kinderhandel. Maar we zetten ons ook 
in om kinderrechten op de publieke en politieke agenda te 
krijgen. Dat is van groot belang en de enige manier om 
structurele veranderingen tot stand te brengen. Alle kinderen 
hebben het recht om veilig op te groeien tot gezonde 
volwassenen.  

Grote gevers, stichtingen en familiefondsen bieden wij de 
mogelijkheid om onder de vleugels van Terre des Hommes 
nauw betrokken te zijn bij een land, een programma of 
project, bijvoorbeeld bij de kinderen die werken in de 
mica-mijnen in India. Of voor de jonge meisjes die 
gedwongen gehuwd zijn en toch hun school willen afmaken.     

Voor al uw vragen kunt contact met mij opnemen, om van 
gedachten te wisselen en om te kijken naar wat u kunt doen 
samen met Terre des Hommes. Dat zou fantastisch zijn!

Met vriendelijke groet,

Karin Vlug
Relatiebeheerder Bijzondere Giften 
en Nalatenschappen
k.vlug@tdh.nl   
T. +31 (0)6 46296234

Terre des Hommes is een prachtige organisatie, met een duidelijke missie en visie waarbij we alles op 
alles zetten om de rechten van kinderen in Afrika, Azië en Europa te beschermen. Kinderen die leven onder 
onmenselijke omstandigheden en waarvoor wij in de bres springen. Samen met de lokale partners en 
overheden, maar vooral ook met de kinderen zelf kunnen wij situaties structureel verbeteren. Een 
resultaatgerichte aanpak gebaseerd op de vraag en noodzaak vanuit de landen zelf. Dat is belangrijk 
en geeft hoop op een rechtvaardige toekomst voor kinderen. 

“Voor al deze kinderen 
maken wij ons sterk en heel  graag 

samen met u.”

TERRE DES HOMMES STRIJDT SAMEN
MET KINDEREN VOOR EEN WERELD 
ZONDER KINDERUITBUITING

www.tdh.nl

TD0164 wt Adv Goed geregeld 297x220mm v1.indd   1 31-10-19   11:40



Onze droom is een wereld zonder kanker. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds werkt hier al 25 jaar continu aan. Ook u 
heeft het vermogen om deze droom te helpen verwezenlijken. 
Een gift uit uw nalatenschap is een bijzondere manier om bij  
te dragen aan een toekomst zonder kanker.

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en 
doelen. De gids bevat tevens praktische informatie over 
nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor 
uzelf overzichtelijk in kaart te brengen.

Vraag vandaag nog de Gids over nalaten aan door een e-mail 
te sturen naar informatie@wkof.nl onder vermelding van 
 ‘Gids over nalaten’. U kunt ons ook bellen voor een exemplaar  
op telefoonnummer 020 - 344 95 95

www.wkof.nl

 “Het is een prettig idee 
dat wij ons kunnen 

blijven inzetten voor een 
wereld zonder kanker, 

ook wanneer wij er niet 
meer zijn” 

Familie Minkman
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beogende instelling 
(ANBI). Met andere 
woorden: wat u geeft 
of nalaat, komt ook 
echt volledig ten goe
de aan het doel. Heb
ben we het over een 
erfenis, dan moet het 
goede doel wel met 
name genoemd wor
den in het testament 
dat u bij de notaris 
hebt laten opstellen. 
Het is handig om bij 
de Belastingdienst 
(www.belastingdienst.
nl) even te checken 
of het doel dat u 
in gedachten hebt 
inderdaad nog steeds 
de ANBIstatus heeft. 
Dat verandert nog 
weleens.
Ook sociaal belang 
behartigende in
stellingen (SBBI’s) 
hoeven geen erf en 
schenkbelasting af te 
dragen. SBBI’s zijn 
geen goede doelen, 
maar organisaties die 
een bepaalde maat
schappelijke waarde 
hebben, zoals zang
koren, buurtvereni
gingen, hobbyclubs en 
dergelijke. Ook goed 
om even te checken.

Is een gift aan een 
goed doel voor 
mijzelf fiscaal 
aantrekkelijk?
Als u bij leven een be
drag schenkt aan een 
goed doel, dan kunt u 
deze gift onder voor
waarden aftrekken 
van de inkomsten of 
vennootschapsbelas
ting. 
Een van die voor
waarden is dat de 
instelling die de 
gift ontvangt bij 
de Belastingdienst 
geregistreerd staat 
als ANBI (of als 
‘ culturele ANBI’, 
waarover straks nog 
wat meer). Giften 
aan SBBI’s zijn niet 
fiscaal aftrekbaar. Wél 
aftrekbaar zijn giften 
aan een ‘Steunstich
ting SBBI’. Dit zijn 
speciale stichtingen 
die worden opgericht 
om geld op te halen 
voor bijvoorbeeld een 
jubileumfeest.
Een andere voorwaar
de is dat u de gift vrij
willig doet en dat u er 
niets voor terugkrijgt. 
Als u dus bij een 
patiënten vereniging 
een  speciaal kook
boek koopt of als 
u een lot koopt in 
een loterij, dan zijn 
dit geen aftrekbare 
giften.

Hoe groot is mijn 
fiscale voordeel bij 
schenkingen aan 
een goed doel?
Er zijn voor de Belas
tingdienst twee soort 
schenkingen aan 
goede doelen.
De eerste is de een
malige schenking. 
Een geschonken be
drag is pas aftrekbaar 
wanneer het meer is 
dan 1 procent van het 
belastbaar inkomen 
(met een  minimum 
van 60 euro). Schen
kingen in één kalen
derjaar mogen bij 
 elkaar worden opge
teld en de totale af
trekbare schenking is 
maximaal 10 procent 
van het inkomen.
De tweede categorie is 
die van de periodieke 
schenking. Dan geeft 
u minimaal vijf jaar 
achtereen (minimaal 
eens per jaar) aan 
hetzelfde goede doel. 
Het leuke daarvan is 
dat dan de hele gift 
aftrekbaar is; er geldt 
dus geen drempel. 
Een voorwaarde is 
dat u de periodieke 
gift laat vastleggen 
in een notariële akte 
of (ondershandse) 
schenkingsovereen
komst. Een model 
daarvoor is te vinden 
op de website van 
de Belastingdienst 
of bij veel goede 
doelen verkrijgbaar.

