
NALATEN AAN DE 
DIERENBESCHERMING
Laat uw liefdevolle zorg voor dieren voortleven

Voor een diervriendelijke samenleving.



Christ en Liesbeth van der Burgt 
zijn bijna veertig jaar samen. Ze 
hebben een hond en twee katten.

“We hebben laten vastleggen dat 
onze bezittingen bij overlijden naar de 
Dierenbescherming gaan, zij vangen dan de 
hond en katten op en zoeken een nieuwe 
plek voor ze. Als je bij leven met liefde voor 
je dieren zorgt, is het niet meer dan logisch 
dat je ze goed wil achterlaten wanneer je er 
zelf niet meer bent. En ook al is het opstellen 
van een testament niet iets waar je even 
lekker voor gaat zitten, voelde het tóch als 
een opluchting toen we dat goed geregeld 
hadden. Daarover geen zorgen meer.”

“Als je bij leven met 
liefde voor je dieren zorgt, 
wil je ze óók goed achterlaten”
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Als de afgelopen jaren ons iets duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat onze 

levens van de ene op de andere dag kunnen veranderen. En ook al denken de 

meeste mensen er liever niet te veel over na; het is belangrijk om nu alvast bezig te 

zijn met de toekomst. En wat we willen nalaten als we er op een dag niet meer zijn. 

Met een testament legt u vast voor wie u na over-

lijden zorg wilt dragen. Uw dierbaren bijvoor-

beeld of een goed doel van uw keuze. In deze 

brochure vertellen we u over de mogelijkheden 

om na te laten aan de Dierenbescherming. Op 

welke wijze u kunt bijdragen aan dierenwelzijn 

in de toekomst en hoe de Dierenbescherming 

bij uw overlijden de zorg voor uw huisdieren op 

zich kan nemen. 

Ook leest u verhalen van mensen die de 

Dierenbescherming in hun testament hebben 

opgenomen, omdat ze een mooie bestemming 

willen geven aan wat ze bij leven hebben opgebouwd.

De Dierenbescherming heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld van 

erfbelasting. Wat u nalaat komt dus volledig ten goede aan de dieren.

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw vertrouwen in ons. Heeft u nog 

vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen alles doen om uw wensen 

met zorg te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Team bijzondere giften: 

Sonja de BooKoremans, Erna Bouchayou, Agnes van Veen, Jana van Muijden 

GOED GEREGELD!

Colofon Redactie: Annelie Verhagen, Jasmijn Fermien - Fotografi e: Robin Utrecht, Erik Buis - 
Illustraties: Studio Mosgroen - Vormgeving: Formosa Grafi sch Ontwerp
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Dieren verdienen een goed leven, en 

mensen die voor ze opkomen als dat 

nodig is. Nu, maar ook in de toekomst. 

De Dierenbescherming zet zich al zo’n 

160 jaar in voor dieren in nood. Dat 

doen we met de hulp van een heleboel 

lieve dierenvrienden zoals u. 

‘Samen maken we dierenwelzijn 

vanzelfsprekend’; het is onze lijfspreuk 

voor de komende jaren. We willen 

mensen verleiden met ons mee te doen 

door te laten zien dat het anders kan. 

Dat we een keuze hebben en dat er vaak 

al inspirerende voorbeelden zijn. 

UW NALATENSCHAP IS 
 VAN GROTE WAARDE

Samen naar een diervriendelijk Nederland

Als u de keuze maakt om de 

Dierenbescherming op te nemen in uw 

testament, helpt u ons op te komen voor 

alle dieren in Nederland en draagt u ook 

in de toekomst bij aan het verbeteren 

van dierenwelzijn. 

De Dierenbescherming is geen 

overheidsinstelling, wij kunnen ons 

werk dus enkel doen dankzij giften en 

contributie van leden en donateurs. 

Elk bedrag, groot of klein, is daarom 

bijzonder welkom. 

4 | nalaten

Meer 
informatie 
over nalaten 
kunt u ook lezen 
op onze website.
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Thomas de Groot en Lisette Boot 
zijn erg begaan met het lot van 
dieren. Ze hebben besloten een 
deel van hun bezittingen na te laten 
aan de Dierenbescherming.

