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In de jaren 1980 woedde er hevige hongers-
nood in Oost-Afrika. Na het zien van de 
ondraaglijke beelden in de media besloten 
drie jonge dierenartsen in België om actie te 
ondernemen. Zij beseften: als een kudde sterft, 
komt een heel dorp in de problemen.

Zij besloten hun kennis en expertise ten dien-
ste te stellen van gezinnen in hongersnood 
om hen uit de armoede te helpen. Zo ontstond 
Dierenartsen Zonder Grenzen in 1985 in de 
Belgische plaats Anderlecht. De inspiratie 
kwam van hun Franse collega’s, die in 1983 in 
Lyon Vétérinaires Sans Frontières oprichtten.

Na de oprichting van Dierenartsen Zonder 
Grenzen - België, waaide twee jaar later de 
inspiratie over naar Nederlandse bodem, met 
de oprichting van de Stichting Diergenees-
kunde in Ontwikkelingssamenwerking (DIO) 
in 1987. Deze stichting werd opgericht door 
dierenartsen en gevestigd op de Faculteit 
Diergeneeskunde. Hierbij werden een aantal 
doelen vastgesteld: het beantwoorden van ve-
terinaire vragen uit het Zuiden, het integreren 
van diergeneeskunde in ontwikkelingssamen-
werking en het uitvoeren van projecten in het 

Zuiden. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan voorlichting aan het Nederlandse publiek 
in de vorm van symposia, lezingen en andere 
activiteiten.

Ondertussen was bij het studentenbestuur 
van DIO de wens ontstaan om te professionali-
seren en meer fondsen te werven in Nederland 
zodat meer projecten in het Zuiden onder-
steund kunnen worden. Daarom is in juni 2018 
met hulp van Dierenartsen Zonder Grenzen- 
België de nieuwe stichting Dierenartsen  
Zonder Grenzen-Nederland (DZG) opgericht.

De projecten van Dierenartsen Zonder Gren-
zen-Nederland richten zich met name, maar 
niet uitsluitend, op het trainen van dierge-
zondheidswerkers in Malawi. Zij helpen Afri-
kaanse veehouders om hun dieren gezond te 
houden. Dit is niet alleen voor de dieren zelf, 
maar ook voor de boeren en hun gezinnen 
van enorm belang. Veel mensen in Afrika zijn 
afhankelijk van kleinschalige familiale veeteelt 
voor hun inkomen. Door ervoor te zorgen dat 
deze dieren gezond zijn, investeren we in het 
zelfvoorzienende levensonderhoud van  
duizenden boeren en hun gezinnen.



Beste lezer,
 
Wellicht heeft u al eens een donatie gedaan aan dierenartsen Zonder Grenzen–nederland.  
in dat geval wil ik u hartelijk bedanken hiervoor, want wij kunnen dankzij uw bijdrage,  
op een duurzame manier, de honger en armoede in afrika bestrijden. door middel  
van onder andere materialen en trainingen die wij aanbieden, wordt de lokale  bevolking 
zelfvoorzienend in het verzorgen van hun dieren. Hierdoor kunnen zij de dieren een lang-
durig en gezond leven geven en zelf een beter leven leiden van wat de dieren opbrengen 
in zowel voedselvoorziening en vruchtbare grond als inkomsten van de markt.
 
Kent u ons nog niet? dat kan natuurlijk. in dat geval wil ik u bedanken voor uw belang-
stelling in onze organisatie. ik ben benieuwd naar uw verhaal en altijd bereid om aan u ons 
verhaal te vertellen.
 
Het is mij duidelijk dat na een rijk gevuld leven, wat nog steeds volop aan de gang is, u 
op bepaalde momenten denkt aan uw nalatenschap. Hierbij kunt u overwegen om uw  
vermogen, of een deel ervan, na te laten aan een goed doel zoals dierenartsen Zonder  
Grenzen - nederland. op deze manier leven uw idealen voort wanneer u er zelf niet meer 
bent en kunt u het verschil maken in de toekomst van afrikaanse veehouders en hun  
familie. U draagt dan bij aan onze one Health visie: ‘gezonde dieren, gezonde mensen, 
gezond milieu’.
 
om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren,  rekenen wij op steun van mensen zoals u.  
Legaten en donaties zijn voor ons essentieel.
 