Ik hoorde dat het 
fiscale voordeel 
nog groter kan zijn 
voor wie schenkt 
aan een culturele 
instelling. Klopt 
dat?

Dat is juist. De over
heid wil op die manier 
de cultuur in Neder
land stimuleren. Als 
u een gift doet aan 
een culturele instel
ling (met een ANBI 
status), mag u voor 
het berekenen van de 
aftrek deze gift ver
hogen met 25 procent. 
Voor deze verhoging 
geldt een maximum 
van 1.250 euro.
Het maakt hierbij niet 
uit of u een gewone 
gift doet of een perio
dieke gift, of beide. 
Voor gewone giften 
geldt wel het drem
pelbedrag. De verho
ging die u krijgt voor 
de gift telt niet mee 
voor de berekening 
van uw maximum 
voor gewone giften.
Bij een gift van bij
voorbeeld 2.000 euro 
mag dus 2.500 euro 
als aftrekpost worden 
opgevoerd.
Of een instelling een 
culturele ANBI is, 
kunt u nagaan via de 
website van de Be
lastingdienst. Let op: 
kerken en kerkelijke 
instellingen zijn geen 
culturele ANBI’s. <<
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1. Rechts staat een opvallende  advertentie, 
waarom dit initiatief?
Wij hebben regelmatig contact met dierenvrienden 
en notarissen. Een probleem dat wij vaak horen, is 
dat veel eigenaren van dieren graag een  betrouwbare 
 dierenorganisatie zoeken. Een organisatie die de  erfenis 
besteed aan dieren die het echt hard nodig hebben. 
Zonder aftrek van kosten, maar wel met inspraak over de 
besteding ervan. Maar die ook zo nodig het opvangen van 
hun huisdier(en) na overlijden goed kan overnemen. Met 
www.dierentestament.nl willen wij alle dierenvrienden 
informeren over het benoemen van dierenorganisaties 
zoals Stichting Dierennood tot erfgenaam. Met ideeën, 
antwoorden en aandachtspunten.
 
2. Welke informatie bieden jullie dan?
Wij zien dierentestament.nl als een service voor iedereen 
die van dieren houdt. Waarbij zij onze noodzakelijke hulp 
voor ernstig mishandelde zwerfdieren willen waarderen 
met een opname als erfgenaam in hun testament. En 
daarvoor op zoek zijn naar belangrijke informatie. Op deze 
website komen vele onderwerpen aan de orde. Van een 
algemeen stappenplan voor een testament tot het betalen 
van erfbelasting over huisdieren.

3. Ook veel aandacht voor de opvang van 
 huisdieren na overlijden?
Het primaire doel van onze stichting is, om zwerf dieren in 
nood effectief en zeer direct te kunnen helpen waar dat 
het meest nodig is. Maar wij doen ook graag ons uiter 

ste best om huisdieren van mensen die overlijden, 
te herplaatsen bij een diervriendelijk gezin. Velen rege  
len dat in hun eigen kenniskring. Maar dat lukt niet  
altijd. Goede alternatieven zijn dan te vinden op:  
www.dierentestament.nl. Stichting Dierennood heeft 
daarvoor een doordacht en uniek protocol, inclusief een 
intakegesprek, waarbij alle wensen worden genoteerd. 
Maar waar ook het sociale gedrag en de behoeften van 
met name hun honden zullen worden besproken, voor een 
optimaal diervriendelijke herplaatsing.

4. Wordt hierop nog gecontroleerd?
Dierenorganisaties met de ANBIstatus worden gecon
troleerd door de Belastingdienst. Daarbovenop: het CBF 
controleert Erkende Goede Doelen of die zich aan afspra
ken en beloftes houden. Stichting Dierennood is bij beiden 
aangesloten. Wat wijzelf ook altijd aanraden: stel iemand 
aan in het testament, waaraan wij als Dierennood kunnen 
rapporteren over de besteding van het legaat, maar ook 
over de eventuele opvang van de huisdieren.
 
5. Hoe kan men hierover nog meer  informatie 
krijgen?
De website www.dierentestament.nl is geheel ver
nieuwd en uitgebreid met zeer veel informatie over 
nalaten voor dieren. Bovendien is er nu ook de gratis 
 Dierentestamenthulplijn: 090034 37 366.  
Meer weten over de effectieve en directe hulp voor 
 zwerfdieren door Stichting Dierennood? Kijk op  
www.dierennood.nl.  

ADVERTORIAL

5 vragen over 
dieren opnemen 
in een testament

WIJ SPRAKEN MET HANNO BERGER VAN STICHTING DIERENNOOD.
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Ruim de rommel op!
(En doe uw erfgenamen een plezier)

Tekst Dorine van Kesteren
Beeld iStockphoto



Begin rond uw 65e. Dan bent u 
doorgaans nog fit en energiek 
genoeg voor deze klus. Neem 
de tijd, het hoeft niet vandaag 
of morgen klaar.

Begin met de zolder of de 
kelder. Daar liggen vaak de 
meeste overbodige spullen dus 
dat schiet lekker op.
 

Nodig een (klein)kind of jonge 
kennis uit die op zichzelf gaat 
wonen. Laat zien wat je hebt en 
vertel het verhaal erachter. Zet 
de spullen klaar die hij of zij 
meteen kan meenemen.

Bewaar de foto’s en brieven 
tot het laatst. Zo’n trip down 
 memory lane vertraagt het 
tempo immers aanzienlijk. 
Sorteer een aantal leuke foto’s 
en stop ze voor elk familielid 
in een envelop. Scan andere 
foto’s en dia’s in en zet ze op 
een usb-stick.
 

Maak een weggooidoos voor de 
allerpersoonlijkste voorwerpen: 
een schoenendoos met foto’s, 
brieven en souvenirs die voor 
uzelf van waarde zijn, maar 
niet bestemd zijn voor anderen. 
Schrijf er met grote letters 
‘WEGGOOIEN’ op.

1.

2.

3.

4.

5.
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w oude vader of moeder is overleden, u 
bent verdrietig, de begrafenis is achter de 
rug en dan komt de volgende horde: het 

huis opruimen. Of liever gezegd: de  Augiasstal 
uitmesten. Bureaulades met ongeordende 
stapels papieren, uitpuilende kledingkasten, om 
nog maar te zwijgen over zolders en schuren vol 
schaatsen, kunstkerstbomen, frituurpannen en 
andere ondefinieerbare zooi. 