“Omdat we beiden geen broers of zussen 
hebben en geen kinderen, was de keuze 
om na te laten aan de Dierenbescherming 
een hele logische. Het laatste wat we 
wilden, was dat ons geld in de staatskas 
zou verdwij nen. Dat we er ook iets goeds 
mee kunnen doen, voelt zoveel beter. 
En het is tweeledig: wij steunen het 
dierendoel, de Dierenbescherming regelt 
de afwikkeling van onze nalatenschap. 

“We willen niet dat ons geld straks 
in de staatskas verdwijnt. Dat we 
er een goed doel mee kunnen 
steunen, voelt zoveel beter.”

We hebben ook besproken dat onze 
hond en kat na ons overlijden worden 
opgevangen. Niet in het asiel, maar 
bij een gastgezin, dat willen we graag. 
De Dierenbescherming zet zich in 
om bewustzijn rond dierenwelzijn te 
vergroten. Dat een dier wel degelijk 
emoties heeft , en mensen daar respectvol 
mee om dienen te gaan. We hebben 
geen specifi eke bestemming voor onze 
nalatenschap. De organisatie doet 
zoveel goed werk en alle facetten zijn 
belangrijk. Of het gaat om asielopvang, 
dieren ambulances, de inspectiedienst of 
politieke lobby; het is allemaal nodig om 
het welzijn van dieren te verbeteren.”
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UW SITUATIE ZONDER TESTAMENT
Alleenstaande
zonder kinderen

Uw familie (ouders, broers of zussen) 

is, erven zijn of haar kinderen.

Uw familie (ouders, broers of zussen) 

is, erven zijn of haar kinderen.

een samenlevingscontract hebt.

Uw kinderen erven alles.

Uw kinderen erven alles. Uw partner 

levingscontract hebt.

Alleenstaande
met kinderen

Ongehuwd,
samenwonend
zonder kinderen

Ongehuwd,
samenwonend
met kinderen

Gehuwd of geregis-
treerd partnerschap,
zonder kinderen partner alles (ouders, broers, zussen). 

Als een broer of zus overleden is, 
erven zijn of haar 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, dan 
krijgen de kinderen pas hun deel en 
ook hun erfdeel van uw partner.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleend.

Gehuwd of geregistreerd 
partnerschap,
met kinderen

Wat gebeurt er met uw bezittingen, huis en spaargeld als u overlijdt? Zonder 
testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld onder uw naaste familie. 
Hoe? Dat leest u in het onderstaande schema. Hebt u andere wensen voor 
uw nabestaanden? Leg deze dan vast in een testament.

ZONDER TESTAMENTUW SITUATIE

 Gehuwd of geregistreerd 
partnerschap, zonder 
kinderen
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Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

WILT U IETS ANDERS DAN DE WET 
VOORSCHRIJFT? WILT U IETS ANDERS DAN DE 

WET VOORSCHRIJFT?

UW NALATENSCHAP
UW SITUATIE DE WET
Alleenstaande
zonder kinderen

Uw familie (ouders, broers of zussen) 
er� alles. Als uw broer of zus overleden 
is, erven zijn of haar kinderen.

Dan is het raadzaam een 
testament op te maken. U 
kunt hiervoor een afspraak 
met de notaris maken.
Zie pag @ voor het 
stappenplan.

Bijvoorbeeld:

Uw familie (ouders, broers of zussen) 
er� alles. Als uw broer of zus overleden 
is, erven zijn of haar kinderen.
Uw partner er� niets, ook niet als u 
een samenlevingscontract hebt.

Uw kinderen erven alles.

Uw kinderen erven alles. Uw partner 
er� niets, ook niet als u een samen-
levingscontract hebt.

Alleenstaande
met kinderen

Ongehuwd,
samenwonend
zonder kinderen

Ongehuwd,
samenwonend
met kinderen

Gehuwd of geregis-
treerd partnerschap,
zonder kinderen

Uw partner er� alles. Overlijdt daarna 
uw partner dan er� de familie van uw 
partner alles (ouders, broers, zussen). 
Als een broer of zus overleden is, 
erven zijn of haar 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, dan 
krijgen de kinderen pas hun deel en 
ook hun erfdeel van uw partner.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleend.

