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Nalaten aan de Stichting Downsyndroom

Een zorg minder
De Stichting Downsyndroom (SDS) zet zich al bijna 30 jaar in voor de ontwikkeling en ontplooi-

ing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Dankzij onze jarenlange ervaring mogen 

wij ons specialist noemen op het gebied van Downsyndroom. Door SDS op te nemen in uw testa-

ment kunt u ervoor zorgen dat wij ons goede werk ook in de toekomst kunnen blijven doen.

Tekst: Joyce Otte. Foto: David de Graaf.
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Wat doen we met uw nalatenschap?
Door de SDS te steunen geeft u kinderen met Downsyn-
droom de kans om uit te groeien tot zelfstandige volwas-
senen vol zelfvertrouwen. Wij geven informatie en steunen 
initiatieven die helpen de maatschappij zó in te richten 
dat mensen met Downsyndroom daar een vanzelfsprekende 
plek in kunnen nemen. Kortom; met uw nalatenschap zorgt 
u er samen met ons voor dat mensen met Downsyndroom 
een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. U hoeft niet 
over een groot vermogen te beschikken. Alle kleine beetjes 
helpen.

U kunt SDS op verschillende manieren opnemen in uw  
testament:
-  Erfstelling: SDS ontvangt een percentage van uw nalaten-

schap.
-  Legaat: SDS ontvangt als legataris een bepaald bedrag of 

bijvoorbeeld een huis, grond of aandelenportefeuille.

Stichting Downsyndroom is erkend als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI). Daarom hoeven wij geen erfbe-
lasting te betalen. Uw nalatenschap wordt volledig besteed 
aan het doel waarvoor u het heeft bestemd. Stichting 
Downsyndroom is ook een Erkend Goed Doel. Dat betekent 
dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder 
CBF controleert dit. Meer weten? Kijk op geefgerust.nl.

Een donateur: ‘Als ouder van een kind met Downsyndroom 
vind ik het belangrijk dat mijn kind opgroeit in een maat-
schappij waarin mensen met Downsyndroom een volwaardig 
leven kunnen leiden. De keuze om de SDS op te nemen in 
mijn testament was daarom snel gemaakt. Dan weet ik dat 
mijn geld eerlijk en nuttig wordt besteed. Maar ook de weten-
schap dat je straks iets kunt betekenen voor nieuwe ouders 
van een kindje met Downsyndroom spreekt me erg aan.’

Een testament opstellen
Wilt u uw wensen voor later officieel vastleggen, dan moet 
u hiervoor een testament opstellen. Een testament is een 
notariële akte waarin u vastlegt wat er na uw overlijden 
gebeurt met uw geld en goederen. Dit is eenvoudig en snel 
geregeld bij de notaris. Samen met de notaris bepaalt u 
wat erin komt en aan wie u het nalaat: familie, partner, een 
goede vriend, en/of een goed doel. Natuurlijk kunt u uw 
testament later altijd weer aanpassen. 

Regel uw nalatenschap eenvoudig online
Denkt u erover om een legaat (vast geldbedrag) aan ons na 
te laten? Of wilt u de Stichting Downsyndroom benoemen 
als erfgenaam? Wij werken samen met NuTestament. Daar 
regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in 
uw eigen tempo een testament. Ontdek hoe het werkt op 
www.nutestament.nl.

Meer informatie?
Het opmaken of wijzigen van uw testament is een welover-
wogen keuze. Wilt u hierover een persoonlijk gesprek of 
hebt u nog vragen? Neem contact op met Regina Lamberts 
op telefoonnummer 0522 281337 of stuur een e-mail naar 
reginalamberts@downsyndroom.nl.

Testament
In een testament legt u vast wat u aan wie 
wilt nalaten na uw overlijden. Dit bepaalt 
u zelf en een van de mogelijkheden is om 
na te laten aan een goed doel, zoals de 
Stichting Downsyndroom (SDS). Dit kan 
geld zijn, maar het is ook mogelijk om 
spullen (inboedel, sieraden), een huis of een 
aandelenportefeuille na te laten. De SDS staat 
bij de Belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Voordeel hiervan is dat er geen belasting 
wordt geheven over de nalatenschap. De 
Belastingdienst krijgt dus niets, de volledige 
nalatenschap wordt besteed aan de SDS.

Erfgenaam of legaat
Als u de SDS benoemt als (mede)
erfgenaam, dan hebben wij samen met de 
andere erfgenamen of alleen recht op de 
nalatenschap. Wij zullen de nalatenschap 
altijd ‘beneficiair’ aanvaarden, zodat wij niet 
aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van 
de nalatenschap. Ook kunnen wij een legaat 
krijgen, bijvoorbeeld een geldbedrag of een 
huis, een effectenportefeuille of een waardevol 
voorwerp zoals een schilderij. 

Notaris
Het is belangrijk om uw keuzes goed vast te 
leggen in het testament. Een notaris helpt 
u bij het in kaart brengen van uw wensen 
omtrent uw nalatenschap en om het testament 
samen met u op te stellen. Ook kunt u bij 
hem of haar terecht voor juridische vragen. 
Kijk op www.notaris.nl om een notaris bij u 
in de buurt te vinden. Voor een persoonlijk 
testament advies kunt u terecht op  
www.testamenttest.nl.

Gegevens SDS
Voor een testament heeft de notaris 
de volgende gegevens van SDS nodig: 
Stichting Downsyndroom, vestigingsadres: 
Industrieweg 5, 7944 HT Meppel, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel, onder dossiernummer: 41024149.


