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01. INLEIDING

Na het 13de campagnejaar, dat van start ging bij het begin van de 
corona-lockdown, ging ook het 14de campagnejaar gebukt onder de 
vele beperkingen die het virus met zich meebracht.
Maar ook deze keer kon het belangrijkste onderdeel van de 
campagne, met name advertising, versturen van de gidsen, 
doorsturen van adressen naar de goede doelen, beheer website en 
facebook zonder problemen worden verdergezet.

Het duolegaat-hoofdstuk werd verder opgevolgd met regelmatige 
‘reminder’-facebookposts en items in de trimestriële nieuwsbrieven 
naar het databestand van kandidaat-erflaters. 
De website onderging een facelift, “Bloemen noch Kransen” werd er 
in geïntegreerd. De babyboomclip werd enthousiast onthaald. 

De Tournée Généreuse in verschillende steden in mei en juni was 
een succes. 
Ook de helpdesk bleef gedurende het hele campagnejaar actief met 
terug méér en méér huisbezoeken. 
In de 14de campagne hadden we ons voorgenomen om ook in te 
zetten op testimonials, waardevolle verhalen van échte kandidaat-
erflaters. In de vele contacten met kandidaat-erflaters tijdens de 
Tournée Généreuse bleek heel wat goodwill aanwezig om aan dit 
project mee te werken. Ook onze juridische medewerkers kregen op 
hun vraag om te getuigen heel veel positieve reacties.

De Legacy Support Visits werden zo veel als mogelijk terug fysiek 
georganiseerd.

De geplande fysieke workshops in februari 2022 werden dan weer 
noodgedwongen, wegens het gekende terug oprukkende virus, online 
gegeven. Ondanks (of dankzij?) de online-formule: véél inschrijvingen en 
positieve reacties!

Samen met de FAB hadden we het plan opgevat een après-coronafeestje 
te organiseren om de fondsenwervers, nà die toch wel moeilijke 
periode, te bedanken en hun best practices in de kijker te zetten: 
Santé Généreuse. Het lukte om de gekende reden niet in januari. 
Doch niet getreurd, we prikten een nieuwe datum in juni en maakten 
van de gelegenheid gebruik om het event op te nemen in ons ‘feest’-
jubileumjaar 15 jaar testament.be. 
Een zeer fijne samenwerking met FAB. Voor herhaling vatbaar?

Theo Hesen, de bijna ex-coördinator van Legavision, het internationaal 
platform voor legaten-groepscampagnes, wil straks de fakkel 
doorgeven. We maakten in Amsterdam kennis met zijn opvolgers om te 
brainstormen en plannen te smeden. 
Lena Vizzy en Elly Lont zijn twee dames met pit. De toekomst is 
verzekerd.
In het najaar wordt de internationale Legavision-conferentie bij ons in 
Les Tanneurs in Brussel georganiseerd.

Met dit alles hebben we de belangrijkste objectieven die we voor de 14de 

campagne hadden vooropgesteld ruimschoots bereikt. Mede uiteraard 
dankzij de kwalitatieve input van al onze externe partners.
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Ondertussen is de 15de campagne lopende. 
Marnix Puype blijft onze constante stille kracht achter de 
schermen. 
Charlotte Rachels en Valérie Denis hebben zich op korte termijn en 
in uitdagende omstandigheden vlot ingewerkt. 
Dirk Vercoutter en Anne Van de Bussche genieten van hun 
welverdiende rust. 
De Rivus-ploeg met Ann Maelfait, Anke Van Langehove en Caroline 
Misonne staan samen met Lars Everaert garant voor kwalitatief 
juridisch advies.

Alle hens aan dek dus voor de Legacy Support Visits, juridisch 
advies, de update van de gids, het Merci-evenement in de 
Floraliën in Gent, twee speciale jubileum- promotieprojecten: 
een heuse goede doelen-kusttram en trambus in samenwerking 
met De Lijn en meer dan 700.000 exemplaren van een Gouden 
Goededoelengids op 13 september, een nieuwe reeks workshops 
in het najaar, herwerking van het Legacy Support Platform, een 
onderzoeksproject samen met bureau50, Ivox en Hogent, en 
last but not least de voorbereiding van het feest n.a.v. 15 jaar 

testament.be op 9 maart 2023 … Altijd werk aan de winkel bij 
testament.be!