Gehuwd of geregistreerd 
partnerschap,
met kinderen

Testament

Ik wil regelingen voor mijn 
(klein)kinderen tre en.

Ik ben op zoek naar een 
optimale fiscale situatie.
de Dierenbescherming is 
een goed doel en aange-
merkt als ANBI, u schenkt 
daardoor belastingvrij.

Ik heb specifieke wensen, 
zoals nalaten aan 
de Dierenbescherming 
(vermogen, huis, voorwerp).

Ik wil dat de Dierenbescherming 
ervoor zorgt dat mijn huisdier 
een nieuw thuis vindt.

Ik wil een specifiek 
onderdeel of project van de 
Dierenbescherming steunen.

JA!

Ik wil een specifiek onderdeel 
van de Dierenbescherming 
steunen.

pagina 8 voor het

De Dierenbescherming is
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“De Dierenbescherming 
komt op voor dieren 
die het zonder hulp 
niet redden, daar 

dragen wij graag ons 
steentje aan bij”

Ard Schenk en John Beeuwkes 
zijn drieëndertig jaar samen, 
waarvan vier jaar getrouwd. Een 
deel van hun bezittingen laten ze 
na aan de Dierenbescherming.

“Omdat we veel van dieren houden, 
hebben we de Dierenbescherming als 
erfgenaam benoemd. Een jaar of vier 
geleden zaten we bij de notaris om het 
vast te laten leggen. Die concludeerde: 
‘als je het in één keer makkelijk geregeld 
wil hebben, kan je het beste trouwen’. 
Wij hadden daar nooit over nagedacht, 

maar dat hebben we toen wel gedaan. 
Met onze hond Floor als bruidsmeisje, 
de ringen in een doosje om haar nek. 

Het maakt ons verdrietig als we zien hoe er 
soms met dieren wordt omgegaan. Neem 
de vee-industrie waar kalfjes direct na de 
geboorte bij hun moeder weggehaald 
worden en dieren die op transport in een 
vrachtwagen worden gepropt. Gelukkig 
is er de Dierenbescherming die opkomt 
voor alle dieren die het zonder hulp niet 
zouden redden. Daar dragen wij op deze 
manier graag ons steentje aan bij.”
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Bedenk wat en hoeveel u wilt nalaten
Kies wat u aan uw dierbaren en/of de Dierenbescherming 
wilt nalaten. Vervolgens benoemt u hen tot (mede-)
erfgenaam of legataris. Indien gewenst kan een van onze 
relatie beheerders u adviseren over de mogelijkheden in 
een persoonlijk gesprek. 

Erfgenaam 
Als u een deel van uw erfenis wilt nalaten, kiest u voor een erfgenaam. 
Een erfgenaam heeft  (eventueel met andere erfgenamen) recht op (een deel van) 
uw nalatenschap. Dit wordt ook wel de erfstelling genoemd. De erfgenamen erven 
dan alle baten en schulden van de nalatenschap. U kunt de Dierenbescherming 
benoemen als mede- of enige erfgenaam. 

Legataris
Met een legaat laat u een vast bedrag of voorwerp, bijvoorbeeld een 
kunstobject of uw huis, na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan 
de Dierenbescherming legt u heel precies vast wat onze organisatie krijgt.

Wie handelt uw nalatenschap af?
In het testament kunt u bepalen wie na uw overlijden uw zaken 
regelt. Deze persoon wordt de executeur genoemd. De executeur 
is iemand die uw belangen behartigt, bijvoorbeeld een familielid, vriend, 
notaris of in sommige gevallen de Dierenbescherming.

Indien u de Dierenbescherming in gedachten heeft  als executeur, adviseren 
wij u om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. 

DE DIERENBESCHERMING 
IN UW TESTAMENT?
Wilt u uw liefdevolle zorg voor dieren laten voortleven en een verschil 
maken voor dierenwelzijn? Dan kunt u dat kenbaar maken in uw 
testament. Het opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. 
Het onderstaande stappenplan maakt het u gemakkelijker. 

