
Wat laat ik na en waarom?
Informatie over nalaten aan KWF

https://www.kwf.nl/
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Nalaten aan KWF

Ruim 800 keer per jaar schenken mensen via hun testament 
aan KWF. Hiermee dragen zij op een bijzondere manier bij aan 
de gezondheid van volgende generaties. Zij maken met hun 
nalatenschap ongeveer 30% van alle door KWF gefinancierde 
onderzoeken naar kanker mogelijk.

In Nederland krijgt 1 op de 3 mensen kanker. KWF zet zich al 
ruim 70 jaar in voor preventie, vroege ontdekking en betere 
behandeling van kanker. En gaat daar mee door. Want in 2021 
kregen zo’n 124.000 mensen de diagnose kanker, leefden 
zo’n 830.000 mensen met en na kanker en stierven ruim 
45.000 mensen aan kanker.

Johan van de Gronden, directeur KWF
“KWF is tegen kanker, maar nog meer zijn we vóór het leven. 
Misschien overweegt u om KWF op te nemen in uw testament. 
En zo bij te dragen aan de gezondheidswinst van de 
generaties na u. Een mooie gedachte.”

Elke Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of u het nu 
zelf hebt, of iemand om wie u geeft, kanker ontwricht uw 
leven. Daarom financieren we onderzoek, zetten we ons in 
voor preventie en vroegtijdige opsporing én investeren we in 
initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning. Ook als 
iemand niet meer beter wordt. 

Joseph van de Kar, notaris
“Met een testament bepaalt u zelf wie er na uw overlijden 
(een deel van) uw erfenis ontvangt en wie u het vertrouwen 
geeft om uw nalatenschap af te wikkelen. Een testament 
voorkomt onduidelijkheid na uw overlijden. Voor de 
nabestaanden is het prettig wanneer alles goed geregeld is.”
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Elke Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht 
je leven.
Op dit moment telt Nederland ruim 830.000 mensen met en na kanker en dit aantal neemt gestaag toe. 
Deskundigen verwachten dat het er in 2030 meer dan 1 miljoen zijn. Daarom financieren we onderzoek, zetten we 
ons in voor preventie en vroegtijdige opsporing én investeren we in zorg en ondersteuning voor iedereen die geraakt 
wordt door kanker. Ook als iemand niet meer beter wordt.
KWF is tegen kanker, maar nog meer zijn we vóór het leven. 

Contact met KWF Nalatenschappen
020 570 05 70
nalateninfo@kwf.nl

Publieksservice: Voor algemene vragen over KWF en preventie van kanker
0900 202 00 41 (gebruikelijke belkosten)
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Nadenken over uw testament

Veel mensen vinden het ingewikkeld om over hun testament 
na te denken. Toch geeft het mensen ook rust om te weten 
dat hun nalatenschap goed geregeld is.

KWF in testament opnemen: erfenis of legaat
Overweegt u KWF op te nemen in uw testament? Dan kunt u 
dat op 2 manieren doen: 
•  Benoem KWF als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk 

recht wij krijgen op (een deel van) uw erfenis. 
•  Benoem KWF tot legataris. KWF krijgt dan een legaat. Dit is 

een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw 
nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 
euro, 10% van uw nalatenschap, een schilderij of een huis.

Niet voor alles wat u wilt nalaten is een testament nodig. Een 
aantal zaken kunt u regelen met een codicil. 

Codicil
In een codicil kunt u opnemen dat u lijfstoebehoren (zoals 
kleding en sieraden) en bepaalde zaken uit uw inboedel aan 
bepaalde mensen of instellingen nalaat. Deze goederen 
(behalve kleding) moet u stuk voor stuk beschrijven. In een 
codicil kunt u ook uw wensen over uw uitvaart kenbaar maken.

Vruchtgebruik
U kunt uw eigendommen nalaten onder het recht van 
vruchtgebruik. Naasten kunnen dan uw eigendommen blijven 
gebruiken tot een moment dat door u bepaald is. Uw partner 
kan bijvoorbeeld in uw huis blijven wonen totdat hij of zij 
overlijdt. Zo steunt u KWF via uw testament, en laat u ook uw 
naasten goed verzorgd achter. 

KWF in uw testament, en dan? 
Benoemt u KWF als erfgenaam in uw testament, dan 
ontvangen we na uw overlijden een gift via uw testament. 
Ons team juristen, allen gespecialiseerd in familie- en erfrecht, 
zorgt voor een zorgvuldige afwikkeling, geheel naar uw 
wens. 

