
Doorgeven  
door na te laten

Milieudefensie in je testament



“ Draag ook na je leven bij aan  
een duurzame en eerlijke wereld...”
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Grote veranderingen  
beginnen bij  
gewone mensen

Die les leerde ik tijdens mijn jeugd in Zuid-Afrika  
van Johannes, de oude conciërge op mijn middelbare 
school. Op een dag hoorde ik dat hij door de politie 
was opgepakt bij een demonstratie. Toen ik hem 
verbaasd vroeg waarom hij demonstreerde zei hij: 
“Donald, ik kan niet anders.” 
 
Zijn woorden inspireren mij tot op de dag van van-
daag. Ze geven mij de hoop en de overtuiging dat 
het ons zal lukken om de wereld eerlijker te maken 
en om klimaat verandering te stoppen. Want we 
kunnen niet anders.

Ik ben er trots op dat ik als directeur van Milieu-
defensie kan bijdragen aan een eerlijke en  
duurzame wereld. Niet in de laatste plaats omdat 
Milieu defensie gelooft in de kracht van mensen. 

Mensen die verandering willen, staan aan de basis 
van de vele successen die Milieudefensie sinds 1971 
heeft geboekt. Mensen zoals jij en ik. 

Misschien overweeg je om ook ná je leven bij te 
dragen aan een betere wereld? Ik ben vereerd dat je 
daarbij aan Milieudefensie denkt. Waarschijnlijk ken 
je ons al. Toch zetten we graag nog eens op een rij 
waarom het de moeite waard is ons op deze manier 
te steunen, en hoe je dat precies kunt doen.

Met jouw nalatenschap kun je ook na je 
leven bijdragen aan een duurzame en 
eerlijke wereld. Jouw gift zorgt ervoor 
dat jouw en onze droom dichterbij 
komt. Een mooie gedachte. Ik hoop  
van harte dat deze brochure je op 
weg helpt en inspireert.

Donald Pols
Directeur van Milieudefensie
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Overal om ons heen is de oude wereld met z’n  
diesel dampen en verspilling nog aanwezig.  
Maar we zien allemaal dat er verandering op til is. 

Windmolens en zonnepanelen winnen terrein, net 
als eerlijk eten. Er is groeiend verzet tegen een 
economie die winst boven mensen en milieu plaatst. 
Steeds meer mensen laten zich daardoor inspireren. 
Want stel je eens voor hoe onze wereld eruit zou 
kunnen zien…

Een wereld waar de economie niet draait om zoveel 
mogelijk winst voor een handvol mensen, maar om 
de vraag wat we echt nodig hebben. Waar producten 
lang meegaan, goed zijn te repareren en te recyclen. 
Een eerlijke wereld waar uitbuiting tot het verleden 
behoort. 

Een vitale en gezonde wereld ook, waar onze  
woningen en kantoren geen energie gebruiken maar 
opwekken. En waar we ons elektrisch verplaatsen. 

Een wereld die je graag wilt doorgeven

 1971-1972 
Het rapport van de Club van Rome 
verschijnt: De grenzen aan de groei. 
De boodschap slaat in als een bom. 

Een groep verontruste mensen  
richt Milieudefensie op.

 1973 
We voeren na de oliecrisis 
actie voor een maandelijkse 
autoloze zondag : Zonderdag. 
Maar liefst 160.000 mensen 
zetten hun handtekening.
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Waar gezond, gevarieerd, hoofdzakelijk plantaardig 
en seizoensgebonden voedsel op het menu staat. 
Voedsel dat we niet meer de hele aarde over slepen, 
maar in de buurt verbouwen.

Samen de schouders eronder
Voor die toekomst zet Milieudefensie zich elke dag 
met hart en ziel in. Een toekomst waar iedereen bij 
wint. En die bereikbaar is als we samen de schouders 
eronder zetten. Burgers én bedrijven, huizenbezit-
ters én huurders, rijk én arm. We kunnen allemaal 
meedoen als de vervuiler betaalt en groene alterna-
tieven bereikbaar zijn voor iedereen.

Voor iedereen die na ons komt
Hoe mooi zou het zijn als jij, ook als je er niet meer 
bent, kunt bijdragen aan die toekomst? Voor je  
kinderen, je kleinkinderen en zelfs voor je achter-
kleinkinderen. En voor iedereen die na ons komt. 
Een wereld die je graag wilt doorgeven.