Margareta Magnusson vindt het egoïstisch om 
nabestaanden met deze klus op te zadelen. 
Zij schreef Opruimen voor je doodgaat over de 
edele Zweedse kunst van döstädning. Dat begrip 
houdt in dat je nutteloze dingen wegdoet en je 
huis netjes opruimt wanneer je denkt dat de 
tijd nadert om het tijdelijke voor het eeuwige te 
verwisselen. ‘De filosofie van het opruimen voor 
je doodgaat is belangrijk voor iedereen’, schrijft 
de auteur. ‘Het moet écht als we onze dierbaren 
tijd willen besparen als wij er niet meer zijn.’

WARE ZOEKTOCHT 
Na de dood van een dierbare is er al  chaos 
genoeg, aldus Magnusson, dus dan is een puin
hoop in huis het laatste waar de familie op zit 
te wachten. Henk Bukkems, die als professio
neel executeur betrokken is bij de juridische en 
praktische afwikkeling van nalatenschappen, 
maakt inderdaad nogal eens mee dat nabe
staanden een ware zoektocht moeten optuigen 
naar de belangrijke papieren en  waardevolle 
bezittingen van de overledene. ‘Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, maar er is vaak weinig 
orde en overzicht. In de ideale wereld pakken 
mensen het aan zoals Margareta Magnusson. 
In de praktijk ben ik al blij als ze een dossier 
aanleggen waarin staat waar de documenten 
liggen van bankrekeningen, verzekeringen, 
eigendomsbewijzen en contracten. En waar de 
wachtwoorden van accounts als DigiD en sociale 
media te vinden zijn.’

Magnusson adviseert ’vooruit te plannen’ om 
te voorkomen dat nabestaanden ruzie krijgen 
omdat ze allemaal hun zinnen hebben gezet op 
hetzelfde voorwerp. Als voorbeeld noemt ze de 
mooie armband die haar vader ooit aan haar 
moeder gaf. ‘De gemakkelijkste manier om >> 

Begin tijdig met 
het opruimen 
van uw huis. Dan 
hoeft u uw familie 
niet met die klus 
op te zadelen als 
u er niet meer 
bent. Bovendien 
is het voor uzelf 
ook prettig om te 
leven zonder al 
die ballast. Dat 
is de boodschap 
van de Zweedse 
kunstenares 
Margareta 
Magnusson.   

U
Döstädning in 
vijf tips       
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toekomstige conflicten tussen mijn vijf kinderen 
te voorkomen, was hem te verkopen’, schrijft 
ze. Bukkems is bekend met dit fenomeen. ‘Alle 
erfgenamen hebben gelijke rechten. Zij worden 
het vaak niet eens over wat weggaat en wat 
niet, en over wat voor wie is. De erflater kan 
een hoop narigheid voorkomen als hij dat zélf 
bepaalt.’  

CATEGORIEËN
Maar hoe pakt u dat nou concreet aan, dat 
döstädning? Simpel, zegt Magnusson, loop sys
tematisch je huis door, laat alle spullen door je 
handen gaan en doe weg wat je niet meer wilt. 
Het criterium hierbij is: word ik er gelukkig van 
als ik dit bewaar? Wegdoen kan op verschillen
de manieren: weggeven, verkopen of  weggooien. 
Magnusson verdeelde al haar spullen eerst 
in categorieën, zoals boeken, gereedschap en 
meubilair. ‘Begin met een categorie die weinig 
moeite kost. Ik begin altijd met kleren, omdat ik 
weet dat er van alles in mijn kledingkast hangt 
dat ik zelden of nooit aantrek.’ Ze raadt aan om 
dierbaren te vertellen waar je mee bezig bent. 
‘Aardige mensen kunnen dan helpen om zware 
dingen te verplaatsen of spullen naar de kring
loop of vuilstort te brengen.’ 

Foto’s vormen een aparte, emotionele categorie. 
Magnusson gooide foto’s weg die van slechte 
kwaliteit waren of waarop geen enkele per
soon stond die ze kende. Zij kocht speciaal voor 
dit doel een papierversnipperaar. Daar liet ze 
ook brieven in verdwijnen die een ander pijn 
konden doen. ‘Je wilt dat mensen je prettig 
herinneren.’ Toen Magnusson het huis van haar 
overleden moeder opruimde, stuitte ze achterin 
de linnenkast op een paar sloffen sigaretten. 
Oeps, haar moeder was toch gestopt met roken? 
Ieder mens heeft recht op geheimen en zwakke 
punten, aldus de schrijfster. Maar bewaar geen 
dingen die je familie na je dood in verlegenheid 
brengen.  

Bukkems beaamt dat. ‘Stel je voor dat alle erf
genamen tegelijk door je huis struinen, laatjes 
opentrekken en rondneuzen in je privéspul
len. Ik denk weleens: hoe zou de overledene 
dat nu vinden? Daarom is het verstandig als 
 mensen van tevoren een vertrouwenspersoon 
of executeur aanwijzen die de regie voert bij 
het opruimen. Die kunnen zij dan instrueren. 
 Bijvoorbeeld om spullen die niet voor ieders 

ogen bestemd zijn, te vernietigen of weg te gooi
en. Zeker voor alleenstaanden is dat belangrijk, 
omdat er dan geen partner is die deze taak op 
zich kan nemen.’

EIGEN VERHAAL
Döstädning heeft meer dan alleen praktisch nut. 
Volgens Magnusson gaat het om een blijvende 
manier van organiseren die het alledaagse leven 
vergemakkelijkt. Ontspullen is ook een mooie 
manier om je leven te overzien. ‘Elk voorwerp 
heeft zijn eigen verhaal en vaak is het prettig 
om je dat verhaal voor de geest te halen’, schrijft 
ze. Daarnaast haalt het gebruik de dood – en 
de voorbereidingen daarop – uit de taboesfeer. 
Magnusson: ‘Niemand is onsterfelijk, we moeten 
allemaal over de dood praten. Als het moeilijk 
is om daarover te beginnen, dan kunnen we het 
wél hebben over opruimen voor de dood.’  

