Ook als je er niet
meer bent,
kan je nog meer
betekenen dan
je denkt.

Neem een goed doel op in je testament
Een initiatief van vzw EMO in samenwerking met
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e denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen
van een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Het is dus goed hierover na te denken, zodat uw nalatenschap een bestemming krijgt die past bij uw persoonlijke voorkeur. En het is een bijzonder geruststellend idee te
weten dat alles goed geregeld is.
Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament. Het goede doel geniet van een bijzonder
gunstig en vlak successietarief. Dit tarief varieert naargelang het Gewest waar uw nalatenschap openvalt. Successierechten zijn immers geen federale materie, maar wel een gewestmaterie.
Nalatenschap valt open in:

Successietarief:

Het Vlaams Gewest:

8,8%

Het Waals Gewest:

7%

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
- organisaties die een fiscaal attest
voor de inkomstenbelasting kunnen afleveren.
- organisaties die geen dergelijk fiscaal attest
kunnen afleveren.

12,5%
25%

Door een goed doel op te nemen in uw testament kan u uw bezit na uw dood een speciale bestemming geven. En doet
u iets blijvends voor een betere en mooiere wereld.
testament.be is een nationale campagne die door 46 maatschappelijke organisaties is opgericht om u te informeren over
de mogelijkheid om via uw nalatenschap aan een goed doel te geven.
testament.be, postbus 1444, 1000 Brussel
Op het telefoonnummer 02 210 53 00 of het mailadres info@testament.be kunt u terecht voor eerstelijnsvragen over
uw erfenis of testament.

Hoe geven?
Wenst u een stukje van uw vermogen aan een maatschappelijke organisatie na te laten, dan moet u een testament schrijven.
Het bepaald goed of de bepaalde som die u in uw testament nalaat aan een persoon of een organisatie wordt ‘legaat’ genoemd.
Er bestaan drie soorten ‘legaten’.
1. Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt geen gedeelte of percentage van de nalatenschap, maar wel een welbe
paalde som geld of een precies omschreven goed, zoals bijvoorbeeld een huis, alle juwelen, een schilderij, ...
2. Een legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen, bijvoorbeeld
een vierde van de goederen, alle roerende of alle onroerende goederen, de helft van de onroerende goederen, ...
3. Een algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat.
Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen. Zij ontvangen enkel
de rest van de nalatenschap waarover u niet op een andere wijze (via een bijzonder legaat of via een legaat ten
algemene titel) heeft beschikt.
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Indien u geen testament maakt, regelt de wet uw erfenis
Heeft u geen testament gemaakt, dan regelt de wet uw erfenis. Uw kinderen (en/of langstlevende echtgenoot of echtgenote)
erven dan uw nalatenschap. Heeft u geen kinderen dan bepaalt de wet welke familieleden erven (in principe familieleden tot
de vierde graad – familieleden in een verdere graad kunnen eventueel door plaatsvervulling tot uw nalatenschap komen).
Als u geen wettelijke erfgenamen heeft en geen testament heeft opgemaakt, dan gaat uw nalatenschap naar de Staat.

Het voorbehouden deel
Indien u zich niet in voornoemde wettelijke regeling kunt vinden (bv. omdat u een deel van uw nalatenschap aan een goed doel
wil nalaten), dan kan u via uw testament een andere regeling uitwerken. Opgepast: uw vrijheid is hier niet onbeperkt! Sommige
personen zijn immers niet alleen “wettelijke” erfgenamen, maar ook “reservataire” erfgenamen. Dit betekent dat zij steeds
recht hebben op een voorbehouden erfdeel (ook wel reserve genoemd) in de nalatenschap. Een testament kan hieraan geen
afbreuk doen. Zo heeft een langstlevende echtgenoot of echtgenote steeds recht op de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik. Kinderen hebben eveneens een voorbehouden erfdeel, waarvan de omvang afhangt van het aantal kinderen. Eén kind
heeft altijd recht op de helft van uw nalatenschap. Bij twee kinderen is dat voorbehouden deel twee derde van uw nalatenschap
en bij drie of meer kinderen is dat drie vierde.
Maar er blijft dus ook steeds een beschikbaar deel over, waarover u vrij in uw testament kan beschikken. Dat deel kan u vrij
geven aan wie dan ook.

Het beschikbaar deel
Als u geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel heeft (bv. echtgenoot of echtgenote, kinderen, kleinkinderen, of ouders), heeft u het recht het geheel of een deel van uw vermogen over te maken of te schenken aan een stichting of vereniging.
Schenkt u aan een stichting of vereniging in de vorm van een duolegaat, dan kunnen uw andere erfgenamen overigens flink
wat successierechten besparen. Meer uileg op pagina 7.

