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Maak het verschil: een goed doel in uw testament

VOORAF
U denkt na over uw erfenis. Over wat u ermee 
wilt en kunt doen. Want u wilt ook na uw 
dood nog iets betekenen. Voor uw geliefden 
uiteraard, maar u wilt meer doen. Met een 
testament kunt u dat regelen. Een testament 
is veel meer dan een document dat droogjes 
vastlegt wat met uw vermogen gebeurt. Het 
weerspiegelt wat in uw leven belangrijk is 
geweest. In uw testament kunt u goede doelen 
opnemen. Goede doelen die u raken en die u 
hard nodig hebben. U wilt graag helpen, maar 
u weet niet hoe er aan te beginnen en wat er 
mogelijk is? Misschien schrikt een testament u 
af of wilt u weten hoe dit correct moet verlopen, 
zodat het geld zeker terechtkomt waar u het 
wilt? Deze brochure van de Koninklijke Fede-
ratie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch 
Netwerk van Stichtingen en de Vereniging 
voor Ethiek in Fondsenwerving helpt u op weg.

“Ik schrijf dit voor wie in dezelfde situatie zit, maar twijfelt om een 
goed doel op te nemen in zijn testament. Je bewijst er de mensheid 
niet alleen een dienst mee, maar je hebt ook het gevoel dat je troost. Je 
helpt er medemensen mee uit de miserie die ze uiteraard niet verdienen. 
Laten we hopen dat ze op een dag sterk genoeg zijn om hun leven zelf in 
handen te nemen. Ook al staat onze leeftijd ons niet meer toe actief te 
zijn, toch kunnen we nog nuttig zijn waar nodig.”

Goed doen via uw testament 
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UIT DANK VOOR 
GOEDE ZORGEN
Omdat ze in een rust- 
en verzorgingstehuis 
woonden, wisten Hélène 
en George dat zelfs kleine 
aanpassingen bewoners 
deugd kunnen doen en 
een groot verschil kunnen 
maken. Daarom stelden zij 
hun erfenis ter beschikking 
voor initiatieven die de 
levensomstandigheden en 
het comfort verbeteren 
van bewoners in 
woonzorgcentra. 

UIT PASSIE 
VOOR DE 
MUZIEK
Zijn leven lang was Hubert 
in de ban van orgelmuziek. 
België heeft een lange 
traditie op dit vlak, maar 
het orgelpatrimonium 
dreigt verloren te gaan 
door de desinteresse 
voor deze muziek en de 
instrumenten die haar 
voortbrengen. Hij liet 
daarom in zijn testament 
geld na voor de restauratie 
en bewaring van orgels.

dakloosheid of partnergeweld, en 
wilt u organisaties steunen die hier 
rond werken?

Deze en vele andere goede doelen 
hebben u nodig. In economisch 
onzekere tijden, waarin over-

heden en bedrijven de geldkraan 
toedraaien, zoeken ze meer dan 
ooit middelen om hun werking te 
verduurzamen. U kunt voor hen 
en voor de velen die zij helpen een 
verschil maken.

Het ene goede doel is niet relevanter 
dan een ander, een astronomische 
som niet noodzakelijk belangrijker 
dan een meer bescheiden bijdrage. 
Wat telt is de keuze om de wereld 
beter te maken. Wie geld nalaat aan 
een goed doel, doet dat omdat het 
een gevoelige snaar heeft geraakt.

Misschien bent u overtuigd van 
de noodzaak om ons erfgoed 
veilig te stellen. Misschien wilt u 
medisch-wetenschappelijk onder-
zoek steunen naar een ziekte die 
een geliefde bedreigde. Maakt u 
zich boos over grote maatschap-
pelijke kwalen zoals kansarmoede, 

Kiezen
om de wereld 
beter te maken

UIT LIEFDE 
VOOR 
KINDEREN
Elisabeth was samen 
met haar man kinderloos 
gebleven. Ze had altijd 
een grote bewondering 
voor mensen voor wie 
opvoeding een levenslang 
engagement is en die 
kinderen helpen zich te 
ontplooien. Met haar 
nalatenschap wilde ze 
mensen belonen die hun 
leven in het teken zetten 
van deze opvoeding, op 
welke manier ook.