‘We zouden vaker moeten stilstaan bij de vraag: 
wat gebeurt er als ik er morgen niet meer ben?’, 
zegt ook executeur Bukkems. ‘Kunnen en willen 
mijn erfgenamen mijn huis opruimen? En, be
langrijker nog: wil ík dat? Mensen schuiven het 
voor zich uit, maar als ze eenmaal orde op zaken 
hebben gesteld, geeft dit een enorm opgeruimd 
gevoel. Letterlijk en figuurlijk.’ <<

Wat kunt u regelen 
in een codicil?     

Een codicil is een goedkoop 
en betrekkelijk eenvoudig 
middel om duidelijk te maken 
aan wie u bepaalde zaken 
nalaat of ‘vermaakt’. Denk 
aan sieraden, boeken of delen 
van uw inboedel. Ook kunt u 
uw wensen voor uw uitvaart in 
dit document vastleggen. Een 
codicil kunt u opstellen zonder 
tussenkomst van een notaris. 
De enige eisen zijn dat het 
handgeschreven is en voorzien 
van datum en handtekening. Om 
geld, auto’s, waardevol antiek, 
dure schilderijen of onroerend 
goed rechtsgeldig na te laten, 
moet u een testament opstellen. 
Een testament is ook vereist om 
een executeur te benoemen. 



Uw testament een hele puzzel?
Niet met dit boekje!

Aanvragen is 
gratis en geheel 

vrijblijvend

Ja, stuur mij gratis het 5-stappenboekje

Stuur deze strook als antwoordkaart of in een ongefrankeerde envelop naar het Rode Kruis (adres zie voorzijde).

LG19020

Naam     

Adres    

Postcode   

E-mail 

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer 

M / V

Het Rode Kruis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.rodekruis.nl/privacy
Als u dit boekje aanvraagt gaat u ermee akkoord dat wij u schriftelijk/telefonisch of per email benaderen om uw mening over het boekje en over 
het Rode Kruis te vragen.

Het Nederlandse Rode Kruis merkt 

dat veel mensen het moeilijk vinden 

om een testament te maken. Daarom 

hebben we een handig werkboekje 

gemaakt dat u daarbij helpt. U zult 

merken dat het niet ingewikkeld 

hoeft te zijn. 

Een goed geregeld testament is  

een hele geruststelling, zowel 

 voor uzelf als voor uw naasten.  

U kunt het boekje aanvragen met de 

onderstaande bon, via onze website 

www.rodekruis.nl/5-stappen, 

of door te bellen naar 070 - 44 55 678.  

           Ja, houd mij op de hoogte van hulpverlening of nieuws van het Rode Kruis. 
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Het Nederlandse Rode Kruis merkt dat veel mensen 

het moeilijk vinden om een testament te maken. 

Daarom hebben we een handig werkboekje gemaakt 

dat u daarbij helpt. U zult merken dat het niet 

ingewikkeld hoeft te zijn. 

Een goed geregeld testament is een hele 

geruststelling, zowel voor uzelf als voor uw naasten. 

U kunt het boekje aanvragen met de onderstaande 

bon, via onze website www.rodekruis.nl/5-stappen, 

of door te bellen naar 070 - 44 55 678.  

Het Nederlandse Rode Kruis 

Antwoordnummer 10943 

2501 WB Den Haag
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De vreemdste watertoren staat 
in de tuin van Paleis Soestdijk. Hij 
rond, stomp en relatief klein (ruim 
22 meter). De begane grond is groot 
genoeg om een paard rondjes te laten 
lopen. Dat is ook precies wat hier ooit 
gebeurde. 
In 1674 was landgoed Soestdijk 
aangekocht door stadhouder Willem 
III. Die hield van fraaie tuinen en 
fonteinen. Om deze te laten werken 
was een hoger gelegen  waterreservoir 
nood zakelijk. Willem Meester kreeg 
opdracht een windwatermolen te 
ontwikkelen. Dat werd een rond 
bakstenen reservoir met een plat dak 
en er bovenop een windmolen. Was 
er te weinig wind, dan werd de molen 
aangedreven door een paard. In de 
negentiende eeuw werd de rosmolen 
vervangen door een stoommachine. 
De watertoren is nu een Rijksmonu
ment. Van de oude installaties is niets 
meer over.

De misschien wel vreemdste 
vuurtoren van Nederland werd in 
1630 gebouwd door Maerten Cornelis 
Paeyse, stadstimmerman van Brielle. 
De plaatselijke vroedschap was zijn 
opdrachtgever.
De Stenen Baak, zoals de toren wordt 
genoemd, verving eerdere vuurtorens 
van hout die waren afgebrand. Hij 
functioneerde in samenhang met een 
verplaatsbaar vuurbaken in de duinen 
van Oostvoorne. Als men vanaf een 
schip de beide vuren in één lijn zag, 
was de positie juist om de vaargeul in 
te kunnen varen.
In de 18de en 19de eeuw kreeg de 
toren een militaire functie binnen 
de verdedigingswerken van Brielle. 
 Halverwege de 19de eeuw werd de 
Stenen Baak als vuurtoren officieel 
buiten gebruik gesteld. Na enkele 
restauraties is de toren nu voor het 
publiek toegankelijk.

WATER & VUUR

Tekst Roel Smit

Beeld Roel Smit / Gemeente Brielle

Watertorens zijn er vooral om druk te houden op het waterleidingnet, vuurtorens om de scheepvaart de weg te wijzen. 
Ze horen bij ons industrieel erfgoed, maar hebben vaak hun oorspronkelijke functie verloren.

Het Nederlandse Rode Kruis merkt dat veel mensen 

het moeilijk vinden om een testament te maken. 

Daarom hebben we een handig werkboekje gemaakt 

dat u daarbij helpt. U zult merken dat het niet 

ingewikkeld hoeft te zijn. 

Een goed geregeld testament is een hele 

geruststelling, zowel voor uzelf als voor uw naasten. 

U kunt het boekje aanvragen met de onderstaande 

bon, via onze website www.rodekruis.nl/5-stappen, 

of door te bellen naar 070 - 44 55 678.  

