
GEEF KINDEREN MET MINDER MEER KANSEN
PLAN JOUW TESTAMENT



Je draagt de strijd voor kinder- en meisjesrechten een warm 

hart toe. Misschien steun je Plan International België vandaag 

al, bijvoorbeeld via een Plan kind. In dat geval danken we je van 

harte.

In deze brochure geven we je graag meer informatie over het 

testament. En reiken we je enkele eenvoudige stappen aan die 

je kan nemen om ons te steunen via je nalatenschap.

Steeds meer mensen kiezen er voor om een testament op te 

maken en daar een goed doel in op te nemen. Zeker nu de goede 

doelen in Vlaanderen geen schenk- en erfbelasting meer betalen.

Wie via zijn testament het goede doel van zijn keuze ondersteunt, 

ondervindt al dadelijk de vreugde van het geven, het plezier van 

de generositeit. En leeft bijgevolg intenser. Hopelijk nog héééél 

lang.

♥



Plan International
Bij Plan International geloven we dat elk meisje dezelfde rechten 
en mogelijkheden moet krijgen. Om naar school te gaan, een 
goede job te hebben, veranderingen teweeg te brengen in haar 
samenleving en keuzes te maken over haar eigen lichaam. Kortom, 
we vinden dat ze zich moeten kunnen ontplooien vrij van angst en 
geweld!

Om deze missie na te streven roepen we de hulp van onze Plan 
ouders in. Misschien ben jij dit, of  heb je wel al eens een donatie 
aan ons adres gedaan. Maar wist je dat je ons ook kan steunen 
wanneer je er niet meer bent?

Door ons te vermelden in je testament kan je ervoor kiezen om 
Plan International een zeker bedrag na te laten. Het maakt niet uit 
hoe groot deze som is. We vertrekken uit de filosofie dat alle kleine 
beetjes helpen. Je kan bijvoorbeeld ook bezittingen of  vastgoed 
nalaten.

Plan International België is trouwens lid van de VEF 
(Vereniging voor Ehtiek in de Fondsenwerving). 
Dit betekent dat onze morele kwaliteit wordt 
nagekeken. En dat we financieel volledig 
transparant zijn naar onze vrijgevige donateurs. 
Je kan ons jaarverslag raadplegen via de website.
     
Zo ben je er gerust in dat je geld nuttig gebruikt wordt. Want 
hiermee bouw je aan de gelijke kansen van de nieuwe
generatie!

Hallo allemaal,

Ik ben Denise, uit Deurne. Ik ben 74 jaar en alleenstaand.
Ik heb geen kinderen en ook geen broers of zussen.

Ik sta helemaal achter de filosofie en de aanpak van Plan International, 
en dus ben ik al vele jaren Plan ouder. Ik steun de organisatie nog op 
twee andere manieren, en daarover wil ik het hier kort hebben: Ik heb 
Plan International opgenomen in mijn testament Ik schenk bovendien 
jaarlijks nog een mooi bedrag, bovenop mijn bijdrage als Plan ouder.

Vrijgevig in het leven staan is voor mij een tweede natuur geworden. 
Ik ben zeer gul voor de mensen uit mijn omgeving en verwen ze graag 

wanneer er zich een gelegenheid voordoet, bijvoorbeeld een verjaardag.

En bij die houding van generositeit voel ik me goed. Het kunnen en 
mogen geven maakt me gelukkig. Ik kan alle Plan ouders in mijn situatie 

dan ook aanraden om te doen zoals ik: eens goed nagaan wat je 
 financiële middelen zijn en zorgen dat je zelf zeker niets zult tekort 

komen. En dan de rest stapsgewijze schenken aan personen of 
organisaties die je een warm hart toedraagt.

Maar uiteraard hoop ik dat Plan International nog vele jaren op 
mijn erfenis moet wachten 🙂

Van harte

Denise



Getuigenis van Yvette uit Sint-Niklaas

Sinds 1 april 1992 steun ik Plan International via een financieel 
adoptiekindje in Zuid-Amerika. Ik nam deze beslissing enkele 

jaren nadat er tot mijn spijt werd vastgesteld dat ik geen 
kinderen kon krijgen.

Via mijn maandelijkse bijdrage aan Plan steunde ik niet enkel 
een kindje, maar ook zijn familie en gemeenschap. 

Voor mij was deze werkwijze belangrijk en ze overtuigde me 
om voor Plan International te kiezen. 

Ik wil dat na mijn dood de steun aan kinderen die het minder 
goed hebben dan de kinderen in het rijke en welstellende 

westen verder gezet wordt. Daarom ook heb ik besloten om 
Plan op te nemen in mijn testament. 

Zo wordt mijn geld na mijn dood goed besteed. 
Dat te weten is een geruststelling voor me.

