
Klimaat en natuur 
in uw testament
Nalaten aan Natuur & Milieu





Veel mensen zijn bezig met de toekomst. Met onze eigen toekomst of die van 
onze kinderen en kleinkinderen. Waar draait het bij mij om? Wat wil ik bereiken? 
Hoe wil ik herinnerd worden? Dat zijn vragen die ik mezelf af en toe stel.

Hoe wilt u herinnerd worden?

Ons klimaat verandert en daar maak ik me 
grote zorgen om. We verbranden te veel 
fossiele brandstoffen; er is te veel CO2 in de 
lucht. De wereld warmt op en de biodiversi-
teit gaat achteruit. Dit heeft grote gevolgen 
voor mens en natuur. Als die nog verder 
wordt aangetast, komen ook ons voedsel-
systeem en onze leefbaarheid in gevaar. 
Onze manier van leven is een te grote 
belasting voor de aarde. Maar dat wist u 
natuurlijk al. Oplossingen voor onze klimaat- 
en milieuproblemen zijn al jaren realistisch 
en haalbaar. Vijfentwintig jaar lang zie ik de 
mogelijkheden toenemen, maar ze worden 
veel te weinig gebruikt. Dat is wel nodig. De 
urgentie neemt alleen maar toe.

Klimaatverandering raakt iedereen en alles 
wat ons lief is. Daarom hebben wij thuis een 
persoonlijk klimaatplan. Het is een voortdu-
rend experiment. We ervaren dagelijks wat 
er gebeurt als je de knop omzet: We zoeken 
duurzame oplossingen die bij ons passen, 
zodat het niet voelt als een achteruitgang 
maar juist als een meerwaarde. Wij hebben 
10 jaar geleden de auto’s de deur uitgedaan. 
We dachten dat we niet zonder konden, 
maar het bleek prima te gaan. Het bespaart 
veel geld, we wonen in een stad en kunnen 
prima met het OV of de fiets, en soms 
gebruiken we een deelauto. Nu willen we 
niet meer anders! Je moet de knop omzetten 
en op zoek gaan, dan zijn er oplossingen 
genoeg voorhanden. 

Als Natuur & Milieu overtuigen we de 
overheid om hogere eisen te stellen aan 
conservatieve bedrijven en steunen we de 

duurzame oplossingen van koplopers. We 
zijn op zoek naar iedereen die daaraan bij 
kan en wil dragen. Mensen, bedrijven en 
overheden. Dat doen we met de weten-
schap dat emoties en sociale normen de 
belangrijkste redenen zijn om niet mee te 
doen. Oppervlakkige en soms ook diepge-
wortelde vooroordelen tegen alternatieven 
mogen ons niet tegenhouden.

Inzetten op groene energie, schone mobili-
teit en duurzaam voedsel met als doel een 
klimaatneutraal Nederland en een herstel 
van de biodiversiteit. Het kan. 
Het is wel een zaak van lange adem. De 
afgelopen 25 jaar hebben we een hoop 
stappen gemaakt. Van roepende milieu-
activisten tot het algemene besef dat de 
noodzaak van een andere koers evident is. 
Een andere koers die positief uitpakt voor 
natuur en mensen, voor hier en elders. 

Dit is een tijdperk van ongekende 
verantwoordelijkheid én ongekende 
mogelijkheden. En ik wil inspireren door 
mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik wil 
dat onze kinderen en kleinkinderen ook 
kunnen genieten van een goed leven. De 
wereld is te mooi om zo te verwaarlozen! 

Met die gedrevenheid en verantwoordelijk-
heid wil ik graag herinnerd worden. 

Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu,



Schenken via uw testament

Neemt u een schenking aan Natuur & 
Milieu op in uw testament? Dan steunt u 
ons enorm in de strijd tegen klimaatveran-
dering en het herstel van de biodiversiteit. 
Want wij gunnen ook onze kinderen en 
kleinkinderen een wereld met een bloei-
ende natuur, een gezond milieu en een 
stabiel klimaat waarbij de biodiversiteit 
wordt beschermd. Wij verbinden mensen, 
bedrijven en overheden om gezamenlijk 
duurzame oplossingen daarvoor te vinden. 
Alarmeren, protesteren, lobbyen, orga-
niseren, in de hele strijd voor een beter 
klimaat hebben wij de rol van verbinder. 
Ook u kunt daar uw rol in spelen. Verbindt 
u mee?