Het Nederlandse Rode Kruis 

Antwoordnummer 10943 

2501 WB Den Haag
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Onze vrijwilligers, hebben een
passie voor dieren én Amsterdam

Voor meer informatie of vragen
Voorlandpad 2
1098 TZ  Amsterdam
Telefoon 0900-2100000
directie@dierenambulance-amsterdam.nl www.dierenambulance-amsterdam.nl

Wij dragen uw huisdier een
warm hart toe! Steunt u ons?
MET UW GIFT KUNNEN WIJ ONS BLIJVEN INZETTEN VOOR 
DE PROFESSIONELE EN PERMANENTE ZORG VAN BEJAARDE 
HONDEN EN KATTEN. WIJ DOEN ER ALLES AAN OM UW 
HUISDIER EEN PLEZIERIGE OUDE DAG TE GEVEN, IN HET 
GEVAL U DAT ONVERHOOPT NIET ZELF KUNT DOEN. 
VOOR BEJAARDE DIEREN ZONDER BAASJE, OF WAARVOOR 
NIET VOLDOENDE MIDDELEN BESCHIKBAAR ZIJN, HEBBEN 
WIJ EEN ADOPTIEFONDS. ELKE STEUN IS WELKOM!  EEN 
GIFT VOOR DE STICHTING NATIONALE DIERENZORG KUNT 
U STORTEN OP ABN AMRO NL41ABNA0472335502, TNV 
STICHTING NATIONALE  DIERENZORG, ONDER VERMELDING 
VAN ‘GIFT’. UW SCHENKING IS VOLLEDIG AFTREKBAAR VAN 
UW BELASTBAAR INKOMEN. 

Stichting Nationale Dierenzorg

Zijdeweg 56

2245 BZ Wassenaar

070-5179852

info@ndz.nl

www.ndz.nl

ASIEL   PENSION   DIERENBEJAARDETEHUIS   CRECHE   DIERENAMBULANCE



Nederland telt vele 
duizenden goede 

doelen. Enkele 
brengen zichzelf 

graag in dit 
speciale katern van 

‘Goed Geregeld!’ 
onder uw aandacht.
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A B

AFRICAN PARKS 
African Parks is een natuurbescher
mingsorganisatie die voor lange duur 
het management van wildparken 
overneemt van de overheid, met als 
doel deze ecologisch, sociaal en 
financieel te verduurzamen.

CONTACT
T: 0343 565019
E: netherlands@africanparks.org
I: www.africanparks.org
IBAN: NL41 ABNA 0432 6337 90

STICHTING AIDSFONDS 
Aidsfonds financiert projecten op 
het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en preventie, 
hulp en zorg in ontwikkelingslanden 
en in Nederland, lobby en toegang tot 
behandeling.

CONTACT
T: 020 62 62 669
E: nalaten@aidsfonds.nl
I: aidsfonds.nl
IBAN: NL46 INGB 0000 0052 06

STICHTING ALS NEDERLAND 
Stichting ALS Nederland werft 
 fondsen voor onderzoek naar oorzaak 
en behandeling van ALS, PSMA en 
PLS, dit zijn dodelijke ziekten! Steun 
onze strijd met een schenking of 
neem ALS op in uw testament.

CONTACT
T: 0886660333
E: info@als.nl
I: www.als.nl
IBAN: NL50 INGB 0000 1000 00

ALZHEIMER NEDERLAND 
Eén op de vijf mensen krijgt demen
tie. Onderzoek naar dementie brengt 
een oplossing dichterbij. Samen 
kunnen we vooruitgang boeken en 
dementie stoppen. Draag hieraan bij 
met een gift in uw testament.

CONTACT
T: 0333032562
E: nalaten@alzheimernederland.nl
I: www.alzheimernederland.nl/
nalaten
IBAN: NL13 INGB 0000 0025 02

NATURA ARTIS MAGISTRA 
ARTIS is een ontmoetingsplek die 
bezoekers, jong en oud, al  generaties 
lang weet te boeien. Door haar 
geschiedenis, de rust en pracht van 
het park, de monumentale panden. 
En natuurlijk door de dieren.

CONTACT
T: 020 5233676
E: k.greven@artis.nl
I: www.artis.nl
IBAN: NL72 RABO 0162 1135 01 
t.n.v. ARTIS

STICHTING ASTMA BESTRIJDING 
Het doel van de stichting Astma 
Bestrijding is belangenbehartiging 
van hen die geconfronteerd worden 
met astma, chronisch obstructieve 
long en luchtwegaandoeningen in de 
ruimste zin des woords. 

CONTACT
T: 0356981078
E: fhvanbeek26@hotmail.com
I: www.astmabestrijding.nl
IBAN: NL54 GILL 0265 9532 00

STICHTING BLINDENHULP
Stichting Blindenhulp geeft finan
ciële hulp aan visueel gehandicapten, 
werknemers, studenten en instel
lingen binnen de blindenzorg. De 
stichting bevordert de oogheelkunde 
en de blindenzorg. 

CONTACT
T: 0703683966
E: info@blindenhulp.nl
I: www.blindenhulp.nl
IBAN: NL10 ABNA 0472 9814 98

HET CONCERTGEBOUW FONDS
Doel: Financieren van de instand
houding en verduurzaming van  
Het Concertgebouw en het realiseren
van het grootschalige muziek  
educatieprogramma.

CONTACT
T: 0205730459
E: fonds@concertgebouw.nl
I: www.concertgebouw.nl/steunons
IBAN: NL90 ABNA 0584 7414 21

STICHTING CORDAID 
Cordaid zet zich al 105 jaar in voor 
armoedebestrijding wereldwijd. 
 Cordaid is de drijvende kracht achter 
de voormalige fondsen Memisa, 
 Mensen in Nood, Kinderstem, Micro
krediet en Bond Zonder Naam. 

CONTACT
T: 070 313 6 233
E: info@cordaid.nl
I: www.cordaid.nl
IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34
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HERSENSTICHTING 
1 op de 4 mensen heeft een hersen
aandoening. Hersenaandoeningen 
zijn helaas hard op weg de grootste 
ziekte van Nederland te worden. Dit 
moet stoppen. Want een hersenaan
doening zet je leven op z’n kop.

CONTACT
T: 070 360 48 16
E:hhindriks@hersenstichting.nl
I: www.hersenstichting.nl
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860

STICHTING IFAW 
IFAW onderneemt actie in het veld of 
lobbyt bij regeringen op het hoogste 
niveau, ons wereldwijde team zet 
zich in om haalbare oplossingen te 
bieden voor dieren, mensen en onze 
leefomgeving.

