
Laat iets bijzonders na
UNICEF in uw testament
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Wij staan voor kinderrechten 

Elk kind verdient het om kind te kunnen zijn. Sterker nog: 
daar hebben ze recht op.

Kinderrecht | art. #1/54: het recht om kind te zijn. 

Alle landen van de wereld hebben die rechten samen vastgelegd, in 
het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten 
nog wereldwijd geschonden.  

Daarom zijn wij er. Wij zijn UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van 
de Verenigde Naties. Wij zorgen voor structurele verbetering in levens 
van kinderen over de hele wereld. Met bescherming, eten en drinken, 
medicijnen en onderwijs. We zijn als eerste ter plekke en vertrekken 
als laatste. Dankzij onze donateurs en partners helpen we meer kinde-
ren dan wie ook ter wereld.  

UNICEF. Voor ieder kind. 

Wilt u iets bijzonders nalaten? 
De kansen die we krijgen als kind, 
maken hét verschil in je leven – net 
als waar je wieg staat. Hoe ouder 
we worden, hoe meer we ons dat 
realiseren. De meesten van ons 
konden hun leven zelf invullen en wie 
weet zelfs hun dromen waarmaken. 
Een groot voorrecht, al moeten we er 
ook hard voor werken! En inmiddels 
komen we zelfs toe aan het 
verwezenlijken van onze bucketlist*.

Gaat uw bucketlist verder dan 
materiële zaken? Dan bent u niet de 
enige. Veel mensen willen ‘ook nog 
iets goeds doen’. Ze willen iets 
terugdoen voor de kansen die zij 
hebben gekregen in hun leven. 
Omdat ze ieder kind een goede 
toekomst gunnen.  

UNICEF is het daar van harte mee 
eens. Ieder kind heeft dezelfde 
rechten en verdient een toekomst. 
We zetten ons daarvoor dan ook met 
hart en ziel in. Maar dat kunnen we 
niet zonder u!  

Wilt u iets bijzonders nalaten? Steun 
UNICEF via uw testament. Want 
daarmee geeft u kinderen overal ter 
wereld de kans een goede toekomst 
op te bouwen. 

* Bucketlist – wat is dat? 
Een bucketlist of ‘loodjes-
lijst’ is een lijst met dingen 
die iemand in zijn leven 
nog wil doen. Het woord 
komt van kick the bucket, 
wat in het Nederlands ‘het 
loodje leggen’ betekent – 
vandaar ook loodjeslijst. Het 
fenomeen is vooral bekend 
geworden door de film The 
Bucket List (2007). Daarin 
werken twee ongeneeslijk 
zieke mannen (gespeeld 
door Jack Nicholson en 
Morgan Freeman) samen 
een wensenlijstje af, en 
zo ontstaat een bijzondere 
vriendschap. 

Een bucketlist maken?
Stel uzelf dan deze vragen! 

	Wat wilde u als kind altijd 
al doen? 

 Waarvan zou u spijt 
 hebben als u het nooit 
 zou meemaken? 

 Wat wilt u doorgeven of 
 nalaten?
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Kinderen een toekomst nalaten

“Ieder kind verdient een 

goede kindertijd, waarin je 

onbevangen kunt spelen, 

leren en dromen. Bedenk 

maar eens hoe je leven 

eruit had gezien als je 

niet in veiligheid was 

opgegroeid. Als je niet 

naar school had gekund. Ik heb UNICEF in mijn 

testament gezet. Natuurlijk krijgen mijn kinderen een 

deel. Maar er gaat ook een bedrag naar de kinderen 

van UNICEF. Zolang er ondervoede kinderen zijn of 

kinderen die niet naar school kunnen, moeten we die 

helpen. Tijdens ons leven én als we er niet meer zijn. 

Is dat geen mooie gedachte?”

Paul van Vliet, ambassadeur UNICEF Nederland

Kies voor kinderen 
Een nalatenschap wijst u niet zomaar toe. U wilt zeker weten dat uw 
nalatenschap goed terechtkomt en ook echt een verschil maakt. Dan 
is UNICEF een goede keuze. Met een nalatenschap aan UNICEF kiest 
u voor zekerheid en impact, want:

We zijn ter plaatse 
UNICEF werkt in 190 landen en 
gebieden. We helpen kinderen 
niet alleen te overleven, maar we 
ondersteunen ze ook bij het 
opbouwen van een toekomst.  

