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01. EEN UITZONDERLIJK CAMPAGNEJAAR

Het 13de campagnejaar, van start gegaan tijdens het begin van de 
corona-lockdown, zullen wij ons ongetwijfeld nog lang herinneren.

Het belangrijkste onderdeel van de campagne (waaronder 
advertising, versturen van de gidsen, doorsturen van adressen 
naar de goede doelen, beheer websites en facebook) kon gelukkig 
zonder specifieke aanpassingen worden verdergezet.

De opvolging van het duolegaat-verhaal en de voorbereiding van 
de website-facelift, de online agenda, de nieuwe clip (deadline april 
2021), de Tournée Généreuse (deadline mei, juni en najaar 2021) 
en het nieuwe project Bloemen noch Kransen/Fleurs ni Couronnes 
(deadline najaar 2021) vergden de nodige tijd en aandacht.

De helpdesk bleef actief - op vraag online - en we bleven contact 
houden met onze deelnemende goede doelen via online Legacy 
Support Visits. De meet&share-sessies, ter vervanging van de 
workshops, waren een schot in de roos.

We overlopen graag met u de belangrijkste specifiek 
vooropgestelde objectieven voor de 13de campagne.

In kader van het optimaliseren van de LStraining, het LSPlatform 
en de LSAcademy werd het LSPlatform aangevuld met o.a. online 
agenda, interessante tips&tricks en animatiefilmpjes. Legacy 
Support Training en workshops schakelden over op online, alsook 
de internationale uitwisselingen binnen Legavision.

Ondertussen is in Vlaanderen sedert 1 juli 2021 de hervorming van het 
duolegaat en het nultarief een feit. testament.be zette alle middelen in 
om zowel de goede doelen als de kandidaat erflaters hierrond maximaal 
te informeren. Prioritair werd en wordt het nakijken en aanpassen van 
eerder opgemaakte duolegaten - die in de meeste gevallen nà 1 juli geen 
fiscaal voordeel meer opleveren - op de agenda gezet.

Binnen testament.be staat communicatie met kandidaat erflaters 
centraal. Speciale aandacht ging dit jaar naar de filantropische invulling 
van de advertising, het voorbereiden van de Tournée Généreuse en 
de nieuwe clip (14de campagne), de vernieuwende invulling van de 
Facebook-posts, het uitnodigen van het testament.be-databestand op 
de corona proof juridische infosessie/webinar en het verzamelen van 
relevant inhoudelijk cijfermateriaal via het systematisch afnemen van 
tevredenheidsenquêtes. Het geplande Merci-evenement in de Floraliën 
in Gent werd jammer genoeg als gevolg van corona zowel in 2020 als 
2021 geannuleerd en ook de Triënnale in Brugge bleek als alternatief in 
september 2021 niet realiseerbaar.

Ook in de 13de campagne werkten we terug constructief samen 
met belangrijke partners o.a. Clementine (nieuwe clip), SayHey 
(vernieuwde invulling facebook, herwerking websites, realisatie webinar 
en inschrijvingsmodule Tournée Généreuse), Studiostraid (blogs, 
LSPlatform), Ikonodule (animatiefilmpjes e-learning), Legavision 
(European Legacy Project), IVOX (herwerking goedendoelentest). 
HoGent herwerkte de vragenlijst van de legatenbarometer en 
bezorgde ons naast het uitgebreide rapport een ‘overzichtelijke online 
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samenvatting’. Het resultaat wordt op 13 september, Internationale 
dag van het Testament voor het Goede Doel, aan onze deelnemers 
en het bredere publiek gecommuniceerd.

Charlotte Rachels en Valérie Denis, respectievelijk de nieuwe 
projectmanager voor de Nederlandstalige en Franstalige 
campagne, kregen al meteen de uitdagende opdracht om hun 
takenpakket online uit te bouwen om zo het contact met zowel de 
deelnemende goede doelen als de kandidaat erflaters te kunnen 
blijven waarborgen. Hetzelfde gold ook in grote mate voor de 
helpdeskmedewerkers. Anne Van den Bussche vervoegde van 
januari 2021 tot juni 2021 tijdelijk de Franstalige helpdesk nadat 
Martin Van den Eynde een stapje opzij zette. Dirk Vercoutter kreeg 
versterking van Lars Everaert.