CONTACT
T: 070335 50 11
E: infonl@ifaw.org
I: www.ifaw.org
IBAN: NL58 INGB 0654 7693 46

JUCONI 
Juconi zet zich in voor kinderen die 
op straat leven in LatijnsAmerika. 
Door middel van opvang, onderwijs, 
voeding, begeleiding en (medische) 
verzorging geven wij hen zicht op een 
hoopvolle toekomst.

CONTACT
T: 070 365 56 50
E: info@juconi.nl
I: www.juconi.nl
IBAN: NL44 INGB 0004 7841 41

VRIENDEN DIERGENEESKUNDE  
Een gezonde toekomst voor dieren, 
belangrijk voor iedereen! Vrienden 
Diergeneeskunde steunt weten
schappelijk onderzoek en innovatieve 
behandelingen die dierenlevens 
duurzaam verbeteren.

CONTACT
T: 06 – 25 15 15 43
E: i.wolframm@uu.nl
I: www.vriendendiergeneeskunde.nl
IBAN: NL43 INGB 0000 0144 75

EPILEPSIEFONDS 
Het Epilepsiefonds zet zich al meer 
dan 125 jaar in voor mensen met 
epilepsie. We willen ervoor zorgen 
dat epilepsie een behandelbare aan
doening wordt waar mensen zo min 
mogelijk last van hebben.

CONTACT
T: 030  634 40 63
E: info@epilepsiefonds.nl
I: www.epilepsie.nl
IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11

HARTPATIËNTEN NEDERLAND
Bij Hartpatiënten Nederland staat 
het belang van de patiënt centraal; 
Onafhankelijk en objectief. We bieden 
betrouwbare informatie, brengen 
lotgenoten samen en staan patiënten 
bij met raad en daad.

CONTACT
T: 0475317272
E: roermond@hartpatienten.nl 
I: www.hartpatienten.nl 
IBAN: NL35 INGB 0000 5940 00
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STICHTING DIERENLOT 
Voor hulp aan dieren in nood, ook bij 
ú in de buurt.

CONTACT
T: 0183563912
E: info@dier.nu
I: www.dier.nu
IBAN: IBAN NL28 INGB 0000 0023 29

STICHTING DIERENNOOD 
Als dierenvriend wil je juist die dieren
helpen die dit het meest nodig hebben. 
Stichting Dierennood doet dat. 
Al 10 jaar. En heel betrouwbaar.
Bekijk onze actuele hulpprojecten: 
www.dierennood.nl

CONTACT
T: 0900  3437366
E: hanno@dierennood.nl
I: www.dierennood.nl
IBAN: NL16 INGB 0004 7841 60

STICHTING NATIONALE 
 DIERENZORG 
De Seniorenclub, onderdeel van 
Stichting Nationale Dierenzorg, zorgt 
voor een mooie oudedagvoorziening 
voor uw huisdier(en) als u en uw 
familie niet meer in staat zijn voor 
hen te zorgen.

CONTACT
T: 0705179852
E: info@ndz.nl
I: www.ndz.nl
IBAN: NL66 INGB 0000 2242 60

Zie ook 
pag.92

Zie 
ook pag.

84/85

Zie ook 
pag.74

Zie ook 
pag.92

Zie ook 
pag.38

Zie ook 
pag.30

Zie ook 
pag.67



G
O

ED
 G

ER
EG

EL
D

 M
A

G
A

ZI
N

E 
W

IN
TE

R
 2

01
9/

20

96

LEGER DES HEILS 
Uw gift heeft impact op iemand als 
Jacoba, die dood wilde, en toen in 
een buurthuis van het Leger des 
Heils een luisterend oor kreeg. Het 
veranderde haar leven. Nalaten kan! 
legerdesheils.nl/nalaten.

CONTACT
T: 088065 31 62
E: nalaten@legerdesheils.nl
I: www.legerdesheils.nl
IBAN: NL72 RABO 0707 0701 71

LILIANE FONDS 
Het Liliane Fonds steunt kinderen  
met een handicap op de armste 
plekken van de wereld. Wij bieden 
deze kwetsbare kinderen sinds 1980 
individuele hulp op maat. Klein
schalig, concreet en doeltreffend.  

CONTACT
T: 073  5189420 / 
0800  7 800 800 (gratis)
E: voorlichting@lilianefonds.nl
I: www.lilianefonds.nl/helpmee
IBAN: NL 08 RABO 0303 0800 00

Logokaart
Voor Mensen met 
een Missie
Deze logokaart kan in zijn geheel 

naar de drukker worden gestuurd. 

Het heeft de  werktekening van 

het gekozen logo als bijlage. 

Stuur deze kaart per mail naar de drukker:

Voor de drukker

De werktekening van het logo 

kan op de computer worden 

bewaard/gedownload. Door 

de bijlage* [linksboven] aan te 

klikken en vervolgens te bewaren 

[zie rechtermuisknop].
* De bijlage(n) worden getoond door de 

volgende stappen:

1 Klik op de knop om het 
volledige scherm te verlaten:

2 Klik op de knop om de  
bijlages te tonen/verbergen:

De full color kleuren staan zowel op de 
pagina hiernaast als in de werktekening.

Blauwzwart:
Cyaan 80
Magenta 90
Geel 0
Zwart 50

Paars:
Cyaan 20
Magenta 100
Geel 0
Zwart 10

Oranjegeel:
Cyaan 0
Magenta 30
Geel 100
Zwart 0

Alle 
papiersoorten

Raster

Full color
O�set
4 Kleuren Geen raster GrootBlauwzwart:

Pantone

276 U
276 C

Paars: 
Pantone

227 U
227 C

Oranjegeel:
Pantone

116 U
1235 C

Ondergrond
Mat | Glans
Textiel
Kunststof

Pantone
Zeefdruk
Mat | Glanzend
3 Kleuren
Zonder raster
Groot

vol scherm

vol scherm

bijlage

bijlage

vol schermvol scherm

vol schermvol scherm

invullen verstuur bewaar

invullen verstuur bewaar

info basis doc >boven

info basis doc >boven MENSEN MET EEN MISSIE 
(STATUTAIRE NAAM ST. CMC) 
Mensen met een Missie is een 
 organisatie voor internationale 
 samenwerking en solidariteit.
Wij komen op de vergeten plekken 
van de wereld op voor hen die niet 
worden gehoord en gezien.

