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Vrolijke meisjes in kanariegele jurken. Werkt het bij jou ook aanstekelijk? 
Hun plezier spat in elk geval van het beeld. 
Laat ons hopen dat het leven hen ook zal toelachen. Dat ze genoeg te eten 
zullen hebben, dat ze naar school kunnen en als het nodig is naar een dokter. 
Dat ze kunnen opgroeien in een veilige samenleving en aan een mooie 
toekomst kunnen bouwen. Want daar hebben ze alle recht op. Evenveel 
recht als kinderen die aan de rijke kant van de wereld geboren worden.  
En dat kunnen we niet alleen hopen, we kunnen er ook toe bijdragen. 

Daarom deze warme uitnodiging: neem 11.11.11 op in je testament en leef 
verder in het hart van de volgende generaties.  Geef kansen aan kinderen 
wier levensverhaal nog alle kanten uit kan. Laat ze, dankzij jou, minder 
speelbal zijn van het lot. Degelijk onderwijs, betaalbare gezondheidszorg, 
een leefbaar inkomen en correct bestuur zijn voorwaarden om armoede en 
ongelijkheid uit de wereld te helpen. 

Met je steun aan 11.11.11 kom je op voor de rechten van de armste 
bevolkingsgroepen en timmer je mee aan een menswaardig bestaan voor 
deze mensen. 

Een betere wereld is mogelijk!

Hartelijke groeten,

Els Hertogen
Directeur 11.11.11

VOORWOORD
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Een schenking via testament noemt men een 'legaat'. 
Om op een correcte manier een legaat aan 11.11.11 
over te maken, moeten een aantal principes gerespec-
teerd worden.

EEN TESTAMENT
Als je geen testament opmaakt, wordt je nalatenschap 
verdeeld volgens de wettelijke regeling. Daarin wordt be-
paald  in welke volgorde bloedverwanten in aanmerking 
komen om te erven (de kinderen, de ouders, de ooms, 
de nichten…)  en wat de langstlevende echtgenoot toe-
komt. Dat zijn de wettelijke erfgenamen. 

Wie een andere regeling wil, moet dit doen via een testa-
ment. Als je dus een bedrag of een onroerend goed aan 
11.11.11 wilt nalaten, kan dit enkel via een testament. 
Als er geen testament is en er geen wettelijke erfge-
namen zijn, dan gaat uw nalatenschap integraal naar de 
staatskas. 

Een testament wordt pas uitgevoerd na het overlijden. 
Tijdens het leven heeft dit dus geen gevolgen. En je kan 
je testament ook altijd wijzigen of ongedaan maken.
 

IN EEN TESTAMENT KAN JE VERSCHILLENDE 
SOORTEN LEGATEN OPNEMEN:

EEN ALGEMEEN LEGAAT

Via een algemeen legaat erven één of meerdere erf-
genamen het volledige nalatenschap. Maar deze alge-
mene legatarissen moeten ook de verdeling uitvoeren 
zoals die via eventuele andere legaten (zie verder) is 
bepaald. De rest van het nalatenschap is dan voor hen. 

EEN BIJZONDER LEGAAT

Een bijzonder legaat is een welbepaalde som geld of 
een specifiek goed (een huis, een schilderij…) dat je 
aan een erfgenaam wil nalaten. Dit in tegenstelling tot 
een procentuele verdeling.

EEN LEGAAT TEN ALGEMENE TITEL

Hier gaat het over een procentuele verdeling van 
specifieke delen van het nalatenschap (b.v. van al-
leen maar de roerende of alleen maar de onroerende 
goederen).

 

JE KAN EEN TESTAMENT ZELF OPMAKEN  
OF JE KAN EEN NOTARIS INSCHAKELEN: 

EEN EIGENHANDIG TESTAMENT

Een eigenhandig geschreven testament moet vol-
doen aan drie voorwaarden:

• Het moet volledig eigenhandig geschreven zijn 
(op een typemachine of op de computer is niet 
geldig).

• Het moet gedateerd zijn (om te kunnen vaststel-
len dat het over de laatste wilsbeschikking gaat).

• Het moet eigenhandig ondertekend zijn.

Het testament bezorgen aan een notaris is de beste 
manier om zeker te zijn dat het testament niet ver-
loren raakt en uitgevoerd wordt. De notaris zal het 
testament registreren in het Centraal Register van 
Testamenten (wat ongeveer 50 euro kost).