1
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Met een legaat maakt u een persoon 
of een organisatie tot erfgenaam van 
(een deel van) uw vermogen. Als 
u een goed doel wilt steunen, dan 

 kunt u met een legaat voor uw over-
lijden vastleggen wat u wil nalaten. 
U doet dat via een testament (zie 
verder).

Er zijn verschillende soorten 
legaten: 

• met een algemeen legaat geeft 
u uw hele nalatenschap aan één 
of meer personen of organisaties. 
Als er reservataire erfgenamen 
zijn, dan hebben die bij het over-
lijden van de erflater recht op het 
deel dat de wetgever voor hen 
gereserveerd heeft en wordt het 
legaat beperkt tot het grootst 
beschikbare deel;

• met een legaat onder algemene 
titel geeft u een deel of een 

Hoe kan ik een 
goed doel helpen?

2

OPGELET
Volgens het Belgische erfrecht  
kunt u met uw vermogen niet 
doen wat u wilt. Sommige 
erfgenamen hebben een wettelijk 
beschermd erfdeel: de reserve. 
Het gaat om de kinderen en de 
echtgeno(o)t(e) en voor wie 
geen kinderen heeft, de ouders.  
Het deel dat hun niet automatisch 
toekomt, heet het beschikbaar 
deel. Dit beschikbaar deel kunt 
u verdelen zoals u wilt. Als 
de zogenaamde reservataire 
erfgenamen er niet (meer) zijn,  
dan kunt u wel vrij beschikken  
over uw hele vermogen.

“Ik ben mijn leven lang actief geweest als vrijwilliger bij 
organisaties die werken rond dakloosheid. Ik heb gezien hoe ze 
zich met hart en ziel inzetten voor een zaak waar ze in geloven, 
en ik ben blij dat ik daarbij heb kunnen helpen. Maar ik weet 
ook dat ze voortdurend geld nodig hebben, omdat ze te weinig 
subsidies krijgen. Ik wil ze daarom ook op dat vlak helpen na 
mijn dood. Ik heb zelf mijn testament geschreven. De notaris 
heeft me geholpen om het goed te formuleren en heeft het 
testament laten registreren, zodat het niet verloren gaat.”

percentage van de nalatenschap, 
bijvoorbeeld een derde of de helft, 
of alleen de onroerende of alleen 
de roerende goederen;

• met een bijzonder legaat treft u 
een regeling voor bepaalde van 
uw goederen, bijvoorbeeld een 
som geld of een bepaald goed. 
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Alles wat behoort tot uw vermogen: 
(spaar)geld, waardepapieren, 
bank- en effectenrekeningen, pensi-
oenfondsen, kapitalen uit (levens)
verzekeringscontracten, juwelen, 
kunstwerken, andere roerende 
goederen, vastgoed – in eigendom 
of in vruchtgebruik. U kunt in uw 
testament beschikkingen opnemen 
over wat er met bepaalde goederen 
(niet) mag gebeuren.

Kan ik vastgoed nalaten aan 
een goed doel?

Ja. Als er geen vruchtgebruik op 
rust, zullen de meeste organisa-
ties er voor kiezen om onroerende 
goederen te verkopen. De opbrengst 

van de verkoop gebruiken ze dan 
voor hun activiteiten.

Kan ik roerende goederen 
zoals een kunstverzameling 
nalaten?

Ja. Ook in dit geval zullen veel 
organisaties er voor kiezen om 
deze goederen te verkopen, tenzij 
u dat niet wilt. Ze kunnen ze dan 
ontlenen aan musea. Deze moge-
lijkheid betreft vaak stichtingen of 
verenigingen die als missie hebben 
om ons erfgoed te bewaren. Ze 
beslissen dan om deze werken toe 
te vertrouwen aan musea, waar ze 
tot hun recht kunnen komen.

Wat kan ik 
nalaten aan een 

goed doel?