Hoe kan men een testament voor het goede doel opstellen?
Een testament is een akte waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, beschikt over het geheel of een deel
van zijn goederen. Belangrijk is dat u weet dat u een testament ten alle tijde kan herroepen.
Er bestaan drie soorten testamenten.
1. het openbaar, notarieel of authentiek testament: wordt door de erflater aan de notaris gedicteerd, in aanwezigheid van
twee getuigen of een tweede notaris. De tussenkomst van de notaris biedt meer zekerheid inzake de correcte juridische
verwoording van de wil van de testator. De notaris verzekert tevens de bewaring van het testament.
2. het eigenhandig testament: dit testament wordt volledig door de erflater met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend. Het mag op elk papier en in elke taal worden geschreven. Het eigenhandig testament is de meest gebruikte vorm
van laatste wilsbeschikking. Er is geen tussenkomst van een notaris vereist zodat er geen kosten aan verbonden zijn. Het
eigenhandig testament heeft echter diverse nadelen. Doordat geen notaris bij de opstelling betrokken is, bestaat er onzekerheid omtrent de rechtsgeldigheid van het testament en mogelijks ook onduidelijkheid omtrent de inhoud van het
testament. Bovendien bestaat er een reëel gevaar op verlies of vernietiging van het testament. Daarom is het aangewezen
om een eigenhandig testament in bewaring bij een notaris te geven. Indien in een eigenhandig testament een algemene
legataris wordt aangewezen, dan moet hij bij de Rechtbank van eerste aanleg de inbezitstelling vorderen. De bewijskracht
van een eigenhandig testament is bovendien veel beperkter.
3. het internationaal testament: deze vorm is aan te raden bij nalatenschappen met een internationaal karakter. Dit is het
geval wanneer de erflater, een erfgenaam of legataris of een vermogensbestanddeel zich in het buitenland bevinden. Net
zoals een openbaar testament vereist het de tussenkomst van een notaris. Een internationaal testament komt in verschillende fases tot stand. In een eerste fase wordt een onderhands geschrift opgesteld. In tegenstelling tot een eigenhandig testament dient dit onderhands geschrift niet met de hand door de erflater zelf te worden geschreven. Ook een
derde kan het onderhands geschrift opstellen. Het mag ook getypt worden. Dagtekening en handtekening zijn evenmin in
deze fase vereist. In een tweede fase wordt het testament door de testator in aanwezigheid van twee getuigen aan de notaris aangeboden. Hierbij dient de testator een dubbele verklaring af te leggen: 1) hij moet verklaren dat het aangeboden
onderhands geschrift zijn testament is en 2) dat hij de inhoud ervan kent. Daarna volgen dagtekening en handtekening.
Het onderhandse geschrift wordt in een omslag bewaard en in aanwezigheid van de erflater en de getuigen verzegeld. In
een derde fase hecht de notaris een verklaring aan het testament waaruit blijkt dat alle wettelijke vereisten zijn voldaan.
Omslag en verklaring worden onder de minuten van de notaris bewaard.
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Bij het opstellen van een testament is de voorbereiding essentieel
Alleen door het opmaken van een testament kan u ervoor zorgen dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. Bovendien voorkomt u mogelijke vervelende situaties. Voor uw nabestaanden is het prettig om te weten dat ze met al uw wensen rekening kunnen houden. Niet alleen voor mensen met een groot vermogen is een testament dus belangrijk. Elkeen vindt
er gemoedsrust door.

1. Maak een overzicht van al uw bezittingen:
- uw onroerend vermogen (huis, stuk grond);
- uw roerend vermogen (bankrekeningen, spaartegoeden, effectenrekeningen, aandelen, inhoud van een bankkluis, uw
auto of ander vervoermiddel, juwelen, kunst of andere kostbare voorwerpen);
- uw eventuele schulden.

2. Denk goed na over wie u wilt opnemen in uw testament.
Door het opmaken van een testament kunt u zelf bepalen wie u iets wilt nalaten. Vermeld van de betreffende personen de
volledige naam, de adresgegevens, de geboortedatum en de geboorteplaats. Indien u een goed doel opneemt in uw testament, vermeld dan duidelijk de naam, het adres en eventueel andere identiteitsgegevens van de begunstigde organisatie. Het kan aangewezen zijn te vermelden dat, indien dit goed doel op het ogenblik van uw overlijden niet langer zou
bestaan, een andere organisatie met een gelijkaardig doel de begunstigde zal zijn. Hierbij dient de vervangende organisatie voldoende precies aangeduid te worden.

3. Bedenk wat u wenst na te laten.
Nadat u een overzicht heeft gemaakt van alle bezittingen en schulden en van de mensen of organisaties die u wat wenst
na te laten, kunt u vastleggen wat u dan aan wie wilt nalaten. Als u het moeilijk vindt om dit te bepalen, overleg dan eens
met een vertrouwenspersoon.

4. Overweeg de benoeming van een testamentuitvoerder.
U kan eventueel een testamentuitvoerder in uw testament benoemen. Hij zal waken over de concrete uitvoering van het testament, namelijk dat uw erfgenamen of algemene legataris(sen) de erfenis vereffenen zoals in uw testament is bepaald.
Als testamentuitvoerder kan u een vertrouwenspersoon (familielid of vriend/vriendin) kiezen, maar ook een professioneel
zoals een notaris of advocaat. Het benoemen van een testamentuitvoerder is enkel aangewezen indien er een gerechtvaardigde vrees bestaat dat uw erfgenamen of algemene legataris(sen) uw testament niet zullen uitvoeren zoals door u is
bepaald.