Uitzonderlijke dank aan zowel onze interne als externe 
medewerkers en al wie het voorbije uitzonderlijke campagnejaar 
mee heeft helpen denken en doen! 
Dankzij jullie is testament.be er in geslaagd om tijdens 
de pandemie flexibel en creatief aan de slag te blijven, de 
opportuniteiten te benutten, nieuwe inzichten te verwerven en de 
bewustmakingscampagne kwaliteitsvol verder uit te rollen. 
En dat willen en zullen we ook in de volgende campagnes blijven 
doen … samen voor een betere wereld onder het motto ‘Laat je 
idealen verder leven, neem een goed doel op in je testament’

Jan Rachels, voorzitter testament.be 
Carine Coopman, directeur testament.be
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02. LOGO PANCARTE DEELNEMERS 13DE CAMPAGNE

www.geleidehond.be

anetwerk 
tegen armoede

vz
wkinderkankerfonds

www.kinderkankerfonds.be

INTERNATIONAL
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03. DE VERWEZENLIJKINGEN VAN DE 13DE CAMPAGNE

3.1 HOE HEBBEN WE DE KANDIDAAT-ERFLATERS BEREIKT?
 

3.1.1 TESTAMENT.BE REALISEERDE OPNIEUW EEN 360°-MEDIACAMPAGNE 

ELKE DAG NEMEN VIJF BELGEN EEN GOED DOEL OP IN HUN TESTAMENT. 
BEDANKT ALLEMAAL!

www.geleidehond.be

anetwerk 
tegen armoede

vz
wkinderkankerfonds

www.kinderkankerfonds.be

INTERNATIONAL

  Televisie
één (VRT), canvas (VRT), VTM, La Une (RTBF), 
regionale televisie Wallonië (Antenne Centre, 
No Télé, Télé MB, Télé Sambre, TV Com, Canal C, 
Canal Zoom, Ma Télé, RTC Liège, Vedia, TV Lux)
      

  Radio
Radio 1 (VRT), Radio 2 (VRT), La Première (RTBF), 
Musiq3 (RTBF), VivaCité (RTBF)

  Print
Le Soir, La Libre, De Morgen, Het Laatste Nieuws, 
De Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang 
van Limburg, Het Nieuwsblad, La Libre (dossier 
“Patrimoine et Succession”), Neos, La Libre (“Aide 
& Solidarité”), Trends-Tendances, Grappa, Paris 
Match, La Libre (“Seniors”), Le Soir (“Seniors”), 
L’Avenir (“Toussaint”), Dag Allemaal, Nina

  Marketing Affiliation
Kwanko, iMailo, Roularta Lead Generation

  Facebook
testament.belgië, testament.belgique

  Podcast
Het Uur Blauw

  Webvertising
hln.be, goedgevoel.be, demorgen.be, humo.be, 
lalibre.be, lesoir.be, standaard.be

  Affiches
600 affiches in de stations (Publifer), 800 affiches in 
de bushokje (ClearChannel)
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3.1.2 FACEBOOK

Vaste rubrieken: goede doelen, quotes, de gids, blogs, 
cartoons, actuele items, koffietafels, advertising, …

testament.belgië rapport mei 2021: 8650 personen 
vinden deze pagina leuk
testament.belgique rapport mei 2021: 7631 personen 
vinden deze pagina leuk

Zowel bij testament.belgië als bij testament.belgique 
stellen we een stijging vast van zowel de betrokkenheid, 
het aantal likes en shares als van de comments.

Ook het gemiddelde ‘bereik’ zit in stijgende lijn: quotes, 
cartoons, nieuwsberichten en ‘open brief aan de 
notarissen’ zorgden het afgelopen campagnejaar voor 
het meeste bereik. 
Het bereik kwam er zowel organisch (door likes, shares 
en reacties) als door promotie. Het organisch bereik 
wordt groter.