Stap 1

Stap 2
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Bepaal wie er voor uw huisdier  
zorgt wanneer u overlijdt
Als u een huisdier heeft, neemt de Dierenbescherming 
desgewenst direct na uw overlijden de zorg op zich.  
U dient dit op te nemen in uw testament. 
Alle wensen met betrekking tot de opvang van uw huisdier, 
kunt u vooraf met uw relatie beheerder van de Dierenbescherming bespreken.  
De Dierenbescherming zal na uw overlijden uw wensen in acht nemen en ervoor 
zorgen dat uw geliefde huisdier een nieuw thuis vindt.

 
Uw wensen vastleggen 
Laat uw wensen door een notaris vastleggen  
in een testament, een eigen handgeschreven  
verklaring (codicil) is namelijk niet voldoende.  
Het opmaken van uw testament kunt u bij de notaris 
doen, of online zelf regelen. 

Notaris 
Maak een afspraak met een notaris en bespreek uw wensen. De notaris  
informeert u over de mogelijkheden en kosten. De notaris maakt uw testament op.

Online 
U kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris een online module invullen,  
bijvoorbeeld via NuNotariaat.nl. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast bedrag, 
een testament. Dit is voordeliger, omdat u zelf online het voorwerk doet. Vervolgens 
hoeft u alleen nog naar de notaris om het testament te ondertekenen. Zie stap 6.

Ontwerptekst
Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een 
ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting 
per post of e-mail. Neem deze goed door.

Stap 4

Stap 3

Stap 5
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Ondertekenen
Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om de tekst 
samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. 
Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament. Uw 
testament kan in de toekomst op ieder moment door u bij de 
notaris worden gewijzigd.

Als u het testament hebt ondertekend, krijgt u een kopie 
thuisgestuurd. De notaris bewaart het origineel van uw testament en registreert  
het bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd 
vindbaar na uw overlijden.

Maak kennis
Heeft u besloten om na te laten aan de Dierenbescherming, 
dan stellen we het op prijs als u dat aan ons laat weten. Dit 
is niet verplicht, maar alleen op deze manier kunnen we 
u bedanken en betrekken bij onze activiteiten. Wij laten u 
namelijk graag zien waar u later aan bijdraagt.

Persoonlijk advies
Misschien wilt u graag persoonlijk advies voordat u naar een notaris 
gaat. Neem dan gerust contact met ons op. Samen bespreken we uw 
persoonlijke situatie en zetten uw wensen overzichtelijk op een rijtje. 
Wij vertellen u wat uw nalaten schap voor het welzijn van dieren kan 
betekenen, en in welke vorm u aan de Dierenbescherming kunt nalaten.  
U bent welkom op ons kantoor in Den Haag, maar wij komen ook graag 
bij u thuis. De contactgegevens van onze relatiebeheerders vindt u op  
pagina 18.

Stap 6

Stap 7
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Erfgenamen betalen meestal belasting over de erfenis die zij ontvangen. 
Hoeveel uw erfgenamen betalen, hangt af van hun verwantschap aan u. 
Uw erfgenamen hebben recht op een vrijstelling, daarboven betalen zij een 
percentage aan erf belasting. Omdat de Dierenbescherming een goed doel 
is en een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, hoeven wij 
deze belasting niet te betalen. Uw bijdrage aan de Dierenbescherming komt 
dus volledig ten goede aan de dieren.

BELASTINGVRIJ NALATEN

Nu al bijdragen
Naast het opnemen van de Dierenbescherming in uw testament, kunt u ook 
nu al een bijdrage leveren. Voor dieren in het algemeen, of een specifieke 
doelbestemming. Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt een eenmalige 
gift doen, of bijdragen via een maandelijkse machtiging. Doet u liever een 
periodieke schenking? De fiscus vergoedt in dat geval een deel van uw 
donatie. Voor welke vorm u ook kiest; alle steun is welkom.

Uw gift komt volledig ten goede aan het welzijn van dieren

Dochter Broer Dierenbescherming

Erfbedrag € 100.000,- € 50.000,- € 50.000,-

Vrijstelling €21.559,- € 2.274,- n.v.t.