Mocht u nog vragen hebben over uw testament, over wat het beste bij u past of over onze 
stichting, dan kunt u gerust met mij contact opnemen. in alle discretie help ik u dan ook 
graag verder.

Hartelijk dank!

sarah Farrand
Coördinator 
coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl
tel. +31 6 55 62 57 08
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Waar moet u aan denken bij het opstellen  
van een testament?
voor veel mensen is het geen fijn idee om na te denken over 
het opstellen van een testament. desondanks is dit belang-
rijk om te doen als u duidelijk voor ogen heeft aan wie u welk 
deel van uw erfenis wil nalaten. ook kan het voor u een mooi 
idee zijn om, zelfs als u er niet meer bent, te kunnen bijdragen  
aan een doel dat u een warm hart toedraagt en uw idealen te 
laten voortleven.

denk daarom eerst na over de mensen en idealen die voor u 
het meest belangrijk zijn. aan de hand van deze wensen kunt 
u uw testament vormgeven.  

Ga de juridische status van uw relatie met uw eventuele 
partner en familieleden na. of iemand volgens de wet erfge-
naam is, hangt namelijk af van de relatie tot de overledene. 
de wet kent vier groepen erfgenamen:

•   Partner, kinderen en hun afstammelingen.
•   ouders, broers, zussen en afstammelingen.
•   Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes,  

neven, nichten.
•   overgrootouders en hun afstammelingen.

als er in geen van de groepen erfgenamen zijn, dan gaat de 
nalatenschap naar de Staat.

Tips voor het  
opstellen van  
een testament 
erfenis en nalatenschap in nederland
een erfenis wordt verdeeld over de erfgenamen van 
de overledenen. deze erfgenamen, en het deel van de 
erfenis dat aan hen tegemoet komt, kunt u laten vast-
leggen in een testament. als er geen testament is opge-
steld, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en op 
welk deel van de erfenis zij recht hebben. 
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Ga voor uzelf na welke regelingen u wilt treffen ten opzichte 
van uw wettelijke erfgenamen, eventuele andere gewenste 
erfgenamen en/of een organisatie die u wilt (blijven) steunen 
om uw idealen uit te dragen.

Ga de wetgeving omtrent uw erfenis na en blijf op de hoogte 
van wettelijke wijzigingen in deze regelingen. onder andere 
de belastingtarieven willen nog wel eens veranderen.

Zorg ervoor dat u een accurate inventaris heeft van uw bezit-
tingen (onroerende en roerende goederen, verzekeringen, 
bankrekeningen, eventuele schulden et cetera.)

voor het opstellen van uw testament heeft u een notaris  
nodig. deze kan u helpen met het nadenken over uw wen-
sen en met het voorkomen van praktische problemen. Het  
opmaken van een testament bij de notaris, gaat via de vol-
gende stappen:

Maak een afspraak met een notaris bij u in de buurt. deze 
kunt u vinden via bijvoorbeeld https://www.notaris.nl/
algemeen/zoek-een-notaris. als u contact opneemt 
met een notaris, vraag dan hoe u zich het beste kunt 
voorbereiden op uw eerste afspraak. Zo zorgt u dat u op 
de afspraak alle benodigde documenten bij u heeft en 
vast over uw wensen hebt nagedacht.

tijdens de afspraak met de notaris bespreekt u uw situ-
atie en uw wensen. de notaris neemt deze met u door 
en geeft u passend advies. 

vervolgens vertaalt de notaris uw wensen naar juridi-
sche bepalingen, die hij of zij vastlegt in een eerste versie  
van uw testament. 

deze voorlopige versie krijgt u dan thuis gestuurd. U 
maakt een tweede afspraak met de notaris om wijzi-
gingen aan te brengen of uw testament in een officiële 
versie vast te laten leggen.