Dank aan al onze goede doelen en iedereen die - in dit andermaal 
uitzonderlijke campagnejaar – de bewustmakingscampagne 
heeft helpen realiseren en vormgeven. Dit project is en blijft een 
uitzonderlijk mooi voorbeeld van ‘solidariteit’ en constructief 
‘samenwerken’. 
De kracht van een United Voice. We zijn en voelen ons ‘trots’ en 
‘dankbaar’.

Jan Rachels, 
voorzitter 
testament.be

Carine Coopman, 
directeur 
testament.be
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03. DE VERWEZENLIJKINGEN VAN DE 14DE CAMPAGNE

3.1 HOE HEBBEN WE DE KANDIDAAT-ERFLATERS BEREIKT?
 

3.1.1 TESTAMENT.BE REALISEERDE OPNIEUW EEN 360°-MEDIACAMPAGNE 

  Televisie
één (VRT), canvas (VRT), VTM, VTM, VTM2, VTM3, 
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, Le Soir Mag, Netto (De Tijd), Mon Argent 
(L’Echo), La Libre, De Morgen, Het Laatste Nieuws, 
De Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang van 
Limburg, Het Nieuwsblad, La Libre (“Patrimoine et 
Succession”), Neos, La Libre (“Aide & Solidarité”), 
Trends-Tendances, La Libre (“Seniors”), Le Soir 
(“Seniors”), L’Avenir (“Toussaint”), La Libre 
(“Léguer Serein), Dag Allemaal, Boek Magazine

  Marketing Affiliation
Kwanko, iMailo, Roularta Lead Generation

  Facebook
testament.belgië, testament.belgique - vimeo

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

  Affiches
600 affiches in de stations (Publifer), kusttram, trambus 
(feestproject 15 jaar testament.be dat al in de 14de 
campagne van start ging)

  Tram van de Belgische kust et de trambus in Brussel
De tram die langs de hele Belgische kust rijdt, is bekend 
bij veel Franstalige en Nederlandstalige inwoners en 
toeristen. Sinds 1 november 2021 (als opwarmer voor 
de 15de campagne) is deze tram gehuld in de kleuren van 
testament.be en de logo’s van onze deelnemende goede 
doelen! Deze visibiliteit zal worden verlengd tijdens 
de zomer van het 15de campagnejaar, het jubileumjaar 
van testament.be! Ook In Brussel rijdt er dagelijks een 
‘testament.be’ trambus naar Zaventem. 
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3.1.2 FACEBOOK

Ons communicatiebureau SayHey is samen met het 
team van testament.be verantwoordelijk voor strategie, 
content en analyse van zowel de Nederlandstalige als 
de Franstalige facebook-pagina. Elk aangesloten goed 
doel krijgt via onze facebook-posts visibiliteit.

De belangrijkste conclusies rapport 14de campagne:

• Aantal bereikte mensen: NL 924.000 mensen (+65%  
 vs vorig campagnejaar), FR 791.000 (+155% vs vorig  
 campagnejaar)
• Betrokkenheid: NL 2706 engagement-acties (likes,  
 comments en shares) (-33% vs vorig campagnejaar)  
 & FR 1975 engagement acties (-32% vs vorig   
 campagnejaar).

 Het bereik van beide facebook-pagina’s is gestegen,  
 maar de betrokkenheid is voor beide pagina’s ook  
 gedaald. Het bereik is gestegen, voornamelijk door 
  een stijging in betaalde posts, maar de   
 betrokkenheid is wellicht voornamelijk gedaald door  
 het corona-effect.