5. Noteer hoe u uw uitvaart wenst geregeld te zien.
Het is voor nabestaanden belangrijk om aan de laatste wens van een naaste te kunnen voldoen. Vandaar dat wij u adviseren om te noteren hoe u de uitvaart geregeld zou willen hebben. U kunt bijvoorbeeld de locatie en de muziek bepalen, maar
ook of u wilt dat dit in grote of kleine kring plaatsvindt. U kan ook een “bezorger van uw stoffelijk overschot” in uw testament
benoemen. Die persoon is dan verantwoordelijk voor de concrete organisatie van uw uitvaart, overeenkomstig uw uiterste
wilsbeschikkingen terzake.

6. Ga vervolgens naar de notaris.
Als u alle voornoemde gegevens heeft verzameld, raden wij u aan om naar de notaris te gaan. U bent nu goed voorbereid
om uw testament met hem te bespreken. Als deskundige helpt de notaris u met de juridische aspecten van het opstellen
van een testament. Hij kan u adviseren, keuzes helpen maken en oplossingen aanreiken. Hij kan u ook adviseren welke testamentvorm in uw specifieke situatie aangewezen is. Zo bent u gerust dat uw dierbaren zonder zorgen achterblijven. Dat
willen we toch allemaal?

7. Uw testament is op elk ogenblik te wijzigen.
Het is ook verstandig om na belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie of in uw vermogen (bvb. verkoop van
onroerend goed) met uw notaris te overleggen of in uw testament bepaalde aanpassingen nodig zijn. Alleen het laatst geschreven testament zal dan in aanmerking genomen worden (tenzij het laatste testament eventueel ruimte laat voor de uitvoering van vroegere testamenten).
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Voorbeeld van een eigenhandig testament, nog steeds de goedkoopste oplossing.
datum
Ik, ondergetekende ... geboren te ... op ... en wonende in ... verklaar mijn testament als volgt op te maken
Ik herroep alle vorige testamenten en bepaal dat:
Mijn eigendom, gelegen te ... wordt nagelaten aan mijn neef Jan Jans, geboren op ...
Mijn roerende goederen worden nagelaten aan de organisatie ... gelegen te ...
Dit is mijn laatste wilsbeschikking.
Eigenhandig geschreven te Brugge.
Gebruikelijke handtekening

Het eigenhandig testament is dan misschien de goedkoopste en de eenvoudigste oplossing, het heeft echter diverse nadelen (zoals hierboven beschreven).

Heeft u geen erfgenamen in de rechte lijn (kinderen of kleinkinderen), echtgenoot,
echtgenote of samenwonende partner, dan verzeilen uw erfgenamen al snel in hoge
en progressieve successietarieven:
Tussen broers en zussen in het Vlaams Gewest
Eerste schijf: van 0,01€ tot 75.000€
30%
Tweede schijf: van 75.000€ tot 125.000€ 55%
Derde schijf: vanaf 125.000€
65%
Tussen anderen in het Vlaams Gewest
Eerste schijf: van 0,01€ tot 75.000€
Tweede schijf: van 75.000€ tot 125.000€
Derde schijf: vanaf 125.000€

45%
55%
65%

Ter vergelijking
In de rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden in het Vlaams Gewest
Eerste schijf: van 0,01€ tot 50.000€
3%
Tweede schijf: van 50.000€ tot 250.000€ 9%
Derde schijf: vanaf 250.000€
27%
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Alle beetjes helpen.
Het duolegaat: dit is een geschikte techniek indien u een deel van uw bezittingen aan een goed doel wenst na te laten, zonder uw erfgenamen (of legatarissen) hierdoor te benadelen. Meer nog, in bepaalde gevallen kan het duo-legaat uw erfgenamen of legatarissen zelfs een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren.
Het duolegaat kan omschreven worden als een dubbele testamentaire beschikking. Hierbij legateert u een bepaald deel van
uw vermogen aan het goede doel. U legt het goede doel hierbij de last op om – naast de successierechten op het eigen legaat
– ook de successierechten van het erfdeel van de andere legatarissen te betalen. Deze techniek kan een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren. Dat kan ertoe leiden dat uw erfgenamen of nadere legatarissen netto zelf meer overhouden.
Een vereenvoudigd voorbeeld zal dit verduidelijken.
Stel: u heeft uw fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest en wenst uw neef een roerend vermogen van 50.000€ na te laten.
Indien u geen duolegaat opmaakt, dan zal uw neef als volgt belast worden:
Vlaams Gewest
Bruto legaat
Successierechten aan 45%
Netto

Neef
50.000€
- 22.500€
27.500€

Overheid
22.500€
22.500€

Stel: u laat een deel van uw vermogen aan een goed doel na, onder de last om de successierechten die rusten op het deel van
uw neef, te betalen. Dit duolegaat levert het volgende resultaat op:
Vlaams Gewest
Bruto legaat
Successierechten op deel neef:
45%
Op deel goed doel 8,8%
Netto