Waarover belasting betaald 
moet worden € 78.441,- € 47.726,- € 0,-

Percentage belasting 10% 30% 0%

Te betalen belasting € 7.844,10 € 14.317,80 € 0,-

Netto (erfdeel minus belasting) € 92.155,90 € 35.682,20 € 50.000,-

Bovenstaande tarieven dateren van 2022. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De tarieven voor erfbelasting worden 
ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst. We adviseren om contact op te nemen met een fiscaal adviseur of de 
Belastingdienst voor uw specifieke situatie.

Een rekenvoorbeeld: mevrouw X is weduwe, heeft een dochter en een broer. Ze besluit 
haar vermogen van 200.000 na te laten aan haar dochter, haar broer en de Dierenbescherming. 
De dochter 100.000, de broer en de Dierenbescherming ieder 50.000. 
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Elsa en Adriaan Gerritsen hebben 
de Dierenbescherming opgenomen 
in hun testament. Hun katten zullen 
na overlijden worden opgevangen 
en herplaatst. 

Adriaan: “We zijn opgegroeid met dieren, 
dus die liefde zat er altijd vroeg in. Omdat 
we geen kinderen hebben, beschouwen 
we onze katten een beetje als onze 
kindjes. Een paar jaar geleden lazen we 
een artikel over nalaten. Hierin stond 
dat de Dierenbescherming na iemands 
overlijden de zorg voor de dieren kan 
overnemen. We hadden al een testament, 

maar omdat wij onze familie niet willen 
opzadelen met de katten, sprak ons 
dat erg aan.” Elsa: “Na een paar fi jne 
gesprekken met relatie beheerder 
Jana van Muijden hebben we laten 
vastleggen dat de Dierenbescherming 
na ons overlijden de katten vanuit het 
asiel zal herplaatsen.” Adriaan: “Dat 
onze nalatenschap nu goed is geregeld, 
vinden we een geruststellende gedachte. 
Over het welzijn van onze dieren hoeven 
we ons geen zorgen meer te maken en 
daarnaast hebben we er alle vertrouwen 
in dat de Dierenbescherming ons geld 
goed zal besteden.”

“Onze nalatenschap is 
nu goed geregeld, een 
geruststellende gedachte”
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Volledig ingerichte dierenambulances
De dierenambulances van de Dierenbescherming rijden door 
heel Nederland. Dankzij nalatenschappen is het mogelijk om 
alle ritten uit te voeren. Het blijft bijzonder dat mensen onze 

organisatie en daarmee dieren zo’n warm hart toedragen. Een 
mooi voorbeeld is de nalatenschap van meneer De Geus. Dankzij 

zijn legaat aan de Dierenbescherming rijden er in Haarlem en Alkmaar twee 
nieuwe, volledig ingerichte dierenambulances.

Yvonne Uitenbosch Fonds
Het Yvonne Uitenbosch Fonds is ontstaan uit de 
nalatenschap van mevrouw Yvonne Uitenbosch. Een heel 
bijzonder gebaar. Huisdierbezitters met een beperkt inkomen 

kunnen via dit noodfonds een aanvraag indienen voor een 
levensverlengende medische ingreep van hun huisdier. Wij 

beoordelen vervolgens of iemand in aanmerking komt voor een 
vergoeding en hoeveel deze bedraagt.

Nieuwbouw dierenopvangcentrum
Dierenasiel De Hof van Ede krijgt een ander onderkomen. 
Het vorige pand was oud en opknappen kon niet meer. In 
het nieuwe gebouw wordt volop rekening gehouden met de 

laatste richtlijnen voor dierenopvang en duurzaam bouwen. 
De nieuwbouw is voor een groot deel mogelijk gemaakt uit een 

nalatenschap aan De Hof van Ede. 

Een doelbestemming geven 
aan uw nalatenschap
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Saskia Pieterse en haar 
gezin adopteerden Mini uit 
een nalatenschap.

