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s c h e n k e n  e n  n a l a t e n

draagt u de nvvs een warm hart toe?

Schenken of nalaten:  
een klein gebaar van 
groot belang

Door een goed doel als de NVVS vast te leggen in uw 
testament, kiest u ervoor een goede bestemming 
voor uw geld en goederen vast te leggen en tegelij-

kertijd de wereld van de komende generaties te verbeteren. 
Draagt u de NVVS een warm hart toe? Stel ons dan in staat 
ook in de toekomst de belangen van mensen met een hoor-
probleem te behartigen.

De NVVS waardeert de bijdragen die wij op deze manier 
binnenkrijgen enorm. Ook de verhalen achter deze nalaten-
schappen zijn belangrijk; ze getuigen vaak van een warme 
band met de NVVS en een grote maatschappelijke betrok-
kenheid. Joke van Zoest van Erfzaken zorgt voor de afwik-
keling van dergelijke nalatenschappen aan bijvoorbeeld de 
NVVS en kan daar veel over vertellen. Zij helpt de nalaten-
schap voor te bereiden, te optimaliseren (denk aan schen-
kingen of een estate plan) en ze helpt na een overlijden bij de 
afwikkeling door te sturen, of zelf de nalatenschap af te wik-
kelen (in hoedanigheid van gevolmachtigde of executeur). 

Mevrouw Haring
Joke van Zoest: “Zoals zo vaak in onze praktijk gebeurt, 
kwam er een dame op leeftijd (92) met het verzoek haar 
nalatenschap voor te bereiden. Ze had geen partner en/of 
kinderen en haar enige familie was reeds op hoge leeftijd. 
De eerste gesprekken die we met onze cliënten met een der-

gelijk verzoek aangaan betreffen een inventarisatiegesprek. 
Waar bestaat de nalatenschap uit? Welke rechten en plichten 
zijn er en met welke dingen moet er in geval van overlijden 
rekening worden gehouden. 

Als een dame op zeer hoge leeftijd is en haar levende broers 
en zussen ook, dringt de vraag zich op of het gewenst is dat 
er vermogen naar broers en zussen overerft. Immers, als 
deze ook op hoge leeftijd zijn en statistisch gezien kort te 
leven hebben, is er een grote kans dat er kort achter elkaar 
twee keer over dezelfde gelden erfbelasting moet worden 
betaald. Een tweede punt kan zijn dat de erflater (degene 
die zijn erfenis voorbereid) opmerkt dat de broer of zus in 
kwestie het geld niet echt nodig heeft. Op deze momenten 
komen de mogelijkheden een goed doel in het testament te 
benoemen aan de orde. 

Zo ook bij deze dame, die we voor het gemak, mevrouw 
Haring zullen noemen. Mevrouw Haring, omdat ze tot de 
week dat ze in het hospice werd opgenomen, naar de vis-
boer schuifelde voor haar wekelijkse delicatesse. Mevrouw 
Haring was een kranige dame die heel goed wist wat ze 
wilde. Op de vraag wie haar erfgenamen zouden zijn ant-
woordde ze dan ook stellig: de NVVS en Het Oogziekenhuis 
in Rotterdam. Want, zo vulde ze aan, mijn ogen en mijn 
oren worden zo slecht en daar heb ik zo’n hekel aan! 
 
Nadat mevrouw Haring overleed, aanvaardde ik mijn execu-
teurstaak van harte. Er lag een mooie nalatenschap voor de 
beide erfgenamen open. Een nalatenschap waar de NVVS 
zeker een goede bestemming voor heeft. In het geval van 
mevrouw Haring zou ik zelfs spreken over een voorbeeld-
nalatenschap. Er zijn voornamelijk liquide middelen, er is 
een huurwoning en nog wat obligaties. De sieraden die in de 
beleving van mevrouw ooit waren gestolen, kwamen uit de 
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kasten boven water. Op de vreemdste plaatsen had mevrouw 
haar juwelen verstopt. Gelukkig vonden wij ze, binnen-
kort gaan ze getaxeerd worden. We weten nu al dat ze een 
behoorlijke waarde vertegenwoordigen.” 
 
Werken aan de toekomst
Mevrouw Haring waardeerde de inzet van de NVVS toen 
haar oren slecht werden. De NVVS zet zich ook graag in 
voor uw gehoor, nu en in de toekomst. Want ook op de lan-
gere termijn blijft het werk van de NVVS nodig. Hoewel er 
druk gezocht wordt naar nieuwe technologieën, medicijnen 
en andere oplossingen, is het voor veel hooraandoeningen 
nog lang niet zo ver. Uw schenking of legaat kan ons helpen 
niet alleen nu op te komen voor de belangen van mensen 
met een hoorprobleem, maar ook in de toekomst. Een klein 
gebaar van u, maar voor vele slechthorenden, mensen met 
tinnitus, hyperacusis, de ziekte van Ménière, een brughoek-
tumor of CI van groot belang!

Schenken of nalaten, zo werkt het
Bij veel mensen is nog onvoldoende bekend dat het in een 
testament niet om grote bedragen hoeft te gaan en dat er 
naast geld ook zaken als een auto of meubels kunnen wor-
den nagelaten. Toch nemen inmiddels steeds meer mensen 
een goed doel op in hun testament. Dit komt mede doordat 
nalaten aan goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting. Kijk 
eens op www.nalaten.nl en www.nabestaandenplanner.nl 
voor meer informatie. Bij de NVVS zijn er meerdere moge-
lijkheden (zie kader). Overweegt u aan de NVVS te schenken 

of na te laten, neem dan contact op met het landelijk bureau 
in Houten. Samen met Joke van Zoest kunnen we dan met u 
meedenken.

Hoe kunt u de NVVS helpen?
U kunt dat op twee manieren doen: door een bedrag te 
schenken aan de NVVS of door de NVVS op te nemen in 
uw testament. 
Schenken: Omdat de NVVS een ANBI-organisatie is, mag 
u zoveel schenken als u wilt. ANBI staat voor Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Door die status is er geen 
schenkbelasting verschuldigd. Voordeel van schenken is 
dat u nog plezier beleeft aan het feit dat u iets goed doet 
voor de NVVS en er minder vermogen is in box 3.
Testament: u kunt op twee manieren de NVVS opnemen 
in uw testament.
• U laat een legaat na. Voordeel is dat u een vast bedrag 

of een vast percentage van uw erfenis aan de NVVS 
nalaat zonder dat de NVVS uw erfgenaam wordt. De 
NVVS heeft dus ook geen zeggenschap over de afwik-
keling en kan ook geen eventuele schulden erven.

• U benoemt de NVVS tot erfgenaam. Dat hoeft niet voor 
een vast bedrag of vast percentage van de erfenis. De 
NVVS kan hierbij wel eventuele schulden erven of de 
verplichting om de hypotheeklasten te blijven voldoen 
tot de woning is verkocht en de hypotheek is afgelost.


