
Ik geef u graag persoonlijk advies

Heeft u vragen over het opnemen van IJM in uw testament, of wilt u 
hierover vrijblijvend van gedachte wisselen? Graag neem ik de tijd 
om samen met u te kijken naar uw wensen. Belangrijk is dat u zich 
prettig voelt bij de keuze die u maakt.

Kristian Haverkamp, relatiemanager nalatenschappen

nalaten@ijmnl.org
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U w  e r f e n i s

N E E M  I JM  O P  I N  U W  T E S T A M E N T

NALATENSCHAP

Nalatenschap kan op verschillende manieren:

Erfstelling
U kunt IJM tot (mede)erfgenaam benoemen, voor een bepaald 
percentage van uw nalatenschap. Hoe hoog of laag dat percentage is, 
bepaalt u helemaal zelf. 

Legaat
Als u IJM niet als erfgenaam wilt aanwijzen, kunt u IJM een legaat na-
laten: een vast geldbedrag of een bepaald bezit, zoals een kunstwerk, 
huis of aandelen. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. 

Fonds op naam
Met een Fonds op naam kunt u een schenking doen aan een be-
paald thema of werelddeel waarin IJM werkt. Zo kunt u bijvoorbeeld 
specifiek geven aan de strijd tegen mensenhandel in Azië, misbruik 
van kinderen in Latijns-Amerika of politiegeweld in Afrika. Met een 
Fonds op naam kunt u ook al bij leven belastingvrij schenken. 

Bij de notaris
U regelt uw testament en eventuele aanpassingen van uw testament 
bij de notaris.

U hoeft opname van IJM in uw testament niet aan ons te melden, 
maar we maken natuurlijk graag kennis met u.

Belasting
Van wat u nalaat aan IJM gaat niets naar de belasting. Als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij geen erfbelasting af te 
dragen als u ons iets nalaat. Wij kunnen een erfenis of legaat dus ge-
heel gebruiken voor het werk van IJM. Ook kleine bedragen kunnen 
al een enorm verschil maken. Dat geldt ook voor schenkingen tijdens 
het leven, zoals eenmalige en periodieke giften.

Gegevens voor de notaris: (exacte gegevens voor in testament!)
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i s  v r i j h e i d



Van haar zesde tot haar negentiende jaar heeft Roopa de ergste 
beproevingen van hedendaagse slavernij in een Zuid-Indiase 
steenfabriek ondergaan: fysiek slopend werk, vernedering, seksueel 
geweld en het hartverscheurende verlies van een kind.

De geboorte van Roopa’s tweede kind, Vijay, veranderde alles - en zette 
haar ertoe om de dapperste en meest angstaanjagende beslissing 
van haar jonge leven te nemen. Haar jonge gezin slaagde erin te 
ontsnappen, maar na zes maanden werden Roopa en de baby opnieuw 
gepakt en terug naar de steenfabriek gesleept.

Haar man, Banaiah, zocht wanhopig naar hulp. Hij kreeg contact met 
een lokale NGO die slechts een week eerder door IJM was getraind in 
het aanpakken van dergelijke gevallen van slavenarbeid. Samen met 
hen planden we een operatie die Roopa redde en de eigenaar van de 
steenfabriek arresteerde.

Na dertien jaar slavernij proefde Roopa 
haar vrijheid weer: “ Banaiah en ik zijn 
heel gelukkig, we zijn erg blij nu.”

Na dertien jaar slavernij eindelijk 
vrijheid voor Roopa. Eindelijk een 
kans op een menswaardig bestaan. 
Eindelijk weer durven dromen. 

UW GIFT 
LEEFT VOORT
In uw plannen voor de toekomst denkt u misschien niet alleen 
aan het helpen van uw geliefden maar ook hoe u één of meer 
goede doelen kunt steunen. Met een nalatenschap leeft uw 
goedheid voort en geeft u met belastingvoordeel.

Een nalatenschap is een eenvoudige manier van geven. U kan een 
vast bedrag of bezit nalaten, of een percentage van uw erfenis. U 
hoeft daar tijdens uw leven niets voor in te leveren, hoe oud u ook 
wordt. U helpt eraan mee dat, ook na uw leven, IJM kan blijven 
strijden voor vrijheid.

 

Miljoenen andere slachtoffers wachten nog op bevrijding. 
Zij zitten vast in slavernij. En IJM zal zich hiervoor blijven 
inzetten - until all are free. U kunt hierin bijdragen.

FREE

“Wij geloven dat International 
Justice Mission mensen écht helpt. 
Daarom hebben we door de jaren heen 
verscheidene donaties gedaan. Maar we 
wilden meer doen. We hadden genoeg 
gespaard voor ons pensioen en om 
vrijgevig te zijn naar onze familie, maar 
we hebben ook de ruimte om een goed 
doel te steunen. Daarom hebben we 
besloten om IJM in onze testamenten 
op te nemen. We zijn blij dat we mensen 
zullen helpen met deze giften.”

Gepensioneerd echtpaar Joe en Anna

“Mijn echtgenoot Hal en ik waren 
enthousiast over International 
Justice Mission. We hebben zelfs nog 
vrijwilligerswerk voor de organisatie 
gedaan. Na het overlijden van Hal wilde ik 
een gift doen in zijn nagedachtenis. Mijn 
kinderen raadden mij aan mijn testament 
aan te passen. Mijn adviseur vertelde me 
hoe ik het meest gunstig aan zowel mijn 
kinderen als IJM kon nalaten. Ik weet dat 
Hal hier ook blij mee zou zijn.”

 Joanne

Zorg dat uw steun  
voor vrijheid voortleeft. 
Doe net als deze donateurs en neem  
IJM op in uw nalatenschap. 
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”

”
De getoonde foto's zijn representatief voor typische donateurs van IJM en zijn mogelijk wel of geen actuele donateurs van de organisatie.


