
  De Laatste Wil 
en uw testament

Het Steunfonds Laatste Wil ondersteunt initiatieven  
om laatstewilmiddelen legaal en verantwoord  
beschikbaar te maken.

In deze brochure vindt u alle informatie over de  
mogelijkheden om de Laatste Wil in uw testament  
op te nemen.





Zelf beslissen over ons levenseinde, dat is wat u 
wil. Zonder inmenging van artsen, specialisten en 
levenscounselors. Daarvoor is de Coöperatie Laatste 
Wil opgericht. Om de beschikking te hebben over een 
legaal, effectief en humaan laatste wil middel. 
Daarvoor geven we voorlichting, voeren publiekscam-
pagnes, praten samen over wat voor ons een waardig 
levenseinde is, doen politieke lobby en voeren het 
Laatste Wil proces tegen de staat. Want zelf beslissen 
over ons levenseinde: dat is voor ons een fundamen-
teel mensenrecht. 
Ons levenseinde willen we organiseren met respect 
voor de mensen om ons heen. Niet alleen dat zij geen 
juridische problemen krijgen met de uitvoering van 
onze keuze. Vooral ook dat zij respect kunnen hebben 
voor onze keuze. Dat zij in kunnen stemmen met onze 
keuze en er vrede mee hebben. 

Voor de mensen om ons heen 
betekent een goed geregeld 
levenseinde ook dat uw nalaten-
schap goed geregeld is. Dat u zo 
nodig in een testament geregeld 
hebt wat daarmee moet gebeuren. U hebt deze  
brochure in handen omdat u er over nadenkt de  
Laatste Wil in uw testament te benoemen. Daarvoor 
willen wij u bij voorbaat hartelijk danken. 
Legaal en verantwoord laatste wil middelen ter be-
schikking krijgen. Dat is een zaak van lange adem. Met 
uw erfstelling of legaat levert u te zijner tijd dan ook 
een belangrijke bijdrage aan uw en onze zaak. In deze 
brochure leest u meer over de mogelijkheden om de 
Laatste Wil in uw testament op te nemen. Wilt u daar-
over in gesprek met ons dan horen wij dat graag. 

  De Laatste Wil 
en uw testament

P.S. Het benoemen  
van het Steunfonds  
Laatste Wil in uw  
testament scheelt u  
en ons heel veel  
erfbelasting.

Jos van Wijk,  
voorzitter Coöperatie Laatste Wil

Marc Petit,  
voorzitter Stichting Steunfonds Laatste Wil

Met hartelijke groet, 



M., 49 jaar, jurist en econoom

“In mijn testament staat St. Steunfonds Laatste Wil. Er zijn 

geen kinderen die kunnen erven. Het is schrikbarend hoeveel de 

Belastingdienst meesnoept als je geld aan vrienden wilt nalaten. 

Steunfonds Laatste Wil is een ideale manier om de Belasting-

dienst te slim af te zijn, want het is een ANBI. Iedere euro van je 

vermogen komt daardoor bij het goede doel. 

En the bottom line is natuurlijk het goede doel: het zelfbeschik-

kingsrecht, waarvoor de Coöperatie Laatste Wil strijdt. Van harte 

hoop ik dat een laatstewilmiddel legaal beschikbaar komt en dat 

de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding verdwijnt. 

Als ik er niet meer ben, dan weet ik dat mijn goede bedoelingen 

doorleven in de rust die duizenden mensen zullen ervaren als  

het doel van de Coöperatie wordt behaald.”



Over Coöperatie  
en Steunfonds Laatste Wil 
De Laatste Wil bestaat eigenlijk uit twee organisaties: 
de Coöperatie en de Stichting Steunfonds. Alleen de 
Stichting Steunfonds Laatste Wil is erkend als Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI) door het Ministe-
rie van Financiën en de Belastingdienst. Bij deze erken-
ning hoort RSIN/fiscaal nummer 002 946 099.  
 
Dat betekent dat de Stichting Steunfonds Laatste Wil 
voldoet aan eisen van transparantie en gedegenheid. 
Maar ook dat er geen erf- en schenkbelasting betaald 
hoeft te worden over uw testamentaire schenking. 
Uw hele nalatenschap komt zo ten goede aan het be-
vorderen van de strijd voor het recht om zelf over uw 
levenseinde te beslissen.  
 