1

2

3

4

via de link https://www.notaris.nl/testamentmoment/
checklist kunt u een checklist vinden die u helpt na te 
denken over de inhoud van uw testament. de vragen 
die u beantwoordt, geven inzicht in uw persoonlijke 
omstandigheden. deze zijn allemaal van belang voor  
het opstellen van een testament dat geheel bij u past. 
de vragen waar u geen antwoord op heeft, kunt u 
uiteraard altijd nog met uw notaris doorlopen.

Ô



de notaris controleert met u of u de inhoud en conse-
quenties goed begrijpt. Let op dat de notaris moet kun-
nen vaststellen dat u wilsbekwaam bent. als de notaris 
hieraan twijfelt, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke 
beperking of dementie, dan kan hij of zij geen testa-
ment voor u opmaken.

als de notaris vaststelt dat u wilsbekwaam bent en de 
gevolgen van uw testament begrijpt en accepteert, 
zet u beiden een handtekening onder het document.  
vanaf dat moment is uw testament officieel.

de notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt inge-
schreven in het Centraal testamentenregister.

U krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het 
origineel bewaart de notaris in een kluis. Uw testament 
treedt in werking als u overlijdt.

5
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U steunt  
lokale initiatieven  

We werken op het terrein 
samen met plaatselijke 
organisaties, overheden 
en dierenartsen. Uw nala-
tenschap versterkt zo de 
kennis en expertise van 
deze mensen in Afrika.  

D e  k r aC h t va n  e e n  l eG a at 



Ria verloor op jonge leeftijd haar man. “Op dat moment besefte ik 
dat ik ook elk moment kon wegvallen, dus wilde ik het goed geregeld 
hebben. Ik laat al mijn bezittingen na aan een goed doel.  Ik ben 
mijn hele leven al gek op dieren, vooral op honden. In overleg met 
mijn kinderen heb ik besloten om mijn hele nalatenschap aan een 
goed doel te schenken”. 

Mijn kinderen staan er helemaal achter. Ze zeiden: “Ja, daar ligt je hart.”
“Mijn kinderen weten waar mijn hart ligt en wisten meteen naar welk goed 
doel mijn nalatenschap zou gaan. Ik ben mijn hele leven al gek op dieren, 
vooral op honden. Er is een organisatie die met honden werkt die veel kun-
nen betekenen voor mensen met een beperking. In overleg met mijn kinde-
ren heb ik besloten mijn hele nalatenschap aan dit goede doel te schenken. 
Ze vonden het een goed idee en staan er helemaal achter.”
 
“Een goed doel steunen, ook in je nalatenschap, geeft me een goed  
gevoel.”
“Behalve geld kun je ook je materiële zaken nalaten. Ik laat al mijn bezittin-
gen na, dus ook mijn huis en mijn auto, behalve de spullen die emotionele 
waarde voor mijn kinderen hebben, die gaan naar hen. En je zit nergens aan 
vast, want je kunt je testament altijd wijzigen als je dat wilt. Dat ik hierdoor 
andere mensen een beter leven kan bezorgen, geeft me een warm gevoel 
vanbinnen. Ik heb mijn zussen ook aangeraden om een goed doel in hun 
testament op te laten nemen. Het maakt niet uit wat je nalaat. Of het nou 
een groot of klein bedrag is, alles is meegenomen en het wordt altijd goed 
besteed. Een goed doel steunen, ook in je nalatenschap, geeft me een goed 
gevoel.”

Het verhaal van
ria Ô
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U geeft kansarme gezinnen  
financiële steun

U helpt familiale veehouders  
in Afrika om hun veeteelt en  
alles wat ermee samenhangt  
te verbeteren: van microkre-
dieten tot verkoop, water- en 
graslandbeheer, klein landbouw-
materiaal, noodhulp en politieke 
belangenbehartiging.  
Uw nalatenschap creëert een 
toekomst voor wie anders een 
uitzichtloos leven zou leiden.

D e  k r aC h t va n  e e n  l eG a at 

Maak de juiste 
keuze bij het  
opstellen van  
uw testament
Mogelijk heeft u weleens gehoord van de mogelijkheid om  
zelf een testament op te stellen, of weet u niet precies 
wat het verschil is tussen een testament en een codicil. Wij  
hebben voor u de belangrijkste voor- en nadelen van elk  
document op een rij gezet.