CONTACT
T: 0702199601
E: info@mensenmeteenmissie.nl
I: www.mensenmeteenmissie.nl
IBAN: NL53 RABO 017 89 90 000

GEREGELD!GOED
GIDS VOOR GULLE GEVERS >>
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KANSFONDS 
Kansfonds helpt mensen omzien naar 
de kwetsbaarsten in onze samen
leving, zodat niemand buitengesloten 
raakt. Jaarlijks steunen we ruim 
500 initiatieven in NL die helpen om 
hun situatie te doorbreken.

CONTACT
T: 035  626 10 23
E: info@kansfonds.nl
I: www.kansfonds.nl
IBAN: NL20 INGB 0660 9712 40

STICHTING KINDEREN 
 KANKERVRIJ 
KiKa zet zich in voor meer onder
zoek naar kinderkanker omdat het 
doodsoorzaak nummer 1 door ziekte 
is. Met uw donatie helpt u mee aan 
betere behandelingen en snellere 
genezing van zieke kinderen. 

CONTACT
T: 020 3458535
E: nalaten@kika.nl
I: www.kika.nl
IBAN: NL89 INGB 0000 0081 18

KWF KANKERBESTRIJDING 
Heeft u vragen over uw testament 
of over nalaten aan een goed doel? 
Wilt u persoonlijk advies? Wij helpen 
u graag. Neem geheel vrijblijvend 
contact op met onze relatiemanager 
Lenneke Goslings.

CONTACT
T: 020  570 04 60 
E: nalateninfo@kwf.nl
I: www.kwf.nl/nalaten
IBAN: NL23 RABO 0333 7779 99

STICHTING MS RESEARCH
Stichting MS Research is dé organi
satie die wetenschappelijk onderzoek 
naar MS financiert en stimuleert. Ook 
geeft zij voorlichting over (leven met) 
MS en bevordert zij goede zorg voor 
mensen met MS.

CONTACT
T: 0715 600 500
E: contact@msresearch.nl
I: www.msresearch.nl
IBAN: NL17 INGB 0000 0069 89

NIERSTICHTING 
Nierschade voorkomen en nierziekten 
genezen; nierpatiënten hun leven 
teruggeven en de best mogelijke 
behandeling en steun bieden.

CONTACT
T: 0356978074
E: cindyletschert@nierstichting.nl
I: www.nierstichting.nl
IBAN: NL55 INGB 0000 3880 00

STICHTING PARKINSONFONDS 
Dankzij de steun van  donateurs 
 financiert ParkinsonFonds  ver  
nieuwend medisch wetenschappelijk 
onderzoek. Gericht onderzoek is 
de enige manier om Parkinson in 
de  toekomst te voorkomen of te 
genezen.

CONTACT
T: 0235540755
E: info@parkinsonfonds.nl
I: www.parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10 ABNA 0504 2015 30
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WILDE GANZEN 
Per jaar steunt Wilde Ganzen 
 honderden projecten in Afrika, 
 ZuidOost Azië en Midden Amerika  
op het gebied van onderwijs, gezond
heidszorg, wateren sanitatie,  
en voedselzekerheid.

CONTACT
T: 0356251030
E: info@wildeganzen.nl
I: www.wildeganzen.nl
IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00

STICHTING VLUCHTELING 
Stichting Vluchteling biedt levens
reddende noodhulp aan vluchtelingen 
en ontheemden in ‘s werelds grootste 
humanitaire crises. Ook helpen we 
in langdurige crises of bij weder
opbouw. 

CONTACT
T: 0703468946
E: MarcPesch@vluchteling.nl
I: www.vluchteling.nl
IBAN: NL48 INGB 0000 0009 99

VLUCHTELINGENWERK 
 NEDERLAND 
Wilt u ook in de toekomst iets 
betekenen voor vluchtelingen in ons 
land? Neem dan VluchtelingenWerk 
Nederland op in uw testament. Vraag 
vrijblijvend onze Oriëntatiegids aan  
of bel met Onno Yska.

CONTACT
T: 020 346 72 15
E: oyska@vluchtelingenwerk.nl
I: www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten
IBAN: NL60 INGB 0000 1234 88

WERELD KANKER ONDERZOEK 
FONDS 
Wij zijn al meer dan 25 jaar de 
 autoriteit in Nederland op het gebied 
van voeding, leefstijl en kanker.  
Wij helpen mensen gezonde keuzes 
te maken om sterker te staan 
 tegenover kanker.

CONTACT
T: 020344 9595
E: informatie@wkof.nl
I: www.wkof.nl
IBAN: NL51 ABNA 0424 3563 09
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STICHTING PARKINSON  
NEDERLAND
Bijeenbrengen, beheren en toewijzen 
van gelden om de kwaliteit van het 
leven van en de zorg voor de
Parkinsonpatiënten te verbeteren.

CONTACT
T: 0652572977
E: toonschulte@gmail.com
I: www.stichtingparkinson.nl
Contactpersoon: T. Schulte
IBAN: NL07 INGB 0009 475727

PAX 
Vrede. Wie durft?

PAX werkt samen met betrokken 
 burgers en partners aan de bescher
ming van burgers tegen oorlogs
geweld, aan het beëindigen van 
gewapend geweld en het opbouwen 
van rechtvaardige vrede.

CONTACT
T: 030  233 33 46
E: info@paxvoorvrede.nl
I: www.paxvoorvrede.nl
IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00

STICHTING ReumaNederland 
ReumaNederland werkt keihard aan 
een toekomst zonder reuma en een 
beter leven met reuma. Uw bijdrage 
maakt het mogelijk om fors te blijven 
investeren in wetenschappelijk 
onderzoek. Helpt u ons ook?

CONTACT
T: 0205896464
E: info@reumanederland.nl 
I: www.reumanederland.nl
IBAN: NL64 ABNA 0433 533 633
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UW ORGANISATIE VERMELD  
IN DE GIDS VOOR GULLE 

GEVERS?