Alleen stichtingen en verenigingen 
komen in aanmerking voor de  
ANBI-status, coöperaties hebben die 
mogelijkheid niet. Vandaar dat het 

Steunfonds in het leven geroepen is. Het Steunfonds is 
eigenlijk de ‘strijdkas’ van de Coöperatie.
 

Testament en notaris 
Uw legaat of erfenis aan een goed doel, zoals het 
Steunfonds Laatste Wil, moet u in een testament vast-
leggen (of voor een legaat eventueel in een aanvulling 
daarop). Regelt u niets, dan gaat uw erfenis naar uw 
juridische erfgenamen (tot en met achterneven en 
-nichten) als die er zijn. Zijn die er niet, dan vervalt uw 
erfenis aan de staat. In Nederland is testamentaire 
vastlegging hiervoor dus wettelijk verplicht om rechts-

geldig te zijn. Een testament wordt opgesteld door een 
notaris. Die is verplicht om het vervolgens te registre-
ren in het Centraal Testament Register. 

Uw nalatenschap goed besteed 
Er zijn twee mogelijkheden om uw nalatenschap  
ten goede te laten aan het werk van de Laatste Wil. U 
kunt nalaten via een erfstelling of middels een legaat. 
 
1. Het Steunfonds Laatste Wil als erfgenaam  
U hebt geen directe erfgenamen (bv. kinderen) of wilt 
directe erfgenamen slechts een deel van de erfenis 
doen toekomen. Dan benoemt u het Steunfonds Laat-
ste Wil tot erfgenaam voor uw hele nalatenschap of 
mede-erfgenaam voor een deel (percentage) daarvan. 

Voorbeeldtekst 
Als u het Steunfonds Laatste Wil benoemt tot (mede-) 
erfgenaam wordt een van de volgende formulering 
gebruikt (ingewikkelder is het niet):
 

 Ik benoem tot mijn erfgenaam de Stichting Steun-
fonds Laatste Wil, kantoor houdende Stationsweg 
29, 6861 EA Oosterbeek, ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel onder nummer 74532960. 

 Ik benoem tot mijn erfgenamen, ieder voor een 
gelijk deel, de Stichting Steunfonds Laatste Wil, 
kantoor houdende Stationsweg 29, 6861 EA 
Oosterbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder nummer 74532960. U benoemt hier 
dan ook andere erfgenamen, u kunt ook voor iede-
re erfgenaam apart een percentage geven. 

U wilt uw levenseinde goed regelen. Een levenseinde dat in uw 
ogen een waardig levenseinde wordt. Als Laatste Wil willen wij u en 
anderen daar graag mee helpen. In deze brochure illustreren wij ons 
werk daarvoor.  
 
Waar u nu over nadenkt is een waardige bestemming van uw 
nalatenschap. Ook hiervoor is het aan u om te bepalen wat u waardig 
vindt. Wij zouden graag waardig genoeg bevonden worden om in uw 
testament opgenomen te worden. Dat begrijpt u. 



  wat doet 
De Laatste Wil? 
U VAN GOEDE INFORMATIE VOORZIEN

U heeft baat bij een breed pakket aan informatie over alle  

aspecten die een rol spelen bij een zelfgekozen levenseinde. 

Voorbeelden daarvan zijn:
	 Persoonlijke	afwegingen	en	motieven	die	een	rol	spelen.

	 Religieuze,	politieke	en	maatschappelijke	opvattingen		

t.a.v.	het	zelfgekozen	levenseinde.

	 Mogelijkheden	om	een	zelfgekozen	levenseinde	in	eigen		

regie	op	humane	wijze	te	effectueren.

	 Verkrijgbaarheid	van	laatstewilmiddelen

	 Voor-	en	nadelen	van	de	verschillende	laatstewilmiddelen

	 Relevante	wet-	en	regelgeving,	jurisprudentie.

Hiermee	kunt	u	zelf	een	weloverwogen	keuze	maken	over		

uw	levenseinde.

 
POLITIEKE LOBBY
De politiek uitdagen tot debat
Waar de huidige wetgeving te weinig mogelijkhe-

den biedt en de politiek zwijgt, zal het debat aange-

gaan moeten worden. Overleg, stille lobby en pu-

blieke campagnes. In de Tweede en Eerste Kamer 

wordt beslist over nieuwe wetgeving. Daar dient de 

stem van de samenleving te klinken en leiden tot 

nieuwe wetten. Wetten die er voor moet zorgen dat 

het recht om zelf te beslissen werkelijkheid wordt.