 1987 
Als antwoord op de groeiende  
behoefte aan betrouwbare infor-
matie over het milieu, richten  
we de Milieutelefoon op. De 
eerste vraag wordt gesteld  
door milieu minister Ed Nijpels.

 1990 
We richten ons meer op de 
consument. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de campagne  
Weiger Wegwerpverpakkingen. 
Vrij willigers plakken stickers op 
foute verpakkingen.
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Misschien wil je ook een mooie en eerlijke  
wereld doorgeven en denk je na over je  
nalatenschap. Mogelijk komen daarbij allerlei 
vragen op: wat laat ik precies na en wie wil  
ik in mijn testament opnemen? En hoe regel  
ik dit allemaal? 

In deze brochure laten we je graag zien waar  
Milieu defensie voor staat, wat we hebben bereikt  
en waar we naar toe willen in de toekomst.  
Daarnaast leggen we op eenvoudige wijze uit  
hoe je je nalatenschap kunt regelen. We hopen je 
daarmee op weg te helpen.

Schenken aan Milieudefensie  
via je testament

 1992 
We schrijven het Actieplan Nederland 
Duurzaam. Hierin laten we zien hoe 
ieder mens op aarde een behoorlijke 
welvaart kan genieten, zonder aan 
volgende generaties een uitgewoond 
milieu na te laten.

 1993 
In de strijd tegen papier-
verspilling door reclame-
drukwerk bedenken we 
de brievenbussticker. De 
bekende ja-nee-sticker is 
nu niet meer weg te denken.
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Waarom een testament?
Als je geen testament opmaakt wordt dat wat je 
nalaat verdeeld volgens vaste, wettelijk vastgelegde, 
regels onder je familie. 

Door je nalatenschap vast te leggen in een  
testa ment bepaal je zelf wat er met je bezittingen 
gebeurt. Zo worden precies jouw wensen uit- 
gevoerd als je er niet meer bent. 

Schenken via je testament
Je kunt ervoor kiezen om via je testament te  
schenken aan een goed doel. Aan Milieudefensie 
bijvoorbeeld.  

 1993 
Met één van onze langstlopende  
campagnes – Schiphol is groot  
genoeg – krijgen we enorme bekend-
heid. Onze demonstratie in 1995 op 
de stoep van de luchthaven trekt  
maar liefst 12.000 mensen. 

 1994 
Met 6.000 mensen planten 
we het Bulderbos, op de plek 
van de geplande vijfde baan 
van Schiphol. Het bos staat 
uitbreiding van de lucht haven 
jarenlang in de weg.

Dat hoeft niet per se te gaan over grote bedragen. 
We zijn ook ontzettend blij met een kleine gift.  
Zo help je mee onze droom te verwezenlijken:  
een mooie aarde die nog lang meegaat. 

Geen erfbelasting 
Omdat Milieudefensie een goed doel is met een 
ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
hoeven wij geen erfbelasting te betalen. Je gift  
gaat daarom helemaal naar het realiseren van  
onze doelen.
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Het maken van een testament is eenvoudig. 
We leggen je stap voor stap uit hoe het werkt. 

 Bereid je goed voor 

Je kunt je testament alleen bij een notaris laten 
opmaken. Voordat je een afspraak maakt is het 
handig om je goed voor te bereiden. Denk daarbij 
aan de volgende vragen: Wie wil je in je testament 
opnemen? Wil je, behalve aan je dierbaren, ook aan 
een of meer goede doelen nalaten?

Er zijn twee manieren om een persoon of een  
organisatie op te nemen in je testament: met een 
erfstelling of met een legaat. We leggen hieronder 
het verschil uit, zodat je kunt kijken welke vorm  
jouw voorkeur heeft.  

Erfstelling 
Met een erfstelling kun je een of meer erfgenamen 
benoemen. Dit kan een persoon zijn of een organisa-
tie, bijvoorbeeld een goed doel zoals Milieudefensie. 

Als je ons tot mede-erfgenaam benoemt, dan  
wordt je nalatenschap verdeeld tussen Milieu-
defensie en de andere erfgenamen.

Hoe regel je nalatenschap?

 1998 
Met vrijwilligers uit het hele land voeren 
we de eerste EKO-tellingen uit. Hier-
mee zorgen we voor meer bio logische 
producten in de supermarkten. Dit  
houden we 15 jaar vol en daarmee  
worden de EKO-tellingen een begrip. 

 1999 
Dankzij onze campagne 
Trek de Groene Grens 
stranden diverse bouwplan-
nen en krijgt het debat over 
verrommeling van de open 
ruimte een enorme boost.

