
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRA Nederland in uw testament 

Bij ons bieden resultaten uit 
het verleden wél een 
garantie voor de toekomst! 

  

 



 
 

 

 

 

Heeft u wel eens, net  als meneer Maris, 

nagedacht om een goed doel zoals  

ADRA Nederland in uw testament op te nemen? 

Wij geven u graag informatie     over de 

mogelijkheden. 

 

Liever persoonlijk contact? 

Geert Hendirks, directeur van ADRA Nederland,  

helpt u graag. Hij is te bereiken op 030- 691 75 84 

of via e-mail geert@adra.nl 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U beslist wat er met uw 
nalatenschap gebeurt! 

 
 

Een testament stelt u in staat om na uw 

dood te zorgen voor uw nabestaanden 

of andere geliefde personen. Als u 

daarnaast ADRA Nederland als goed 

doel in uw testament opneemt, zorgt 

u ervoor dat zij kinderen en andere 

mensen die het nodig hebben, kan 

blijven steunen. Zo’n keuze laat zien 

dat u, ook als u er niet meer bent, 

betrokken bent. 

 

Hoe werkt het bij de notaris? 

Waarom is een testament laten opmaken 

zo belangrijk? Notaris Geertjan Sarneel zegt 

hier het volgende over: 

“Iedereen heeft rechten en plichten of 

bezittingen die blijven bestaan na het 

overlijden. In principe worden deze 

verdeeld volgens de wet, maar dan heft de 

belastingdienst eerst nog  belasting  over 

de erfenis. Indien kinderen erfgenaam zijn, 

dan betalen zij 10-20% belasting over het 

geërfde deel. Wanneer neven en of nichten 

erfgenaam zijn, dan betalen zij zelfs 30-40% 

over de erfenis. In het wettelijk erfrecht 

erven alleen bloedverwanten (echtgenoten 

en geregistreerde partners zijn daar een 

uitzondering op). Als er geen bloed- 

verwanten (meer) blijken te zijn, dan vervalt 

uw nalatenschap aan de Staat der 

Nederlanden. Tenminste… dat gebeurt als 

u  niets regelt. 

 
Wilt u niet van de wet afhankelijk zijn en zelf 

bepalen wat er met uw bezittingen gebeurt, 

dan kunt u een testament laten opmaken bij 

de notaris. Een testament is persoonlijker en 

laat zien wie of wat u belangrijk vond in uw 

leven. Steeds meer mensen kiezen ervoor 

om naast familie en vrienden een goed 

doel in hun testament op te nemen.Wilt u 

bijvoorbeeld ADRA Nederland als goed doel 

opnemen, dan heeft dat als groot voordeel 

dat er geen belasting over wordt geheven,” 

aldus notaris Geert Jan Sarneel. 

 
 

Geertjan Sarneel 

Meijling & Sarneel Notarissen, Kapelle 
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én van onze donoren, meneer Maris, 

heeft hart voor kinderen en heeft 

jarenlang het ADRA Eijkelenboom 

Kinderfonds (ADRA EKF) gesteund. Dit fonds 

valt sinds 1993 onder verantwoordelijkheid 

van ADRA Nederland. Bij het ADRA EKF kunt 

u een kind steunen voor € 10,- per maand, 

zodat het kind naar school kan. Meneer 

Maris:“Ik heb altijd veel gegeven en dat komt 

door mijn moeder. Die zei altijd: ‘Het maakt 

niet uit of je arm of rijk bent, het is altijd 

beter te geven dan te ontvangen’ en dat heb 

ik onthouden en is ook mijn levensmotto 

geworden. Ik ben begonnen met geven toen 

ik gedoopt werd en lid ben geworden van 

de Adventkerk. Ik dacht, nu ik Adventist ben, 

moet ik ook een daad stellen. Ik heb toen 

anoniem een groot bedrag in een enveloppe 

in de collectezak gedaan. 

Op een gegeven moment steunde ik 16 

kinderen via het ADRA EKF. Ik ben begaan 

met kinderen uit Afrika die in armoede leven 

en soms sterven langs de weg. Ik wil iets voor 

hen betekenen. Ik heb ADRA leren kennen in 

de tijd dat Hans Ponte directeur was. Die deed 

net als de huidige directeur Geert Hendriks 

veel goede zaken. Er straalt enthousiasme 

uit van deze mensen die zich met hart en 

ziel inzetten voor ADRA Nederland. Ik hoop 

dat ik door dit interview eraan bijdraag dat 

veel mensen (een deel van) hun vermogen 

aan ADRA Nederland willen nalaten. ADRA 

Nederland verricht goed werk!” 

 

verschil! 