3DUOLEGAAT:
VOORZICHTIGHEID
GEBODEN
Een bijzondere formule is het duolegaat. De erfenis gaat dan 
naar een goed doel, dat een deel daarvan moet uitbetalen 
aan een andere legataris, zoals een neef of nicht of een 
vriend. Aan het goede doel wordt de verplichting opgelegd 
om de erfbelasting van alle legatarissen te betalen, bovenop 
eventuele schulden en kosten. Als er geen directe erfgenaam 
is, lijkt dit op het eerste gezicht een interessante formule, 
waarbij iedereen wint. Toch is voorzichtigheid geboden wanneer 
u het duolegaat wilt gebruiken, want u zou uw doel kunnen 
voorbijschieten. Uw vermogen kan bij uw overlijden immers 
kleiner zijn dan wanneer u uw testament opmaakte, waardoor 
het goede doel veel minder of niets dreigt over te houden. 
Bovendien is het voor kleinere goede doelen vaak niet evident 
om de rol van algemeen legataris en de formaliteiten die 
daarmee gepaard gaan op zich te nemen. Het is belangrijk dat 
een notaris met u bekijkt hoe uw vermogen is samengesteld, 
welke uw gezinssituatie is en wie de begunstigden zijn om voor 
u en het goede doel van uw keuze de beste oplossing te vinden. 
Als u later merkt dat de samenstelling van uw vermogen 
verandert, kunt u het testament daar aan aanpassen. In elk 
geval past een duolegaat best in een authentiek en evenwichtig 
filantropisch project.
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U hebt lang en goed nagedacht 
over waarom u (een deel van) uw 
vermogen wilt nalaten aan een goed 
doel? Dan wilt u er zeker van zijn 
dat dit na uw overlijden ook echt 
gebeurt. Een testament biedt de 
gemoedsrust dat uw wensen geres-
pecteerd worden. Hebt u helemaal 
geen erfgenamen, dan is een testa-
ment noodzakelijk wanneer u zelf 
wilt kiezen wat er met uw vermogen 
gebeurt.

Een testament is een akte, een 
officieel document dus, waarmee 
u legaten kan vermaken en u dus 
bepaalt wat er na uw overlijden 
moet gebeuren met een deel of het 
geheel van uw goederen.

Er zijn drie soorten testamenten: het 
notarieel (of openbaar) testament; 
het internationaal testament; en 
het eigenhandig (of onderhands 
testament).

Het notarieel (of openbaar) 
testament

Bij een notarieel of openbaar testa-
ment stelt u het testament op 
samen met de notaris. De notaris 
stelt vragen, helpt u uw gedachten 
te ordenen en uw laatste wensen 
juist te formuleren. De notaris maakt 
dan een notariële akte op. De akte 
wordt verleden voor twee notarissen 
of voor één notaris, in het bijzijn 
van twee getuigen. Verlijden bete-

Wat is 
een testament?

4

François is al lang schenker aan een grote humanitaire 
organisatie. Hij vindt zijn steun een daad van burgerschap. 
Hij heeft zijn hele leven lang hard gewerkt en geniet nu 
van een welverdiend pensioen. Maar hij beseft dat anderen 
minder geluk hebben. Daarom wil hij zelf ook zijn steentje 
bijdragen in de strijd tegen armoede en uitsluiting. “Ik heb 
geen eisen gesteld voor dit legaat. De organisatie mag mijn gift 
gebruiken daar waar de behoeften het grootst zijn. Ik heb er alle 
vertrouwen in.˝

HOE KIES IK EEN 
GOED DOEL?
Sommige filantropen 
zetten zich hun hele leven 
in voor één goede zaak 
en willen die na hun dood 
blijven steunen. Anderen 
weten dat ze (een deel 
van) hun vermogen willen 
nalaten om de wereld 
beter te maken, maar 
hebben nog geen project 
voor ogen. Voor hen is er 
de website www.goede-
doelen.be. Deze website is 
als een etalage: hij biedt 
een overzicht van vele 
duizenden organisaties 
zonder winstoogmerk die 
werken rond alle mogelijke 
thema’s – milieu en 
natuurbehoud, cultuur, 
gezondheid, ontwikkelings-
samenwerking, armoede. 
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U kunt een testament opmaken 
als u:

• gezond van geest bent;

• niet onbekwaam bent in de zin 
van de wettelijke bepalingen hier-
omtrent;

• ouder bent dan 16 jaar.
Of u gezond van geest bent op het 
moment van overlijden maakt niets 
uit voor de uitvoering van het testa-
ment. Het is alleen van belang op 

Kan ik een 
testament 

maken?

