
 
 
 
 

                                                                             
 
Veelgestelde vragen over nalaten aan het Humanistisch Verbond 
 
U wilt het Humanistisch Verbond  opnemen in uw testament. Hoe doet u dat? 
Dat doet u op de volgende manier: 
 
Vereniging Humanistisch Verbond 
Postbus 75490 
1070 AL Amsterdam 
KVK-nummer: 404.76.010 
 
Wat is een nalatenschap precies? 
Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden 
persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap verdeeld wordt, staat beschreven in 
de wet (het wettelijk erfrecht) of in een testament (het testamentair erfrecht). 
 
Wat is een erfstelling? 
Een erfstelling is een bepaling in uw testament waarin u een persoon of organisatie tot 
erfgenaam benoemd voor een vastgesteld gedeelte van de nalatenschap. De omvang van 
de verkrijging hangt in dit geval af van het totaal nagelaten vermogen. 
 
Hoe zit het met erfbelasting? 
Als iemand iets van u erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dat 
is de erfbelasting. Goede doelen (met de ANBI status) zoals het Humanistisch Verbond 
hoeven géén belasting te betalen over een erfenis; zij zijn volledig vrijgesteld van 
erfbelasting. Daarmee is het deel van uw nalatenschap dat deze (ANBI-) goede doelen 
ontvangen voor 100 procent inzetbaar. 
 
Hoe stelt u een testament op? 
U stelt een testament op samen met een notaris. De notaris legt uw wil vast in een notariële 
akte. De notaris adviseert u daarbij over de mogelijkheden in uw situatie. Een testament 
heeft pas rechtskracht als u en de notaris het testament beiden hebben ondertekend 
 
Wat is de rol van de notaris? 
De notaris is een onmisbare partij bij het goed regelen van uw nalatenschap. De notaris stelt 
uw testament op en is op de hoogte van alle actuele wettelijke bepalingen. Op basis van uw 
wensen wordt  door de notaris een ontwerp testament gemaakt, dat als het door u 
goedgekeurd wordt,  als officiële akte passeert. Pas nadat u en de notaris getekend hebben 
is er een (rechtsgeldig) testament. 
Zoekt een notaris?  Kijk dan op: http://www.notaris.nlz 
 
 
 