•   de notaris kan uw wensen en mogelijkheden met u 
doorlopen en passend advies geven.

•   de notaris stelt uw akte op, zodat u zeker weet dat 
alles juridisch kloppend is. ook heeft u de garantie 
dat u een rechtsgeldig document heeft opgesteld.

•   daarnaast heeft u ook de garantie dat, na uw 
overlijden, de uitvoering van uw testament volgens 
uw wensen gebeurt. dit is de verantwoordelijkheid 
van de notaris.

•   Uw testament is geregistreerd en bij de notaris in 
bewaring. deze kan dus niet verloren gaan. 

 

•  U kunt een testament schrijven zoals u het zelf wil.

•   er zijn verschillende voorbeeld testamenten ver-
krijgbaar via internet.

•   U betaalt niet, of weinig, voor het opstellen van uw 
testament.

•   de notariskosten voor het opstellen van een  
testament liggen in nederland gemiddeld rond  
de 500 euro (inclusief belasting).

•   een zelfgeschreven testament is pas rechtsgel-
dig als het geregistreerd wordt door een notaris. 
Laat u dit niet doen, dan is het testament dus 
niet geldig.

•   tenzij u hier zelf goed in bent, zal de notaris  
uw testament nog in juridische taal moeten op-
schrijven. dit gaat gepaard met veel tijd en geld. 
in dat geval kunt u net zo goed het testament 
door de notaris laten opstellen. 

•   als u toch uw zelfgeschreven testament wilt 
laten registreren, moet u hiervoor alsnog een 
notaris inschakelen. anders is het testament  
niet geldig. voor het deponeren brengt de 
notaris alsnog kosten in rekening. deze optie is 
daarom niet aan te raden boven een notarieel 
testament.

notarieel  
testament 

Zelfgeschreven  
testament  
(holografisch  
testament)  

Ô
Ô

voordelen nadelen

als u belangrijke relaties en/of eigendom in het 
buitenland heeft die van belang zijn voor uw testament, 
is het goed om te weten dat hier aparte regels voor 
gelden. overleg deze met uw notaris.

Ô



•   eenvoudige manier om uw wensen vast te leggen 
voor na uw overlijden.

•   in een codicil kunt u regelen dat u bepaalde goe-
deren uit uw inboedel wilt nalaten aan bepaalde 
personen.

•   in een codicil kunt u vastleggen hoe u wilt dat uw 
uitvaart eruit komt te zien.

•   Makkelijk op te stellen: u moet een codicil met de 
hand opstellen en ondertekenen. U heeft  
voor het opstellen van een codicil dan ook geen 
notaris nodig.

•   een noodtestament kunt u opstellen wanneer u 
niet in de mogelijkheid bent om naar de notaris  
te gaan.

•   Het opstellen kan met of zonder de aanwezigheid 
van een notaris.

•   Het is niet bedoeld voor het regelen van uw  
erfenis. als u geen testament heeft opgesteld, 
dan treden na uw overlijden de wettelijke 
regelingen voor de erfenis in werking (uitgezon-
derd de goederen die u in uw codicil heeft laten 
vastleggen).

•   alleen mogelijk in situaties zoals oorlog,  
rampen, crises of andere buitengewone om-
standigheden.

•   U heeft twee getuigen nodig, die aanwezig zijn 
bij het opstellen van het testament.

•   er moet een functionaris aanwezig zijn die het 
testament kan verlijden. is deze niet aanwezig, 
dan dient u de onderhandse akte af te geven 
aan een functionaris die de akte kan verlijden. 
Het noodtestament moet dan zo snel mogelijk 
worden verstuurd naar het Centraal testamen-
tenregister (Ctr).

•   Het noodtestament is vernietigbaar als er zes 
maanden zijn verstreken nadat je een normaal 
testament kon maken bij de notaris.

Codicil

noodtestament 

Ô
Ô

voordelen nadelen



Dorika komt uit het dorp Yachema  
Ngwira in het Mzimba district in Noord 
Malawi. Ze is een van de door de  
gemeenschap geselecteerde boeren 
om getraind te worden tot Community 
Animal Health Worker. De training kon 
ze volgen door middel van het Partici-
patory Action for Sustainable Animal 
Care and Livelihood Improvement  
Program (PASACLIP).