1
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Legaat  
Wil je een vastgesteld bedrag of een percentage  
van je nalatenschap aan een goed doel nalaten?  
Dan leg je dat vast in een legaat in je testament.  
Je kunt met een legaat bijvoorbeeld 1.000 euro of 
10% van je nalatenschap nalaten aan Milieudefensie.

 Kies een notaris 

Via de Notaristelefoon (0900-346 93 93) of op  
notaris.nl vind je eenvoudig een notaris bij jou in  
de buurt. In het notariaat gelden geen vaste tarie-
ven, vraag daarom altijd een aantal offertes aan om 
prijzen te vergelijken. Maak vervolgens een afspraak.

 Ga naar de notaris

Bij de notaris bespreek je je situatie en geef je aan 
wat je wilt. Hij of zij zet jouw wensen om in juridi-
sche bepalingen en geeft advies over de gevolgen 
van je keuzes. 

Na het gesprek krijg je de voorlopige versie van je  
testament thuisgestuurd. Je kunt dan nog wijzi-
gingen en aanvullingen doorgeven. Je maakt een 
tweede afspraak om de defini tieve versie te onder-
tekenen. Je testament is nu officieel en je krijgt een 
kopie mee naar huis. Het testament is geldig totdat 
je bij de notaris een nieuwe opstelt. 

 2000 
Tijdens de internationale klimaattop 
in Den Haag voeren we groots actie 
tegen klimaatverandering. Minister 
Pronk bouwt samen met 6.000 mensen 
uit 40 landen een 400 meter lange dijk 
van meer dan 50.000 zandzakken. 

 2006 
Stop Fout Vlees is het  
eerste burgerinitiatief dat 
de Tweede kamer haalt.  
We halen maar liefst 
106.975 steunbetuigingen 
op voor deze campagne.

 2
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Een handig hulpmiddel

Weten jouw dierbaren waar je belangrijke  
papieren liggen als je er niet meer bent? En wat 
precies je wensen zijn? Je kunt dit vastleggen in  
je Persoonlijk Dossier.

In een Persoonlijk Dossier noteer je wat je wilt als  
je bent overleden. En je voegt praktische informatie 
toe voor je nabestaanden. Het is géén vervanging 
van je testament maar een waardevolle aanvulling 
daarop.

 2008 
We dagen, samen met vier Nigeriaanse 
boeren en vissers, Shell voor de rechter. 
Met succes: voor het eerst moet een 
Nederlands bedrijf zich voor een  
Nederlandse rechter verantwoorden 
voor milieuschade in het buitenland.

 2011 
We richten Schaliegasvrij 
Nederland op: een coalitie van 
organisaties tegen schaliegas. 
In 2015 verklaart Minister 
Kamp dat boren naar schalie-
gas tot 2020 van de baan is.

Persoonlijke gegevens

Mijn gegevens

Naam

Voornaam

Adres

Postcode  Woonplaats

Telefoonnummer(s)

Emailadres

Geboortedatum Geboorteplaats

Burgerservicenummer (BSN) Identiteitsbewijs

Rijbewijsnummer

Paspoortnummer

Donorcodicil     ja /  nee mijn codicil bevindt zich:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer(s)

Een kopie van mijn huissleutel bevindt zich

Naam

Telefoonnummer(s) 

Emailadres

 

OVERZICHT VAN MIJN WENSEN EN BEZITTINGEN 5

Mijn Persoonlijke Dossier
Overzicht van mijn 
wensen en bezittingen

Je kunt het Persoonlijk Dossier aanvragen via  
de antwoordkaart achter in deze brochure.
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 2012 
Veel vrijwilligers zetten zich vol over-
tuiging in voor de campagne Samen 
voor Gezonde Lucht. Het onderwerp 
komt op de politieke agenda en er vol-
gen steeds meer maatregelen om de 
lucht in de stad schoner te maken.

 2015 
TTIP groeit in korte tijd van 
een onbekende afkorting uit 
tot een veelbesproken verdrag. 
We zijn mede-organisator  
van een demonstratie met 
maar liefst 7.000 mensen.

Wil je persoonlijk advies?

Regelmatig ontmoet ik mensen die overwegen 
Milieu defensie op te nemen in hun testament.  
Zij willen zo bij dragen aan een leefbare en mooie 
aarde. Dat vind ik heel bijzonder en daar ben ik 
buitengewoon dankbaar voor. 