2. Het Steunfonds Laatste Wil als legataris 
Misschien hebt u al erfgenamen (bijvoorbeeld uw kin-
deren) maar wilt u toch de Stichting Steunfonds Laat-
ste Wil een deel van uw nalatenschap doen toekomen. 
Omdat u bv. ook voor uw kinderen en kleinkinderen 
de mogelijkheden om over hun eigen levenseinde te 
beslissen erg belangrijk vindt. Dan kunt u ons benoe-
men tot legataris, d.w.z. ons een bepaald bedrag uit 
uw erfenis doen toekomen. Dit legt u in uw testament 
vast. Vaak kan dit ook via een (goedkopere) officiële 
aanvulling op uw testament, wat u ook via uw notaris 
moet regelen. 

Voorbeeldtekst 
Als u de Stichting Steunfonds Laatste Wil benoemt tot 
legataris, dan wordt de volgende formulering gebruikt: 

 Ik legateer aan de Stichting Steunfonds Laatste 
Wil, kantoor houdende Stationsweg 29, 6861 EA 
Oosterbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder nummer 74532960, een bedrag van 
€ ……………… vrij van rechten en plichten.

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

Beneficiair aanvaarden
De Stichting Steunfonds Laatste Wil aanvaardt na-
latenschappen altijd beneficiair. Bij een beneficiaire 
aanvaarding is de Stichting Steunfonds Laatste Wil 
namelijk niet aansprakelijk als de lasten van een na-
latenschap groter zijn dan de baten. Zo voorkomen 
we dat wij onverhoopt schulden of andere negatieve 
verplichtingen “erven”. Een legaat in de vorm van een 
geldbedrag is per definitie positief en aanvaarden wij 
dus altijd. 

Bijzondere mogelijkheden
U kunt ook denken aan een bijzondere bestemming 
van uw erfenis, bijvoorbeeld voor een speciaal project, 
een fonds op naam of prettige fiscale constructies (bv. 
vruchtgebruik). Dat legt u dan ook in uw testament 
vast. De Stichting Steunfonds Laatste Wil denkt daar-
over graag met u mee.

Specifieke besteding
De Stichting Steunfonds Laatste Wil kent een aantal 
werkvelden zoals voorlichting, wetenschappelijk onder-
zoek, juridische ondersteuning, maatschappelijk debat 
over levenseinde en verruiming van de levensein-
de-wetgeving. Wellicht heeft het uw voorkeur dat uw 
nalatenschap specifiek aan een van deze werkvelden 
wordt besteed. De notaris kan uw voorkeur vastleggen 
in uw testament. We overleggen graag vooraf over de 

mogelijkheden en de haalbaarheid van uw wens. De 
wereld verandert voortdurend, dus een formulering die 
over tien of twintig jaar ook nog opgaat is voor u en 
voor ons belangrijk. 

Fonds op Naam 
Wilt u graag dat uw naam of die van een dierbare, 
verbonden blijft aan uw nalatenschap? Dan kunnen 
we met u nadenken over een fonds op naam. De 
besteding van uw erfenis of legaat wordt dan apart 
geadministreerd en verantwoord. U kiest zelf de naam 
van het Fonds en desgewenst een specifieke beste-
ding. Een Fonds op Naam kunt u trouwens ook al bij 
leven oprichten. Wij gaan graag met u in gesprek over 
uw wensen en over de mogelijkheden (er geldt bijvoor-
beeld een minimum-inleg). 

Bijzondere constructies
In een aantal gevallen kan het interessant voor u zijn 
om te kiezen voor een bijzondere constructie. Fiscale 
aspecten maar ook persoonlijke omstandigheden 
kunnen hierbij een rol spelen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
bij leven al schenken aan het Steunfonds Laatste Wil, 
terwijl u zelf het vruchtgebruik houdt. Of u kunt uw 
huis nalaten aan het Steunfonds Laatste Wil, maar 
bepalen dat uw partner er voorlopig blijft wonen. Wij 
zoeken graag met u en eventueel uw fiscale adviseur 
of notaris naar een toepasselijke oplossing. 



Wilma Cleuren, 72 jaar, 2x weduwe

“Omdat ik geen familie meer heb en ik het eens ben met de  

doelstellingen van de “Coöperatie Laatste Wil”, heb ik besloten  

“De Laatste Wil” te benoemen in mijn testament. 

Ik wil zelf beslissen wanneer het leven voor mij genoeg is geweest! 