Mireille (op foto)
Nadat kanker hun eigen 

gezin trof, weten Mireille 

(41) en Bart (45) één ding 

zeker: ze willen nalaten 

aan KWF.

Mireille: “Onze dochter 

Kiki kreeg op 2-jarige 

leeftijd kanker. Inmiddels  

is haar behandeling klaar. 

Er is nu niets verdachts 

meer te vinden in haar 

lijfje, maar ze krijgt wel 

de rest van haar leven 

controles. Om te checken 

of de tumor wegblijft, 

maar ook omdat de 

behandeling later nog 

effecten kan hebben. 

Voor ons een belangrijke 

reden om KWF op te 

nemen in ons testament. 

We doneerden al aan 

KWF, maar door wat we 

hebben meegemaakt 

zijn we ons nog bewuster 

van hoe belangrijk 

betrouwbaar en 

innovatief onderzoek is. 

Ik wil er alles aan doen 

om een beter leven te 

creëren voor volgende 

generaties. En ik wil mijn 

kinderen meegeven dat je 

het niet alleen doet, maar 

samen.”
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*Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. KWF kan er niet voor instaan dat dit advies altijd volledig is of dat dit advies zonder meer op uw situatie van toepassing is.  

Heb ik een testament nodig?
Wat is uw situatie?

Ja

Ja

Nee

Nee
● Ik wil regelingen voor mijn (klein)kinderen tre�en

● Ik wil de afwikkeling van mijn nalatenschap regelen

● Ik ben op zoek naar de optimale fiscale situatie 

● Ik heb specifieke wensen, zoals nalaten aan KWF

● Ik wil regelingen voor mijn (klein)kinderen tre�en

● Ik wil de afwikkeling van mijn nalatenschap regelen

● Ik ben op zoek naar de optimale fiscale situatie 

● Ik heb specifieke wensen, zoals nalaten aan KWF

Geldt een van onderstaande punten voor uw situatie?Geldt een van onderstaande punten voor uw situatie?

Is deze situatie naar wens?

Het is raadzaam een 
testament op te maken. U 

kunt hiervoor een afspraak 
met een notaris maken.*

Het is raadzaam een 
testament op te maken. U 

kunt hiervoor een afspraak 
met een notaris maken.*

De wet lijkt uw erfenis 
goed voor u te regelen. 

Een testament lijkt nu niet 
direct nodig voor u.*

De wet lijkt uw erfenis 
goed voor u te regelen. 

Een testament lijkt nu niet 
direct nodig voor u.*

Uw familie (ouders, 
broers of zussen) erft 
alles. Als uw broer of 

zus overleden is, erven 
zijn of haar kinderen.

Alleenstaande 
zonder kinderen

Alleenstaande 
zonder kinderen

Uw kinderen 
erven alles.

Alleenstaande 
met kinderen

Alleenstaande 
met kinderen

Uw familie (ouders, 
broers of zussen) erft 

alles. Als uw broer of zus 
overleden is, erven zijn 
of haar kinderen. Uw 
partner erft niets, ook 
niet als u een samen- 
levingscontract hebt.

Ongehuwd, 
samenwonend

zonder kinderen

Ongehuwd, 
samenwonend

zonder kinderen

Uw kinderen erven 
alles. Uw partner erft 

niets, ook niet als u 
een samenlevings- 

contract hebt.

Ongehuwd, 
samenwonend

met kinderen

Ongehuwd, 
samenwonend

met kinderen

Uw partner erft alles. 
Overlijdt daarna uw 
partner dan erft de 

familie van uw 
partner alles (ouders, 

broers, zussen). 
Als een broer of zus 

overleden is, erven zijn 
of haar kinderen.

Gehuwd of geregis-
treerd partnerschap

zonder kinderen

Gehuwd of geregis-
treerd partnerschap

zonder kinderen

De erfenis wordt in 
gelijke delen gedeeld 
tussen uw partner en 

de kinderen. Uw 
partner krijgt in eerste 
instantie alles. Als hij of 
zij overlijdt, krijgen de 

kinderen pas hun deel, 
en ook hun erfdeel 

van uw partner.

Gehuwd of geregis-
treerd partnerschap

met kinderen

Gehuwd of geregis-
treerd partnerschap

met kinderen

Het is raadzaam een 
testament op te maken. U 

kunt hiervoor een afspraak 
met een notaris maken.*
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Dit bereiken we met onderzoek
 
Mensen die nalaten aan KWF maken ongeveer een derde van 
alle door KWF gefinancierde onderzoeken naar kanker 
mogelijk. KWF is dankbaar dat zoveel mensen hieraan via
een nalatenschap hebben bijgedragen (én nog steeds 
bijdragen).
 