Neef
30.000€

Goed doel
20.000€

Overheid

30.000€

- 13.500€
- 1760€
4.740€

13.500€
1.760€
15.260€

Uw neef houdt netto meer over, terwijl het goed doel ook begunstigd wordt. Er worden bovendien minder successierechten
betaald.
De berekening zal verschillend zijn naargelang de omvang van uw vermogen en naargelang het gewest waarin uw nalatenschap
openvalt. Tot slot dient u voor ogen te houden dat uw vermogen doorheen de tijd kan evolueren en dat u steeds zal moeten
nagaan of uw testament nog aan de omvang van uw vermogen is aangepast. Daarom is professionele hulp bij het opstellen
van een duo-legaat naar onze mening onmisbaar.
Voorbeeld van een eigenhandig geschreven testament waarin een duolegaat is opgenomen.
Datum
Ik ondergetekende, ……, wonende te…. en geboren op….. herroep alle vorige wilsbeschikkingen en wens
mijn nalatenschap als volgt te verdelen.
Mijn neef Jan Jans, geboren op….. krijgt 30.000,-€
De organisatie….., gelegen te ….. krijgt 20.000,-€. Ik leg deze organisatie de last op om de successierechten op het legaat aan mijn neef te betalen.
Dit is mijn laatste wilsbeschikking,
Gemaakt te Brugge,
(wettelijke handtekening)

Meer voordeel met professionele hulp
Vraag raad aan uw notaris, advocaat, bankier.
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Wenst u vrijblijvend meer informatie of een vertrouwelijk gesprek met een medewerker van uw voorkeur organisatie, aarzel dan niet om contact op te nemen

11.11.11
11.11.11 werkt samen met haar 70 lidorganisaties en 340 vrijwilligerscomités aan één gezamenlijk doel: een
rechtvaardige wereld zonder armoede. Miljoenen mensen strijden dagelijks voor een menswaardig bestaan.Om
deze mensen te helpen bundelt 11.11.11 de krachten, in het Noorden én in het Zuiden. Zo krijgt de organisatie
meer politieke slagkracht. Deze aanpak stelt mensen in ontwikkelingslanden in staat om op eigen benen te
staan en geeft een duurzame toekomst aan de volgende generaties.
www.11.be/11 - info@testament.be - 02 210 53 00

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle
mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. De activisten worden gedreven door verontwaardiging over
ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn
voor alle mensen.
www.amnesty.be – info@testament.be - 02 210 53 00

APOPO
Apopo vzw is een humanitaire organisatie die kwetsbare Afrikaanse gemeenschappen ondersteunt door hen
aan te leren hoe ze Afrikaanse ratten kunnen trainen om humanitaire detectietaken uit te voeren: opsporing van
landmijnen en van tuberculose. Apopo biedt een Afrikaanse oplossing voor een Afrikaans probleem en redt daarmee ettelijke mensenlevens. Door haar acties biedt Apopo Afrikaanse gemeenschappen een uitzicht op minder
afhankelijkheid van westerse hulp.
www.apopo.org - info@testament.be - 02 210 53 00

BLINDENZORG LICHT & LIEFDE – VLAAMS OOGPUNT
Netwerk van samenwerkende solidariteitsprojecten van, met en voor blinden en slechtzienden. Actief in Vlaanderen, Brussel en met speerpuntprojecten ook in Wallonië. De organisatie werkt voor het grootste deel dankzij
giften en legaten en een massa goede wil van duizenden vrijwilligers. Meer en meer vindt de bejaarde blinde of
zwaar slechtziende persoon ook de weg naar deze organisatie. In de Vlaamse Oogpunten te Brugge,Kortrijk,
Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt is de organisatie beschikbaar voor iedereen die met het leven zonder of met minder zicht rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft. Voor alle vormen van dienstverlening,
maar ook voor het opkomen voor de positie, de belangenbehartiging, vorming, opleiding, aanpassen van woning,
werk, hulpmiddelen, ook hoogtechnologische, verlichting enz., kan men bij de Vlaamse Oogpunten terecht.
www.blindenzorglichtenliefde.be - info@testament.be - 02 210 53 00

BOND BETER LEEFMILIEU
Bond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Het
doel? Duurzame zorg voor een gezond leefmilieu in Vlaanderen en daarbuiten: zuivere lucht, helder water, een stabiel klimaat, open ruime, levende natuur, ... De middelen? Grootschalige publiekscampagnes met duizenden deelnemers per jaar - daarmee bewijst BBL dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt. Gerichte
lobbycampagnes om politici en bedrijfsleiders te overtuigen van het belang van een doortastend milieubeleid. En
gedegen advies voor de lidverenigingen. Omdat Bond Beter Leefmilieu vindt dat bruisende milieuverenigingen de
beste garantie zijn voor een toekomst voor mens en natuur.
www.bondbeterleefmilieu.be - info@testament.be - 02 210 53 00

BOND ZONDER NAAM
Bond zonder Naam is een maatschappijkritische beweging die het beste in mensen versterkt. Met zijn initiatieven vertaalt BZN dagelijks waarden naar concrete actie, waarbij de klemtoon steeds ligt op de eigen leefomgeving. BZN is vooral bekend van de spreuken. Daarnaast is BZN ook actief op andere terreinen, zoals o.a. werk
maken van waarden met jongeren, kinderrechten en opvoedingsondersteuning, gelijke kansenrecht, armoedebestrijding en zingeving.
www.bzn.be - info@testament.be - 02 210 53 00

BROEDERLIJK DELEN
Broederlijk Delen strijdt tegen armoede en onrecht in het Zuiden. Het zet zelf geen projecten op in het Zuiden maar
vertrekt vanuit de eigen plannen en talenten van de mensen ter plaatse. Groepen mensen beslissen zelf welke
problemen ze aanpakken en hoe ze dat doen. Alleen zo zijn projecten echt aangepast aan de plaatselijke situatie en leiden ze tot duurzame verandering. Broederlijk Delen steunt 250 partnerorganisaties in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.
www.broederlijkdelen.be - marc.vertommen@broederlijkdelen.be - 02 213 04 39