• Organisch vs betaald bereik: NL 15/85 FR 8/92
• Paginalikers: NL 8605 & FR 7563. Zowel NL als  
 FR bleven het aantal likes stabiel, maar daalde de  
 betrokkenheid. Dit laatste wellicht te wijten aan het  
 feit dat in het 13de campagnejaar de coronapandemie  
 nog volop aan de gang was met een uitzonderlijk  
 verhoogde betrokkenheid als gevolg van de lockdown.

• De demografie van de pagina-likers ligt in de lijn met  
 de doelgroep van testament.be
  • Gemiddelde leeftijd NL + FR is overheersend  
   65+, gevolgd door 55-64
  • De meerderheid van de facebook-bezoekers NL +  
   FR zijn vrouwen (+ 60%)
  • Grootste groep facebook-bezoekers komt uit  
   Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik
• Aantal geposte berichten NL 93, FR 55
• De 35 paid posts (17 NL + 18 FR) bereikten in totaal  
 212.000 mensen (+61%) en brachten 36.042 likes met  
 zich mee (+71%). Deze facebook-advertenties werken  
 goed, want ze brengen een stijging in clicks en bereik  
 met zich mee.
  
to do: meer inzetten op posts die een directe actie 
vragen (“bekijk de video”, “bestel de gratis gids”, … ) en 
op die manier voor een hoger CTR ( click through rate – 
verhouding weergave en doorklikken ) zorgen
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Klik hier

https://www.facebook.com/testament.belgie


3.1.3 WEBSITE 

Ons communicatiebureau SayHey werkt samen met 
het testament.be-team aan de strategie, de inhoud en 
de analyse van de testament.be-website.

Tijdens de 14de campagne werd de nieuwe website 
gelanceerd, alsook sinds 1 november 2021 het nieuwe 
onderdeel « Bloemen noch kransen ».

« Bloemen noch kransen » heeft als doelstelling :

1/ het grote publiek bewust te maken van de 
mogelijkheid om goede doelen ook via een ‘bloemen 
nocht kransen’ gift te steunen
2/ de rechstreekse contactgegevens van de goede 
doelen laagdrempelig ter beschikking te stellen aan 
diverse doelgroepen

In het najaar werd hierrond ook met de goede doelen 
gecommuniceerd, enerzijds om hen te informeren over 
de nieuwe pagina op de website, anderzijds om hen 
aan te moedigen om ook op hun eigen website een 
gelijkaardige pagina toe te voegen.

Ter opvolging en ter promotie werd een apart 
advertentieplan uitgewerkt en werd een mogelijke 
samenwerking met externe partners, waaronder DELA, 
onderzocht. Het zal belangrijk zijn om op termijn ook 
begrafenisnemers bewust te maken van het belang van 
deze vorm van steun aan goede doelen.

De belangrijkste conclusies rapport 14de campagne:
 
• Totaal aantal website-bezoekers: 308.000 (+400% vs  
 vorige campagnejaar)  deze stijging is onder andere  
 te verklaren door het feit dat de ‘bestel je gids’   
 website geïntegreerd werd in de algemene website
  • Meest frequente landingspagina = ‘bestel je gids’- 
   pagina
  • Meest bekeken pagina’s : ‘bestel de gids’ en  
   homepage
  • Aantal bezoekers NL  65%  FR: 35%
  • 60% vrouwen, 40% mannen
  • Leeftijd overheersend 65+
  • 60% desktop, 40% mobile en tablet
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Klik hier

https://www.testament.be/nl/Bloemen-noch-kransen


• Website-bezoekers komen via :
 • Direct search: 73% ( +597% vs vorig    
  campagnejaar) – grootste brok bezoekers komt uit  
  de grote naamsbekendheid van testament.be.
 • Verwijzingen: 14% (+301% vs vorig campagnejaar)  
  - via o.a. HLN-actie en affiliation marketing met  
  piek aan bezoekers hierdoor in september 2021.
 • Social: 9% ( +531%) – enorme groei aan bezoekers  
  via social media, wat het belang van facebook  
  aangeeft.
 • Organic search: 4% ( -9% vs vorige campagnejaar)  
  – verlies bezoekers via organic search ondanks  
  het feit dat deze bezoekers het langste blijven op  
  de website en de meeste pagina’s per sessie  
  bekijken. Het is dus interessant om dit verkeer te  
  laten stijgen door meer in te zetten op SEO.
 