EEN NOTARIEEL OF AUTHENTIEK TESTAMENT 

Je kan het testament ook dicteren aan een notaris, 
in aanwezigheid van twee getuigen of van een an-
dere notaris. De notaris schrijft uw testament uit en 
leest het voor. Je kan het dan ondertekenen. 

EEN INTERNATIONAAL TESTAMENT

Wanneer je bezittingen hebt in het buitenland, stel 
je best een internationaal testament op. Je kan dit 
zelf typen. Maar het moet dan wel aan een notaris 
overhandigd worden en door hem of haar conform 
gemaakt worden aan de vereisten van een internati-
onaal testament. 

HOE KAN JE 11.11.11 STEUNEN MET EEN LEGAAT?
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Een testament kan maar van één persoon zijn. Omdat ie-
dereen ten allen tijde het eigen testament moet kunnen 
wijzigen, kunnen bijvoorbeeld man en vrouw niet samen 
één testament opmaken. 

VOORBEHOUDEN ERFDEEL

Met een testament kan je dus afwijken van de wettelijke 
regeling. Maar daar zijn grenzen aan. Er bestaat zoiets als 
‘het voorbehouden deel’ of ‘de reserve’. 

De wet zegt dat bepaalde naaste verwanten recht heb-
ben op een deel van de erfenis, ‘de reserve’ genaamd. 
Dat zijn de reservataire erfgenamen: in eerste instantie 
de echtgenote of echtgenoot en de kinderen. In bepaalde 
omstandigheden kunnen het ook de kleinkinderen zijn. 
Dat neemt niet weg dat je een vrij gekozen bestemming 
kan geven aan al je bezittingen. Maar als de reservataire 
erfgenamen het daar niet mee eens zijn, kunnen zij hun 
rechtmatig deel opeisen. 

DE ECHTGENOTE OF ECHTGENOOT

De langstlevende echtgenoot of echtgenote heeft recht 
op het vruchtgebruik over de helft van het  nalatenschap. 
En meer specifiek heeft hij of zij recht op het vruchtge-
bruik over de gezinswoning en de huisraad (ook als dit 
meer is dan de helft van het nalatenschap).

Let wel: Dit gaat enkel over de wettelijke bescherming 
via de reserve. Wat de langstlevende echtgenoot of 
echtgenote uiteindelijk erft, wordt door de specifieke 
situatie bepaald (afstammelingen, huwelijksstelsel…).

DE AFSTAMMELINGEN

De reserve van de kinderen bedraagt de helft van het 
nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen.  
 
Wanneer een kind gestorven is, komen zijn of haar 
afstammelingen in de plaats. 

HET BESCHIKBARE DEEL
Naast het voorbehouden erfdeel  is er dus een deel dat 
je kan toewijzen.  Het is dus belangrijk om eerst te be-
palen of door een notaris te laten bepalen hoe groot het 
beschikbare deel kan zijn. Daarvoor moet een inschatting 

gemaakt worden van het volledige nalatenschap, vermin-
derd met eventuele schulden. Op basis van dit bedrag 
kan dan het reservataire deel en het beschikbare deel 
berekend worden. 

EEN DUO-LEGAAT
In deze brochure vind je ook meer uitleg over het 'duo-le-
gaat'. Dat kan een interessante fiscale techniek zijn als je 
de erfenis wil verdelen onder erfgenamen en 11.11.11. 
Vooral als het verre erfgenamen betreft, die aan hoge 
successierechten onderworpen zijn. Als goed doel be-
taalt 11.11.11 slechts 8,5% successierechten op het 
erfdeel dat het zelf ontvangt. Bij de formule van een duo-
legaat betaalt 11.11.11 ook de successierechten voor 
de andere begunstigden. Slotsom kan zijn dat je erfge-
namen netto meer overhouden en dat je 11.11.11 kan 
steunen met een belangrijke schenking.

INFORMATIE EN ADVIES
Voor het opmaken van een testament kan je best bij een 
notaris ten rade gaan. En bij 11.11.11 kan je ook terecht 
voor toelichting over legaten en duo-legaten en voor in-
formatie over onze werking. 

Je mag daarvoor Bart Demedts contacteren via 

bart.demedts@11.be  
tel. 02/536.11.14 of 0497/43.28.42  
Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel
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Een duo-legaat kan een interessante formule zijn als iemand de erfenis wil verdelen over 11.11.11 en erfgenamen die 
hoge successierechten moeten betalen. Bij een duo-legaat is het immers wettelijk mogelijk om de successierechten van 
de erfgenamen te laten betalen door 11.11.11. Daarnaast betaalt 11.11.11 de successierechten op het deel dat het zelf 
ontvangt aan een gunstig tarief (in Vlaanderen 8,5%). Mits een goed becijferde verdeling, kan dit voor alle betrokkenen 
gunstig zijn.