De vraag naar lokale veterinaire services in dit gebied in Malawi  
is erg groot. Dit komt doordat de meeste door de overheid  
gereguleerde dierenartsen alleen in de grotere steden zitten. Dit 
betekent dat boeren die op afgelegen plekken wonen een grote 
bijdrage moeten betalen voor reiskosten en dat de dierenartsen 
vaak niet op tijd ter plekke zijn bij een ziek dier. 

Het verhaal van
Dorika Ô

U geeft vrouwen  
een stem

De dieren die u schenkt, 
komen vooral bij vrouwen  
terecht. Die verantwoor-
delijkheid bezorgt ze 
meer respect in hun dorp. 
Dankzij uw nalatenschap 
bloeien Afrikaanse  
vrouwen open tot zelfver-
zekerde en succesvolle 
ondernemers.   

D e  k r aC h t va n  e e n  l eG a at 
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PasaCliP is opgezet  
en gefinancierd door 
Dierenartsen Zonder Grenzen – 
nederland.  

Ô



‘’Vee is een belangrijke bron van levensonderhoud voor veel 
mensen in het landelijke gebied. Ik realiseerde me dat onze 
dieren onnodig lijden onder de beperkte toegang tot dieren-
artsen en door niet optimale leefomstandigheden. Het is altijd  
mijn ambitie geweest om iets te doen om boeren te helpen 
in mijn gemeenschap, maar ik heb de kans niet gekregen om 
te studeren. Ik had de hoop opgegeven, maar toen kwam dit 
op mijn pad. Ik vond dat er diergezondheidsservices binnen de 
gemeenschap moesten komen. Wanneer een dier ziek wordt 
kan het direct behandeld worden door iemand uit onze eigen 
gemeenschap. Dit gaf mij de inspiratie om deel te nemen aan 
de training tot diergezondheidswerker. De gemeenschap en ik 
zijn erg blij dat we nu zelf dieren kunnen behandelen. Als een 
diergezondheidswerker, voel ik dat we door het behandelen 
en informatie geven veel kunnen bijdragen aan onze gemeen-
schap. Daarnaast helpen we de overheid door het bijhouden 
van maandelijkse rapporten over dierziekten.’’

 
Dorika is een moeder van drie kinderen en trotse bezitter 
van een melkkoe, 15 geiten en 20 kippen. in het verleden 
heeft Dorika veel dieren verloren wegens een gebrek aan 
diergeneeskundige zorg.

“Vroeger verloor ik veel dieren wegens ziektes die te voor-
komen waren. Nu kan ik ze zelf behandelen. Als je kijkt naar 
mijn geiten hebben ze allemaal een mooie glans op hun vacht 
doordat ik ze ontworm bij aankomst. Ik vaccineer ook mijn  
kippen tegen de ziekte van Newcastle.”

Dorika vraagt een kleine bijdrage voor haar services. Met 
deze bijdrage heeft zij eigen inkomsten en kan ze nieuwe 
medicijnen aanschaffen.

“Sinds de PASACLIP training in december heb ik per twee 
maanden ongeveer MK62,000 (ongeveer 75 euro) verdiend. 
Tot de dag van vandaag heb ik 440 kippen gevaccineerd en  
76 varkens, 38 geiten en 15 koeien behandeld. Zodra ik ter  
plekke kom, voer ik een klinisch onderzoek uit en maak ik 
een diagnose van het probleem, gebaseerd op de PASACLIP 
training, voordat ik de juiste medicatie voorschrijf. Tijdens het 
voorschrijven van medicatie bereken ik het gewicht van het 
dier door de borstomtrek op te meten. Sinds ik aan het werk 
ben heb ik veelvoorkomende ziektes zoals parasieten, wonden,  
ooginfecties, uierontsteking en longontsteking behandeld.  
Ook vaccineer ik tegen de ziekte van Newcastle.”
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nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen kan op  
twee manieren:

erfstelling
Met een erfstelling kunt u uw erfenis in het geheel of 
deels nalaten aan dierenartsen Zonder Grenzen. als u ons 
benoemt als uw enige erfgenaam, ontvangen wij uw hele 
nalatenschap. als dierenartsen Zonder Grenzen als mede-
erfgenaam worden benoemd, dan laat u een door u vast te 
stellen percentage van uw erfenis aan ons na. de rest gaat 
dan naar uw andere erfgenamen. de precieze verhouding van 
de erfstelling kunt u in uw testament laten vastleggen door 
een notaris.