to do: SEO (optimalisatie zoekmachine)
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3.1.4 FACE2FACE TUSSEN DE CORONAGOLVEN DOOR 

De Tournée Généreuse van testament.be

Ook tijdens de 14de campagne waren er nog heel wat beperkende corona maatregelen.
Toch beslisten we met testament.be om een fysiek fae2face evenement te organiseren waarbij onze juristen de 
vragen van kandidaat erfalters zouden kunnen beantwoorden. 
De Tournée Généreuse ging gedurende 14 dagen door in 8 verschillende steden. Een gratis adviesgesprek van 30 
minuten, gecombineerd met een cultureel bezoek. De reacties waren unaniem postief.

Bij deze hartelijk dank aan de jurisen die tijdens de Tournée Généreuse garant 
stonden voor kwalitatief juridisch advies : Ann Maelfait, Anke Van Langenhove, 
Anne Vanden Bussche, Valérie Bruyaux, Caroline Misonne, Renaud Verstraete, 
Lars Everaert, Herman Cools, Dirk Vercoutter, Nathalie Meert, Hélène Baert, 
Caroline Rystrand, Siemon Aelbrecht, Julie Amery, Philippe Dusart, Mathilde 
Humblet

Niet minder dan 363 kandidaat-erflaters schreven zich in voor de Tournée 
Généreuse:
• 143 in Antwerpen (KMDA – Zoo Antwerpen)
• 56 in Brussel (KMKG)
• 51 in Gent 5 (GUM)
• 43 in Oostende (MuZee)
• 28 in Hasselt (Modemusem)
• 16 in Namen (Musée Félicien ROPS)
• 15 in Luik (Territoires de la Mémoire)
• 11 in Bergen (BAM)
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Klik hier

https://www.testament.be/nl/Nieuws/Artikel/Id/374/Tourn%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9reuse-in-Antwerpen


Van deze 363 ingeschreven kandidaat-erflaters:
• had 43% reeds op voorhand een goed doel gekozen
• had 45% nog geen goed doel gekozen en wilde dat nu ook niet doen
• had 12% pas tijdens de Tournee Généreuse voor een goed doel gekozen 
• had 38% een vraag over een duolegaat 
• had 28% een vraag over het opnemen van een goed doel in een testament
• had 34% een andere vraag
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206 van deze bezoekers namen achteraf deel aan onze enquête. Op basis van de 
resultaten van deze enquête stelden we vast dat deze formule zeer positief werd 
onthaald en dat het gevraagde advies hoofdzakelijk het opnemen van een goed doel in 
een testament betrof.

• 100% gaf aan dat hun verwachtingen waren ingelost
• 100% was tevreden over het advies
• 89,5% gaf aan dat zij overwegen een goed doel in hun testament op te nemen
• 48% gaf aan dat we het goede doel op de hoogte mochten brengen van hun   
 voornemen
• 34% overwoog (al dan niet anoniem) een getuigenis af te leggen over het opnemen  
 van een goed doel aan hun testament

89,5%
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3.1.5 NIEUWSBRIEVEN NAAR KANDIDAAT-ERFLATERS 

aantal contacten per 31/3/2022 = 59.490 NL + 39.573 FR 
aantal nieuwsbrieven: 4 (2 NL + 2 FR)
gemiddelde open rate: 33% 
gemiddelde click rate: 1%

« Ik overweeg al een tijdje om een legaat na te laten aan een 
goed doel. Ik ontdekte tijdens de Tournée Généreuse dat ik zelfs 
verschillende goede doelen aan mijn testament kon opnemen. Mijn 
hart gaat uit naar goede doelen die begaan zijn met kinderen. Die 
projecten steunen via mijn testament, daar zal ik geen spijt van 
krijgen » 
Antoine - Tournée Généreuse