‘Goede doelen in de kijker’
Het hoogste bereik in deze categorie werd gerealiseerd 
door berichten die door de goede doelen zelf werden 
gedeeld. Berichten die niet gedeeld werden, bereiken 
maximaal 400 personen. 
Berichten die gedeeld worden tot méér dan 8.000.
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3.1.3 WEBSITE 

Het afgelopen campagnejaar was een bewogen jaar vol 
nieuwe uitdagingen en acties, vooral op digitaal vlak.

100% digitaal zorgde voor succesvolle campagnes zoals: 
 
• Page Take-over: advertenties en links op hln.be,   
 demorgen.be, lesoir.be,7sur7.be (september 2020)
• georganiseerde webinars (november 2020 – februari   
 2021).

52% van het aantal sessies is direct verkeer: bezoekers 
die de website hebben gezocht door testament.be direct 
in te tikken in de browser (inclusief page take-over actie 
in september).

23% van de bezoekers op testament.be is afkomstig van 
organisch verkeer via intikken zoekwoorden.

17% komt op de website terecht via verwijzend verkeer 
(via links, betalend en niet betalend o.a. via hln.be, 
goededoelen.be en goedgeven.be).

8



3.1.4 FACE2FACE CORONA-EDITIE

Juridische infosessies georganiseerd door testament.be

Deze juridische infosessies hebben als doelstelling het activeren van het testament.be-databestand: 
kandidaat erflaters die reeds de juridische info via de gids hebben ontvangen en op die manier reeds 
interesse hebben getoond in nalaten aan het goede doel, maar nog geen goed doel hebben aangeduid.

We hadden voor het najaar 2020 al vergevorderde plannen voor een info-roadshow doorheen het hele land, 
maar Covid-19 stak serieuze stokken in de wielen. 
Als alternatief realiseerden wij een professionele webinar met onze juriste Ann Maelfait. Uiteraard in 
combinatie met het opvolgingsaanbod van onze juridische helpdesk via mail, telefoon of huisbezoek.

De resultaten en cijfers van de webinar 
80.377 uitnodigingen (gespreid over 8 dagen in november 
december 2020 en januari 2021)
2.667 inschrijvingen ( waarvan 339 via de goede doelen )
257 (9,6 %)  had vroeger geen goed doel aangeduid bij 
bestelling gids of inschrijving event, maar deed dit nu wel bij 
inschrijving webinar

• 12/11 - 393 NL en 114 FR deelnemers - 28 NL 
 en 9 FR aanvragen juridisch advies
• 19/11 - 192 NL en 96 FR deelnemers - 10 NL 
 en 4 FR aanvragen juridisch advies
• 26/11 - 240 NL en 51 FR deelnemers - 16 NL 
 en 4 FR aanvragen juridisch advies
• 03/12 - 236 NL en 72 FR deelnemers - 25 NL 
 en 10 FR aanvragen juridisch advies
• 10/12 - 144 NL en 77 FR deelnemers - 12 NL 
 en  5 FR aanvragen juridisch advies
• 17/12 - 183 NL en 63 FR deelnemers - 8 NL 
 en 2 FR aanvragen juridisch advies
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De webinar werd door de kandidaat erflaters bijzonder 
enthousiast onthaald. Achteraf mochten we vele tientallen 
spontane felicitaties ontvangen.

“Hartelijk dank voor de prachtige uiteenzetting. Nog heel veel 
succes met alles wat jullie ondernemen.” 
Ingrid Keymolen

“Ik heb deze ochtend de interessante webinar over nalaten aan 
een goed doel gevolgd. Het speelt al jaren in mijn hoofd om een 
testament te laten opmaken, maar dit was het duwtje dat ik nodig 
had  om er werk van te maken!” 
Joke Soetaert

Direct na de webinar ontvingen alle kijkers een korte enquête met een vijftal vragen. 
De analyse van de antwoorden gaf ons interessant cijfermateriaal.