“De Dierenbescherming ving Mini op na 
het overlijden van haar eigenaar. Ze zat 
twee weken in het opvangcentrum, toen 
wij haar adopteerden. We hadden al twee 
grote windhonden, maar vielen direct voor 
haar pittige, stoere karakter. Inmiddels 

“We adopteerden 
Mini uit een 
nalatenschap”

draait Mini helemaal mee in het gezin. 
Onze kinderen zijn dol op haar en zij 
op hen. Elke dag maak ik een lange 
wandeling met de honden in het bos. 
Mini is al oud, ze kan de andere twee 
niet meer bijbenen. Maar ze houden 
elkaar altijd in de gaten en komen voor 
elkaar op als dat nodig is. Het is fi jn dat 
we Mini nog een mooi leven kunnen 
bieden.”

Wilt u meer 
persoonlijke 

verhalen lezen, 
ga dan naar 

onze website.
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begeleiden 

dierenbuddy’s 

ouderen en 

zieken bij  de 

zorg voor hun 

dieren en bieden 

preventieteams 

door het hele 

land hulp die 

erop gericht is om het leven voor dieren 

te verbeteren voordat het te laat is. Is 

de situatie geëscaleerd en 

weigert de eigenaar mee 

te werken, dan wordt de 

Landelij ke Inspectie dienst 

Dieren bescherming (LID) 

ingeschakeld.

DIT DOEN WIJ

Hoogwaardige dierenhulp
Onze dierenam bulances vervoeren 

jaarlij ks tienduizenden gewonde en 

zwervende dieren naar de asielen of 

een dierenarts wanneer medische hulp 

nodig is. Om dierenleed te voorkomen, 

DIT DOEN WIJ
In de bijna 160 jaar dat 
de Dierenbescherming 
bestaat, is er veel 
gebeurd. Maar wat 
al die tijd voorop 
heeft  gestaan is de 
hulp aan dieren.

76.000
keer rijden de 

dieren ambulances
 elk jaar uit voor 
dieren in nood.
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Diervriendelijk leven 
en ondernemen
We bieden overheid, gemeenten, 

consumenten en bedrijven handvatten 

om diervriendelijke keuzes te maken. 

Dat doen we bijvoor-

beeld met het groeien

de aanbod van ons 

Beter Leven keurmerk, 

stimuleren van nieuwe 

concepten en alterna

tieven en de inzet van 

onze expertise op het gebied van onder 

meer veehouderij en visserij. Een kleine 

stap kan uitgroeien tot een groot effect, 

weten we. Waarbij we onze drijfveer 

‘een vanzelfsprekend dier vriendelijk 

Nederland’ nooit uit het 

oog verliezen.

Voorlichting, educatie en lobby
We beschermen dieren niet alleen 

door ze te ver voeren en onderdak en 

verzorging te bieden, maar ook door 

ze een stem te geven. 

Onder de noemer ‘beïn

vloe ding’ proberen we 

bedrij fs leven, overheid, 

politiek en andere 

maat schappelij ke 

organisaties te bewegen om een dier

vriendelij ker samenleving te bewerk-

stelligen. Met voorlichting, onder 

andere via social media en educatie, 

creëren we bewustzij n en stimu leren 

we con su  menten 

en huis  dier

bezitters om ook 

in het belang 

van dieren te 

handelen.

Dankzij het Beter 
Leven keurmerk 
krijgen per jaar 

45 miljoen dieren 

in de vee-industrie 
een beter leven.

Steeds meer 
gemeenten bieden het project Dierenbuddy aan, dat ouderen en chronisch zieken help bij de zorg voor hun 

huisdier. 

Onze vrijwilligers 
geven jaarlijks 

door het hele land 
gastlessen op 

school.
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Misschien wilt u persoonlijk advies voordat u naar een notaris gaat. 
Neem dan gerust contact met ons op. Samen bespreken we uw persoonlijke 
situatie en zetten uw wensen overzichtelijk op een rijtje. Wij vertellen u wat 
uw nalatenschap voor het welzijn van dieren kan betekenen, en in welke vorm 
u aan de Dierenbescherming kunt nalaten. U bent welkom op ons kantoor in 
Den Haag, maar wij komen ook graag bij u thuis.