« Nadat mijn ouders waren overleden overwoog ik om één of twee 
goede doelen op te nemen in mijn testament. Nadat ik de gids van 
testament.be had gelezen besloot ik een legaat na te laten aan 2 
dierenorganisaties. Zij investeren met legaten niet alleen in nieuwe 
gebouwen of het welzijn van hun bewoners maar ijveren ook voor de 
verbetering van de wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn. Dat 
vind ik ook belangrijk ! » 
Dominique - Tournée Généreuse

Deze kleine enquête leverde een aantal interessante en overtuigende getuigenissen op van kandidaat-erflaters. 
Deze getuigenissen zullen in toekomst op diverse manieren worden ingezet in de campagne.  
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Klik hier

https://www.testament.be/nl/Getuigenissen
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3.1.6 VERDELING GIDSEN 
(1 GIDS = 1 ADRES = RESULTAAT VAN DE ADVERTISING)

Bea Bossaerts

Ann Maelfait 

TOTAAL AANTAL VERDEELDE GIDSEN:

waarvan 10.025 FR (32%) en 21.087 NL (68%).
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LEEFTIJD AANVRAGERS KANDIDAAT-ERFLATERS 14DE CAMPAGNEJAAR:
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WOONPLAATS AANVRAGERS KANDIDAAT-ERFLATERS 14DE CAMPAGNEJAAR:
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PERCENTAGE AANVRAGERS KANDIDAAT-ERFLATERS DIE EEN GOED DOEL HEBBEN AANGEDUID:
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TOTAAL AANTAL GIDSONTVANGERS DIE DE ENQUÊTE INVULT = 3.152 = 10%
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Anke Langenhove

3.1.7. JURIDISCHE HELPDESK – OPVOLGING DUOLEGAAT VLAANDEREN, BRUSSEL EN WALLONIË

Ook tijdens de 14de campagne bleef de helpdesk van testament.be 7/7 bereikbaar per telefoon, e-mail, huisbezoek en online op aanvraag. 

Op dinsdag 16 november vertrok Dirk Vercoutter op ‘welverdiend penisoen’. Die dag gaf hij zijn laatste infosessie in de Antwerpse zoo. Op 
zijn uitdrukkelijk verzoek namen we ‘en petit comité’ afscheid.
Namens al onze goede doelen willen wij hem via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor de honderden testamenten die hij heeft 
helpen opstellen en voor het impact – elk jaar zichtbaar in de Legatenbarometer HoGent - dat hij hiermee verwezenlijkt heeft.

De helpdesk van testament.be wordt vanaf nu kwaliteitsvol opgevolgd door Rivus (Ann Maelfait, 
Anke Van Langenhove en Caroline Misonne) en Lars Everaert. 

Dirk Vercoutter

Ann Maelfait

Caroline Misonne Lars Everaert

Vanuit testament.be blijven wij samen met HoGent, Rivus en onze deelnemers de gevolgen van 
de gewijzigde modaliteiten duolegaat in Vlaanderen opvolgen en koppelen hierrond regelmatig 
terug naar de goede doelen.
Via facebook en nieuwsbrief blijven we op regelmatige basis een reminder verspreiden 
aangaande de noodzaak om eerder opgemaakte duolegaten te laten nakijken en aanpassen 
waar nodig.

Voor Brussel en Wallonië adviseren we bij de opmaak van een duolegaat om een subsidiaire 
beschikking (alternatief testament) toe te voegen.
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3.2 HOE HEBBEN WE DE GOEDE DOELEN BEREIKT 
EN NOG VERDER ONDERSTEUND?

3.2.1 LEGACY SUPPORT VISITS EN JAARLIJKSE ENQUÊTE

Ook in coronatijden bleven we Legacy Support Visits - hoofdzakelijk online - inplannen omdat we het belangrijk 
vonden om onze goede doelen, ook in deze bijzondere période, te blijven ondersteunen. 
Ieder goed doel werd voorafgaandelijk gevraagd om de jaarlijkse enquête in te vullen. Op die manier werd 
belangrijke feedback verzameld die de campagne hielp richting geven.