We zijn efficiënt 
Doordat we zo’n grote organisatie 
zijn, kunnen we voordeliger 
inkopen: van (nood)hulpgoederen 
tot onderwijsprogramma's. Voor 
minder geld kunnen we dus méér 
hulp bieden.  

We zijn snel 
Dankzij onze internationale 
bevoorradingsketen kunnen we 
heel snel hulp bieden in een 
noodsituatie. UNICEF is vaak als 
eerste ter plekke.  

We hebben invloed 
UNICEF heeft een invloedrijke 
stem en die laten we horen. 
Soms publiekelijk, soms achter 
de schermen. Maar we zijn er 
altijd voor kwetsbare kinderen.  

We zijn betrouwbaar 
UNICEF is de kinderrechtenorga-
nisatie van de Verenigde Naties, 
opgericht na de Tweede Wereld-
oorlog (1946) om kinderen te 
helpen, destijds in Europa. In ons 
jaarverslag verantwoorden we 
onze inkomsten en uitgaven 
precies. Ons doel is om altijd 
minimaal 80 cent van iedere euro 
die binnenkomt te besteden aan 
ons werk voor kinderen, en dat 
lukt ons ook.

Kortom: uw nalatenschap - groot of klein - is bij UNICEF in vertrouw-
de handen. Uw steun levert een belangrijke bijdrage aan een beter 
leven voor kinderen wereldwijd. 
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Dit hebben we onder andere bereikt:

50 %
minder kindersterfte 
sinds 1990 

42 miljoen
kinderen minder 
ondervoed dan 
15 jaar geleden

70 miljoen
kinderen kregen 
tussen 2014 en 2018 
onderwijsmaterialen

“Ik heb UNICEF opgenomen in mijn testament. Veel werk is dat 
niet, één regel is voldoende. Ik heb volop kansen gekregen 
in mijn leven en ik vind dat alle kinderen die verdienen. 
De kans om gezond op te groeien, naar school te gaan en 
jezelf te ontwikkelen. ‘Als ik er niet meer ben, ga ik kinderen 
leren lezen en schrijven!’ zeg ik soms gekscherend.” 
Diny van Norden, Zutphen 

600.000
pakketten met winter-
kleding voor Syrische 
kinderen in 2018

Dáárom een testament 
Uw persoonlijke wensen 
Op iedere nalatenschap is in principe het wettelijk erfrecht van 
toepassing. Maar de wet kent uw persoonlijke situatie en wensen 
natuurlijk niet! De kans is groot dat u dingen ánders wilt regelen. Om 
dat vast te leggen heeft u een testament nodig. 

5 redenen om een testament op te stellen

Zelf uw erfgenamen 
 aanwijzen 

 Uw nalatenschap wordt 
normaal gesproken verdeeld 
onder de wettelijke 
erfgenamen. Wilt u zelf 
andere of extra erfgenamen 
aanwijzen? Daarvoor heeft u 
een testament nodig. 

Uw persoonlijke wensen 
vastleggen 

 In een testament kunt u 
allerlei wensen vastleggen. 
Misschien wilt u een specifiek 
erfstuk nalaten aan iemand. 
Of u wilt vastleggen dat u iets 
nalaat aan UNICEF. Zo zijn er 
nog veel meer situaties 
denkbaar. Een notaris kan u 
hierover in detail adviseren. 

Erfbelasting besparen 
 In een testament kunt u op 
verschillende manieren 
regelen dat uw naasten straks 

zo min mogelijk erfbelasting 
betalen. UNICEF heeft de 
ANBI-status voor goede 
doelen en betaalt daardoor 
zelfs helemaal geen 
erfbelasting. 

 
Een executeur benoemen 
 Een executeur regelt de 
afwikkeling van uw 
nalatenschap na uw overlijden. 
Dit kan bijvoorbeeld een 
familielid, een goede vriend of 
een notaris zijn. Benoemt u 
geen executeur? Dan moeten 
uw erfgenamen in onderling 
overleg uw nalatenschap 
afwikkelen. 

