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U DRAAGT HET WERK VAN  
SIEN EEN WARM HART TOE?  
BELANGENVERENIGING SIEN IS  
U DAAR ZEER DANKBAAR VOOR!



Sien is een belangenvereniging voor het netwerk  
rondom mensen met een verstandelijke beperking.
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3995 GA Houten 
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Nadenken over  
schenken en nalaten

Nalaten is een gevoelig onderwerp waar we niet dagelijks over praten. 
Of misschien wel nooit? Toch is uw nalatenschap belangrijk. Voor 
uzelf als laatste wens. Maar ook voor mensen of organisaties die niet 

automatisch van u erven. 

U weet wat het is om een kind, broer, zus, ouder, tante, oom, neef of nicht te 
hebben met een verstandelijke beperking en wat dat voor impact heeft op het 
dagelijks leven.

Sien wil haar leden (ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke 
beperking), maar ook professionals blijven informeren over belangrijke zaken 
waarmee zij te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan wonen, wetgeving en wat 
je moet doen als je kind 18 wordt. En uiteraard de belangen van haar achterban 
goed blijven behartigen naar de overheid en zorgverzekeraars.

Iedere vorm van financiële steun helpt ons daarbij. Voor de huidige mensen met 
een verstandelijke beperking en hun naasten. Én voor volgende generaties. Wilt 
u daarom eens nadenken over nalaten aan Sien? Deze brochure helpt u daarbij. 
We laten iemand aan het woord die de afweging al heeft gemaakt. Daarnaast leg-
gen we u stapsgewijs uit wat er bij het opstellen van een testament komt kijken. 
Overweegt u om Sien op te nemen in uw testament? We vinden dat een heel 
bijzonder gebaar. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom.
U kunt ook overwegen aan Sien te schenken door ons voor langere tijd met een 
vast bedrag te steunen. Dit levert u belastingvoordeel op en ons financiële steun 
om ons te blijven inzetten. 

Alvast bedankt dat u erover wilt nadenken!

Namens het bestuur,

Karolien Pouwels – Koopman
Vicevoorzitter 

Karolien
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Waarom anderen Sien  
in hun testament  
hebben opgenomen
De vader van Hetty van den Oever nam Sien (toen nog Vereniging Philadelphia) 
op in zijn testament (dat wil zeggen in de nalatenschap aan zijn verstandelijke 
beperkte zoon). Waarom? Dochter Hetty vertelt. 
 
‘Mijn vader nam Sien op in zijn testament’
‘Mijn broer heeft het syndroom van Down. Maar bij zijn geboorte in het 
ziekenhuis (1965) heeft de arts mijn ouders dit niet verteld. Na korte tijd kregen 
zij toch de indruk dat mijn broer ‘anders’ was. Een paar maanden later werd dit 
door de huisarts bevestigd. Voor mijn ouders een gegeven waarmee geleefd 
moest worden, hoewel het in eerste instantie omgeven was door gevoelens van 
schuld en schaamte. Naarmate de tijd verstreek, kwamen er allerlei prangende 
vragen bij mijn ouders op over de toekomst van mijn broer.
 
Toen mijn broer vier jaar was en mijn onderwijzer een huisbezoek bracht, hebben 
mijn ouders hem in vertrouwen genomen over de gezinssituatie. Dankzij hem 
zijn zij op het spoor gezet van de landelijke oudervereniging Philadelphia. Hier 

konden ze terecht met al hun vragen. Dat was voor mijn ouders zo’n opluchting 
dat mijn vader besloot om samen met een clubje ‘lotgenoten’ een plaatselijke 
Philadelphia op te richten. Zij organiseerden allerlei activiteiten: aangepaste 
kerkdiensten, kerstvieringen, maar bijvoorbeeld ook zwemlessen. 

Voor hem stond als een paal boven water dat een kind met een verstandelijke 
beperking toegang moest krijgen tot allerlei sociaal-maatschappelijke activiteiten 
en een volwaardig lid van een kerkgemeenschap moest kunnen zijn. Mijn vader 
behoorde tot de plaatselijke pioniers die zich hard hebben gemaakt om mensen 
met een verstandelijke handicap te laten meedoen. Dit alles ondersteund door de 
landelijke oudervereniging. Terugkijkend op zijn leven heeft hij, via mijn broer, een 
gebaar willen maken om iets terug te doen voor deze vereniging.
 
Wat ik hieraan zelf wil toevoegen: de bereikte positie, het op de kaart zetten, 
het onder de politieke aandacht brengen van mensen met een verstandelijke 
beperking is geen gelopen race. De maatschappij is veeleisender dan vijftig jaar 
geleden, ook voor mensen met een beperking en hun ouders. Er is en blijft een 
vraagbaak voor hen nodig, een organisatie waarop je kunt terugvallen. Daarom 
is het belangrijk dat Sien blijft bestaan, als belangenvereniging en als vraagbaak. 
Om te zorgen voor continuïteit zullen we ons met elkaar moeten inspannen en 
onze bijdrage moeten leveren’
 

Hetty van den Oever 
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Hoe werkt nalaten  
aan Sien?