Getuigenis van Karin uit Boom

Graag deel ik hier met jullie waarom ik zo’n overtuigd en 
enthousiast Plan Ouder ben.

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik een Plan Kind 
in Senegal. Ondertussen ben ik aan mijn derde Plan Kind toe, 
nog altijd in Senegal: eerst Abou, daarna Ndella en nu Fatou. 

Ik heb destijds de stap gezet naar het Plan Ouderschap omdat 
ik erg geloof in de aanpak van Plan International: door projecten 

uit te bouwen in regio’s waar kinderen niet het geluk hebben 
om te leven in een wereld waar alles wat ze nodig

hebben - én veel meer - beschikbaar is, worden kansen gecreëerd,
voor de kinderen én voor de gemeenschap waarin ze leven. 

Deel uitmaken van die Plan International-community kan ook 
enkel maar als de lokale gemeenschap actief betrokken is 

bij het project dat in hun dorp of regio wordt opgezet. 
Het gaat over zoveel meer dan financiering. 

Dat leidt tot persoonlijke groei, tot meer welzijn voor de
gemeenschap en op termijn tot een duurzame verandering.

Dat is waarom ik na meer dan dertig jaar nog altijd 100 procent
achter Plan International sta! Ik hoop mijn Plan Ouderschap 

nog lang te kunnen verderzetten, ook als ik er zelf niet meer ben. 
Want als je de kans krijgt om een klein steentje bij te dragen 

aan een betere wereld voor kinderen ook al is het in een ver land, 
dat laat je toch niet aan je voorbijgaan?



Wat gebeurt er normaal gezien?
Wanneer er iemand overlijdt wordt er eerst gekeken naar de 
langstlevende echtgenoot, de kinderen en eventuele kleinkinderen. 
Zij worden ook wel de reservataire erfgenamen genoemd. De erfenis 
zal steeds eerlijk verdeeld worden tussen deze geliefden. En indien 
zij er niet meer zijn wordt er gekeken naar broers/zussen, dan ouders, 
dan neven/nichten, enzovoort.

Enkel wanneer je een testament opmaakt kan je zelf  kiezen wat er 
gebeurt met je geld en bezittingen. Je reservataire erfgenamen zijn 
wettelijk beschermd en zullen altijd recht hebben op de helft van je 
nalatenschap. Wat er met de rest gebeurt bepaal je zelf.

De langstlevende echtgenoot
Zoals al eerder vermeld speelt de echtgenoot een belangrijke rol. Hij 
of  zij is een reservataire erfgenaam. Dit betekent dat die niet 
onterfd kan worden. Naargelang de regeling van het huwelijk 
bestaan hier verschillende stelsels voor.

Wettelijk stelsel

Het meest voorkomende is het algemene wettelijke stelsel waar je 
automatisch inkomt als je geen huwelijkscontract hebt opgesteld.
Hierbij wordt er een verschil gemaakt tussen het eigen vermogen 
dat men voor het huwelijk al had, en het vermogen dat samen 
tijdens het huwelijk opgebouwd wordt. Het eigen vermogen en 
de helft van het gemeenschappelijk vermogen van de gestorven 
echtgenoot is de nalatenschap. Het huis waar het koppel samen in 
woonde wordt geërfd door de kinderen. De langstlevende echtgenoot 
heeft het vruchtgebruik. Wat betekent dat die er nog in mag wonen 
zolang men nog leeft.

Andere stelsels

Verder heb je nog twee stelsels. Aan de ene kant heb je het stelsel
van gemeenschap van goederen. Waarbij het eigen vermogen niet
bestaat en alles gemeenschappelijk is. De erfenis bestaat dan
gewoon uit de helft van het vermogen.
Aan de andere kant is er het stelsel van scheiding van goederen.
Dit is het omgekeerde van het vorige stelsel. De echtgenoten
behouden hun eigen vermogen en alles wat men tijdens het
huwelijk verdiendt. Het kan zijn dat er op het einde bepaalde zaken
zijn die niet verdeeld zijn tussen de twee. De helft daarvan behoort
dan ook tot de nalatenschap.



Wettelijk samenwonenden
Indien je niet getrouwd bent met je partner maar wel samenwoont
zijn er andere regels dan voor een huwelijk. Om recht te hebben
op een erfenis moet je naar een ambtenaar van de burgerlijke
stand gaan en een verklaring voor wettelijke samenwoning
afleggen. De langstlevende partner heeft dan enkel recht op het
vruchtgebruik van de woning.

Hoe begin ik er aan?