DE NOTARIS: NEUTRALE EXPERT 
Wilt u zeker zijn dat uw beschikkingen rechtsgeldig zijn? Wilt 
u uw wensen bespreken met een neutrale raadgever? Een 
notaris kan u begeleiden bij de opmaak van uw testament. Hij 
of zij kan er voor zorgen dat er geen ongeldige, onduidelijke of 
onwettelijke formuleringen in uw testament staan. Zo vermijdt 
u ook discussie over de interpretatie van uw laatste wensen na 
uw overlijden. 

www.notaris.be

5

kent dat de akte wordt voorgelezen, 
toegelicht en ondertekend door alle 
aanwezigen. 

Het internationaal 
testament

Een internationaal testament biedt 
u zelf aan de notaris aan. Die zal er, 
in aanwezigheid van twee getuigen, 
een verklaring over opmaken die 
hij in een verzegelde omslag bij het 
testament voegt. De notaris bewaart 

beide. De twee getuigen mogen 
niet vervangen worden door een 
tweede notaris. Het internationaal 
testament moet schriftelijk zijn 
opgesteld, maar het mag getypt 
zijn. U moet het niet zelf schrijven, 
ook een familielid of vriend(in) kan 
dit doen. De taal speelt geen rol.

Het eigenhandig (of 
onderhands) testament

Zoals het woord het zegt schrijft u 
dit testament eigenhandig. U hebt 
geen getuigen nodig. De enige voor-
waarden: u moet het zelf schrijven, 
dateren en ondertekenen. Laten 
schrijven door iemand anders of 
typen op de computer is uit den 
boze. De datum moet vermeld staan. 
Zo kan later bewezen worden dat u 
in staat was om een testament op 
te maken op dat moment en kan 
bepaald worden welke de recentste 
versie is van uw testament, als u er 
verschillende hebt opgesteld.

WIST U DAT...
een mondeling 

testament niet geldig 
is? Uw testament 
op bandrecorder, 
videocassette of 
dvd heeft geen 
rechtskracht.
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Makkelijk en goedkoop

Op het eerste gezicht is een eigen-
handig testament het eenvoudigst 
en het goedkoopst. Maar het houdt 
risico’s in: het testament kan 
verloren gaan of in de verkeerde 
handen vallen. U kunt dit vermijden 
door uw testament in bewaring te 
geven bij een notaris. Die kan het 
laten inschrijven in het Centraal 
Register van Testamenten. U kunt 
een briefje steken bij uw papieren, 
zodat uw erfgenamen weten dat 
zij na uw overlijden de notaris in 
kwestie moeten contacteren.

Geen discussie

Met een openbaar testament 
bent u zeker van de juiste juridi-
sche en technische formulering, 

Welk 
testament 

kies ik?

6

WIST U 
DAT...

een testament een strikt 
persoonlijk document is 
dat u zelf moet (laten) 
opstellen? U kunt dus 
geen volmacht geven 
om uw testament te 

schrijven.

het moment dat u het testament 
opmaakt.

Jongeren tussen 16 en 18 jaar 
kunnen slechts een legaat maken 
over een kwart van hun vermogen 
als beide ouders nog leven. Als een 
van beiden overleden is, gaat dit tot 
maximum de helft.

WIST U 
DAT...

u geen gezamenlijk 
testament kunt maken met 
uw echtgenoot of partner? 

Een ‘spiegeltestament’ is wel 
geldig: u schrijft dezelfde 
tekst, maar op een apart 

document dat u 
alleen ondertekent.