3.2.2 NEWSLETTER

Onze nieuwsbrief bleef een belangrijk en essentieel communicatiemiddel. 
Alle belangrijke informatie over en resultaten van onze acties en toekomstige projecten werden op deze manier 
maandelijks gecommuniceerd. Elke nieuwsbrief bevatte ook ter inspiratie een Best Practice van één van onze 
goede doelen.

Totaal aantal contacten goede doelen per 31/03/2022 = 924 ( 448 NL + 426 FR )
Aantal nieuwsbrieven 27 (12 NL en 15 FR)
Gemiddelde open rate = 39% //  NL = 42% FR = 36%
Gemiddelde click rate = 9% // NL = 11% FR = 7%
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3.2.3 LEGACY SUPPORT PLATFORM

Alle deelnemers aan de groepscampagne krijgen toegang tot het interne Legacy Support Platform.

Op dit platform zijn volgende zaken terug te vinden:

Elk goed doel kan op het platform ook de contactgegevens opvragen van ‘hun’ geïnteresseerde kandidaat 
erflaters. ‘Hun adressen’. 
De gegevens kunnen gefilterd worden en geëxporteerd in een Excel of PDF bestand voor verdere verwerking.
Er kunnen rapporten worden gedownload met diverse grafieken : aantallen per campagnejaar, per leeftijd, per 
regio en aantal goede doelen die werden aangevinkt.

Zo’n 30% van mensen die de gratis juridische gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’ bestelt vinkt één of meerdere 
goede doelen aan die hen mogen blijven informeren over hun werking. 

Niet voor niets spreken wij over het ‘Gouden Databestand van testament.be’

• een hele resem inspirerende artikels

• e-learning-video’s in de vorm van animatiefilmpjes 

• downloadbare gepersonaliseerde tools:  digitale banners en de videoclip.

• agenda met een handig overzicht van alle acties, geklasseerd per maand
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3.2.4 JURIDISCHE INFORMATIESESSIE / EVENEMENTEN BIJ HET GOEDE DOEL

Ook als gevolg van corona was het ook voor de goede doelen maar beperkt mogelijk om informatiesessies en 
koffietafels te organiseren. Toch vonden in een période van 2 maanden 8 koffietafels succesvol plaats. Telkens 
in aanwezigheid van een testament.be jurist die de nodig informatie en advies kon verstrekken.

Overige evenementen 14de campagne:

02 oktober 2021: Oxfam Wereldwinkel Vrijwilligersdagen

Goede doelen deden ook regelmatig beroep op de helpdesk van testament.be ivm de opmaak of het openvallen 
van een testament. Dit gebeurde zowel via mail als fysiek (huisbezoek).
Voor complexe dossiers kon een beroep worden gedaan op Rivus ( eerste 4 uren per dossier per goed doel 
inbegrepen in de jaarlijkse deelnameprijs).

Rondetafelgesprekken 14de campagne:

12 oktober 2021: Hachiko
19 oktober 2021: Mama’s for Africa
21 oktober 2021: SOS Kinderdorpen
26 oktober 2021: ALV
16 november 2021: Zoo Antwerpen, met dank aan Dirk Vercoutter voor zijn laatste optreden!
20 november 2021: Damiaanactie
25 & 26 november 2021: BGH (Blindegeleidenhonden)
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3.2.5 LSACADEMY (WORKSHOPS - OPLEIDING - UITWISSELING VAN KNOWHOW)

Van 7 tot 15 februari 2022 werden volgende workshops online aangeboden :  

• Tools testament.be en Best Practices
• Follow-up van kandidaat-erflaters: actief luisteren
• Juridisch: het duolegaat en de subsidiaire beschikking
• Segmentering van je database
• Hoe op langere termijn een relatie opbouwen met kandidaat-erflaters

Enkele reacties :

Tijdens de 14de campagne werd ook een aantal Legacy Support Trainingen op maat georganiseerd.