 
Onenigheid voorkomen 
 Tot slot: een testament schept 
duidelijkheid voor degenen die 
achterblijven. Dat voorkomt 
onenigheid en discussies. Een 
gerust idee! 
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Gewoon naar school? 

Farah (13) uit Irak is op weg naar school. Haar blauwe UNICEF-rugzak 
hangt nonchalant over haar schouder. Het tafereel lijkt zo gewoon, maar 
de verwoeste gebouwen op de achtergrond verraden dat Farah’s leven 
alles behalve gewoon is. Door de oorlog in haar land kon ze heel lang 
niet naar school. Gelukkig zit ze nu weer in de banken, dankzij UNICEF. 
“Er is geen leven zonder school,” zegt Farah beslist. Ze houdt van 
wiskunde en wil later ingenieur worden. Een droom die ondanks alles 
rechtovereind staat. 

“Mijn vrouw en ik hebben ons altijd bekommerd om kinderen 
in nood. Misschien omdat we zelf zo’n fijne jeugd hebben 
gehad. We hebben een legaat aan UNICEF in ons 
testament opgenomen. Dat besluit hebben we ook met 
onze zoon en dochter besproken. Zij vinden het een mooi 
idee dat hun ouders straks iets nalaten aan een goed doel.” 
René Brouwers, Maastricht

Uw nalatenschap eenvoudig geregeld 
Zó geregeld
Het geeft een goed en gerust gevoel als uw wensen voor later offici-
eel zijn vastgelegd in een testament. Het opstellen van een testament 
is niet moeilijk en u heeft het in vier stappen geregeld bij de notaris.  

Breng uw wensen in kaart 
Bedenk wie u tot erfgenaam 
wilt benoemen: familie, part-
ner, een goede vriend en/of 
UNICEF. Ook kunt u legaten in 
uw testament opnemen. Een 
legaat is een vastgelegd deel 
van uw erfenis, bijvoorbeeld 
een schilderij, huis,  effecten-

 portefeuille, of een vast bedrag 
of een bepaald percentage van 
uw vermogen. 

 Benoem eventueel een 
 executeur 

 Een executeur regelt de af-
wikkeling van uw nalaten-
schap na uw overlijden. Dit 
kan bijvoorbeeld een familie-
lid, een goede vriend of een 
notaris zijn. Of in sommige 
gevallen UNICEF. Benoemt u 
geen executeur? Dan moeten 
uw erfgenamen in onderling 

 overleg uw nalatenschap 
 afwikkelen. 

Zoek een notaris 
 Om het testament op te stel-
len, maakt u een afspraak met 

een notaris (i.v.m. de kosten 
kan het verstandig zijn verschil-
lende offertes op te vragen). U 
bespreekt uw wensen en de 
notaris adviseert en licht de 

 juridische aspecten toe. Ver-
volgens maakt de notaris een 
concept-testament dat u thuis 
rustig kunt nalezen. Zijn uw 
wensen goed omschreven? 
Dan maakt u een vervolg-

 afspraak om het testament te 
ondertekenen. 

 
 Leg het vast 
 De notaris laat het testament 
registreren in het landelijk 
Centraal Testamenten 
Register. Zo kan uw testament 
na uw overlijden worden 
gevonden en opgevraagd. 

 Een fijn idee: veranderen uw 
wensen of omstandigheden, 
dan kunt u uw testament op 
elk gewenst moment laten 
wijzigen bij de notaris. 

Uw testament eenvoudig 
online regelen? Kijk dan op 
nunotariaat.nl
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Nalaten op úw manier 
Wilt u UNICEF opnemen in uw testament? Dan kan dat op twee
verschillende manieren. Kies de vorm die bij u past. 

Erfstelling 
Met een erfstelling kunt u UNICEF 
benoemen als mede- of als enige 
erfgenaam. Als mede-erfgenaam 
ontvangt UNICEF een percentage van 
de nalatenschap (de hoogte van dat 
percentage bepaalt u zelf). UNICEF 
deelt de erfenis dan dus met uw 
andere erfgenamen. Is UNICEF de 
enige erfgenaam, dan ontvangt 
UNICEF de hele nalatenschap. 
UNICEF betaalt géén erfbelasting 
doordat het de ANBI-status voor 
goede doelen heeft. 