Jaarlijks financiert KWF zo’n 100 onderzoeken naar kanker. 
Dat zijn onderzoeken  op het gebied van kwaliteit van leven, 
preventie, opsporing en behandeling van kanker.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek:
•  is steeds beter bekend hoe kanker ontstaat, groeit en uitzaait
•  is kanker steeds eerder op te sporen
•  zijn behandelingen veiliger, effectiever en patiëntvriendelijker
•  hebben (ex)patiënten een betere kwaliteit van leven
•  zijn de overlevingskansen gestegen: in 1949 was 25% van de 

patiënten 5 jaar na de diagnose nog in leven, nu is dat 
gemiddeld 66%.

Baanbrekend onderzoek
Sinds 1949 financiert KWF wetenschappelijk onderzoek  
naar kanker. Dat heeft geleid tot veel wetenschappelijke 
doorbraken en nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor zijn de 
vooruitzichten voor kankerpatiënten door de jaren heen  
sterk verbeterd. 
 
Kijk op kwf.nl/onderzoek/wat-bereiken-we-met-onderzoek 
welke onderzoeken we financieren dankzij schenkingen en 
giften. Onderzoeken waarmee we impact willen maken voor 
élke patiënt. Van onderzoek naar het ontstaan van kanker tot 
patiëntenstudies die leiden tot nieuwe, betere behandelingen 
met minder bijwerkingen. Van bestraling tot immunotherapie. 
Van veel voorkomende tumoren tot zeldzame soorten kanker.

4 hoogtepunten uit ruim 70 jaar kankeronderzoek:

• Vroege ontdekking
In de regel geldt: hoe eerder kanker ontdekt wordt, hoe beter 
de vooruitzichten voor de patiënt. Een van de ontwikkelingen 
is het opsporen van kanker in bloed of urine. Zulke ‘vloeibare 
biopten’ kunnen een revolutie ontketenen binnen de 
kankerdiagnostiek.

• Immunotherapie
Kanker bestrijden met het eigen afweersysteem. Jarenlang 
dacht men dat dit onmogelijk zou zijn, maar immunotherapie 
bewijst het tegendeel. Deze baanbrekende, Nobelprijs-
winnende behandeling helpt het afweersysteem van de 
patiënt om kankercellen te herkennen en op te ruimen. KWF 
steunt de ontwikkeling van immunotherapie al sinds de jaren 
zeventig. Dat werpt nu zijn vruchten af: immunotherapie 
wordt als behandeling bij steeds meer patiënten succesvol 
toegepast. 

• Kleurrijk opereren 
De uitdaging bij iedere behandeling is: kankercellen 
vernietigen en gezonde cellen sparen. Fluorescentie-chirurgie 
is een nieuwe techniek die kankercellen tijdens een operatie 
zichtbaar maakt met behulp van fluorescerende stoffen en 
speciale camera’s. Zo kunnen chirurgen letterlijk zien wat ze 
moeten wegsnijden en wat niet. Dr. Alex Vahrmeijer: “Het 
vergroot de kans dat je de tumor volledig verwijdert. Ik 
voorzie een mooie toekomst voor deze techniek.” 

• Behandeling op maat
Dankzij ontwikkelingen in DNA-technologie kunnen DNA-
afwijkingen in het tumorweefsel van patiënten in kaart 
worden gebracht. Met die informatie kunnen artsen per 
patiënt bepalen welk geneesmiddel het beste zal werken. 
Prof. René Bernards: ”Het huidige principe van one-size-fits-all 
heeft zijn beste tijd gehad. De kankerbestrijding moet en kan 
individualistischer.” 

http://kwf.nl/onderzoek/wat-bereiken-we-met-onderzoek
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Op bezoek bij de notaris
 
Het geeft rust als u weet dat na uw overlijden alles goed is 
geregeld. Bespreek daarom uw wensen met een notaris. Een 
notaris geeft advies en informeert u over de mogelijkheden en 
kosten. Het laten opmaken van een testament gebeurt altijd 
bij een notaris.  

Nadenken over uw wensen
Heeft u een afspraak met de notaris gemaakt? Dan kan het 
prettig zijn om alvast na te denken over uw wensen. Wilt u 
bijvoorbeeld een executeur aanstellen of heeft u spullen die u 
aan een specifiek persoon wilt nalaten? 