legaat
als u in uw testament kiest voor een legaat, dan wordt er een 
duidelijk omschreven (on)roerend goed of bepaald geld- 
bedrag nagelaten. U kunt een legaat aan dierenartsen Zonder 
Grenzen nalaten als u een specifieke nalatenschap aan ons in 
gedachten heeft.

Soorten erfenis  
Het nalaten aan goede doelen gaat altijd via de notaris, 
die uw wensen vastlegt in een testament. dit is de enige 
rechtsgeldige manier om uw nalatenschappen te regelen. 
tenzij u dit anders vastlegt, erven in nederland namelijk 
alleen uw familie, echtgenoot of geregistreerd partner na 
uw overlijden.

als u Dierenartsen Zonder Grenzen  
in uw testament wil laten opnemen,  
is het belangrijk om hierbij onze  
officiële gegevens te benoemen:

Stichting dierenartsen Zonder Grenzen 
nederland
veerstraat 17-1,  
1075 SL amsterdam 
nederland

ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 
71964843

Ô



Successierechten 
over de erfenis die u nalaat moet belasting betaald wor-
den. Hoe hoog deze belasting is, hangt af van uw relationele  
afstand tot de nabestaanden en de bedragen die u nalaat. 
Goede doelen met anBi status hoeven geen belasting te 
betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijge-
steld van erfbelasting. daardoor kunnen goede doelen 
hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent  
inzetten voor hun doelstelling.

in onderstaande tabellen vindt u ten eerste de vrijgestelde 
bedragen voor elke relatie en ten tweede de verschillende  
percentages die betaald moeten worden over verschillende  
bedragen en door de verschillende nabestaanden.

•   Successierechten 2022, de vrijstellingen bij een erfenis:

Uw relatie  hoogte van
met overledene de vrijstelling

echtgenoot, echtgenote, partner € 680.645,-

Gehandicapt kind € 64.666,-

ouder en ouders € 51.053,-

Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen € 21.559,-

overige erfgenaam € 2.274,-

Ô

•   Schijven en tarieven erfbelasting 2022,  
successierechten, partner, kind:

Belaste deel van erfenis Partner, kind

€ 0,- tot € 130.425,- 10%

meer dan 130.425,- 20%

•   Schijven en tarieven erfbelasting 2022, successierechten 
kleinkind, andere in de directe bloedlijn van de  
overledene:

Belaste deel van erfenis kleinkind en anderen 
 in de bloedlijn

€ 0,- tot 130.425,- 18%

meer dan 130.425,- 36%

•   Schijven en tarieven erfbelasting 2022, successierechten, 
oom of tante, buurman of anderen (‘overig’):

Belaste deel van erfenis overig, oom of tante 

€ 0,- tot 130.425,- 30%

meer dan 130.425,- 40%

Ô
Ô
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Het voordeel van nalaten aan instellingen met de anBi- 
status (algemeen nut Beogende instelling) is dat de na-
latenschap volledig ten behoeve komt aan de doelstelling 
van de stichting. dierenartsen Zonder Grenzen bezit ook 
deze status. U kunt dus met een gerust hart aan ons nala-
ten of schenken, zonder dat er van uw bijdrage een deel als 
belasting moet worden afgedragen.

