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Nalaten 
 

Geef iets door aan 
volgende generaties 

 

Een einde dat geen einde is 
Marcus 15: 40-70; 16: 1-8 

 



Hoe waardevol is de kerk voor u? 
Vindt u het belangrijk dat ook uw kinderen en kleinkinderen kennis 
kunnen blijven maken met de kerk en met het werk van de kerk? Wilt 
u uw normen en waarden, zoals u die van uw ouders heeft 
gekregen, ook doorgeven aan de volgende generatie?  
 
Stilstaan bij ‘het einde’ is voor veel mensen moeilijk en een 
emotioneel gebeuren. Maar toch is het goed om even na te denken 
over deze laatste fase in uw leven. Wat wilt u, naast uw materiële 
bezittingen, nalaten aan de volgende generatie? Het kan een hoop 
onzekerheid en onrust bij uw nabestaanden wegnemen, als u zelf 
uw laatste wil heeft vastgelegd in bijvoorbeeld een testament.  
 
 
Uw parochie is een goed doel  
Wij vinden het heel bijzonder als mensen hun betrokkenheid bij onze 
parochie laten blijken uit hun testament. Het betekent immers dat zij 
de parochie tijdens hun leven ook belangrijk hebben gevonden. Zij 
voelden zich nauw betrokken bij de pastorale zorg, hebben mooie 
momenten beleefd in de kerk of hechtten aan bepaalde waarden van 
de kerk, die zij ook willen doorgeven aan toekomstige generaties. 
 
Onze parochie heeft al enkele malen in het verleden de vruchten 
mogen plukken van legaten en nalatenschappen. Daardoor konden 
gebouwen worden onderhouden, konden er altaarbenodigdheden 
worden gerestaureerd en werd mede de bouw gerealiseerd van een 
nieuw Parochieel Centrum. In alle eerbied willen wij u daarom ook 
attenderen op uw parochie als goed doel, dat u kunt opnemen in uw 
testament. 
 
 
Hoe werkt het? 
Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en 
schulden die u achterlaat wanneer u komt te overlijden. De 
nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een 
testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij 
krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.  
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De erfgenamen moeten samen de afwikkeling van de nalatenschap 
regelen tenzij in het testament een executeur is benoemd. Een 
executeur is iemand die alle zaken regelt rondom de nalatenschap, 
de begrafenis of crematie. 

Waarom een testament? 
Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een 
testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen 
handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris kan u 
adviseren over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een 
notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater 
en de notaris het testament hebben ondertekend.  
 
Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het 
maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van 
een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld 
worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand 
testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon 
geldig. 
 
Geen belastingafdracht voor de parochie 
Per 1 januari 2006 zijn alle goede doelen met een ANBI status 
volledig vrijgesteld van belasting over nalatenschappen en legaten. 
Ook de RK kerk in Nederland heeft een ANBI-status. Dit betekent, 
dat uw parochie door de Belastingdienst wordt gezien als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u de H.Nicolaasparochie in 
uw testament wilt laten opnemen kost dit de parochie dus geen 
successierechten.  
 
Legaten en erfstelling 
U kunt de parochie opnemen in uw testament in de vorm van een 
legaat of door een erfstelling.  
 
Een legaat is een vaststaand bedrag en/of een bij name genoemde 
zaak, zoals een huis, een schilderij of juwelen. Een legaat komt de 
ontvanger/legataris pas na het overlijden toe.  
 



U kunt de parochie ook benoemen als (mede-)erfgenaam. Dat wordt 
een erfstelling genoemd. De parochie heeft dan, samen met 
eventuele andere erfgenamen, de verantwoordelijkheid over uw 
nalatenschap. In het testament kunt u vastleggen hoe groot het 
percentage is dat iedere erfgenaam erft. 
 
Hoe kan ik het regelen? 
De notaris maakt voor u een testament op of kan uw bestaande 
testament aanpassen. Aan het opstellen van een testament zijn 
kosten verbonden, maar vaak kunt u geheel vrijblijvend een 
oriënterend gesprek aanvragen bij een notaris. Vraagt u wel van te 
voren wat de kosten zijn van de notaris. Na het overlijden krijgen de 
erfgenamen of legatarissen automatisch bericht via de notaris of de 
executeur, die uw nalatenschap afwikkelt. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder? Wilt u meer weten 
over andere vormen van schenken bij leven? Of wilt u meer weten 
over de ANBI status van de RK kerk in Nederland? Neemt u dan 
contact op met onze Financiële Administratie of vraagt u naar onze 
penningmeester. Maar u kunt natuurlijk ook bij uw notaris terecht. 
 
 
Alvast dank voor uw overweging. 
 
Het Parochiebestuur 
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