EEN VOORBEELD:

Iemand heeft geen kinderen en laat 200.000 euro na.
Als deze nalatenschap naar een neef gaat:

neef successierechten

Legaat vóór successierechten 200.000

Successierechten

25% eerste schijf 35.000 - 8.750 8.750

45% tweede schijf 40.000 - 18.000 18.000

55% derde schijf 125.000 - 68.750 68.750

Resultaat 104.500 95.500

Als deze nalatenschap via een duo-legaat verdeeld wordt over een neef en 11.11.11:

neef 11.11.11 successierechten

Legaat vóór successierechten 1100.000 90.000

Successierechten

11.11.11 betaalt 8,5% op 90.000 - 7.650 7.650

11.11.11 betaalt 25% op 35.000 van de neef - 8.750 8.750

11.11.11 betaalt 45% op 40.000 van de neef - 18.000 18.000

11.11.11 betaalt 55% op 35.000 van de neef - 19.250 19.250

Resultaat 110.000 36.350 53.650

HET DUO-LEGAAT

Dit is een zeer eenvoudig voorbeeld dat interessante resultaten oplevert. De situatie kan uiteraard ook veel complexer zijn 
en het resultaat niet altijd zo gunstig. 
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Als het over grote bedragen gaat kan een duo-legaat ook nuttig zijn voor erfgenamen in rechte lijn.

Iemand heeft een dochter en laat 800.000 euro na.
Als deze nalatenschap naar de dochter gaat:

dochter successierechten

Legaat vóór successierechten 800.000

Successierechten

3% eerste schijf 50.000 - 1.500 1.500

9% tweede schijf 200.000 - 18.000 18.000

27% derde schijf 550.000 - 148.500 148.500

Resultaat 632.000 168.000

Als deze nalatenschap via een duo-legaat op de meest gunstige manier verdeeld wordt over de dochter 
en 11.11.11:

dochter 11.11.11 successierechten

Legaat vóór successierechten 632.000 168.000

Successierechten

11.11.11 betaalt 8,5% op 168.000 - 14.280 14.280

11.11.11 betaalt 3% op 50.000 van dochter - 1.500 1.500

11.11.11 betaalt 9% op 200.000 van dochter - 18.000 18.000

11.11.11.betaalt 27% op 382.000 van dochter - 103.140 103.140

Resultaat 632.000 31.080 136.920

Om hierbij geen fouten te maken, is het absoluut aangewezen om een notaris te raadplegen. 
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VOORBEELDEN VAN TESTAMENTEN

JE WIL AL JE BEZITTINGEN SCHENKEN  
AAN 11.11.11 VIA EEN “ALGEMEEN LEGAAT”.

Ik, ondergetekende ………….
(naam, voornaam, adres, geboortedatum en 
plaats, eventueel rijksregisternummer)

legateer aan 11.11.11 vzw,  
ondernemingsnummer BE 0421 2104 24, 

al de bezittingen, die mijn erfenis zal 
omvatten op de dag van mijn overlijden.

Dit is mijn testament dat alle vorige 
testamenten en wilsbeschikkingen herroept.

Opgemaakt te…………. (plaats)  
op ……(datum).

Handtekening
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VOORBEELDEN VAN TESTAMENTEN

 
JE WIL SPECIFIEKE BEZITTINGEN SCHENKEN 

AAN 11.11.11 VIA EEN “BIJZONDER LEGAAT”.
 

Ik, ondergetekende ………….
(naam, voornaam, adres, geboortedatum en 
plaats, eventueel rijksregisternummer)

wil dat mijn nalatenschap na mijn overlijden 
als volgt verdeeld wordt:

Ik legateer aan 11.11.11 vzw,  
ondernemingsnummer BE 0421 2104 24,

(ofwel) de som van (bedrag voluit        
geschreven) euro

(ofwel) de eigendom (appartement, 
terrein………….volledig adres)

(ofwel) het saldo van mijn bankrekening 
(rekeningnummer)
………………

Ik legateer aan (andere begunstigden)…..

Dit is mijn testament dat alle vorige 
testamenten en wilsbeschikkingen herroept.

Opgemaakt te ………….(plaats)  
op…… (datum).