Een duurzame en gezonde wereld 

in uw testament

Wij ontvangen geen subsidie en zijn voor 
een groot deel afhankelijk van steun van 
u en andere particulieren. Uw bijdragen 
zijn voor het werk van Natuur & Milieu erg 
belangrijk. Op korte termijn, maar ook op 
lange termijn. Ons werk vraagt een grote 
vasthoudendheid en een lange adem. 
Via uw testament levert u dan ook een 
belangrijke bijdrage aan een duurzame en 
gezonde toekomst voor iedereen.  

ENERGIE

We willen een klimaatneutrale 
energievoorziening in 2050. Met de
randvoorwaarde dat biodiversiteit
wordt beschermd en daar waar
mogelijk bevorderd. Dat betekent
verregaande energiebesparing 
in de industrie. En met goed 
geïsoleerde woningen, die 
gebruikmaken van echt duurzame 
energiebronnen voor hun warmte 
en elektriciteit. Wij zetten ons in 
voor 100% duurzame opwekking: 
fossiele brandstoffen zoals kolen 
en gas zijn uitgefaseerd en onze 
warmte halen we uit duurzame 
bronnen zoals de aarde en water.
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Natuurlijk, het hele klimaat en alle natuur in uw testament is misschien wat veel. 
Maar wij kunnen met iedere kleine en grote bijdrage veel doen. U kunt ons nu die 
bijdrage schenken, maar u kunt die schenking ook opnemen in uw testament. 

LAAT uw erfenis de toekomst veranderen

Ons werk vraagt een grote vasthoudendheid en een 

lange adem. Via uw testament levert u dan ook een 

belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde 

wereld.  





Bijzondere bestemming voor uw 

nalatenschap

Heeft u binnen het werkveld van Natuur 
& Milieu affiniteit met een bepaald onder-
werp? Dan kunt u ervoor kiezen om (een 
deel van) uw erfenis daar aan te doen 
toekomen. Dat is maatwerk in de formule-
ring van uw testament, maar vraagt ook 
een vooruitziende blik op toekomstige 
ontwikkelingen. We bespreken graag de 
mogelijkheden met u.

Fonds op Naam

Wilt u dat Natuur & Milieu specifiek uit uw 
naam bepaalde activiteiten onderneemt 
of ondersteunt? In dat geval kunnen wij 
samen met u nadenken over een Fonds
op Naam. Dat betekent dat wij uw erfenis 
of legaat apart besteden en verant-
woorden. U kiest zelf een naam voor uw 
Fonds en geeft de gewenste bestedingen 
aan. U kunt een Fonds op Naam overigens 
ook al bij leven oprichten door middel van 
een schenking. Neem ook hiervoor contact 
met ons op om uw wensen en de mogelijk-
heden te bespreken.

Bijzondere constructie

Soms kan een bijzondere constructie rond 
uw nalatenschap interessant voor u zijn. 
Bijvoorbeeld vanwege fiscale aspecten 
of persoonlijke omstandigheden. U kunt 
bijvoorbeeld uw bezittingen bij leven 
al schenken aan Natuur & Milieu, maar 
daarvan wel een vruchtgebruik houden. 
Of u laat uw huis na, maar wil wel dat uw 
partner daar nog een tijdlang kan blijven 
wonen. Wij zoeken graag met u en even-
tueel uw fiscaal adviseur of notaris naar 
een passende oplossing.

Uw nalatenschap, of een deel daarvan, kan ten goede komen aan bescherming van 
de natuur en het werk aan een stabiel klimaat. Afhankelijk van uw voorkeuren en 
omstandigheden zijn er verschillende mogelijkheden. We helpen u graag met het 
afstemmen hiervan.

Uw nalatenschap goed besteed

De mogelijkheden

•	 Wanneer u geen directe erfgenamen (zoals 
kinderen) heeft of deze directe erfgenamen 
slechts een deel van de erfenis wil doen 
toekomen, dan kunt u Natuur & Milieu in uw 
testament benoemen tot (mede)erfgenaam 
voor uw nalatenschap.