Ik moet er niet aandenken dat ik terecht kom in een verzorging/ 

verpleeghuis, ook al mag de verzorging nog zo goed zijn. Ik ben 

al jaren lid van NVVE en met de Levenseindekliniek/ Expertise-

centrum Euthanasie heb ik ook al kennis mogen maken. Mijn 1e 

partner is in 2012 door de Levenseindekliniek heel goed geholpen. 

Aangezien ik vind dat het werk van deze organisaties door moet 

gaan, is dit mijn overweging geweest om “De Laatste Wil” te  

benoemen in mijn testament.”



Regelen bij de notaris
Een testament of een aanvulling daarop moet opge-
steld worden door een notaris die het ook verplicht 
registreert in het Centraal Testamentenregister. U 
kunt daarvoor bij vrijwel iedere notaris terecht. Het is 
verstandig van tevoren afspraken te maken over de 
kosten die hij/zij in rekening brengt. U kunt ook bij 
verschillende notarissen een offerte opvragen. 

Waar u ook aan kunt denken
In het kader van nalatenschappen en testamenten zijn 
er enkele 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.

Allereerst kunt u een executeur benoemen in uw testa-
ment. Een executeur is iemand of een organisatie die 
uw begrafenis regelt, en/ of uw boedel verdeelt, alles 
administratief afhandelt met de fiscus, de banken etc. 
Het is zeer aan te bevelen om op voorhand met uw 
kandidaat-executeur contact op te nemen om daarover 
goede afspraken te maken en uw persoonlijke wensen 
kenbaar te maken. U kunt daarvoor iemand uit uw 
eigen omgeving benaderen, een professionele execu-
teur of een van uw erfgenamen. Als u het Steunfonds 
Laatste Wil tot (hoofd-)erfgenaam benoemt, kunt u ons 
ook tot executeur benoemen. Ook hiervoor geldt: wij 
overleggen graag voorafgaand over uw wensen. 

Verder kunt u ook denken aan een levenstestament. 
Daarin regelt u zaken bij leven voor het geval u daar 
zelf lichamelijk of geestelijk niet meer toe in staat bent. 
Denk aan ziekte of ongeval. Als lid van de Laatste 
Wil wilt u dat natuurlijk voor zijn, maar voor het geval 
dat... In een levenstestament regelt u zaken als een 
volmacht voor financiële zaken en neemt u ook uw 

medische wilsverklaringen op. Gebruik daarvoor wel 
bijvoorbeeld de wilsverklaringen van de NVVE Nog niet 
alle notarissen beschikken over de vereiste deskundig-
heid. Voor een levenstestament kunt u ook bij uw nota-
ris terecht. Ook hiervoor geldt: deel dit met uw (huis-)
arts en uw naasten. 

Meer weten en contact 
Wilt u meer weten over schenken en nalaten aan het 
Steunfonds Laatste Wil? Met uw persoonlijke vragen 
kunt u terecht bij onze specialist nalatenschappen 
Theo Hesen. Hij beantwoordt graag persoonlijk uw 
vragen over dit onderwerp. U kunt hem bereiken via 
email theohesen@steunlaatstewil.nu of telefonisch via 
de ledenservice 088 505 4320. 

Geeft u de voorkeur aan een persoonlijk gesprek bij 
u thuis? Dat kan. Theo Hesen komt graag bij u langs 
voor een gesprek over nalaten aan goede doelen in het 
algemeen en de Stichting Steunfonds Laatste Wil in 
het bijzonder. Hij beantwoordt, geheel vrijblijvend uiter-
aard, uw vragen over uw testament. 

Gesprek met de voorzitter
Wilt u een keer van gedachten wisselen over de 
bestemming van uw erfenis? Dat kan, graag zelfs. U 
bent van harte welkom voor een goed gesprek met de 
voorzitter van het Steunfonds, Marc Petit. Hij vertelt 
graag over het werk van het Steunfonds Laatste Wil. 
De belangrijke rol die uw erfenis of legaat daarin, ook 
in de verdere toekomst, kan betekenen licht hij graag 
tijdens een gesprek verder toe.  
 

Voor een afspraak neemt u contact op met de leden-
service 088 505 4320 of stuurt u een email aan  
marcpetit@steunlaatstewil.nu.



  wat doet 
De Laatste Wil? 

MAATSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Doorgronden hoe mensen tot een keuze komen

Onderzoek naar betrokkenen en hun keuzemotieven 

is van groot belang. Inzicht in de aard en omvang 

van de groep mensen in de samenleving die een 

zelfgekozen levenseinde – in eigen regie – over-

weegt helpt de emancipatie. Maar ook onderzoek 

naar de wijze waarop mensen het zelfgekozen 

levenseinde ten uitvoer brengen levert veel nieuw 

inzicht. Inzicht in de kwaliteit daarvan en de gevol-

gen voor naasten. Hoe bereiden mensen zich voor 

en welke nieuwe rituelen ontstaan er. 

WETGEVING
Ontdekken wat kan en niet kan binnen de wet

Niemand wil de wet overtreden en iedereen zoekt 

naar legale manieren om laatstewilmiddelen te 

verkrijgen. Deskundigen zien daarvoor binnen de 

bestaande wetgeving mogelijkheden. Ook interna-

tionale verdragen bieden aanknopingspunten. Het 

Steunfonds biedt ondersteuning aan individuen en 

organisaties die de juridische “uitdagingen” aan 

willen gaan en mogelijk proefprocessen of proeftui-

nen willen starten.

PUBLIEKSCAMPAGNES ➜
Luisteren naar opvattingen in de samenleving

Mensen die om persoonlijke redenen kiezen voor 

een zelfgekozen levenseinde, in eigen regie, treffen 

in hun omgeving begrip en onbegrip aan voor 

hun opvattingen. De mensen die een zelfgekozen 

levenseinde voorstaan dienen een stem krijgen. 

Hun opvattingen dienen uit te nodigen tot debat 

in het publieke domein met hen die niet voor een 

autonome route kiezen. Een debat met respect voor 

elkaars opvattingen en elkaars rechten.

ONDERZOEK: LAATSTE WIL PIL
Wetenschappelijke en technisch onderzoek  

beschikbaar maken
Er zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan 

naar beschikbare laatstewilmiddelen en hun wer-

king. Vragen over de risico’s van deze middelen en 

de mogelijke beheersing van die risico’s kunnen niet 

onbeantwoord blijven. Het ontwikkelen van sluiten-

de en veilige logistieke systemen voor de productie 

en distributie van middelen staat nog in de kinder-

schoenen. Kennis over mogelijkheden om misbruik 

en ondoordacht gebruik tegen te gaan, wordt veel 

gevraagd.

Brochure ‘Om de dooie dood niet’
Gesprekken over leven en sterven. Negentien leden 
van de Coöperatie Laatste Wil vertellen over hun  
wensen voor hun eigen levenseinde. Soms ontroerend, 
soms praktisch, Maar altijd eigenwijs. 

Een uitgave van Coöperatie Laatste Wil,  
verkrijgbaar in de webshop van de Coöperatie. 

Interviews 
    over leven en sterven 

                         in eigen regieOm de dooie dood niet
Interviews over leven en sterven in eigen regie 

In januari 2020 heeft de Coöperatie Laatste Wil de uitkom-

sten bekend gemaakt van een opinieonderzoek onder meer 

dan 3000 mensen tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek werd 

uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Acht van de tien mensen (79%) denkt na over het eigen 

levenseinde en bijna de helft van hen bespreekt dit onder-

werp ook met anderen. Zes van de tien mensen (61%) wil 

zélf kunnen beslissen wanneer en waarom zij het eigen 

leven beëindigen, zonder toetsing door een arts of wie dan 

ook. De helft van hen vindt dat daarvoor een laatstewilmid-

del vrij beschikbaar moet zijn.

In dit boekje leest u wat de leden van de Coöperatie Laatste 

Wil beweegt.
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‘Je kunt het 
 maar één 
 keer doen.’

Barbara van Beukering, journalist,  

steunt het Laatste Wil Proces

De meeste mensen bepalen graag zelf wanneer  
het leven wel mooi is geweest.  
Vreemd genoeg verbiedt onze regering je dan  
een menswaardig einde. Dat is onmenselijk en  
in strijd met Europese grondrechten.  
Vindt u dat ook?

Steun dan het Laatste Wil Proces op  
www.laatstewil.nu. 
Dan maken we samen ook uw laatste wil wet.

Zelf beslissen over uw levenseinde? 
Steun het Laatste Wil Proces.



Postbus 418
2000 AK Haarlem, Nederland
088-5054320

Algemene vragen: info@steunlaatstewil.nu
Vragen over nalatenschappen, donaties,  
adreswijzigingen etc.:  
service@steunlaatstewil.nu 
www.steunlaatstewil.nu