• 22/04/2021 Leger des Heils (online)
• 16/09/2021 Vlaamse Parkinson Liga (fysiek)
• 15/03/2022 Natagora (fysiek)

« Deze workshop was een nuttige opfrissing 
van de all-in formule van testament.be en alle 
beschikbare tools die ter beschikking zijn en 
die we gratis kunnen inzetten. Zeer intéressant 
vond ik ook de uitwisseling met de andere 
goede doelen »

Elodie Damien – ULB

« De workshop voldeed aan al mijn 
verwachtingen. Ik kreeg heel wat interessante 
tips over hoe ik best communiceer met 
kandidaat erflaters, vooral in moeilijk en 
emotioneel geladen situaties »  

Camille Daneels – Dokters van De Wereld
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04.  LEGATENBAROMETER HOGENT

Het volledige rapport, met vernieuwde 
layout, van de legatenbarometer HoGent 
2022 (inkomsten 2010-2021) kan via 
vzwtestament.be worden gedownload
https://www.vzwtestament.be/
Rapporten

Met de legatenbarometer brengen 
HOGENT en testament.be jaarlijks de 
inkomsten uit legaten voor Belgische non-
profitorganisaties in kaart. De huidige editie 
rapporteert cijfers van de periode 2010-
2021, gebaseerd op een database van 364 
organisaties. De belangrijkste evoluties 
worden weergegeven en verder toegelicht 
in dit rapport.

“In de totale legateninkomsten zien we 
sinds 2010 een positieve trend die ook 
in 2021 voortgezet blijft. Het aandeel 
organisaties dat legaten ontvangt is licht 
gedaald, maar het aantal legaten dat die 
organisaties krijgen en de totale inkomsten 
die daaruit voortvloeien is significant 
gestegen. In andere woorden zien we 
dat minder organisaties legaten krijgen, 
maar dat ze méér krijgen dan voorgaande 
jaren. Zo ontvingen organisaties in 2020 
gemiddeld 1 miljoen euro, terwijl dat in 
2021 sterk toeneemt naar 1,6 miljoen 
euro. Het gemiddeld aantal legaten steeg 
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daarbij van 6 naar 8 legaten per organisatie. Met 16% van de bedrijfsopbrengsten van organisaties uit 
legateninkomsten, blijven legaten dus in 2021 een belangrijke inkomstenbron. 

Een positief verhaal dus voor organisaties. Uit verschillende hoeken komen echter bezorgdheden over 
de hervorming van het duolegaat in Vlaanderen sinds 1 juli 2021. Er wordt namelijk gevreesd dat dit de 
legaten aan goede doelen zou verminderen. Alhoewel wij het te vroeg vinden om hierover uitspraken te 
doen, tonen onze cijfers een lichte daling in de inkomsten uit duolegaten in 2021. Deze trend werd echter 
al in 2020 ingezet. Ook kregen organisaties iets minder duolegaten in aantal. Opvallend is dus dat de 
totale legateninkomsten gestegen zijn, maar de duolegateninkomsten deze evolutie niet volgen. Het 
aandeel duolegateninkomsten uit de totale legateninkomsten is daardoor significant gedaald van 53% 
in 2020 naar 33% in 2021. Of de dalende trend te wijten is aan de hervorming van het duolegaat zal de 
toekomst verder moeten uitwijzen. De meeste deelnemende goede doelen zelf vonden het begin 2022 nog 
te vroeg om hier uitspraken over te doen.

Nieuw in deze barometer is dat we een selectie maakten van 80 organisaties waarvan we over de 
volledige cijfers beschikken voor de periode 2010-2021. Voor deze selectie organisaties brengen we 
een betrouwbare evolutie in kaart. We zien duidelijk dat de legateninkomsten onderhevig zijn aan grote 
schommelingen, maar in grote lijn is er wel een positieve trend waar te nemen. Voornamelijk in 2015 en 
2018 zagen we grote pieken in de legateninkomsten, die te wijten zijn aan uitzonderlijke hoge inkomsten 
van bepaalde organisaties.” 
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05. 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 IN DE 
14DE CAMPAGNE?
 