•	 U kunt Natuur & Milieu ook benoemen tot 
legataris, waarmee u ons een bepaald bedrag 
uit uw erfenis gunt. Waar een erfenis altijd het 
hele bezit betreft, is een legaat altijd specifiek 
omschreven deel van het bezit. (Denk bijvoor-
beeld aan een bepaald geldbedrag of erfstuk.) 
Vaak kan dit ook via een (goedkopere) officiële 
aanvulling op uw testament of op de wettelijke 
regels (als u geen testament hebt).



Vrijgesteld van Erfbelasting

Natuur & Milieu is erkend als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) door de 
Belastingdienst (RSIN 002963103). Dat 
betekent dat wij voldoen aan eisen voor 
degelijkheid en transparantie, maar ook 
dat wij als goed doel zijn vrijgesteld van 
het betalen van erfbelasting. Daarmee 
komt dus uw hele erfenis of legaat ten 
goede aan de natuur en het milieu!

Aanvaarding alleen positief

Wij zullen uw erfenis altijd beneficiair 
aanvaarden, oftewel alleen als er een 
batig saldo is. Dat is statutair vastgelegd. 
Daarmee voorkomen wij dat wij onver-
hoopt schulden of andere negatieve 
verplichtingen krijgen.

 voedsel

Voor een toekomstbestendig 
voedselsysteem, waarbij behoud 
van biodiversiteit en klimaat de 
belangrijkste doelen zijn, zullen 
we anders moeten consumeren én 
produceren. Natuur & Milieu zet 
zich in voor circulaire landbouw 
om dit te bereiken. Daarbij zijn alle 
kringlopen gesloten en is er een 
positieve verhouding tot de natuur. 
We moeten niet alleen de voedsel-
productie veranderen, maar ook de 
voedselconsumptie.
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In Nederland is testamentaire vastleg-
ging hiervoor dus wettelijk verplicht om 
rechtsgeldig te zijn. Een testament moet 
worden opgesteld door een notaris, die 
het vervolgens verplicht registreert in het 
Centraal Testamentregister.

om ook over na te denken

In het kader van nalatenschappen en 
testamenten zijn er twee onderwerpen die 
wij ook graag onder uw aandacht brengen. 
Die hebben niet direct betrekking op de 
bestemming van uw erfenis, maar zijn 
wellicht wel belangrijk voor u.

•	 U	kunt	een	executeur	benoemen	in	
uw testament. Dat is een persoon of 
organisatie die uw begrafenis regelt, 
uw boedel verdeelt, alles administratief 
afhandelt et cetera. U kunt daarvoor 
iemand uit uw eigen omgeving bena-
deren, een professionele executeur, of 
een van uw erfgenamen. Het is zeer aan 
te bevelen om op voorhand met 

 uw kandidaat-executeur goede 
afspraken te maken en uw persoonlijke 
wensen te bespreken. Meer informatie 
over dit onderwerp vindt u op 

 www.goednalaten.nl/uw-testament/.

•	 U	kunt	ook	denken	aan	een	Levens-
 testament. Daarin regelt u zaken bij 

leven voor als u daar zelf lichamelijk 
of geestelijk niet meer toe in staat 
bent. Bijvoorbeeld een volmacht voor 

financiële zaken, of medische wilsver-
klaringen. Ook daarvoor kunt u bij uw 
notaris terecht. Meer informatie vindt u 
hier: www.notaris.nl/levenstestament.

Uw erfenis aan een goed doel zoals Natuur & Milieu moet u in een testament 
vastleggen. Zonder testament gaat uw erfenis namelijk automatisch naar uw 
juridische erfgenamen (tot en met achterneven en –nichten) Als die er niet zijn, 
vervalt uw erfenis aan de staat.