CBM
CBM wil de levenskwaliteit van mensen met een handicap verbeteren. 80% van de 650 miljoen mensen met een
handicap leeft in de armste landen van de wereld. Veel handicaps ontstaan door armoede. Wie een handicap
heeft, blijft vaak gevangen in armoede, heeft geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg en wordt verstoten door een gemeenschap die geen rekening houdt met handicaps. CBM wil deze vicieuze cirkel van handicap
en armoede doorbreken.
www.cbmb.be - sabine.depauw@cbmb.be - 02 412 08 08

CHILD FOCUS
De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam Child Focus. Het is een onafhankelijke stichting van openbaar nut. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt Child Focus alles in het werk
om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan. Om een verdwijning, ontvoering
of seksueel misbruik te melden, volstaat één noodnummer, het nummer 110. Mensen die kinderpornografisch
materiaal op internet vinden, kunnen dit anoniem melden op het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be.
www.childfocus.be - info@testament.be - 02 210 53 00

DE ROMA
Na 20 jaar leegstand en verwaarlozing opende in mei 2003 de 80 jaar oude cinema opnieuw zijn deuren, dankzij de hulp van vele vrijwillige handen. Op het programma van De Roma staan vandaag culturele activiteiten en
feestelijke evenementen, gaande van klassieke concerten, wereldmuziek, jazz, pop en het levenslied, over oude
en nieuwe films, tot theatervoorstellingen, dansnamiddagen en volksbals, maar ook kinderrommelmarkten en
tentoonstellingen.
www.deroma.be - info@testament.be - 02 210 53 00

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN
“Wanneer de kudde sterft, sterf het dorp” Dierenartsen Zonder Grenzen is in de allerarmste streken ter wereld in
de weer om levens te redden. Levens van vee maar vooral levens van mensen! Want in de meeste ontwikkelingslanden is veeteelt een onmisbare bron van voedsel. Wanneer de kudde ziek is, is het hele dorp in gevaar.
Diergeneeskundige hulp en onderwijs aan de lokale bevolking zijn daarom een absolute noodzaak.
www.dzg-belgium.org - info@testament.be - 02 210 53 00

DOKTERS VAN DE WERELD
Dokters van de Wereld verleent overal ter wereld, dus ook in België, medische en psychosociale hulp aan de
meest kwetsbaren onder ons: van daklozen over straatkinderen tot verpauperde volkeren. Dokters van de Wereld doet echter meer dan zich daadwerkelijk inzetten voor toegang tot en recht op gezondheidszorg. Zij getuigen ook over elke inbreuk op de menselijke waardigheid. Zij helpen de mensen die de wereld beetje bij beetje
vergeet.
www.doktersvandewereld.be - donatienne.baise@doktersvandewereld.be - 02 648 69 99

EEN HART VOOR LIMBURG
Een Hart voor Limburg is een Streekfonds, opgericht door en voor de mensen van Limburg. Haar missie is om initiatieven te steunen ten bate van de ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in Limburg, in het
bijzonder voor de meest kwetsbaren. Om deze doelstelling waar te maken, werft het streekfonds op actieve wijze
fondsen in de lokale gemeenschap, die gebruikt worden om een verscheidenheid aan sociaal maatschappelijke projecten te steunen.
www.eenhartvoorlimburg.be - info@testament.be – 02 210 53 00

‘T EILANDJE
't Eilandje bekommert zich om hen die aan de rand van onze maatschappij in Brussel en Wallonië leven. Mensen kunnen terecht in een centrum voor een overnachting of in een centrum voor dagopvang. Veel aandacht
gaat uit naar het opbouwen van een vertrouwensrelatie in de begeleiding van de bezoekers. Verder wordt er ook
nadruk gelegd op verantwoordelijkheid en wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid van hervallen in
oude slechte gewoonten en het opduiken van nieuwe crisissituaties.
www.ilot.be - ilot@ilot.be - 02 537 20 41

ERFGOED VLAANDEREN
Omdat heel wat monumenten een onzekere toekomst tegemoet gaan en dreigen te vervallen of zelfs te verdwijnen, werd in 1994 Erfgoed Vlaanderen opgericht. Elke dag opnieuw zet deze organisatie zich in voor het behoud van het onroerende erfgoed. De organisatie beheert op een dynamische manier "probleemmonumenten",
restaureert ze waar nodig en stelt ze open voor het publiek. Door een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer
en door het publiek te laten kennismaken met dit erfgoed, krijgen bedreigde monumenten opnieuw een toekomst.
www.erfgoed-vlaanderen.be - bart.jonckheere@erfgoed-vlaanderen.be - 03 212 29 73

GAIA
GAIA komt op voor dierenrechten en voert geweldloos actie tegen georganiseerde dierenmishandeling. GAIA is
van mening dat een maatschappij die respect voor een dierenleven belangrijk vindt, bijdraagt tot een samenleving met meer respect voor de zwakkeren in het algemeen. GAIA ijvert voor steeds betere dierenbeschermende
wetten, brengt verborgen dierenmishandelingen aan het licht en zetelt in officiële adviesorganen.
www.gaia.be - testament@gaia.be - 02 245 29 50