• 34,6 % (924 personen) vulde de enquête in

• 91% (840 personen) was tevreden over de inhoud van de webinar

• 26,4 % (244 personen) gaf aan beroep te willen doen op de juridische helpdesk

• 56% (517 personen) schat de kans hoog/matig in dat ze een goed doel zullen 
 opnemen in hun testament en maar liefst 74% hiervan (384 personen) had  
 al een goed doel gekozen

• 47,1% (436 personen) zou het goede doel inlichten indien ze een goed doel 
 zouden opnemen in hun testament
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Juridische infosessies/events georganiseerd door de goede doelen

Alle door de goede doelen zelf georganiseerde koffietafels, infosessies en infostanden - met support 
van testament.be - werden in de 13de campagne als gevolg van corona geannuleerd.
Similes organiseerde op 4/2/2021 online een infosessie samen met Dirk Vercoutter.

Helpdesk bleef in de 13de campagne 7/7 bereikbaar (telefonisch - mail – huisbezoek) en op aanvraag 
online

Anne Van den Bussche vervoegde van januari 2021 tot juni 2021 tijdelijk de Franstalige helpdesk 
nadat Martin Van den Eynde een stapje opzij zette. 
Dirk Vercoutter kreeg versterking van Lars Everaert.

Martin Vanden Eynde Anne Van Den Bussche Lars Everaert Dirk Vercoutter
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3.1.5 MAILINGS NAAR TESTAMENT.BE-DATABESTAND 
(45.000 NL en 32.000 FR kandidaat erflaters)

mei 2020: ‘het zijn bizarre en eenzame tijden …’

oktober 2020: ‘vanaf 1 juli 2021 wijzigen de modaliteiten van het duolegaat in Vlaanderen …’

november 2020 - februari 2021: uitnodigingen webinar

december 2020: ‘hoop hangt in de lucht …’
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3.1.6 VERDELING GIDSEN 
(1 GIDS = 1 ADRES = RESULTAAT VAN DE ADVERTISING)

Alle advertising stond terug in het teken van 
de juridische gidsen. testament.be verhoogde 
de oplage van de gids ‘Goed Geregeld Goed 
Gegeven’ van 20.000 naar 25.000 en wil op die 
manier het waardevolle databestand kandidaat 
erflaters verder uitbouwen.

De adressen van diegenen die bij het bestellen 
van de gids ook (een) goed(e) doel(en) hadden 
aangevinkt, werden doorgegeven aan de 
betreffende goede doelen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van zowel 
testament.be als de goede doelen zelf om dit 
opgebouwde databestand zowel op korte als 
op lange termijn professioneel en ethisch op te 
volgen.

Bea Bossaerts

Goed geregeldGoed gegevenVoor een betere wereldAnn Maelfait – Bea Bossaerts
Editie 2020/2021

ELKE DAG NEMEN 5 BELGEN EEN GOED DOEL OP IN HUN TESTAMENT.

Ann Maelfait 
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HOEVEEL GIDSEN HEBBEN WE VERDEELD?
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HOE OUD ZIJN DE AANVRAGERS VAN DE GIDSEN?
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WAAR WONEN DE AANVRAGERS VAN DE GIDSEN?
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HOEVEEL GOEDE DOELEN PROCENTUEEL WERDEN DOOR DE KANDIDAAT-ERFLATERS AANGEDUID?
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3.2 HOE HEBBEN WE DE GOEDE DOELEN BEREIKT 
EN ONDERSTEUND?
In het kader van ‘de Internationale Dag van het Testament voor het Goede Doel’ bezorgde testament.be aan 
al haar deelnemers gepersonaliseerde MERCI-kaartjes die de week voorafgaand aan 13 september konden 
verstuurd worden naar een selectie donateurs.
Ook was er de mogelijkheid om een digitale banner te downloaden.

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst werd als gevolg van corona noodgedwongen geannuleerd, maar de 
Legacy Support Visits, samen met de jaarlijkse enquête, werden online gerealiseerd.