WIJ HELPEN U GRAAG

Even voorstellen
Onze drie Adviseurs Bijzondere Giften stellen zich graag aan u voor.

noodhulp, preventie en lobby spreken 

mij erg aan. Het geeft me als relatie

beheerder een fijn gevoel om te weten 

dat nalatenschappen terechtkomen 

op de plek waar ze hard nodig zijn; de 

hulp aan dieren. En dat ik mensen kan 

helpen om hun wensen in vervulling 

te laten gaan. Dat hangt samen met 

eigen ervaringen. Door sterfgevallen 

in mijn omgeving ben ik me bewuster 

geworden van de vergankelijkheid 

van het leven en wat je wil nalaten 

als je er op een dag niet meer bent.”

“De kat van mijn vriend, Poes heet ze, 

heeft een uitgesproken karakter. Het is 

een echte prinses op de erwt, maar je 

weet wat je aan haar hebt. Omdat dieren 

niet voor zichzelf kunnen opkomen, 

lever ik graag mijn bijdrage aan het 

werk van de Dierenbescherming.  

Samen met gedreven experts en 

vrijwilligers zorgen we dat dieren 

de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Ook het Beter Leven Keurmerk, 

“Dieren krijgen de zorg  
die ze nodig hebben”

Agnes van Veen

CONTACTGEGEVENS

Agnes van Veen, Jana van Muijden 
en Sonja de Boo-Koremans 
T 088 81 13 066 
Dierenbescherming, Postbus 85980 
2508 CR Den Haag 

dierenbescherming.nl 
nalaten@dierenbescherming.nl
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“Dieren hebben een belangrijk plekje 

in mijn hart. Mijn man en ik hebben 

drie katten, die alle aandacht van ons 

krijgen. Het contrast tussen de liefde 

voor mijn dieren en de schrijnende 

situaties van verwaarlozing waar we 

als Dierenbescherming vaak mee 

worden geconfronteerd, raakt me diep. 

Daarom vind ik het zo belangrijk dat de 

organisatie er is. Onze vele vrijwilligers 

en medewerkers staan dag en nacht 

klaar voor dieren in nood en allemaal 

leveren ze een bijdrage aan het welzijn 

van dieren in ons land. Uiteindelijk 

blijft dierenhulp altijd mensenwerk. 

De behoefte om ook na overlijden 

zorg te blijven dragen voor het welzijn 

van dieren is voor veel mensen een 

belangrijke reden om na te laten aan 

de Dierenbescherming. Ik help u graag 

om uw wensen goed vast te leggen in 

uw testament. Uw persoonlijke verhaal 

vormt voor mij daarbij een leidraad.”

“Ik help graag om ieders 
wensen vast te leggen”

“In mijn functie als relatiebeheerder 

ontmoet ik mooie mensen en hun 

dieren en mag ik luisteren naar de 

motivatie die zij hebben om aan de 

Dierenbescherming te schenken of 

na te laten. Ik kan u vertellen dat dit 

bijzondere, warme gesprekken zijn. 

Ik ben zelf met dieren opgegroeid en 

mijn man en ik hebben twee katten. 

Een nieuwsgierige, vrolijke rooie 

kater en een zachte cyperse ‘dame’ 

op leeftijd. De Dieren bescherming 

komt op voor alle dieren en is breed 

georiënteerd. Van de jaarlijkse 

paddentrek tot lobbywerk om 

dierenwelzijn op de agenda te krijgen. 

Als er een specifiek onderwerp is 

wat mensen aanspreekt, kunnen 

zij schenken of nalaten met een 

doelbestemming. Ik denk graag mee 

en geef advies over de mogelijkheden. 

Samen met collega’s klaarstaan voor 

mens én dier inspireert elke dag weer.”

“De persoonlijke gesprekken 
zijn altijd bijzonder”

Jana van Muijden

Sonja de Boo-Koremans



De Dierenbescherming is geen overheids instelling. Wij kunnen ons werk 
alleen doen dankzij de gift en en contributie van leden en donateurs.

Onze droom

Ooit leven we in een wereld 
waarin de belangen van 
dieren vanzelfsprekend worden 
meegenomen in het denken en 
handelen van mensen.