• juridisch advies = Ann Maelfait (Rivus), Anke Van Langenhove 

( Rivus ) Me Renaud Verstraete, Me Valérie Bruyaux
• juridische helpdesk = Dirk Vercoutter, Anne Van den Bussche, 

Lars Everaert, Caroline Missonne
• 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,  
Nick Vandierendonck )

• legacy support platform, blogs = 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 (Hannelore Dejonghe,  

Lieselot Dejonghe, Barbara Dejonghe)
• 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 
• legatenbarometer, enquêtes = HoGent  

(Ann-Sophie Bouckaert, Sanne Holvoet)
• test wereldverbeteraar, enquêtes =  IVOX (Hans Verhoeven, 

Liesbeth Van den Nest, Marie Laenen)
• vrijwilligers = Anne Van den Bussche, Randi Roose
• consulting = bureau50 (Filip Lemaitre, Stefan Doutreluigne)
• consulting = Strategies&Leaders (Koenraad Depauw,  

Bert De Bleser) 27



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

06. BUDGET

UITGAVEN

TOTAAL UIT

TOTAAL IN

INKOMSTEN

advertising, website, webinar

gids en verzending

gepersonaliseerde support

face2face

juridische helpdesk

testament.be academy

back office

deelnemers

diverse

euro

1.627.460,12

1.604.915,89

euro

731.043,19

297.213,20

104.371,52

97.910,05

136.408,06

88.042,64

172.471,46

1.593.500,00

11.415,89

45%

18%

11%5%

6%

7%

8%
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07. DE UITDAGINGEN VOOR DE 15DE CAMPAGNE

Objectieven t.a.v. de deelnemende goede doelen
• Merci evenement Floraliën
• onderzoeken mogelijkheid 2 jaarlijkse frequentie waarbij keuze uit 2 formules: enkel tickets of tickets in  
 combinatie met testament.be café – start vanaf 17de campagne
• op termijn: het ontwikkelen van een e-shop met o.a. gepersonaliseerd materiaal : gids, bladwijzers, roll up,  
 nieuwjaarskaartjes, merci kaartjes, zaadjes vergeet me nietjes, bics, notitieblokjes …
• Best Practices onder 1 item bundelen op het LSP
• live en online workshops met diverse thema’s verder blijven aanbieden

Objectieven t.a.v. de kandidaat erflaters
• Ter vervanging Tournée Généreuse: onderzoeken mogelijkheid 2 jaarlijkse meerdaagse infosessies met   
 gratis juridisch advies in NL en Fr locatie – start vanaf 16de campagne

Objectieven t.a.v. advertising
•  Inzetten op ‘getuigenissen’ (getuigenissen van kinderen, mensen mét kinderen) + nultarief
• Optimaliseren Facebook communicatie, opstarten communicatie Instagram, youtube kanaal
• Uitbreiding advertising kanalen
• Extra advertising nav 15 jaar testament.be:  kusttram, trambus Brussel, gouden goede doelengids op 13/9

Objectieven t.a.v. samenwerkingsverbanden
• Mogelijkheden tot samenwerking met diverse partners verder onderzoeken en uitproberen
• Optimaliseren LinkedIn-communicatie

Feestprogramma ’15 jaar testament.be’ met extra advertising, santé généreuse en onderzoeksproject – 
slotfeest op donderdag 9 maart 2023
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Together for health
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Multiple sclerose overwinnen

www.geleidehond.be
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08. LOGOPANCARTE DEELNEMERS 15DE CAMPAGNE
DE DEELNEMERS AAN DE 15DE NEDERLANDSTALIGE CAMPAGNE

3030



B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken

SANS COLLIER

Vaincre la sclérose en plaques

COù chaque enfant a sa place

É ÉFÉDÉRATION FROIDURE

DE DEELNEMERS AAN DE 15DE FRANSTALIGE CAMPAGNE
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