D e  k r aC h t va n  e e n  l eG a at 

U vecht mee  
tegen ziekten

Via vaccinatiecampagnes  
en epidemiologisch toezicht 
houden we de dieren gezond…  
en ook de mensen die er afhan-
kelijk van zijn. In 2011 is de  
runderpest wereldwijd uitge-
roeid dankzij doorgedreven  
vaccinatiecampagnes. We zijn  
er trots op dat we daar in Soedan 
aan hebben bijgedragen. Met  
een legaat maakt u dit soort  
vorderingen op lange termijn 
mee mogelijk. 
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Schenkingen  
dit belastingvoordeel geldt niet alleen voor uw nalaten-
schappen, maar ook voor uw reguliere schenkingen aan 
dierenartsen Zonder Grenzen of een andere organisatie 
met het anBi-keurmerk. Het verschil tussen ons noemen 
in uw testament als erfgenaam en een reguliere schenking 
aan ons doen, is dat er bij een schenking een eigendom  
onherroepelijk aan een ander (natuurlijk of rechts-)persoon  
wordt overgedragen.

in tegenstelling tot een schenking, wordt dit eigendom 
bij een testament pas overgedragen op het moment dat 
de schenker is komen te overlijden. in het geval van een 
schenking wordt het eigendom overgedragen aan de be-
giftigde (de ontvanger van de schenking) wanneer de 
schenker nog in leven is.

Bij de belastingvoordelen voor schenkingen wordt er door 
de Belastingdienst een onderscheid gemaakt tussen peri-
odieke (herhalende) en gewone (eenmalige) schenkingen.
Bij een eenmalige gift moet u er rekening mee houden dat 
u aan een drempelwaarde en een maximum moet voldoen, 
wat afhankelijk is van uw inkomen. op de website van de 
Belastingdienst kunt u meer informatie en tarieven vinden 
met betrekking tot de belastingaftrek voor uw giften.

Bij een periodieke gift hoeft uw donatiebedrag niet aan een 
drempel en een maximum te voldoen. dat betekent dat u 
voor een periode van minimaal 5 jaar, belasting van het hele 
bedrag kan aftrekken. Hoeveel belasting dit is hangt af van 
de belastingschaal waarin u valt.
U kunt dit snel berekenen via https://www.berekenhet.nl/
giften/periodieke-giften.html.

Wilt u een schenking aan ons doen? Wij zijn u hier uiteraard 
ontzettend dankbaar voor! de makkelijkste manier om dit te 
doen is het overmaken van een bedrag naar onze bankreke-
ning nL67 trio 0379 3388 66. ook kunt een bedrag doneren 
via onze donatiepagina op https://dierenartsenzonder-
grenzen.nl/doneer/.
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Dankwoord

Hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om u te verdiepen in de 
mogelijkheden rondom nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen  
Nederland. U helpt hiermee veehouders en hun families in Afrika 
om hun veeteelt en alles wat ermee samenhangt te verbeteren: 
van microkredieten tot verkoop, water- en graslandbeheer, klein 
landbouwmateriaal, politieke belangenbehartiging en de verbe-
tering van de positie van jongeren en vrouwen. Uw nalatenschap 
creëert een toekomst voor wie anders een uitzichtloos leven zou 
leiden.

Heeft u verder nog vragen en wilt u wat dingen bespreken voor-
dat u contact zoekt met een notaris of erheen gaat? Dan kunt u 
vrijblijvend met mij contact opnemen. Ik ben benieuwd naar uw 
verhaal. Via de telefoon of tijdens een privégesprek sta ik voor u 
klaar om al uw vragen discreet te beantwoorden.

Ô

sarah Farrandd
dierenartsen Zonder Grenzen nederland

Financiële transparantie
dierenartsen Zonder Grenzen is in het bezit van de anBi 
status en het CBF-keurmerk. dat betekent dat de inkom-
sten en uitgaven in het financieel verslag jaarlijks worden 
getoetst aan de kwaliteitseisen van het CBF: de onafhan-
kelijke toezichthouder op goede doelen in nederland. die-
renartsen Zonder Grenzen gaat zorgvuldig om met iedere 
donatie en draagt daadwerkelijk bij aan een betere wereld. 
in de privacyverklaring op onze website leest u welke gege-
vens we van u bewaren en wat we daarmee doen. 



Veerstraat 17-1, 1075 SL Amsterdam,  
Nederland

Uw contactpersoon: 
Sarah Farrand
+31 6 55 62 57 08
coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl

doe een SCHenKinG 

Op onze bankrekening
nl67 trio 0379 3388 66

of online 
www.dierenartsenzondergrenzen.nl
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