Vaste bedragen
De meeste mensen weten bij het opmaken van een testament 
niet precies wat ze na hun overlijden nog hebben aan 
bezittingen. Daarom hoeft u in uw testament geen vaste 
bedragen op te nemen. Wilt u nalaten aan KWF, dan kunt u in 
uw testament zetten dat KWF bijvoorbeeld 10% erft. Is de 
schenking na uw overlijden niet beschikbaar? Dan vervalt deze. 

Een executeur aanstellen
In uw testament kunt u bepalen wie na uw overlijden uw 
nalatenschap afwikkelt. Deze persoon wordt de executeur 
genoemd. Meestal is dit iemand die u vertrouwt en die uw 
belangen wil behartigen, bijvoorbeeld een familielid, vriend of 
notaris. De benoeming van een executeur is pas rechtsgeldig 
als dit in uw testament is opgenomen.

KWF als enig erfgenaam
Als u KWF Kankerbestrijding als enig erfgenaam benoemt, 
dan kunt u ons ook benoemen als executeur. Wij zorgen dan 
dat uw nalatenschap effectief wordt afgewikkeld.
Doorgaans besteedt KWF de benoeming tot executeur uit aan 
een professionele partij die gespecialiseerd is in het afwikkelen 
van nalatenschappen. Daarom raden wij u aan om in uw 
testament op te nemen dat wij een executeur in de plaats 
kunnen stellen. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Contact
U kunt contact met ons 

opnemen via  

020 570 05 70 of via 

nalateninfo@kwf.nl.

mailto:nalateninfo%40kwf.nl?subject=
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Onze gegevens: 
Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse 
Kankerbestrijding 
Delflandlaan 17 
1062 EA Amsterdam 
KvK-nummer: 41197125

Checklist
Handig om mee te nemen naar de notaris:
•  legitimatiebewijs
•  adresgegevens, geboortedatum en -plaats van de 

begunstigde(n)
•  eerder opgestelde testamenten (of een kopie hiervan)
•  naam van degene die u wilt benoemen als executeur
•  als u aan KWF wilt nalaten is het belangrijk onze juiste 

en volledige gegevens op te (laten) nemen in het 
testament. Algemene termen zoals ‘de 
kankerbestrijding’ of ‘het kankerfonds’ kunnen  
worden verward met andere fondsen. Waardoor  
uw nalatenschap niet kan worden ‘verzilverd’.

Meerdere erfgenamen
Wilt u meerdere erfgenamen benoemen? Dan neemt KWF 
niet de functie van executeur op zich, zodat belangen-
verstrengeling zo veel mogelijk wordt voorkomen. U kunt dan 
het beste een notaris of professioneel executeur aanstellen als 
executeur.

Afwikkeling door KWF
Ons team van juristen, allen gespecialiseerd in familie- en 
erfrecht, wikkelt uw nalatenschap op een professionele wijze 
af volgens de wensen die u in uw testament heeft vastgelegd. 
Daarbij gaan wij uiterst zorgvuldig en respectvol om met uw 
bezittingen.
 
Wij nemen daarbij de volgende uitgangspunten in acht:
•  onroerend goed wordt altijd getaxeerd voordat het wordt 

verkocht
• waardevolle inboedel laten wij taxeren en waar nodig veilen
•  aandelen worden zo snel mogelijk verkocht, omdat wij geen 

financieel risico willen lopen
•  alle persoonlijke bezittingen en papieren die niet van enige 

waarde zijn, laten wij vernietigen. Zodat ze niet in vreemde 
handen kunnen vallen.

Erfbelasting
Erfgenamen moeten erfbelasting betalen. Goede doelen 
met een ANBI-status - zoals KWF - hoeven geen erfbelasting 
te betalen over wat u aan hen nalaat. Als u wilt nalaten aan 
een goed doel, is het dus verstandig om dat goede doel in 
uw testament op te nemen. Daarmee voorkomt u dat uw 
erfgenamen belasting moeten betalen over het bedrag dat 
u voor een goed doel bestemd heeft. En komt uw gift volledig 
ten goede aan dat goede doel.

CBF-Keurmerk
KWF heeft ook het CBF-Keurmerk. Dit keurmerk wordt 
uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) die de inkomsten en uitgaven van fondsenwervende 
instellingen in de gaten houdt. Kijk voor meer info op cbf.nl. 

ANBI-status
De overheid merkt 

alleen instellingen die 

zich nagenoeg geheel 

inzetten voor het 

algemeen belang aan  

als ANBI. Kijk voor meer 

info op anbi.nl.