Het opstellen van een testament is een zeer 
persoon lijke aangelegenheid. Je beslist wat er  
met je bezittingen gebeurt als je komt te overlijden.  
Dat zijn grote beslissingen die je weloverwogen  
wilt nemen. Uit ervaring weet ik dat het mensen  

rust geeft als zij hun nalatenschap goed hebben 
geregeld. De stap naar de notaris is soms groot.  
Ik help je graag op weg door, samen met jou,  
je wensen en je overwegingen op een rij  
te zetten. Ik nodig je van harte uit om  
hiervoor een afspraak met mij te 
maken. Je kunt contact met me  
opnemen via onder staande contact-
gegevens of met de antwoordkaart 
achter in deze brochure.

Esther Martens, relatiemanager 
T 020 – 5507 424
esther.martens@milieudefensie.nl
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 2017 

We zetten in op campagnes met een lange adem  
en meer focus. Altijd voor, door en met mensen.  
Samen bouwen we aan een duurzame en eerlijke wereld  
die we nog vele generaties kunnen doorgeven. 

“Wat hebben onze kinderen en klein- 
kinderen aan geld en goederen als de leef-
omstandigheden op aarde dramatisch  
achteruit zijn gegaan? 

De huidige samenleving is doorgeschoten in  
het uitputten van de natuurlijke reserves van 
de aarde. Als milieukundig ingenieur weet 

“ De omslag naar een 
duurzame samenleving 
is essentieel”

ik hoe snel de mensheid de verkeerde kant 
opgaat als we niet heel hard werken aan de 
omslag naar een duur zame samenleving.

Organisaties als Milieudefensie zijn essentieel  
om aan toekomstige generaties een leefbare 
wereld door te geven. Daarom heb ik Milieu-
defensie voor een belangrijk deel benoemd  
tot erfgenaam.” 

Vincent Vrolijk 
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“Ik ben opgegroeid op een boerderij in Fryslân. 
Daar graasden de koeien, legden de grutto’s  
en de kieviten hun eieren en beheerden boeren 
op duur zame wijze het land en de dieren.  
Met mijn groene hart werd ik in 1972 lid  
van Milieu defensie.

De afgelopen 30 jaar is de landbouw enorm 
geïntensiveerd. Er kwamen veel meer koeien 
en de stallen werden groter en groter. Ik zag de 
weilanden veranderen in een tonige vlakten met 
gras en maïs. De biodiversiteit verschraalde en 
daardoor nam het aantal weidevogels drama-
tisch af. Dat vind ik heel erg. 

Milieudefensie staat voor de waarden die 
ik heel belangrijk vind, zoals duurzaamheid, 
biodiversiteit, menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Daarom heb ik Milieu defensie opgenomen 
in mijn testament. Zo hoop ik toekomstige 
generaties een mooie aarde na te laten.”

Ane Zwerver

“ Jullie staan voor de waarden 
die ik belangrijk vind”
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Informatie voor de notaris

Je notaris heeft de onderstaande gegevens  
nodig voor het opnemen van Milieudefensie  
in je testament. 

Vereniging Milieudefensie
Postbus 19199 
1000 GD  Amsterdam
Bezoekadres: Nieuwe Looiersstraat 31, Amsterdam
 
Kamer van Koophandel: 40530467

Contact:
Esther Martens, relatiemanager 
T 020 – 5507 424
esther.martens@milieudefensie.nl
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Antwoordkaart 

Mijn gegevens:

Naam m/v

Adres

Postcode Plaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail 6
3

4
2

Stuur deze antwoordkaart in een envelop naar:
Milieudefensie, t.a.v. Esther Martens
Antwoordnummer 8391, 1000 RA Amsterdam

Wil je dat we contact met je opnemen?  
Vul dan deze kaart in en stuur hem naar  
Milieudefensie.

 Ik wil graag een persoonlijk gesprek over nalaten. 

 Ik ontvang graag het Persoonlijk Dossier waarin  
ik mijn wensen kan vastleggen.

Als je besluit om Milieudefensie op te nemen  
in je testament of als je dat al hebt gedaan,  
dan horen we dat graag. We houden je graag  
op de hoogte van onze resultaten.

 Ik ga Milieudefensie opnemen in mijn testament. 

 Ik heb Milieudefensie al in mijn  
testament opgenomen.
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Postbus 19199 
1000 GD Amsterdam
T 020 6262620

Bezoekadres: 
Nieuwe Looiersstraat 31
Amsterdam




