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verschil door een 
project te steunen 
dat u dierbaar is.

Houba de Strooperlaan 292 
1020 Brussel

Tel. +32(2) 475 44 11
www.childfocus.be

Aan wie nalaten?

Overwegen om een goed doel op te nemen 
in uw testament is een mooi gebaar, 
ongeacht aan wie u geeft.

U vraagt zich misschien af hoe u een ver-
schil kan maken, ook als u er niet meer 
bent. Misschien zoekt u een manier om uw 
vrijgevigheid te tonen.
 
Ligt de bescherming van kinderen 
u nauw aan het hart?

RAKEN GOEDE 
DOELEN U RECHT 
IN HET HART?



VIER REDENEN OM CHILD FOCUS, DE STICHTING VOOR 
VERMISTE EN SEKSUEEL UITGEBUITE KINDEREN, IN UW 
TESTAMENT OP TE NEMEN:

u steunt toekomstige generaties door het begunstigen van een Stichting 
van openbaar nut dat kinderen, maar ook ouders gratis helpt

u laat uw erfgenamen genieten van fiscale voordelen

u steunt een project dat u nauw aan het hart ligt

u weet exact waaraan uw geld besteed zal worden
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«Ik heb besloten om Child 
Focus in mijn testament op te 
nemen. Ik heb nooit de kans 
gehad om kinderen te hebben 
maar ik besef hoe belangrijk 
het is om niet alleen te zijn 
wanneer je kind wegloopt of 
vermist is. Ik vertrouw deze 
mooie Stichting die ik al ken 
sinds haar oprichting.»
Monique 70 jaar

U kunt ervoor kiezen om ons te steunen door onze Stichting Child Focus, in uw testament 
op te nemen:

➜ Via een schenking of een nalatenschap met nultarief: u kunt Child Focus als   
 goede doel laten opnemen in uw testament, hierdoor betaalt Child Focus geen   
 successierechten. Uw schenking komt dus volledig bij ons terecht!
 
Sinds 1 juli 2021 geldt er in Vlaanderen geen fiscaal voordeel meer op het duolegaat.  
In plaats daarvan hanteert men nu het “nultarief”. Dankzij dit nultarief hoeven goede   
doelen, zoals Child Focus, geen erfbelasting meer te betalen wanneer u hen iets schenkt 
of nalaat via uw testament. Dat wordt ook het geval voor wie bij leven een schenking 
doet voor het goede doel.
 
Indien u reeds een testament heeft opgemaakt waarin sprake van een duolegaat, dan 
mag u gerust contact met ons opnemen, wij bekijken dit graag met u.*

 
U kan uw testament op elk moment annuleren of wijzigen.

 *Het duolegaat in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog steeds geldig.

HOE KUNT U ONS STEUNEN?

Child Focus behandelt dagelijks vijf verdwijningen van kinderen. Wij stellen alles in het werk om  
vermiste kinderen terug te vinden, te strijden tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen 
en om deze fenomenen  te voorkomen. Onze Stichting is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.

Heeft u vragen, aarzel dan 
niet om ons te contacteren 
of om een huisbezoek in te 
plannen met onze juridische 
expert. 

Fadoua Amrani 
Coördinator Fondsenwerving 

0477 97 09 65 
fadoua.amrani@childfocus.org

2000 
dossiers van 

vermiste  
kinderen 
per jaar 250 

dossiers van seksueel 
uitgebuite kinderen 

per jaar

2000 
meldingen van beelden 
van seksueel misbruik 
van minderjarigen op 

het internet

20 000 
gesensibiliseerde 

kinderen in 
scholen per 

jaar

500 
vrijwilligers die 
dag en nacht 
klaar staan

gratis toegankelijk
7/7 en 24/24