Neem voor meer informatie en de 
voorwaarden contact op met  

Sales and Services via 0229 211 211 
of per email  

administratie@salesandservices.nl
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African Parks

www.africanparks.org

Aidsfonds

www.aidsfonds.nl

ALS Nederland, Stichting

www.als.nl

Alzheimer Nederland

www.alzheimernederland.nl

Artis

www.artis.nl

Astmabestrijding, Stichting

www.astmabestrijding.nl

Bartimeus: fonds

www.steunbartimeus.nl

Blindenhulp, Stichting

www.blindenhulp.nl

Centraal bureau Fondsenwerving

www.cbf.nl

Concertgebouw NV, Het

www.concertgebouw.nl.steunons

Cordaid

www.cordaid.nl

Dierenambulance Amsterdam

www.dierenambulanceamsterdam.nl

Dierenlot, Stichting

www.dier.nu

Stichting Dierennood

www.dierennood.nl

Dierenzorg, Stichting Nationale

www.ndz.nl

Diergeneeskunde Universiteit 

Utrecht

www.vriendendiergeneeskunde.nl

Edukans

www.edukans.nl

Epilepsiefonds

www.epilepsie.nl

Hartpatiënten Nederland

www.hartpatienten.nl

Hersenstichting Nederland

www.hersenstichting.nl

De Hollandsche Molen

www.molens.nl

IFAW, International Fund for Animal 

Welfare

www.ifaw.org

Juconi, Stichting Hoop voor 

straat- en Zwerfkinderen

www.juconi.nl

Kansfonds, Geven om een ander

www.kansfonds.nl

Kenniscentrum Filantropie, Stichting

www.kennisbankfilantropie.nl

KiKa, Stichting Kinderen 

Kankervrij

www.kika.nl

KNRM

www.knrm.nl

KWF Kankerbestrijding

www.kwf.nl/nalaten

Leger des Heils

www.legerdesheils.nl

Liliane Fonds, Stichting

www.lilianefonds.nl/helpmee

Mensen met een Missie

www.mensenmeteenmissie.nl

MS Research, Stichting

www.msresearch.nl

Natuurmonumenten, Vereniging

www.natuurmonumenten.nl

Nierstichting Nederland

www.nierstichting.nl

Parkinson Fonds

www.parkinsonfonds.nl

Parkinson Nederland, Stichting

www.stichtingparkinson.nl

PAX

www.paxvoorvrede.nl

Reuma Nederland, Stichting

www.reumanederland.nl

Rode Kruis, Het Nederlandse

www.rodekruis.nl

Terre Des Hommes, Stichting

www.tdh.nl

KNCV Tuberculose Fonds

www.kncvtbc.org/nalaten

Vluchteling, Stichting

www.vluchteling.nl

VluchtelingenWerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

www.wkof.nl

Wilde Ganzen, Stichting

www.wildeganzen.nl
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Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, 
Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.  
Of bestel via: www.knrm.nl/boek

Achternaam  Voorletters m/v

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer  Geboortedatum

Wij leggen uw gegevens vast om uitvoering te geven aan uw aanvraag en u op passende wijze op  
de hoogte te houden van onze werkzaamheden en fondsenwervende acties. Als u daar geen prijs op 
stelt, kunt u een e-mail sturen naar donateur@knrm.nl. Zie ook: www.knrm.nl/privacy-statement.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

21
78

  Ja, ik ontvang graag gratis 
het boek “Wie goed doet...,  
waarom heten reddingboten 
zoals ze heten”.

  Ja, ik wil graag een vrijblijvend 
persoonlijk gesprek over  
schenken of nalaten met  
Cora Bartels of Cees Prins.

Meer weten over schenken en nalaten? Stuur vrijblijvend deze bon op.

Bestel vandaag nog GRATIS het  
inspirerende verhalenboek!

“ Onze zoon leeft voort via deze reddingboot”
Het gezin Wijsenbeek had een gezamenlijke passie: zeilen. 
Maar toen ze terugkwamen van een zeilwedstrijd, gebeurde 
er iets verschrikkelijks: ze werden aangereden en dit ongeluk 
werd hun tienerzoon Nikolaas fataal… “Het was het begin 
van een inktzwarte periode”, vertelt vader André. Het water 
bood het getroffen gezin troost. “We waren al heel lang 
donateur van de KNRM. En het leek ons een prachtig idee om 
een stap verder te gaan en een reddingboot te schenken.”
  

Die boot, de Nikolaas Wijsenbeek, kwam er in 2009.  
“De schenking was in de eerste plaats bedoeld als  
In Memoriam, maar het heeft ons ook veel positivisme
gebracht”, aldus moeder Hetty. “Onze zoon leeft voort  
via deze reddingboot.” André en Hetty zijn ‘gewone’ mensen 
die buitengewone dingen doen voor de KNRM. Hun verhaal 
staat in het boek “Wie goed doet…”. Een eerbetoon aan  
mensen die ons werk op een bijzondere manier steunen.

KNR1181298193907_Adv_Schenken_en_nalaten_Knipstrook_2178_220x297mm_A.indd   1 9-10-2019   16:23:54
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Cordaid zet zich al meer dan 100 jaar in voor de meest kwetsbare mensen ver weg en 
dichtbij. Mensen die getroffen zijn door oorlog, onrecht of (natuur) rampen. We bieden 
noodhulp en zorgen er daarna voor dat mensen weer een veilig, vreedzaam en mens
waardig bestaan kunnen opbouwen. Met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. 
Cordaid is de familienaam van de voormalige fondsen Memisa, Mensen in Nood, 
Microkrediet, Kinderstem en Bond Zonder Naam

SAMEN VERDER KIJKEN 
DAN HET LEVEN LANG IS
Cordaid biedt u de executeurservice aan.  

Kent u uw executeur al?
Het lijkt misschien een rare vraag. Maar bij Cordaid hebben we het 

daar regelmatig over. Vooral als we spreken met mensen die hun 

nalatenschap aan Cordaid willen geven. Hun zorg is vaak dat ze familie 

of vrienden dan met de rompslomp van uitvaart en administratie 

opzadelen. Cordaid tot executeur benoemen is dan een 

geruststellende oplossing. We bieden deze executeurservice graag 

aan, overigens wel na voorafgaand overleg. Op deze manier kunnen 

we iets terug doen voor alle mensen die Cordaid in hun testament 

willen opnemen. 

Bent u geïnteresseerd in onze executeurservice? Wij sturen u graag  

een ‘Memo voor de executeur’ toe. Neem hiervoor contact op met de 

notarieel jurist van Cordaid, mr. Mariëlle Lindeboom, 0703616264. 

Mailen kan ook: nalaten@cordaid.nl