De maandelijkse nieuwsbrief bleef een belangrijk 
communicatiemiddel waarin vanaf de 13de 
campagne ook ‘good practices’ werden gedeeld.

Via het Legacy Support Platform werden de 
adressen van de kandidaat erflaters doorgegeven 
en vonden de goede doelen ook heel wat 
interessante informatie: nuttige tips&tricks, 
inspirerende blogs en nieuw’ dit jaar: leerrijke 
animatiefilmpjes.
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LSAcademy (workshops - training - uitwisseling know how)

In de 13de campagne werd ook voor dit onderdeel geschakeld naar online. De meet&share zoomsessies 
bleken alvast een zeer waardevol alternatief.

• 06/10/2020 workshops visibiliteit legatenthema op website en sociale media – Les Tanneurs
• 08/10/2020 workshops visibiliteit legatenthema op website en sociale media – Les Tanneurs

• 10/11/2020 workshop opvolging adressen kandidaat erflaters – geannuleerd en vervangen door   
 meet@share zoom- sessies
• 17/11/2020 – 03/12/2021 – 12/1/2021 – 15/1/2021 zoom-sessies meet & share ‘opvolging    
 adressen kandidaat-erflaters’

• 01/12/2020 workshop juridische stand van zaken – geannuleerd en vervangen door webinar Ann Maelfait 
 (74 Nederlandstalige goede doelen en 33 Franstalige)

• 23/2/2021 zoom sessie meet&share ‘Bloemen noch Kransen, Fleurs ni Couronnes’

• 25/02/2021 online Legacy Support Training op maat voor UZ Brussel
• 08/03/2021 online Legacy Support Training op maat Abbé Froidure
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04.  LEGATENBAROMETER HOGENT

De resultaten van de legatenbarometer HoGent (tot en met 
inkomsten 2019 ) zijn overzichtelijk te raadplegen op
 
https://www.hogent.be/projecten/fondsenwerving/
legatenbarometer-2019/

Het volledige rapport kan vanaf 19 september via deze site worden 
gedownload.

De belangrijkste cijfers en conclusies:

• de resultaten van de legatenbarometer hebben betrekking op 
 138  organisaties
• in 2019 haalden ze samen 180 miljoen op via legaten
• 16% van de totale inkomsten bestond uit legaten
• 1 doorsnee organisatie ontvangt 1 legaat per jaar
• het gemiddelde bedrag van één legaat is 123.093 euro
• het gemiddelde bedrag van één duolegaat is 145.373 euro

• 32 organisaties ontvingen duolegaten 
• inkomsten uit duolegaten waren goed voor 56% van de totale   
 legateninkomsten
• 1 doorsnee organisatie ontvangt één duolegaat per jaar

• 85% van de organisaties ondervond geen problemen met familie,   
 andere erfgenamen of notaris bij de afhandeling van de legaten

• ‘iedereen is potentiële kandidaat erflater’
• meer dan 47% van de erflaters is niet bekend bij de organisaties
• meer dan 59% van de erflaters is nog geen donateur
• méér dan 70% van de erflaters laat de organisaties vrij in het   
 besteden van hun legaat
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05.  HERVORMING DUOLEGAAT EN NULTARIEF IN VLAANDEREN

Sedert 1 juli 2021 is de hervorming van het duolegaat en het nultarief in Vlaanderen een feit.
Vanuit testament.be werden en worden – in overleg met de interne werkgroep ‘duolegaat’ - alle middelen ingezet om zowel de goede 
doelen als de kandidaat erflaters hierrond maximaal te informeren. 

Prioritair werd en wordt het nakijken en aanpassen van eerder opgemaakte duolegaten - die in de meeste gevallen nà 1 juli 
geen fiscaal voordeel meer opleveren – op de agenda gezet.
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06. TEAM - SAMENWERKINGSVERBANDEN - VRIJWILLIGERS

TEAM DD 1/4/2021

Carine COOPMAN
directeur 
0474 534789 
carine.coopman@testament.be

Jan RACHELS 
voorzitter/externe relaties 
0478 905635
jan.rachels@testament.be
 Marnix PUYPE 
communicatie manager 
0479 760076  
marnix.puype@testament.be 

Charlotte RACHELS 
projectmanager Vlaanderen-Brussel 
0470 059397  
charlotte.rachels@testament.be

Valérie DENIS 
projectmanager Wallonie-Bruxelles 
0479 760000 
valerie.denis@testament.be

WIE HIELP MEE DENKEN EN DOEN?
 