HET GREET ROUFFAER HUIS
Het Greet Rouffaer Huis is een vzw die onder één dak alle mogelijke bijstand en nazorg aanbiedt aan brandwondenpatiënten en hun familie, na ontslag uit het ziekenhuis, alsook preventiecampagnes opzet om het aantal brandwondenongevallen te verminderen. Deze diensten, nagenoeg gratis aangeboden, worden verleend door
artsen, kinesisten, verplegend personeel, psychologen en psychotherapeuten, makers van drukkledij en een
heel team van vrijwilligers. Verder wordt ook onderzoek gevoerd om de kwaliteit van littekens te verbeteren en
om de langetermijngevolgen bij kinderen met brandwonden zowel medisch als psychologisch in kaart te brengen.
www.hetgreetrouffaerhuis.be - info@testament.be - 02 210 53 00

HART VOOR HANDICAP
Hart voor Handicap helpt mensen met een handicap om hun dromen te realiseren. Met de bijeengebrachte middelen worden overal in Vlaanderen projecten ondersteund die op een grensverleggende manier invulling geven
aan de noden van mensen met een fysieke of mentale handicap. Hart voor Handicap is een campagne die actief wordt ondersteund door de krant De Standaard.
www.destandaard.be/hartvoorhandicap - info@testament.be - 02 210 53 00

HEFBOOM
Hefboom ondersteunt social profitondernemingen en organisaties voor het goede doel met financiering en advies: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, kansarmoedeprojecten,... De middelen waarover Hefboom
beschikt, worden dus goed besteed: het geld wordt niet één keer, maar telkens weer geïnvesteerd in diverse initiatieven die allemaal één doel hebben: àlle mensen kansen geven.
www.hefboom.be - info@testament.be - 02 210 53 00

HOLEBIFEDERATIE
Holebi's worden niet door iedereen aanvaard, ook al staat in de wet dat je niet mag discrimineren. In het dagelijkse leven krijgen ze nog steeds te maken met pesterijen en homofobie. De Holebifederatie verbetert het welzijn van alle holebi's: oud of jong, man, vrouw of iets anders, wit of zwart, rijk of arm. De Holebifederatie
ondersteunt de Vlaamse en Brusselse holebigroepen en komt op voor gelijke kansen en rechten voor homo’s,
lesbiennes, bi’s en transgenders.
www.holebifederatie.be - yves.aerts@holebifederatie.be - 09 223 69 29

KAV
KAV, dat zijn 100 000 vrouwen, actief in 900 afdelingen in Vlaanderen en Brussel. Haar deur staat open voor alle
vrouwen: jong en jong geweest, single of niet, actief met een job, thuis of als vrijwilliger, allochtoon of autochtoon,
moeder en dochter. Al die vrouwen vormen het kleurrijke palet van KAV. Vrouwen die bewegen brengen heel wat
beweging in de samenleving. Dat is nodig, want de situatie van vrouwen kan een stevige duw in de rug nog altijd goed gebruiken. Gelijke rechten, kansen en participatie van vrouwen in de maatschappij is het doel van KAV.
Op alle fronten wil de organisatie dat verwezenlijken: in het gezin, het verenigingsleven,het onderwijs, de politiek, de kerk, op de arbeidsmarkt en in het beleid.
www.kav.be - info@testament.be - 02 210 53 00

KEMPENS LANDSCHAP
De vzw Kempens Landschap is een landschapsvereniging actief in de provincie Antwerpen en uniek in Vlaanderen. Doel van de organisatie is waardevolle landschappen te verwerven, te beschermen, te herstellen en op
te waarderen. Op die manier wil Kempens Landschap zich bekommeren om de open ruimte, om natuurlijk en historisch erfgoed en om de monumenten die landschapsbepalend zijn.
www.kempenslandschap.be - info@testament.be - 02 210 53 00

K.U. LEUVEN
Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de K.U.Leuven.
Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties,
e.a. die een gift wensen te doen aan één van de vele projecten inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke
dienstverlening, logistieke infrastructuur of erfgoed.
www.kuleuven.be/mecenaat - isabel.penne@abh.kuleuven.be - 016 32 41 44

MS-LIGA VLAANDEREN
MS is een ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte is psychologisch moeilijk te dragen omdat ze vooral jonge personen treft in de meest dynamische periode van hun leven en omdat het ziekteverloop zo onvoorspelbaar is. Via psychosociale begeleiding zorgt de MS-Liga voor de algemene ondersteuning
en het welzijn van personen met MS alsook van hun familie en hun omgeving. De MS-Liga financiert het wetenschappelijk onderzoek.
www.ms-vlaanderen.be - directeur@ms-vlaanderen.be - 011 80 89 80

MUSEA BRUGGE
Musea Brugge is de overkoepelende organisatie van 16 museumlocaties met een gevarieerd aanbod. De locaties zijn opgedeeld in 3 groepen: het Groeningemuseum (Musea voor Schone Kunsten), het Hospitaalmuseum
(historische hospitalen met onder meer Memlingcollectie) en het Bruggemuseum (historische musea). Musea
Brugge is ook verantwoordelijk voor Raakvlak (de intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en Ommeland)
en voor de Brugse Erfgoedcel.
www.brugge.be/musea - info@testament.be - 02 210 53 00