“Ik heb vorig jaar mijn vijfenzeventigste verjaardag gevierd. 
Het was een mooi feest, met enkele vrienden die me dierbaar 
zijn. Maar die verjaardag zette me aan het denken. Mijn man, 
die al overleden is, en ik hebben altijd hard gewerkt. We hebben 
een mooi vermogen bijeengespaard. We konden geen kinderen 
krijgen en dat is ons leven lang een groot verdriet gebleven. Ik 
wilde daarom graag ons vermogen nalaten aan een goed doel 
dat het leven voor kinderen beter maakt. Maar ik wil ook wel wat 
opzij voor de kinderen en kleinkinderen van mijn zus. Hoe moest 
dat dan? Ik zat met veel vragen. Bij het goede doel dat ik had 
gekozen, verwezen ze me door naar de notaris. Hij heeft samen 
met mij mijn testament opgesteld. Ik ben geruster nu ik weet 
dat alles juist geregeld is. Ik wil geen ruzie in de familie.”
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WAT MOET 
IK ZEKER 
VERMELDEN 
IN MIJN 
TESTAMENT?
•  de juiste benaming 

en rechtsvorm van de 
organisatie die u wenst te 
steunen. Neem best van 
tevoren contact op voor de 
correcte gegevens.

•  wat u wenst na te laten: 
hoe concreter hoe 
beter. Het is wel beter 
om percentages van uw 
vermogen aan te geven, 
eerder dan precieze 
sommen te noemen. 
U weet niet hoe uw 
patrimonium zal zijn 
samengesteld wanneer u 
overlijdt.

•  houd er rekening mee 
dat een organisatie kan 
opgehouden hebben te 
bestaan op het moment 
van uw overlijden. Voorzie 
dus in alternatieven in uw 
testament.

zodat er geen discussie is over de 
interpretatie van uw wensen. Uw 
erfgenamen weten waar ze aan toe 
zijn en u bent zeker van de bewa-
ring, die de notaris voor zijn of haar 
rekening neemt.

Voor de wereldburger

Woont u in het buitenland of vertoeft 
u er vaak, dan is een internationaal 
testament misschien nuttiger voor 
u. Het is in principe steeds rechts-
geldig, ongeacht de plaats waar het 
werd opgemaakt, de ligging van uw 
goederen, uw nationaliteit of uw 
woon- of verblijfplaats.

OPGELET
Het is niet zinvol 

om voorbeelden van 
testamenten te zoeken om 
te kopiëren, aangezien een 
testament een persoonlijk 
document is, op maat van 

uw situatie, wensen en 
behoeften. U overlegt 
best met een notaris.

Centraal Register van 
Testamenten (CRT)

Een testament – openbaar, inter-
nationaal of eigenhandig – kan 
worden ingeschreven in het Centraal 
Register van Testamenten. Dit 
register bevat de identiteit van de 
testamentmaker, de naam van de 
notaris en de datum. Zo kan je een 
testament altijd opsporen.

Een eigenhandig testament hoeft 
u niet te laten registreren, al doet 
u dat bij voorkeur wel. Het volstaat 
namelijk niet om een geldig testa-
ment te maken, het moet ook terug 
te vinden zijn na uw overlijden.

Ook wanneer u uw testament met 
een nieuw testament gedeeltelijk of 
volledig herroept, of de inhoud ervan 
wijzigt, staat dit in het register, door 
de registratie van dit nieuwe testa-
ment. Het register bewaart echter 
geen kopie van uw testament. De 
inhoud blijft dus geheim. Bovendien 
kan niemand zomaar aan het CRT 
vragen of u een testament hebt 
opgemaakt.

Hoe het CRT te raadplegen na 
een overlijden?

• Via de notaris.

• Direct bij de Steundienst Data-
banken van de Koninkl i jke 
Federatie van het Belgisch Nota-
riaat die het CRT beheert, met 
een kopie van de overlijdensakte 
of een ander document dat het 
overlijden bewijst. U krijgt dan 
een bewijs van opzoeking.

• Via een aanvraag tot opzoeking 
aan het CRT (per post, fax of 
mail), samen met een kopie van 
de overlijdensakte of een ander 
document dat het overlijden 
bewijst. U krijgt het bewijs van 
opzoeking dan nadien toege-
stuurd.

DE
RAADPLEGING

IS
GRATIS.
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“Ik heb nog nooit te maken gehad met een testator die bang 
was dat zijn wens om geld na te laten aan ons goed doel niet 
gerespecteerd zou worden. Wij boezemen vertrouwen in, 
mensen weten dat hun wensen gerespecteerd worden als zij 
een openbaar testament opstellen. Ik ben eerder zelf degene 
die zeker wil zijn dat dergelijke problemen zich niet voordoen. 
Ik dring er daarom steeds op aan dat mensen een notarieel 
testament laten opmaken. Dit om te vermijden dat de familie de 
wensen aanvecht als het testament eigenhandig geschreven is, 
of om te vermijden dat het verloren gaat.”