Het TESTAMENT

MOBILITEIT

Het terugdringen van auto, vracht 
en vliegtuig kilometers is een 
cruciale knop om de klimaatdoelen 
te halen. Wij zetten ons in voor 
0-emissie, het investeren en 
stimuleren van de fiets, internati-
onaal treinen, OV en autodelen en 
minder infrastructuur voor auto’s 
en vrachtwagens. Met een kilome-
terprijs en het CO2 beprijzen van 
lucht- en scheepvaart willen we 
fors minder kilometers realiseren.
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Voorbeeldteksten voor het testament 

Afhankelijk van uw wensen zal uw notaris een van de volgende 
formuleringen in uw testament opnemen:
•	 Ik	benoem	tot	mijn	erfgenaam	de	Stichting	Natuur	en	Milieu,	kantoor	

houdende Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ te Utrecht, 
 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 

41192228.

En indien u meerdere erfgenamen wilt benoemen:
•	 Ik	benoem	tot	mijn	erfgenamen,	ieder	voor	een	gelijk	deel	of	voor	[…]%	
	 van	mijn	nalatenschap:	[…]

Bij een legaat:
•	 Ik	legateer	aan	de	Stichting	Natuur	en	Milieu,	kantoor	houdende	Arthur	

van Schendelstraat 600, 3511 MJ te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel	te	Utrecht	onder	nummer	41192228,	een	bedrag	van	€	[…]	

	 of	mijn	banktegoeden,	of	een	deel	van	[…]%	van	de	waarde	van	mijn	
 nalatenschap, vrij van rechten en plichten.

Ingewikkelder is het niet. Het Kamer van Koophandel-nummer dient om 
ondubbelzinnig uw erfgenaam te kunnen identificeren. Ook al verandert het 
adres of zelfs de naam van de ervende organisatie, dat nummer blijft altijd 
hetzelfde.



Onze adviseur schenken & nalaten, 
Theo Hesen, beantwoordt graag uw 
vragen over dit onderwerp. U kunt 
hem bereiken via 06-521 97 118, of 
donateurs@natuurenmilieu.nl. 

Of wilt u graag een keer persoonlijk met 
ons van gedachten wisselen over de 
bestemming van uw erfenis? U bent van 
harte welkom voor een gesprek met onze 
directeur Marjolein Demmers. Voor een 
afspraak met haar neemt u ook contact op 
met Theo Hesen. 

Mocht u het op prijs stellen, dan bieden
wij ook een persoonlijk en vrijblijvend 
testamentadvies bij u thuis. Uiteraard 
nemen wij de kosten voor het gesprek voor 
onze rekening en verplicht het u tot niets.

U kunt ook gebruikmaken van het contact-
formulier dat u hiernaast vindt. Vult u 
deze in en verstuur deze per post, dan 
nemen wij zo spoedig mogelijk contact met 
u op. Een postzegel is niet nodig.

Wilt u graag advies hoe u Natuur & Milieu kunt opnemen in uw nalatenschap? 
Dat doen we graag. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u altijd bij ons terecht.

MEER WETEn OF EEn goed gesprek?

Theo Hesen Marjolein Demmers



ContactformulieR

Het klimaat in mijn testament!

  Ja, ik wil u laten weten dat ik Stichting Natuur & Milieu in mijn testament opgenomen heb.
 Ja, ik wil graag meer weten over schenken via mijn testament, 
  laat uw adviseur schenken en nalaten Theo Hesen contact met mij opnemen
  ik wil graag overleggen over een bijzondere bestemming van mijn schenking
  ik wil graag een gesprek met uw directeur Marjolein Demmers

Mijn gegevens:

     Dhr.        Mw.    Voorletters                        Tussenvoegsel                               

Achternaam

Straatnaam en nummer

Postcode                                          Woonplaats

Telefoonnummer 

E-mailadres

Geboortedatum

Knip dit ingevulde contactformulier uit en verstuur het in een ongefrankeerde 
envelop naar: 
Natuur & Milieu, 
T.a.v. Donateursservice
Antwoordnummer 9192
3500 ZA  Utrecht

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen ons een e-mail te sturen 
via donateurs@natuurenmilieu.nl of ons te bellen op 030- 233 13 28.



Samen met mensen, bedrijven en overheden werkt Natuur & Milieu aan projecten op 
het gebied van voedsel, mobiliteit en energie. Zodat we kunnen blijven reizen en energie 
gebruiken maar dan schoon en hernieuwbaar; we lekker en gezond eten zonder de 
aarde uit te putten en we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken. 
Voor een duurzame toekomst.
 
www.natuurenmilieu.nl