 

ADRA Nederland is een ontwikkelings- en 

noodhulporganisatie en heeft vestigingen 

in meer dan 100 landen, vaak is er sprake 

van een langdurige samenwerking. 

Nog steeds breidt het aantal landen zich 

uit. ADRA Nederland bouwt voort op 

succesvolle projecten. De focus ligt daarbij 

op vijf gebieden: noodhulp bij rampen, 

gezondheidszorg, voedselzekerheid, 

onderwijs en zelfredzaamheid. Vaak als 

journalisten en noodhulporganisaties het 

rampgebied hebben verlaten, blijft onze 

organisatie in het gebied om te helpen 

met de wederopbouw. Daarom bieden 

resultaten uit het verleden bij ons wél 

garantie voor de toekomst. 



 

Zelfredzaamheid 

Wat maakt ADRA Nederland 

speciaal? 

ADRA Nederland: 

• is onderdeel van een wereldwijd 

netwerk van  100+ ADRA-vestigingen en 

• is hierdoor snel ter plaatse bij rampen; 

• investeert na noodhulp in een 

wederopbouwinitiatief; 

• werkt samen met de lokale bevolking; 

• gebruikt zoveel mogelijk materialen uit het 

land zelf; 

• verricht haar werkzaamheden uit liefde 

voor haar naasten; 

• voelt een verantwoordelijkheid om goed 

te zorgen voor de aarde: dus duurzaamheid 

heeft onze aandacht; 

• is een betrouwbare keuze: CBF-certificaat 

voor kleine goede doelen én 

• heeft de ANBI-status (ANBI=tot het 

Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Hierdoor zijn giften onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 

 

Uw steun maakt het verschil! 

ADRA’s motto is: Verander de wereld, 

leven voor leven. Hulp bestaat vaak uit 

kleinschalige projecten die veel impact 

hebben op de levens van mensen die het 

aangaat. Hiernaast volgt een aantal resultaten. 

Noodhulp 

 
 
 
 

 
3.500 voedsel- en hygiënepakketten uitgedeeld in rampgebied 

 

Voedselzekerheid 

 
 
 
 
 
 

 
Atika uit Indonesië heeft nu haar eigen viskraam (dankzij microkrediet) 

 

 

   Gezondheidszorg 

 
 
 
 
 

Bidya krijgt goede voorlichting voor de zorg van haar kind (bouw kliniek) 

 
 

Onderwijs 

 

Het opnemen van ADRA Nederland in uw 

testament is één van de manieren om ADRA 

Nederland te steunen. 

 

ADRA Nederland in uw testament 

U kunt zelf aangeven naar welk(e) thema(s) 

uw nalatenschap gaat: noodhulp, 

gezondheidszorg, voedselzekerheid, onder- 

wijs, zelfredzaamheid of het ADRA 

Eijkelenboom Kinderfonds (ADRA EKF). 

 
 

Félice uit Haiti gaat weer naar school (herbouw van verwoeste school) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Jacques uit Burundi: een eigen huis met een stuk landbouwgrond 

(na tien jaar vluchtelingenkamp) 



 

 

Een goed doel betaalt geen 

erfbelasting 

Erfgenamen betalen belasting over de 

waarde van hun erfenis, de zogenoemde 

erfbelasting. Sinds 2006 geldt deze belasting- 

regel niet meer voor uw nalatenschap 

aan een liefdadigheidsinstelling. Over uw 

nalatenschap betaalt ADRA Nederland dus 

geen erfbelasting. 

 

Naar de notaris 

Als u besluit om ADRA Nederland in uw 

testament op te nemen, is het voor de notaris 

prettig als u van te voren op papier zet, 

welk deel van uw bezittingen of vermogen 

u aan welke personen of instellingen zou 

willen nalaten. Kiest u voor ADRA Nederland, 

dan draagt u bij aan een verbetering van 

levenskwaliteit van veel mensen. 

 

Schenken bij leven 

Er zijn ook belastingvoordelen te behalen 

als u nog in leven bent en gedurende 

tenminste vijf jaar een vaste gift doet 

aan een goed doel. Dit wordt ook wel 

lijfrenteschenking genoemd. U kunt 

dit zelf regelen door middel van het 

invullen van een formulier dat u op onze 

website (www.adra.nl) kunt vinden 

onder de button Doneer, gevolgd door 

de optie Doneren met belastingvoordeel.  

 

U kunt het formulier ook telefonisch   

aanvragen via: 030-691 75 84. 

   

Meer 
 

gedachten   

wisselen over uw 

laatste wens? Dan 

kunt u contact 

opnemen  met Geert 

Hendriks, directeur 

ADRA Nederland 

 

 

mailto:info@adra.nl
http://www.adra.nl/
http://www.adra.nl/