• juridisch advies = Ann Maelfait (Rivus), Anke Van Langenhove 

(Rivus), Me Renaud Verstraete, Me Valérie Bruyaux
• juridische helpdesk = Dirk Vercoutter, Martin Vanden Eynde, 

Anne Van den Bussche, Lars Everaert
• grafische vormgeving = AVDJ Graphics  

(Anouk Van der Jeught, Sarah Ranson)
• websites, database, facebook = SayHey   

(Marleen Vandamme, Dennis Vieren, Dieter Vieren,  
Matthias Goderis, Bas Verplancke, Djorden Vlaeminck,  
Julie Maertens)

• legacy support platform, blog = Nik Grymonprez,  
Ludo Vangilbergen

• de gids Goed Geregeld Goed Gegeven = Ann Maelfait, 
• Anke Van Langenhove, Bea Bossaerts, AVDJ Graphics, Hdruk
• ITC = Sharecom (Christian Van Oost) 
• Boekhouding = Fiduciaire Oost-Boek (Sophie Ysenbrandt) 
• audit = Clybouw bedrijfsrevisoren 
• radio-& tv-spot = Clementine (Lieselot Dejonghe,  

Barbara Dejonghe, Stijn Dejonckheere)
• gepersonaliseerde spotjes = Jan Van Maele, 
• Alexander Van Maele
• fotografie = Alexander Van Maele
• animatiefilmpjes = Ikonodule  (Gilles Deketelaere,  

Damien Debieve) 
• cartoons = Marec, Kroll, Clou, Fritz, Lectrr 
• verzending gids = Distrimedia Tielt 
• onderzoek Legatenbarometer HoGent =  

Ann-Sophie Bouckaert
• test wereldverbeteraar = IVOX (Hans Verhoeven,  

Liesbeth Van den Nest)
• vrijwilligers = Anne Van den Bussche

22



Het volledige audit rapport kan u raadplegen op www.vzwtestament.be.

07. BUDGET

UITGAVEN

TOTAAL UIT

TOTAAL IN

INKOMSTEN

advertising, website, webinar

gids en verzending

gepersonaliseerde support

face2face events

juridische helpdesk

testament.be academy

back office

lidgeld deelnemers

diverse

euro

1.421.095,10

1.531.496,25

euro

697.837,84

245.437,97

129.646,46

0

111.482,93

83.375,79

153.314,11

1.493.000,00

38.496,25

49%

17%

11%
6%

9%

8%

23



08. DE UITDAGINGEN VOOR DE 14DE CAMPAGNE

Objectieven t.a.v. de deelnemende goede doelen
inzetten LSV, bij voorkeur fysiek, als inspraaktool 
inhoudelijk uitwerken zoom meet&share + workshops
lancering bloemen noch kransen

Objectieven t.a.v. de kandidaat erflaters
• integreren testimonials en nultarief in advertising
• realiseren tournée généreuse 
• inplannen trimestriële nieuwsbrief

Objectieven t.a.v. samenwerkingsverbanden
• verder uitwerken samenwerking fundraisers alliance belgium (fab)
• verder uitwerken samenwerking legavision-efa

Voorbereiding Merci evenement 15de campagne (mei 2022) 
en invulling ’15 jaar testament.be’ (2022-2023)
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Together for health

me
misa anetwerk 

tegen armoede

INTERNATIONAL

Multiple sclerose overwinnen

www.geleidehond.be

Een plek voor ieder kind
E EFEDERATIE FROIDURE

09. LOGOPANCARTE DEELNEMERS 14DE CAMPAGNE
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