Handtekening

  
JE WIL 11.11.11 BEGUNSTIGEN 

 VIA EEN “DUO-LEGAAT”.

Ik, ondergetekende ………….
(naam, voornaam, adres, geboortedatum en 
plaats, eventueel rijksregisternummer)

wil dat mijn nalatenschap na mijn overlijden  
als volgt verdeeld wordt:

Begunstigde (naam, voornaam, adres, 
geboortedatum) stel ik aan als algemeen 
legataris en ontvangt 50% van mijn 
nalatenschap, vrij van successierechten.

Begunstigde 11.11.11 vzw, 
ondernemingsnummer BE  0421 2104 24, 
ontvangt 50% van mijn nalatenschap en  
betaalt de successierechten voor het totaal  
van mijn nalatenschap.

Dit is mijn testament dat alle vorige  
testamenten en wilsbeschikkingen herroept.

Opgemaakt te ………….(plaats)  
op ……(datum).

Handtekening

2 3
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11.11.11 IN EEN NOTENDOP

11 NOVEMBER
In 1965 op 11 november om 11 uur trokken duizenden 
vrijwilligers de straat op voor de allereerste gemeen-
schappelijke actie voor de ‘Derde Wereld'. De keuze viel 
op dit symbolisch moment omdat armoede en onrecht 
niet te rijmen vallen met wereldvrede. De herdenking 
van de wapenstilstand van 1918 kreeg er een dimen-
sie bij: een actief engagement voor een betere wereld. 
11.11.11 was geboren.

KOEPEL
11.11.11 is uitgegroeid tot de koepel van de Vlaamse 
Noord-Zuidbeweging met 60 lidorganisaties (zie lijst 
achteraan) en 330 lokale groepen met ongeveer 20.000 
vrijwilligers. 11.11.11 bundelt de krachten en organiseert 
de samenwerking voor één gezamenlijk doel: de strijd 
tegen armoede en ongelijkheid. 

VISIE
Binnen de koepel delen we dezelfde visie: armoede is 
een onrecht. Miljoenen mensen krijgen niet waar ze recht 
op hebben: voldoende voedsel, drinkbaar water, gezond-
heidszorg, onderwijs, een leefbaar loon, veiligheid en 
vrijheid van meningsuiting. Dit is het gevolg van scheve 
machtsverhoudingen en een onrechtvaardige verdeling 
van rijkdom.

Met aalmoezen zullen we het tij niet keren. Duur-
zame oplossingen komen er door de proble-
men bij de wortel aan te pakken. Daarvoor is 
vaak ook verandering op politiek niveau nodig.  
De volledige visietekst van 11.11.11 vindt je terug op 
www.11.be/handvest.

AANPAK
Wereldwijd leveren mensen dagelijks strijd voor een 
menswaardig bestaan. 11.11.11 sluit daarbij aan:
• door ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen;
• door druk uit te oefenen op het beleid van nationale en 

internationale overheden en instellingen;
• door in eigen land campagne te voeren voor een 

solidaire wereld 
• door studie en kritische reflectie.

STEUN AAN ONTWIKKELINGSINITIATIEVEN  
IN HET ZUIDEN
11.11.11 steunt organisaties in het Zuiden die werken 
aan duurzame, structurele oplossingen voor problemen. 
Wat moet je je daarbij voorstellen? Enkele voorbeelden:

• BANGLADESH EN CAMBODJA: STEUN AAN 
VAKBONDEN IN DE KLEDINGINDUSTRIE
De uitbuiting van de kledingarbeiders is hallucinant. 
Dat is geen toeval: de werkgevers en de overheid doen 
er alles aan om onafhankelijke vakbondswerking te 
beletten. De leefomstandigheden van de arbeiders zijn 
zo schrijnend dat ze zich toch organiseren, ondanks de 
repressie. Onze steun richt zich op vorming van leden, 
lokale en nationale leiders.

• OEGANDA: AANPAK KLIMAATVERANDERING
De Mpanga-regio wordt droger, de oogsten gaan ach-
teruit. De bomen worden gekapt voor brandhout, de 
erosie neemt toe. JESE en Join For Water stoppen 
deze neerwaartse spiraal met een geïntegreerde aan-
pak: bewustmaking via scholen, opleiding van boeren 
in terrasbouw, opvang en stockage van regenwater, 
herbebossing en fornuizen die minder hout verbruiken.

