
 
Veel gestelde vragen over nalaten 
 

Wat doet Borstkankervereniging Nederland met mijn nalatenschap? 

Wij zijn er al sinds 1980 voor mensen die op welke manier dan ook met borstkanker te 

maken krijgen. We zijn afhankelijk van subsidies en donaties als patiëntenvereniging. Ook in 

de toekomst willen wij borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en 

naasten niet laten zitten met vragen. We willen ze helpen om de juiste keuzes te maken over 

hun behandeling, hoe moeilijk dat soms ook is. We willen hen een veilige plek bieden, waar 

zij kunnen vinden wat ze nodig hebben. Waar mensen zijn die voor hen opkomen. Waar ze 

contact kunnen hebben, lotgenoten ontmoeten en steun krijgen. Voor onze actuele 

werkzaamheden en activiteiten verwijzen we graag naar onze website. 

 

Iedere vorm van steun helpt hierbij. Ook als mensen hun erfenis aan Borstkankervereniging 

Nederland nalaten. Voor de huidige generatie patiënten en hun naasten. Én voor volgende 

generaties. 

 

Hoe kan ik nalaten aan Borstkankervereniging Nederland? 

Samen met de notaris stel je een testament op waarin je aangeeft waar je jouw nalatenschap 

(of een deel ervan) aan wilt schenken. Kies je ervoor om Borstkankervereniging Nederland in 

jouw testament op te nemen, dan kun je de volgende gegevens aan jouw notaris doorgeven: 

 

Borstkankervereniging Nederland 

Godebaldkwartier 363 

3511 DT Utrecht 

KvK-nummer: 40343101 

 

Wat is een testament? 

Een testament is een document waarin je de laatste wilsbeschikking vast kan leggen. 

Het testament wordt door de notaris opgemaakt en vastgelegd. 

 

Wat is een codicil? 

Een codicil is een handgeschreven document waarin je vastlegt wie bijvoorbeeld meubels, 

sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden. Geld, aandelen of onroerend goed kun 

je niet via een codicil aan iemand toewijzen. Een codicil is geen vervanging van een 

testament. 

 

Wat is een executeur? 

Een executeur is degene die je nalatenschap afwikkelt, het contact met de notaris 

onderhoudt en mogelijk zelfs de uitvaart regelt. Dat kan een familielid zijn, of een 

vertrouweling. Ook notarissen treden vaak als executeur op. 

 

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat? 

Een erfstelling is een percentage van je nalatenschap. Degenen die je een erfstelling nalaat, 

worden erfgenamen genoemd. Zij ontvangen hun aandeel ná aftrek van eventuele schulden 

en de uitkering van legaten. Een legaat is een bepaalde vaste som geld of een bepaald 

goed. Bijvoorbeeld een antieke klok of een woning, alles kan. 

 

https://www.borstkanker.nl/nieuws


 
 

 

Kan ik Borstkankervereniging Nederland een erfstelling en legaat nalaten? 

Je kan Borstkankervereniging Nederland zowel (mede-)erfgenaam maken als legataris. Dat 

is degene aan wie het legaat wordt nagelaten. 

 

Kan ik ook nalaten aan een specifieke bestemming binnen Borstkankervereniging 

Nederland? 

Ja, dat kan! Je kunt hierbij denken aan speerpunten zoals het verbeteren van uitgezaaide 

borstkanker of aan bepaalde doelgroepen zoals mensen met erfelijke/familiaire aanleg. In 

onze nalatenschapsbrochure lees je hier meer over. Of bekijk onze meerjarenstrategie. 

 

Waarom betaalt Borstkankervereniging Nederland geen erfbelasting? 

Omdat Borstkankervereniging Nederland is erkend als een algemeen nut beogende instelling 

(ANBI), hoeven wij geen erfbelasting af te dragen over de erfenis die je ons eventueel nalaat. 

Het volledige bedrag komt dus ten goede aan mensen met borstkanker, erfelijke/familiaire 

aanleg voor borstkanker en hun naasten. 

 

Waarom kiezen mensen voor nalaten aan een patiëntenorganisatie? 

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. Die begrijpen 

hen. Patiënten en familieleden realiseren zich ook heel goed dat het werk van deze 

organisaties geld kost. Ze vinden het dan een prettig idee dat ze ook via hun testament nog 

wat terug kunnen doen. Sommigen doen het ook omdat ze willen dat de organisatie de 

belangen van patiënten blijft behartigen. 

 

Hoeveel goede doelen kan ik opnemen in mijn testament? 

Hier is geen maximum aan verbonden. Denk wel goed na over wat je aan ieder goed doel 

wilt nalaten. 

 

Kan ik ook een klein bedrag nalaten? 

Soms laat iemand zonder directe erfgenamen zijn hele vermogen na. Maar ook kleinere 

bedragen komen voor. Je mag dit zelf beslissen: Borstkankervereniging Nederland kan  

iedere steun gebruiken, elk bedrag draagt bij. 

 

Kan ik mijn testament wijzigen? 

Je kunt jouw testament op elk gewenst moment bij de notaris laten wijzigen. Het voorgaande 

testament komt dan te vervallen. 

https://www.borstkanker.nl/borstkankervereniging/verenigingszaken/meerjarenstrategie