Verantwoordelijke schenkingen van een NGOIn een mensenleven verandert er 
veel en voortdurend. U ontmoet een 
nieuwe partner, u ontwikkelt een 
nieuwe passie, u krijgt een financiële 
meevaller. Een testament is niet 
in steen gebeiteld. Het wordt pas 
uitgevoerd bij uw overlijden. 

U kunt uw testament dus op elk 
moment geheel of gedeeltelijk 
herroepen, wijzigen, er beschik-
kingen aan toevoegen of zelfs een 
heel nieuw testament opstellen, 
zolang u gezond van geest bent. 

De datum in het testament kan 
helpen te bepalen welke de recentste 
versie is. Om elke betwisting te 

vermijden raden we u toch aan 
om expliciet te vermelden dat u 
met dit testament alle voorgaande 
beschikkingen herroept.

Kan ik mijn 
testament nog 
wijzigen?

7

WIST U 
DAT...

goede doelen die erkende 
vzw’s of stichtingen zijn, 
kunnen genieten van een 
verminderde erfbelasting: 

8,5 % in het Vlaamse Gewest, 
12,5 % in het Brusselse 

Gewest, en 7 % in het Waalse 
Gewest? Voor stichtingen van 
openbaar nut ligt het tarief in 

het Brusselse Gewest 
met 6,6% nog lager.
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Leden lijst

VERENIGING VOOR ETHIEK IN DE FONDSENWERVING

ACTION DAMIEN ASBL/DAMIAANAKTIE VZW
ACTION ET COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LES ANDES - PEROU (ACDA) ASBL
ACTION VIVRE ENSEMBLE ASBL
AIC SOLIDARITÉ
AIDE AU DÉVELOPPEMENT GEMBLOUX (ADG)
ALZHEIMER BELGIQUE
AMICALE LIÉGEOISE DES HANDICAPÉS ASBL
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE ASBL
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW
ARTSEN ZONDER VAKANTIE VZW/MÉDECINS SANS VACANCES ASBL
ASMAE

ASSOCIATION BELGE DE L’ORDRE DE MALTE ASBL
ASSOCIATION BELGE DES PARALYSÉS ASBL (ABP)
ASSOCIATION DES ROTARY CLUBS BELGES POUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
(ARCBCD)
ASSOCIATION NATIONALE BELGE DES AMIS DE L’ENFANCE ASBL (AMADE)
ATD QUART MONDE BELGIQUE ASBL/ATD VIERDE WERELD BELGIE VZW
AUTRE TERRE ASBL
AVOCATS SANS FRONTIÈRES
BELGISCHE RAIFFEISENSTICHTING VZW (BRS)
BELGISCHE VERENIGING VOOR STRIJD TEGEN MUCOVISCIDOSE VZW/ASSOCIATION BELGE DE 
LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE ASBL
BOND ZONDER NAAM CULTUUR
BROEDERLIJK DELEN VZW
CARITAS INTERNATIONAAL VZW/CARITAS INTERNATIONAL ASBL
CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (CNCD-11.11.11) ASBL
SOLIDARITÉ BELGIQUE SÉNÉGAL
CHAINE DE L’ESPOIR BELGIQUE ASBL/KETEN VAN HOOP BELGIE VZW
CHILD FOCUS
COMITÉ DE SOUTIEN DE CLAIRVAL ASBL
COMPAGNONS DÉPANNEURS
CONTINUING CARE ASBL
CONVIVIUM ASBL (CONVIVIAL)
CUNINA
DEBRA
DE LOVIE  VZW
DÉFI  BELGIQUE-AFRIQUE (DBA) ASBL
DEN ACHTKANTER
DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN/VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
DOMUS
ÉCOLES DE BROUSSE AU SÉNÉGAL (EBS) ASBL