• BURUNDI: KRACHTEN BUNDELEN VOOR BETER 
BESTUUR
Burundi is één van de armste landen ter wereld. 
Om vooruit te geraken is een goed bestuur nodig.  
PARCEM is een erg geëngageerde organisatie die 
zich inzet voor goed leiderschap op lokaal en cen-
traal niveau, die aan budgetopvolging doet en opkomt  
tegen corruptie.

• PERU: WATER EN MILIEU
De boeren in Peru kampen met een toenemend ge-
brek aan irrigatiewater. Door de klimaatverandering 
slinken de sneeuwkappen in de bergen. En de mijnbe-
drijven verbruiken en vervuilen enorme hoeveelheden 
water. MOCICC verenigt organisaties die restricties op 
de mijnbouw eisen, die alternatieve energie en recy-
clage promoten en een goed milieubeheer eisen. 
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• FILIPIJNEN: ALLIANTIE TEGEN GROOTSCHALIGE 
MIJNBOUW
De Alyansa Tigil Mina groepeert milieu- en volksorga- 
nisaties die samen campagne voeren om mens en 
milieu beter te beschermen tegen de negatieve ge-
volgen van de ontginning van natuurlijke rijkdommen. 
Diverse schadelijke mijnen werden reeds gesloten en 
de laatste 4 jaar werden geen nieuwe grootschalige 
mijnbouwprojecten opgestart.

• BOLIVIA: KRACHTENBUNDELING VAN VROUWEN
Mijnbouw in Bolivia heeft bijzonder negatieve gevolgen 
voor de leefomstandigheden van de gemeenschappen 
en van vrouwen in het bijzonder. Partnerorganisatie 
Colectivo Casa brengt vrouwen uit verschillende ge-
meenschappen die lijden onder mijnbouw met elkaar 
in contact. Zo worden ze sterker en kunnen ze samen 
actie ondernemen.

• INDONESIË: BOSSEN REDDEN, BETER VOOR 
IEDEREEN
In Indonesië verdwijnt het regenwoud snel. Na jaren 
aandringen van Walhi, de grootste nationale coalitie 
van milieuorganisaties, werd onlangs een moratorium 
uitgevaardigd op nieuwe plantages, een belangrijke 
bron van ontbossing. Diverse gemeenschappen kregen 
meer zeggenschap in het beheer van hun bosgronden. 
Bossen redden is cruciaal in het behoud van de biodi-
versiteit en in de strijd tegen klimaatverandering.

 
BELEIDSBEÏNVLOEDING
11.11.11 spitst zich toe op beleidsbeïnvloeding - poli-
tiek werk dus - omdat een goed beleidskader essentieel 
is voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling. We 
houden ons uiteraard ver van de partijpolitiek. Maar om 
onrechtvaardige structuren te veranderen - en dus te 
voorkomen dat ontwikkelingswerk een pleisters op een 
houten been is - moeten we ons richten op de instanties 
die de beleidslijnen uitzetten. We doen dat in samenwer-
king met onze leden in eigen land, met onze partneror-
ganisaties in het Zuiden en via internationale netwerken 
van gelijkgezinde organisaties.
Recente voorbeelden van beleidsbeïnvloeding vind je in 
het laatste jaarverslag van 11.11.11.
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CAMPAGNES EN ACTIES VOOR EEN SOLIDAIRE 
WERELD
Om op het beleid te wegen, moet 11.11.11 kunnen aan-
tonen dat er een stevig draagvlak bestaat voor ontwik-
kelingssamenwerking. Dat draagvlak bouwen we op via 
acties en campagnes. We sensibiliseren en roepen ieder-
een op om financieel te steunen, deel te nemen aan ac-
tiviteiten of standpunten te onderschrijven. 11.11.11 kan 
daarvoor rekenen op de inzet van duizenden vrijwilligers 
en van de lidorganisaties. Door hun mobilisatiekracht sla-
gen we erin om heel veel mensen te bereiken en spraak-
makende campagnes te voeren.

Recente voorbeelden van campagnes en acties vind je in 
het laatste jaarverslag van 11.11.11.

STUDIE EN KRITISCHE REFLECTIE
Inzichten groeien en blijven evolueren. 11.11.11 stimu-
leert de kritische reflectie over ontwikkelingsproble-
matiek. Hoe kunnen we met onze beperkte financiële 
middelen een zo groot mogelijke impact hebben? Hoe 
kunnen we armoede en uitbuiting op de meest duurzame 
wijze terugdringen? Via lezingen, debatten en dossiers 
verscherpen we de inzichten en sturen we onze werking 
voortdurend bij.
 
