Wat uw testament voor
anderen kan betekenen
Nalaten aan Longkanker Nederland

Ook straks kunt u het verschil maken
Nalaten. Het is geen onderwerp waar we dagelijks over praten. Sommige
mensen denken er zelfs nooit over. ‘Mijn testament, dat komt nog weleens.’ Of:
‘Ik heb geen familie dus het maakt me niet uit wat er met mijn nalatenschap
gebeurt.’ Of: ‘Mijn kinderen erven toch alles.’
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Waarom Longkanker Nederland opnemen in het testament
Longkanker Nederland is opgericht op 25 september 1991. 30 jaar
geleden stonden patiënten en hun dierbaren er nog grotendeels alleen
voor. Dat is gelukkig veranderd. Vandaag de dag staat longkanker breed op de kaart.
Longkanker Nederland heeft zich kunnen ontwikkelen tot de organisatie die opkomt
voor mensen met longkanker. We geven informatie, steun en advies. En toch zijn we
er nog niet…
Mensen met longkanker kunnen via patiëntenorganisatie Longkanker
Nederland met elkaar in contact komen. Zij ontmoeten tijdens bijeenkomsten
en in besloten Facebookgroepen andere mensen met longkanker. Mensen die
hun begrijpen, die aan een half woord genoeg hebben. Hierdoor ontstaat ruimte
om te praten over onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn. Bij Longkanker
Nederland mag alles gezegd en gevraagd worden.
We geven betrouwbare informatie over longkanker. Ook brengen we mensen
met elkaar en met artsen in contact. En zijn persoonlijke verhalen van
patiënten te lezen op onze website. Om de stem van de patiënt te laten horen,
hebben wij een patiëntenpanel opgericht. Wij geloven dat de ervaring van
patiënten over wat goed gaat en wat beter kan, bijdraagt aan betere zorg
voor mensen met longkanker. We zijn er voor iedereen die vragen heeft over
longkanker. We bieden steun. We zijn er. Nu en straks.
Naar de toekomst
Hoeveel Longkanker Nederland ook voor patiënten en hun familie heeft
betekend, we kunnen nog lang niet stoppen. De vooruitzichten van mensen met
longkanker zijn nog steeds slecht. Onze hulp blíjft dus noodzakelijk. Daarbij
kunnen we iedere vorm van steun gebruiken. Ook uit nalatenschappen.

Een testament in 6 stappen
In de Nederlandse wet is bepaald wie uw nalatenschap erft als u daar zelf niets
over hebt vastgelegd. Dat zijn uw wettige partner en kinderen. Hebt u die niet, dan
hebben uw ouders, broers en zussen automatisch recht op uw bezittingen. Zijn er
geen verdere familieleden, dan gaat uw nalatenschap naar de staat. Wilt u invloed
hebben op de verdeling van uw bezittingen, dan is het nodig om een testament op
te laten stellen door een notaris. U maakt een testament in 6 stappen:
Stap 1: uw bezit in kaart brengen
Waar bestaan uw bezittingen uit? Hebt u spaarrekeningen of waardepapieren?
Kostbare schilderijen, muziekinstrumenten? Een huis? En welke schulden staan
daar tegenover (hypotheek, leningen, enzovoorts)? Zet het rustig op een rijtje.

Etienne
“In 2017 heb ik de diagnose longkanker gekregen met
uitzaaiingen in mijn lever, rug en lymfeklieren.
Je zit met heel veel vragen. Een van de eerste websites die ik
tegenkwam was die van Longkanker Nederland. Daar vond ik
de informatie die ik zocht.
Ook zijn er besloten Facebookgroepen. Daar kan je contacten
krijgen met lotgenoten. Je kunt er vragen stellen waar je
op dat moment mee zit. Er is ook een bepaalde klik met
lotgenoten. Dat is anders dan als je met vrienden of familie
over je ziekte praat.
Dat Longkanker Nederland belangen behartigt van patiënten
met longkanker vind ik heel belangrijk. “