De gegevens 
van deze organisaties 

en bijkomende 
informatie vindt u op 
www.goededoelen.be
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ENFANCE TIERS MONDE ASBL/KINDEREN DERDE WERELD VZW
ENFANTS DE LA PAIX ASBL
ENFANTS DU MONDE ASBL
ENTRAIDE & FRATERNITÉ ASBL
ÉQUIPES D’ENTRAIDE ASBL
EU CAN AID (ASSOCIATION EUROPE TIERS-MONDE)
FÉDÉRATION FROIDURE ASBL/FEDERATIE FROIDURE VZW
FIAN BELGIUM
FONDATION CARE (CHIREC)
FONDATION CONTRE LE CANCER/STICHTING TEGEN KANKER (FBC-BFK)
FONDATION DES BRÛLÉS/STICHTING BRANDWONDEN
FONDATION SAINT JEAN EUP/ST-JAN STICHTING
FONDATION SAINT LUC
FONDS POUR LA CHIRURGIE CARDIAQUE ASBL
FONDS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (FOS) VZW
GENEESKUNDE DERDE WERELD (G3W) 
GREENPEACE BELGIUM VZW/GREENPEACE BELGIUM ASBL
GRIP
HANDICAP INTERNATIONAL ASBL/HANDICAP INTERNATIONAL VZW
HERITA (ERFGOED VLAANDEREN)
HET BLAUWE KRUIS BRUGGE VZW
HÔPITAL SANS FRONTIÈRE ASBL
INFIRMIERS DE RUE
KOCK - DE HOGE KOUTER VZW
KOEPEL VAN DE VLAAMSE NOORD-ZUIDBEWEGING 11.11.11. VZW
LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME ASBL
LA LUMIÈRE
LA VAGUE ASBL
LE MONDE SELON LES FEMMES
LE PONT DES ARTS 
LES AMIS D’ACCOMPAGNER
LES AMIS DE LA PETITE MAISON ASBL
LES OEUVRES DU SOIR ASBL
LES PETITS RIENS ASBL/SPULLENHULP VZW
LIGHT FOR THE WORLD (CBM)
LIGUE ALZHEIMER ASBL

LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES  COMMUNAUTÉ FRANCAISE ASBL
LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE ASBL/BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA VZW
LIGUE NATIONALE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES ASBL / NATIONALE BELGISCHE 
MULTIPLE SCLEROSE LIGA
L’ILOT MAISONS D’ACCUEIL
LUCIA ASBL
MAKE A WISH VLAANDEREN
MALEM-AUDER
MAURICETTE ASBL
MÉDECINS DU MONDE ASBL/DOKTERS VAN DE WERELD VZW
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES/ARTSEN ZONDER GRENZEN VZW 
MEKONG PLUS
MEMISA
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN VZW (MS LIGA)
NATAGORA ASBL
NETWERK VLAANDEREN VZW (FAIRFIN)
NOTRE ABRI - POUR LES TOUT PETITS ASBL
NUTRITION TIERS MONDE
OEUVRES SOCIALES ET EDUCATIVES DES JÉSUITES AU TIERS MONDE ASBL (OSEJTM)
ORANJE VZW
OSCARE
OXFAM-SOLIDARITEIT VZW/OXFAM-SOLIDARITÉ ASBL
PHILANTROS ASBL
PLAN BELGIE VZW/PLAN BELGIQUE ASBL
PROMA
PRO RENOVASSISTANCE
QUINOA ASBL
RODE KRUIS VLAANDEREN I.O.N.
SENSOA VZW
SERVICE ARC-EN-CIEL
SOLIDAGRO (BEVRIJDE WERELD)
SOLIDARITÉ LOGEMENT/SOLIDARITEIT HUISVESTING
SOLIDARITÉ PROTESTANTE
SOLIDARITÉ SOCIALISTE (SOLSOC)
SOS VILLAGES D’ENFANTS /SOS KINDERDORPEN 
STICHTING HUBI EN VINCIANE
STICHTING SOLIDARITEIT
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TER LOKE VZW
TREMPOLINE ASBL
TRIAS VZW
UNICEF BELGIE I.O.N./UNICEF BELGIQUE E.U.P.
UNITED FUND FOR BELGIUM ASBL
VIA DON BOSCO
VLAAMSE ALZHEIMER LIGA VZW
VLAAMSE VERENIGING AUTISME VZW (VVA)
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
VREDESEILANDEN VZW
WELZIJNSZORG VZW
WERELDSOLIDARITEIT VZW/SOLIDARITÉ MONDIALE ASBL (WSM)
WWF  -  Belgium (W.W.F.)
ZORGCENTRUM MARIA TER ENGELEN