Specifiek doel
Wilt u dat uw nalatenschap aan KWF voor een specifiek 
doel wordt gebruikt? Bijvoorbeeld voor onderzoek naar een 
bepaalde kankersoort of behandeling? Laat het ons weten, 
zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. U 
kunt contact met ons opnemen via 020 570 05 70 of via 
nalateninfo@kwf.nl.

Meer lezen
Peter de Die is al 22 jaar executeur, ook voor KWF. Maar wat 
doet een executeur precies? Lees Peters verhaal op kwf.nl/
doneren/nalaten/executeur-aan-het-woord.
Lees op kwf.nl/doneren/nalaten ook over: 
• Nalaten in 6 stappen 
• Wat gebeurt er met uw testament? 

http://cbf.nl
http://anbi.nl
http://kwf.nl/doneren/nalaten/executeur-aan-het-woord
http://kwf.nl/doneren/nalaten/executeur-aan-het-woord
http://kwf.nl/doneren/nalaten
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Verhalen van anderen ter inspiratie

Frans en Manoel hebben hun testamenten al laten maken. 
Ze hebben er goed over nagedacht aan wie ze hun erfenis 
willen nalaten. Voor Frans is dat KWF. 

Maak een testament
Frans: “Ik houd graag de regie over mijn eigen geld. Maar als  
ik in mijn vriendenkring vraag wie een testament heeft, 
hebben veel dat nog niet geregeld. Dan denk ik: jongens,  
denk eens na. Een eenvoudig testament kost maar een paar 
honderd euro en dan heb je het gewoon geregeld. Manoel en 
ik hebben geen kinderen. Dat geldt voor meer homoseksuele 
stellen. Dan is het helemaal verstandig om na te denken waar 
je geld naartoe gaat als je er niet meer bent.” 

Geld naar KWF
Frans: “Toen ik 2,5 jaar oud was, overleed mijn moeder aan  
de gevolgen van kanker. Jaren later trokken ook mijn broer, 
zus én ikzelf het verkeerde lootje. Gekscherend zeg ik weleens 
dat ik uit een kankerfamilie kom. Mijn broer had asbestkanker 
en was niet meer te redden. Mijn zus verloor ik een paar jaar 
geleden aan alvleesklierkanker. Tussen haar diagnose en 
overlijden zat slechts 3 maanden. Zelf heb ik nierkanker en 
een melanoom gehad. Gelukkig sloegen de behandelingen  
bij mij aan, maar ik hoop dat dit anderen bespaard blijft.  
Daarom gaat mijn erfenis naar KWF. Het maakt me niet uit  
of mijn geld gaat naar voorlichting, training voor vrijwilligers, 
kankeronderzoek of iets anders. Ik wil dat mijn erfenis wordt 
besteed aan iets waar op dat moment het meeste behoefte 
aan is. En door na te laten aan KWF weet ik dat dat in orde 
komt.”

Rustig gevoel
Manoel: “Het geeft me een rustig gevoel dat we het goed 
geregeld hebben. We kiezen er bewust voor om onze erfenis 
niet aan onze broers en zussen te geven. We hebben er goed 
over nagedacht wie we met ons geld het beste kunnen 
helpen. Voor mij zijn dat mijn neefjes en nichtjes in Brazilië. Voor 
Frans is dat KWF. Mooi dat we dat zo hebben kunnen regelen.”

Meer verhalen
Lees en bekijk via  

www.kwf.nl/doneren/
nalaten het hele verhaal 

van Frans en Manoel. 

U kunt daar ook nader 

kennismaken met Mireille 

en Bart (van pagina 5) en 

met Miny en Pascal.

Miny verloor haar zoon 

Pascal (41) aan de 

gevolgen van kanker. 

Het was voor Pascal 

vanzelfsprekend om na 

te laten aan KWF. 

http://www.kwf.nl/doneren/nalaten
http://www.kwf.nl/doneren/nalaten


Wij helpen u graag op weg
Heeft u nog een vraag na het 
lezen van deze brochure? Ons 
team staat voor u klaar om u  
te helpen.  
Naast bellen en mailen kunt u 
ook een persoonlijke afspraak 
met ons maken. U bent van 
harte welkom op ons kantoor in 
Amsterdam.  
Wilt u liever dat we bij u 
langskomen? Dat kan ook.

KWF Nalatenschappen
020 570 05 70
nalateninfo@kwf.nl 

KWF Kankerbestrijding
Delflandlaan 17  
1062 EA Amsterdam  
Postbus 75508  
1070 AM Amsterdam  
020 570 05 00
kwf.nl

http://www.kwf.nl/nalaten
http://kwf.nl