NATUURPUNT
Natuurpunt zette 50 jaar geleden de eerste stappen om in Vlaanderen natuurgebieden te kopen en ze zo voor
de toekomst te behouden. De vereniging is een brede beweging waarin duizenden geëngageerde vrijwilligers,
in afdelingen en werkgroepen, en in wisselwerking met het professioneel kader elk hun verantwoordelijkheid opnemen voor de natuur. Met haar afdelingen en werkgroepen is Natuurpunt in heel Vlaanderen aanwezig om het
behoud, beleid, educatie en studie van natuur een gezicht te geven.
www.natuurpunt.be - info@testament.be - 02 210 53 00

NETWERK VLAANDEREN
Netwerk Vlaanderen vzw promoot het anders omgaan met geld, dat wil zeggen met oog voor mens en milieu.
Netwerk Vlaanderen voert campagne tegen het onverantwoorde investeringsgedrag van banken en dringt aan
op meer transparantie in de financiële wereld. Netwerk Vlaanderen streeft naar een rechtvaardige samenleving
en stimuleert duurzame investeringen bij overheden, banken en het publiek.
www.netwerkvlaanderen.be - info@testament.be - 02 210 53 00

OXFAM SOLIDARITEIT
Samen met partners in ruim 25 landen, met andere organisaties en met honderden vrijwilligers zoekt Oxfam Solidariteit duurzame oplossingen voor armoede, onrecht en uitsluiting. Dat doet het onder meer via de ondersteuning van lokale partnerorganisaties in het Zuiden, het voeren van sensibiliseringscampagnes in het Noorden
en de herwaardering van tweedehandsartikelen. Het wereldwijde netwerk van Oxfam International versterkt de
impact.
www.oxfamsol.be - info@testament.be - 02 210 53 00

PAYOKE
Payoke werd opgericht in 1987 als een steunpunt voor sexwerkers. Vanaf 1989 kwam ook mensenhandel in
beeld; een accentverschuiving die uitmondde in de erkenning als opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van internationale mensenhandel. Sedert 1993 stelt het een opvanghuis ter beschikking. Payoke legt
zich toe op de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel op psycho-sociaal, administratief en juridisch
vlak.
www.payoke.be - info@testament.be - 02 210 53 00

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS
Responsible Young Drivers promoot verkeersveiligheid bij jonge bestuurders. De vrijwilligers van RYD maken
jongeren bewust van het belang van een verantwoord rijgedrag. Het bijzondere aan Responsible Young Drivers
is haar unieke werking van "jongeren die hun leeftijdsgenoten overtuigen van het belang van een verantwoord
rijgedrag”, wat haar geloofwaardig maakt bij een jong publiek. RYD wordt geleid door jongeren die het voorbeeld
tonen.
www.ryd.be - info@testament.be - 02 210 53 00

SALVATORIAANSE HULPACTIE
De Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp vzw is een organisatie die fondsen inzamelt voor kleinschalige projecten in de landen in het Zuiden. De rechtstreekse hulp wordt gegeven om de plaatselijke bevolking op
weg te helpen naar goede gezondheidszorg, onderwijs, vorming en sociale mondigheid. Met de actie “financiële
kinderadoptie” worden zo'n 3000 kinderen gesteund via missionarissen, missiezusters of lekenhelpsters ter
plaatse.
www.salvatorhulp.org - info@testament.be - 02 210 53 00

SOS KINDERDORPEN
SOS Kinderdorpen vindt dat elk kind het recht heeft om op te groeien in de geborgenheid van een familie, omringd door liefde en respect. Op die manier ondersteunt SOS Kinderdorpen zijn familie of bieden hem een nieuwe
thuis in een kinderdorp met een SOS moeder en broers en zussen. De organisatie zorgt voor een kwaliteitsvolle
opvoeding en komt op voor zijn rechten. SOS Kinderdorpen is actief in 132 landen waarbij 73.000 kinderen en
jongeren worden opgevangen in 500 SOS Kinderdorpen.
www.sos-kinderdorpen.be - info@testament.be - 02 210 53 00

SPULLENHULP
Na meer dan 70 jaar veranderingen is Spullenhulp een onderneming in sociale economie geworden. Honderden
mensen bevoorraden dagelijks de tweedehandswinkels door hun giften. Dankzij deze commerciële cel kan Spullenhulp haar sociale diensten financieren. Zo zijn er, onder het vaandel van Spullenhulp, een 40-tal sociale werkers die bewijs leveren van inventiviteit om de nieuwe uitdagingen te beantwoorden die de armoede en de
uitsluiting vandaag met zich meebrengen.
www.spullenhulp.be - info@testament.be - 02 210 53 00

STICHTING VERMOGENSPLANNING
Als onafhankelijke private stichting naar Belgisch recht, zet Stichting VermogensPlanning zich in om de kennisvorming en het onderzoek inzake vermogensplanning - fundamenteel en praktijkgericht - te stimuleren en te
steunen. Daarnaast wenst de Stichting op een constructieve wijze deel te nemen aan het maatschappelijk debat
over de regelgeving en praktijk op het terrein van vermogensplanning in Vlaanderen, België en Europa. Stichting VermogensPlanning stelt zich hierbij ten dienste van al wie zich met vermogensplanning bezighoudt of hier
belangstelling voor heeft.
www.stichtingvermogensplanning.be - info@vermogensplanning.be - 03 260 46 61