Stap 2: de begunstiging vaststellen
Wie wilt u laten meedelen in uw nalatenschap? Maak een overzicht
van uw dierbaren. U kunt kiezen om iedereen een gelijk deel te
geven of een groter of kleiner deel. Misschien zijn er mensen die
u per se niets wilt nalaten. Voor hen kunt u een uitsluitingsclausule in uw
testament opnemen. Vervolgens zet u de goede doelen en organisaties op een
rij die u steunt. Welke wilt u geen en welke wél een laatste gift geven? Komt
Longkanker Nederland in deze lijst voor? Wij hopen natuurlijk van wel.
Stap 3: uw bezittingen verdelen
U kunt mensen en organisaties op twee manieren laten erven: via een
erfstelling of door een legaat.
• Een erfstelling
Een erfstelling is een percentage van uw nalatenschap. Degenen die u een
erfstelling nalaat worden uw erfgenamen genoemd. Zij ontvangen hun
aandeel ná aftrek van eventuele schulden en de uitkering van legaten.
• Een legaat
Dit is een bepaalde vaste som geld of een bepaald goed (een antieke klok,
een woning, alles kan).
U kunt een organisatie zoals Longkanker Nederland zowel mede-erfgenaam
maken als legataris.
Stap 4: een executeur benoemen
Een executeur is degene die uw nalatenschap afwikkelt, het contact met de
notaris onderhoudt en als u wilt de uitvaart regelt. Dat kan een familielid
zijn of iemand anders. Wilt u liever geen bekende met deze taak belasten?
Notarissen treden ook vaak als executeur op.

Stap 5: met de notaris afspreken
Een testament is alleen officieel als het door een notaris is opgesteld. Een
eerste afspraak met een notaris is (vaak) gratis. Hij of zij kan u een overzicht
geven van de kosten voor het opmaken van een testament. De notaris adviseert
u over de gevolgen van uw wensen, vertaalt deze in juridische bepalingen en
stuurt u een concept van het testament.
Stap 6: uw testament ondertekenen
Bent u het met het concepttestament eens? Dan kan, vaak al bij de tweede
afspraak, ‘de akte passeren’. Oftewel: u ondertekent het document waarmee
het een officieel testament is geworden. U krijgt een kopie van het testament.
Uw notaris bewaart het origineel in een kluis en schrijft uw testament in het
Centraal Testamentenregister in. U kunt een eenmaal opgesteld testament altijd
wijzigen.

Vrijgesteld van erfbelasting
Omdat Longkanker
Nederland is erkend als een
Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), hoeven
wij geen erfbelasting af te
dragen over de erfenis die
u ons eventueel nalaat. Het
volledige bedrag komt dus
ten goede aan ondersteuning
van mensen met longkanker.

Meggy
“Ik had behoefte aan informatie. Ik ging googelen en kwam bij
Longkanker Nederland. Ik vond het een prettige website, omdat
in hele duidelijke taal, hele actuele informatie wordt gegeven.
En daar had ik heel erg behoefte aan.
Daarnaast vond ik ook het lotgenotencontact prettig. Ik ben
begonnen met het lezen van de Persoonlijke verhalen. Via
Longkanker Nederland ben ik ook in contact gekomen met de
Facebookgroepen. Daar was ik eerst terughoudend in. Ik was
bang, dacht dan word ik echt patiënt. Maar ik merkte dat ik het
best prettig vond.
Het is ook best relativerend dat je echt niet de enige bent die
dit meemaakt. Het heeft mij veel gebracht. “