WAAR GAAT HET GELD VAN 11.11.11 NAAR TOE?
75% van de netto-opbrengst van onze fondsenwerving 
maken we over aan partners in het Zuiden en aan lidor-
ganisaties.

22% gaat naar de 54 partnerorganisaties waarmee 
we rechtstreeks samenwerken in landen als Congo, 
Rwanda, Burundi, Indonesië, de Filipijnen, Peru, Bolivia, 
Colombia en Ecuador.

48% gaat naar de partnerwerking in het Zuiden van 
een aantal van onze lidorganisaties. 

25% besteden we aan educatie en beleidsbeïnvloeding 
in eigen land. Via campagnes informeren, sensibiliseren 
en mobiliseren we de bevolking voor een rechtvaardiger 
wereld. En met studie- en lobbywerk beïnvloeden we 
beleidsbeslissingen op Belgisch en Europees niveau. 

5% gaat naar educatieve initiatieven van onze 
lidorganisaties.

MEDEFINANCIERING
De werking van 11.11.11 wordt ook door de overheid 
gefinancierd. Daar gebruiken we de term ‘medefinancie-
ring’ voor. Je kan stellen dat elke euro die we als gift 
ontvangen op die manier verdubbeld wordt. 11.11.11 
hanteert daarbij een gezonde balans. Om de onafhanke-
lijkheid t.a.v. de overheid te bewaren, zorgen we ervoor dat 
er een evenwicht blijft tussen onze eigen middelen en de 
medefinanciering.

BEKIJK HIER HET KOEPELFILMPJE 
www.11.be/wat-is-11-11-11

LEES HIER HET JAARVERSLAG 
www.11.be/activiteitenverslagen

BESTEDING VAN DE OPBRENGST 
NA AFTREK VAN KOSTEN

22% 
Partnerwerking van 11.11.11  
in het Zuiden30%

70%
48% 
Partnerwerking  
van onze lidorganisaties  
in het Zuiden

25% 
Beleidsbeïnvloeding en 
ontwikkelingseducatie  

door 11.11.11

5% 
Ontwikkelingseducatie  

door onze lidorganisaties
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Niet-gouvernementele organisaties

AEFJN (African-Europe Faith and 
Justice Network)
Artsen Zonder Vakantie
BOS+
Broederlijk Delen
Caritas Internationaal België
CATAPA
Congodorpen
Dierenartsen zonder Grenzen
Djapo
Dokters van de Wereld België
FIAN Belgium
FOS 
ISVI (Internationaal Syndicaal  
Vormingsinstituut)
Join For Water
Kadervorming voor Afrikanen
KIYO - ngo voor kinderrechten
Memisa
Music Fund
ORBIT
Oxfam-Solidariteit
Oxfam-Wereldwinkels
Primafamed Africa Network
Rikolto België
Solidagro
Studio Globo
Trias
UCOS
Via Don Bosco
Viva Salud
Wereldsolidariteit
Youca

DE LIDORGANISATIES VAN 11.11.11

Koepelorganisaties, vredes- 
organisaties, landencomités e.a

Çavaria
Fairwork Belgium
Hand in Hand tegen racisme
intal
Nederlandstalige Vrouwenraad
ngo-federatie
Palestina Solidariteit
Pax Christi Vlaanderen
Solidariteit om Leven
Solidariteit Wereldstudenten
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrede
Vredesactie
VVN (Vereniging voor de Verenigde 
Naties)

 

Politieke, sociale en culturele 
bewegingen

ABVV
ACLVB
ACV
Chirojeugd Vlaanderen
Gezinsbond
Globelink
Jong CD&V
Jong Groen
Jongsocialisten
Jong VLD
Netwerk Bewust Verbruiken
Vermeylenfonds

11.11.11 is ook lid van nationale, 
Europese en internationale  
netwerken, o.a.

Concord
EURAC
EURODAD
FAN, Financieel Actie Netwerk
Hart boven Hard
IPS, International Press Service
Fair Trade Belgium
VVOB
Wereldmediahuis (MO*)

LEDENLIJST 11.11.11

11.11.11 telt 360 lokale groepen, met een 10.000-tal vrijwilligers en een 55-tal lidorganisaties.
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11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT EN VOOR DUURZAME VERANDERING
WANT IEDEREEN VERDIENT DEZELFDE BASISRECHTEN

                                            DOE MEE OP 11.BE EN