Legaat  
Een legaat is een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een 
schilderij, huis, effectenportefeuille, of een vast bedrag of een bepaald 
percentage van uw vermogen. Een goede optie als u heel precies wilt 
vastleggen wát u aan UNICEF geeft.  

Fonds op Naam  
Heeft u hart voor onderwijs, 
zorg of een ander thema? 
Dan kunt u, in overleg met 
UNICEF, een Fonds op Naam 
oprichten, bij leven of als on-
derdeel van de erfstelling of 
het legaat voor UNICEF dat u 
in uw testament heeft opge-
nomen. U verbindt zich dan 
aan een concreet project. 
Neem contact met ons op 
voor de specifieke voorwaar-
den van een Fonds op Naam.

Onze gegevens 
Dit zijn de volledige gegevens die u nodig heeft als u UNICEF in uw 
testament wilt zetten: 
UNICEF Nederland 
Bezuidenhoutseweg 74 
2594 AW Den Haag 
Kamer van Koophandel-nummer: 27102631

U helpt ondervoede kinderen

“Ze was zó zwak; ik wist niet of ze ooit weer thuis zou komen,”
vertelt de oma van Maria (2). “En zie haar nu eens!” Maria is een van de 
vele kinderen in Zuid-Soedan die ernstig ondervoed zijn. Gelukkig krijgen 
zij dankzij onze donateurs een intensieve behandeling in door UNICEF ge-
steunde klinieken. Bijvoorbeeld met speciale therapeutische melk. Daar-
van sterken ze vaak snel weer aan. Zo krijgen ook deze kinderen de kans 
gezond op te groeien.



Antwoordkaart
 Bel mij voor een vrijblijvend gesprek.

	Ik heb UNICEF opgenomen in mijn testament.

Voorletters:   Naam:     M/V

Straat:

Postcode:   Plaats:

Telefoonnummer:    Geb.datum:

UNICEF mag mij benaderen en op de hoogte houden van 
haar werk via dit e-mailadres:

Wij helpen u graag

“Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testa-
ment, of wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen? 
Graag neem ik de tijd om samen met u te kijken naar uw wen-
sen. Dat kan via e-mail, in een telefoongesprek of tijdens een 
persoonlijke afspraak bij ons op kantoor in Den Haag of bij u 
thuis. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij de keuze die u 
maakt.” 

Annemarie Blok, relatiemanager nalatenschappen 

Telefoon : 088 444 9650 
E-mail : nalaten@unicef.nl 
Internet : www.unicef.nl/nalaten 

UNICEF Nederland verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming. Voor meer informatie lees ons privacy statement op www.unicef.nl/privacy

UNICEF Nederland

Bezuidenhoutseweg 74

2594 AW Den Haag

Telefoon: 088 444 9650

E-mail: nalaten@unicef.nl

www.unicef.nl/nalaten

KvK 27102631

Rekeningnummer NL86 INGB 0000 0001 21

Wilt u meer weten over het werk van UNICEF?  

Kijk dan op www.unicef.nl. U kunt ons ook volgen 

via Twitter, LinkedIn en Facebook.
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http://www.unicef.nl


Vraag & antwoord 

Annemarie Blok beantwoordt drie veelvoorkomende vragen. 

Is een testament alleen iets voor rijke mensen? 
“Nee. De grootte van uw nalatenschap doet er niet toe. Een testament zorgt 
in alle gevallen voor duidelijkheid en zekerheid, bij uzelf én bij uw naasten.” 

Telt het ook om je wensen zelf op te schrijven? 
“Met een handgeschreven codicil kunt u alleen bepaalde spullen nalaten 
aan iemand. Voor alle overige goederen heeft u een testament nodig. 
Kijk voor meer info op unicef.nl/nalaten

Wordt de Belastingdienst er beter van als je iets nalaat aan 
UNICEF? 
“Juist niet! UNICEF heeft de ANBI-status en betaalt geen erfbelasting. 
Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan ons werk voor kinderen.”

Stuur deze antwoordkaart in een envelop naar:

 UNICEF Nederland

 t.a.v. Annemarie Blok

 Antwoordnummer 10650

 2501 WB Den Haag

 Een postzegel is niet nodig.