In gesprek met de notaris
We spreken een notaris over nalaten aan goede doelen en dan specifiek aan
patiëntenverenigingen. Komt dat vaak voor? Waarom doen mensen het? En is het
ingewikkeld om het te regelen?
“Om maar meteen op die laatste vraag antwoord te geven: nee, het is niet
ingewikkeld. Het opstellen van een testament is voor notarissen dagelijks werk.
En het erin opnemen van een patiëntenorganisatie is niet of nauwelijks anders
dan het noemen van personen.”
En gebeurt het vaak?
“Ja, steeds vaker”, stelt de notaris. “Ik vind dat ook heel logisch, een patiëntenvereniging betekent heel veel voor mensen. Ze vinden daar vaak de steun die ze
nergens anders vinden. Van andere patiënten maar ook van medewerkers. ”
De notaris vervolgt: “Patiënten realiseren zich ook heel goed dat het werk van
deze organisaties geld kost. Ze vinden het dan een prettig idee dat ze via hun
testament wat terug kunnen doen. Ze handelen dan uit dankbaarheid. Dat doen
familieleden trouwens vaak om dezelfde reden. Sommigen doen het ook vanuit
de wens dat de belangen van patiënten verdedigd blijven worden door de
organisatie.”
Om wat voor bedragen gaat het?
“Dat verschilt heel erg. Soms laat iemand zonder directe erfgenamen zijn hele
vermogen aan een organisatie na. Maar ook kleinere bedragen komen voor.
Mensen moeten daar ook niet te lang over nadenken: een patiëntenvereniging
kan echt iedere steun gebruiken, elk bedrag maakt uit.”
Dus, doen?
De notaris lacht: “Dat moet iedereen natuurlijk zelf beslissen.”

Een notaris zoeken?
www.notaris.nl

Antwoordkaart
Wat uw testament voor anderen kan betekenen
O Bel mij voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden
O Ik heb Longkanker Nederland al in mijn testament opgenomen
O Benader mij niet meer over dit onderwerp
O Dhr.

O Mevr. Voorletter(s): ……….

Achternaam: .....................................................….......................................
Adres: .....................................................….................................................
Postcode: ................ Plaats: .....................................................…................
Telefoonnummer: .....................................................…...............................
E-mailadres: .....................................................….......................................
Eventuele opmerkingen: ...................................................................……….
Stuur de ingevulde antwoordkaart in een envelop naar:
Longkanker Nederland
Antwoordnummer 53046
3503 VB Utrecht
Een postzegel is niet nodig.
Of scan de ingevulde antwoordkaart en mail deze naar
info@longkankernederland.nl

Begrippen rond het onderwerp nalaten
Testament
Document waarin men de laatste wilsbeschikking vast kan leggen.
Wordt door de notaris opgemaakt en vastgelegd.
Codicil
Handgeschreven document waarin men vastlegt wat er met bijvoorbeeld
huisraad dient te gebeuren na overlijden. Niet geldig voor bijvoorbeeld
geld, aandelen of onroerend goed.
Beneficiair aanvaarden
Speciale manier van aanvaarden waardoor de erfgenaam niet
verantwoordelijk wordt voor eventuele schulden. Goede doelen
aanvaarden altijd op deze manier.
Executeur
Uitvoerder van de nalatenschap. Betaalt nog openstaande rekeningen,
verdeelt de nalatenschap volgens het testament en verzorgt de aangifte
van eventueel verschuldigde erfbelasting. Is vaak een van de erfgenamen,
een familielid of vertrouweling, of de notaris.
Erfbelasting
Belasting over de nalatenschap die erfgenamen moeten voldoen. Goede
doelen met ANBI-rangschikking betalen geen erfbelasting.
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling. Wordt vastgesteld door de
belastingdienst. Giften aan ANBI-instellingen vallen onder een
belastingvriendelijke regeling. Nalatenschappen aan een ANBI-instelling
zijn vrijgesteld van erfbelasting. Ook Longkanker Nederland heeft de
ANBI-status.
Zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Bijzondere bepalingen
In een testament kunt u voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld hoe de
begunstiging besteed dient te worden.

Volg ons op
Jouw geld gebruiken wij volledig voor onze projecten

@LongkankerNL
Longkanker Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We kunnen donatie
giftenwww.facebook.com/longkankernederland/
en schenkingen dus volledig inzetten voor al onze activiteiten, zoals het organiseren
van bijeenkomsten, het versturen van boeken en het maken van folders en video’s.
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“Als patiënt met longkanker voel ik me soms onzeker. Gelukkig kan ik via Longkanker Nederland
bij anderen die mij begrijpen, omdat zij ook longkanker hebben.”
Marianne