BELGISCH NETWERK VAN STICHTINGEN VZW

ANTIGIFCENTRUM (NATIONAAL CENTRUM TER VOORKOMING EN BEHANDELING VAN INTOXI-
CATIES)
ANTWERP-ITCCO
BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION
BRUGMANN STICHTING
CERA 
CHARCOT STICHTING
CHILD FOCUS
CITÉ ESPOIR FONDATION
CONTINENTAL TROUT CONSERVATION FUND 
DONCHESTICHTING
DURABILIS
EUROPA COLLEGE
EVENS STICHTING
FONDATIE TERNINCK
FONDATION AEDES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SANTÉ
FONDATION ALBERT DUPUIS
FONDATION ARS MECHANICA

FONDATION ARTISTIQUE MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENS
FONDATION BARON LOUIS STEENS
FONDATION CHIMAY WARTOISE
FONDATION DEMEURES ET CHÂTEAUX 
FONDATION DES ANNALES DU NOTARIAT DE L’ENREGISTREMENT
FONDATION ELISE DUGNIOLLE-QUERTON
FONDATION FOLON
FONDATION HUOSHEN
FONDATION IHSANE JARFI
FONDATION JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK 
FONDATION JEANNE MATOSSIAN
FONDATION JOSEFA
FONDATION M
FONDATION MARIE ET ALAIN PHILIPPSON
FONDATION MÉDICALE MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENS
FONDATION MILLENNIA2025 «FEMMES ET INNOVATION»
FONDATION NICOLAI ART HUMANISME
FONDATION PORTRAY
FONDATION PRO RENOVASSISTANCE
FONDATION RICHARD GAILLARD
FONDATION SAINT-LUC
FONDATION SAMLIA
FONDATION SERGE ET LES AUTRES
FONDATION SUSA
FONDATION ULB
FONDS BORGERHOFF
FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-FNRS(F.R.S.-FNRS)
FONDS DE SOLIDARTITÉ KURT FEUER
FRANCQUI STICHTING
GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELISABETH
INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT
KONING BOUDEWIJNSTICHTING
KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID
L´LFONDATION
MADARIAGA EUROPEAN FOUNDATION 
MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGKS FOND 
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MÉDIATIONS
MUSÉE DE LA VIE WALLONE
MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH
NATIONALE STICHTING VOOR ONDERZOEK OP GEBIED VAN KINDERCARDIOLOGIE 
NTGENT
ONDERZOEKS - EN INFORMATIECENTRUM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES - OIVO 
PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE (ITG)
SAINT NIKOLAUS-HOSPITAL EUPEN
STEUNFONDS MARGUERITE-MARIE DELACROIX
STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK
STICHTING ATD VIERDE WERELD BELGIË
STICHTING BERNHEIM
STICHTING CARE
STICHTING GABRIËLLA MOORTGAT
STICHTING GERRIT KREVELD
STICHTING KONINGIN PAOLA
STICHTING MALT
STICHTING NYS
STICHTING OMMERSTEYN
STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN
STICHTING PRINS LAURENT
STICHTING ROZENBERG-CAILLET, MAINS OUVERTES, DIGNITÉ DE VIE
STICHTING SINT-JAN
STICHTING TANGUY MOREAU DE MELEN - RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS
STICHTING TEGEN KANKER
STICHTING VOCATIO 
STICHTING VOOR DE TOEKOMSTIGE GENERATIES
STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN, 
STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE -SCK-CEN
THALIE ART FOUNDATION
UNICEF BELGIË KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht
Auteur : Isa Van Dorsselaer
Bergstraat, 30-34
1000 Brussel

www.notaris.be

www.notaris.be

www.netwerkstichtingen.be

www.vef-aerf.be
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