UZ BRUSSEL
UZ Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.000 medewerkers. Met 729 ziekenhuisbedden is het
UZ Brussel jaarlijks goed voor meer dan 25.000 opnames en 400.000 ambulante patiënten uit binnen- en buitenland. Het UZ Brussel vertrekt van drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Het heeft een opleidingsopdracht en voert wetenschappelijk onderzoek uit.
www.uzbrussel.be - info@testament.be - 02 210 53 00

VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is op verschillende fronten actief in de strijd tegen kanker en komt op voor
de belangen van de kankerpatiënt. Als Vlaamse koepelorganisatie brengt ze alle belangrijke instanties in de
kankerbestrijding samen en wil ze het aanspreekpunt zijn voor iedereen die, op welke manier ook, met kanker
te maken heeft. De VLK biedt o.a. psychosociale hulp aan patiënten en hun familie, voert informatie- en preventiecampagnes, steunt het wetenschappelijk onderzoek en wil politieke invloed uitoefenen. Daarnaast is de
VLK de organisator van de campagne Kom op tegen Kanker.
www.tegenkanker.be - legaten@tegenkanker.be - 02 225 83 19

VLAAMS OOGFONDS
Het Vlaams Oogfonds streeft naar verbetering van de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden. Daarbij is een
grote rol weggelegd voor de betrokkenen zelf, naast de rollen van bv. de professionele en vrijwillige dienstverleners en de overheid. Het Vlaams Oogfonds werft fondsen en donaties om projecten van, voor en/of door blinden en slechtzienden financieel te ondersteunen. Het richt zich vooral naar projecten die voor blinden en
slechtzienden een (vol-, even-, rol-, eigen-, gelijk- en levens-) waardige participatie in de samenleving beogen. We
steunen projecten die instellingsgrenzen overstijgen, vertrekken van de bestaande deskundigheid, samenwerking als formele organisatie erkennen, georganiseerd vernieuwing op het oog hebben, solidariteit onder mensen mee inzetten, bewijsbare tekorten in het aanbod aanpakken. Het Vlaams Oogfonds ziet uw legaat als een
aanvulling van (en niet in plaats van) de verantwoordelijkheid van de overheid ten voordele van EXTRA solidariteit en kracht voor vernieuwing en ontvoogding.
www.vlaamsoogfonds.be – info@testament.be – 02 210 53 00

VREDESEILANDEN
Vredeseilanden draagt bij tot het verwezenlijken van een leefbaar inkomen voor boerenfamilies en tot het versterken van hun organisaties, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Dat doet Vredeseilanden door de plaats van boeren in de volledige landbouwketen te verbeteren, van productie tot consumptie. Door via lobbywerk en campagnes
te ijveren voor een beter beleid. En door consumenten aan te moedigen om meer duurzame producten te kopen.
www.vredeseilanden.be - info@testament.be - 02 210 53 00

WELZIJNSZORG
Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel.
Hiervoor zet ze jaarlijks een informatiecampagne op, telkens vanuit een andere invalshoek. Iedereen heeft recht
op een veilige woning, een inkomen en een goede gezondheidszorg. Welzijnszorg steunt concrete armoedeprojecten en trekt politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te
staan.
www.welzijnszorg.be - info@testament.be - 02 210 53 00

WERELDSOLIDARITEIT
Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven. Maar arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken en hebben geen enkele sociale zekerheid. Daarom
wil Wereldsolidariteit de mensen in het Zuiden alle kansen geven om zich te organiseren, zodat ze voor zichzelf
kunnen opkomen. Dit kan met de steun van het uitgebreide internationale netwerk van de Christelijke Arbeidersbeweging. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!
www.wsm.be - info@testament.be - 02 210 53 00

WILLEMSFONDS
Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse vereniging. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert
het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de uitbouw van een democratische,
interculturele samenleving op elk niveau. Het Willemsfonds heeft in de realisatie van gelijke kansen een concrete
rol te vervullen. Het Willemsfonds organiseert activiteiten om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen te activeren.
www.willemsfonds.be - info@testament.be - 02 210 53 00

WWF
WWF is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in
meer dan 100 landen. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich
in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
www.wwf.be - info@testament.be - 02 210 53 00

ZIEKENZORG CM
Ziekenzorg CM verenigt chronisch zieke mensen, zorgbehoevende personen, mantelzorgers en gezonden die het
voor elkaar opnemen. De zelfkracht van mensen én een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven
staan centraal. Om dit te realiseren wordt werk gemaakt van het verhogen van de weerbaarheid, belangenbehartiging, een gedifferentieerd activiteitenaanbod, contacten thuis en dienstverlening.
www.ziekenzorg.be - info@testament.be - 02 210 53 00

DE ZOO VAN ANTWERPEN
De KMDA vzw (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw) is opgericht in 1843 en heeft de Zoo
van Antwerpen en Planckendael onder haar hoede. Het is de missie van de Zoo Antwerpen en Planckendael bij
te dragen tot wereldwijd natuurbehoud door een combinatie van educatie en ontspanning voor het grote publiek en door deelname aan leidinggevend wetenschappelijk onderzoek en aan belangrijke kweekprogramma’s
wereldwijd.
www.kmda.org - johan.leroy@kmda.org - 03 20 24 570
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