Voor je een testament opmaakt is het belangrijk om goed voorbereid 
te zijn. Zet je daarom even rustig neer in je zetel of  in je tuin met 

een pen en een blad papier. En sta eens stil bij welke bezittingen je 
allemaal hebt, maak hier een lijstje van. Dit kan gaan over geld, een 
huis of  stuk grond, aandelen, een auto, juwelen, ... . Maar denk ook 

bijvoorbeeld aan bezittingen met emotionele waarde die je graag 
aan je geliefden wil nalaten.

Wanneer je dit gedaan hebt kan je een tweede lijstje maken. 
Deze keer som je iedereen op aan wie je iets wil geven. 

Echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, broers/zussen, 
andere familieleden of  zelfs een goede vriend.

Stel jezelf  nu de vraag wat je aan wie wil geven. En hou bij hoeveel 
alles waard is. Zou je iets willen schenken aan Plan International 

nu je deze denkoefening gemaakt hebt?

Als je al deze informatie bij elkaar geraapt hebt ben je klaar om 
je testament op te stellen!



   

Contact
Bij vragen of  bedenkingen mag je altijd Luc Schollaert, onze 

verantwoordelijke voor de legaten binnen Plan International België, 
contacteren. Hij zal je graag vrijblijvend en gratis advies geven. 
Dit kan op het moment dat voor jou past en de manier waarop jij 

verkiest. Indien je je daar comfortabel bij voelt, kan dat bijvoorbeeld 
tijdens een persoonlijk gesprek op de plaats van je voorkeur.

info.testament@planinternational.be

0468 57 20 55  of   02 504 60 00

✉
✆

Het testament

Het zelfgeschreven testament

Je kan je eigen testament schrijven, maar daar zitten natuurlijk 
enkele vormvereisten aan vast. Zo moet de hele tekst eigenhandig 
geschreven zijn door jou. In het begin vermeld je dat dit jouw 
testament is en dat eventuele wilbeschikkingen die eerder 
gescheven zijn bij deze vervallen.

Je vermeldt eerst je naam, geboorteplaats, geboorte datum, en 
huidig adres. Daarna ga je over op welke erfgenaam wat erft. 
Vervolgens sluit je af  met de zin “eigenhandig geschreven op 
(datum) te (plaats)”. Met dan je handtekening eronder.

Zelf  je testament opstellen heeft als voordeel dat je geen notaris 
kosten moet betalen. Maar het zou kunnen dat het document 
bewust of  onbewust verloren raakt of  dat het door vormfouten 
nietig zal wordne verklaard. Daarom is het aangeraden om het in 
bewaring te brengen bij de notaris. Hij kan dan direct nakijken of  
het aan alle regels voldoet.

Om je testament op te stellen heb je in grote lijnen twee opties. 
Je schrijft het zelf  of  je doet dit samen met een notaris die het 
document voor jou bijhoudt.



De notaris

Je kan je testament opstellen samen met een notaris. Dit heet het 
‘authentiek testament’. Daarbij zijn er twee getuigen of  een tweede 
notaris aanwezig. Zij zien erop toe dat alles wat je zegt ook effectief  
in jouw testament komt te staan.

Wanneer je hiermee klaar bent wordt jouw wil geregistreerd in het 
Centraal Register van Testamenten. Zo ben je zeker dat het met 
de jaren niet verloren zal gaan. De mensen die dit register kunnen 
raadplegen hebben geen toegang tot de inhoud van je testament. 
Al je gegevens worden beschermd.

LET OP. Je kan altijd je testament wijzigen. Dit doe je simpelweg 
door een nieuwe versie op te stellen. Want volgens de wet mag 

enkel het meest recente testament uitgevoerd worden.

Regelgeving

Nultarief

Sinds 1 juli 2021 is het nultarief  invoege getreden. Dit betekent 
dat de goede doelen, zoals Plan International, geen belastingen 
meer moeten betalen op het krijgen van schenkingen en 
nalatenschappen. Al het geld dat je schenkt gaat vanaf  nu dus 
integraal naar het doel van jouw keuze!

Om af  te sluiten zetten we hier nog wat nuttige informatie over de
onlangs veranderde regelgeving op een rijtje.

Duolegaat

Voor Vlamingen is op dezelfde datum (1 juli 2021) ook de
regelgeving rond het duolegaat veranderd. Dit was een
veelgebruikte techniek om een deel van je erfenis aan je
erfgenamen en het andere deel aan een goed doel na te laten.
Je dierbaren genoten hierdoor een fiscaal voordeel.

Met de wijzigingen die zijn ingevoerd valt hier geen voordeel meer
uit te halen. Er bestaat zelfs een grote kans dat het goede doel de
erfenis zal verwerpen. Omdat de belastingen hierop nu zo hoog
zijn dat de organisatie misschien meer moet betalen dan het
eigenlijke gekregen bedrag.