In de Nederlandse wet is precies bepaald wie uw nalatenschap erft/erven 
als u daar zelf niets over heeft vastgelegd. Dat zijn in de eerste plaats uw 
echtgenoot/echtgenote en kinderen. Heeft u die niet, dan vallen uw bezittingen 

automatisch aan uw ouders, broers en zussen toe. Zijn er uiteindelijk geen 
verdere familieleden, dan gaat uw nalatenschap naar de staat. Als u wél invloed 
wilt hebben op de verdeling van uw bezittingen na uw overlijden, dat moet u een 
testament laten opstellen door de notaris. 
Lees hier hoe u een testament regelt in vijf eenvoudige stappen.

Stap 1   Breng uw wensen in kaart
Maak een overzicht van uw bezittingen (spaarrekeningen, kostbare schilderijen, 
sieraden, een huis). Welke schulden staan daar tegenover (hypotheek, leningen, 
enz.)? En welke personen en organisaties (goede doelen) zijn u dierbaar? Wat wilt 
u graag doorgeven en aan wie? Komt Sien op deze lijst voor? Wij hopen natuurlijk 
van wel.

Stap 2   Erfenis of legaat
Nadat u de begunstiging heeft bepaald, kunt u mensen en organisaties op twee 
manieren van u laten erven: via een erfstelling of door hen een legaat na te laten. 

Een erfstelling 
Als u kiest voor een erfstelling, dan benoemt u mensen en/of organisaties tot 
(mede-)erfgenaam voor uw nalatenschap. U bepaalt hoe groot het percentage 
van de erfenis is dat u wilt nalaten aan een persoon of organisatie. Een erfstelling 
is daarmee een vastgesteld deel van uw bezit dat – na aftrek van alle kosten, 
schulden en legaten – aan uw erfgenamen wordt toebedeeld. 

Een legaat 
Als u kiest voor een legaat, dan laat u een vastgesteld geldbedrag of een 
specifieke bezitting uit uw erfenis na. 

Stap 3   Wie wordt de executeur testamentair?
Een executeur testamentair is degene die uw nalatenschap afwikkelt, het 
contact met de notaris onderhoudt en mogelijk zelfs de uitvaart regelt. Dat kan 
een familielid zijn of een vertrouweling. Wilt u liever geen bekende met deze 
verantwoordelijke taak belasten? Notarissen treden ook vaak als executeur op. 
Stel in elk geval de persoon die u op het oog hebt van uw voornemen op de 
hoogte.

Stap 4   Bespreek uw wensen met een notaris
Alleen een notaris is bevoegd om een testament op te stellen. Voor iets 
belangrijks als een testament moet u natuurlijk wel in zee gaan met een notaris 
die u vertrouwt en die kennis heeft van familierecht. Er zijn ook notarissen 
bij Sien bekend die specifiek kennis hebben van erfrecht en mensen met een 
verstandelijke beperking. Hij of zij kan u een overzicht geven van de kosten voor 
het opmaken van een testament. De notaris adviseert u over de gevolgen van 
uw wensen, vertaalt deze vervolgens in juridische bepalingen en stuurt u een 
concept van het testament toe.

Stap 5   Uw testament ondertekenen
Bent u het met alle bepalingen in het concepttestament eens? Dan kan, vaak al 
bij de tweede afspraak, ‘de akte passeren’. Oftewel: u ondertekent het document 
waarmee het een officieel testament is geworden. U krijgt een kopie van het 
testament mee naar huis. Uw notaris bewaart het origineel in een kluis en schrijft 
uw testament in het Centraal Testamentenregister in. U kunt een eenmaal 
opgesteld testament overigens te allen tijde wijzigen.

Vrijgesteld van erfbelasting
Omdat Sien is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeven 
wij geen erfbelasting af te dragen over de erfenis die u ons eventueel nalaat. 
Het volledige bedrag komt dus ten goede aan ons werk voor mensen met een 
verstandelijke beperking en hun naasten.

Periodieke schenking
Wilt u Sien voor langere tijd met een grotere gift steunen? Overweeg dan eens 
een periodieke schenking. Omdat we ANBI-geregistreerd zijn is uw gift 100% 
aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan dus een groot deel 
van uw gift terug. Interesse? Mail ons via info@sien.nl of bel 030 -2363738



Wilt u meer informatie over  
het onderwerp nalaten?  
Neem dan contact met ons op via  
info@sien.nl of 030 -2363738.  
Onze penningmeester vertelt u  
graag meer over de mogelijkheden.

Hebt u al besloten om Sien in uw  
testament op te nemen?  
Laat ons dat dan alstublieft weten:  
we willen u hiervoor graag bedanken! 
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