
Schenken met 
belastingvoordeel

 ‘Onze dochter Laura heeft MS. Voor haar en alle andere mensen met MS

  hopen we op een medicijn waarmee MS stopgezet of voorkomen kan

  worden. Daarom doneren we via een periodieke schenking.’       

 Jan en Truus de Vos

Verhoog uw schenking 
zonder dat het u netto meer kost



Hoe werkt het?
Stel, u steunt het Nationaal MS Fonds met 100 euro per jaar. Dan is dat 

beperkt aftrekbaar. Besluit u ons minimaal 5 jaar of langer te steunen, dan 

wordt uw gift – als u deze vastlegt in een periodiek schenken overeenkomst 

– volledig aftrekbaar. U kunt dit belastingvoordeel schenken, zoals in 

onderstaand rekenvoorbeeld. U kunt uw belastingvoordeel natuurlijk ook 

zelf houden.

Onderzoek
Professor Leo Visser en arts-
onderzoeker Jeske van Pamelen 
doen onderzoek naar de oorzaken 
van neurologische klachten bij 
mensen met relapsing remitting MS. 
Zij willen inzicht krijgen in het 
onderscheid tussen een schub en 
pseudoschub, zodat meteen de juiste 
behandeling gestart kan worden en 

neurologische 
achteruitgang 
mogelijk 
vertraagd of 
voorkomen kan 
worden.

Verbeteren kwaliteit van zorg
Met de MS-Fellowship, een bijdrage van 
het Nationaal MS Fonds aan jonge 
neurologen die zich willen specialiseren 
in de zorg voor mensen met MS, kan 
MS Centrum Amsterdam neurologen 
Eva Strijbis en Zoé van Kempen opleiden 
tot MS-Neuroloog.

Rekenvoorbeeld    

U steunt het Nationaal MS Fonds per jaar met 

Belastingteruggave   

Uw netto kosten    

Incidenteel geven  

 

100 euro

-

100 euro 

 Via een periodieke schenking 
 (bij 37,3% belasting*) 

 158 euro

 58 euro

 100 euro 

*Afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.

Uw schenking is onmisbaar en  wordt besteed aan:



De impact van MS 
op het leven van Kevin

MS Leefstijlprogramma
Mensen met MS hebben geen grip 
op hun ziekte. Maar door hun leefstijl 
aan te passen kunnen zij wel invloed 
uitoefenen op hun MS-klachten en 
de kwaliteit van het leven met MS. 
In het MS Leefstijlprogramma krijgen 
deelnemers handvatten aangereikt 
om onder begeleiding een nieuwe, 
gezonde leefstijl aan te nemen.

Het leven lacht Kevin Maijer (29) toe, 
totdat MS begin 2020 hard toeslaat. 
De oogzenuwen van allebei zijn ogen 
raken beschadigd waardoor Kevin zo 
goed als niets meer ziet. ‘Ik zie met 
mijn linkeroog nog 2% en met rechts 
10%. Via een intensief revalidatietraject 
leerde ik omgaan met mijn visuele 
beperking. Er zijn genoeg dagen dat ik 
verdrietig ben en zou willen dat het 
anders was, maar ik ga wel door. Ik 
geniet van de tijd met mijn kinderen 
en blijf met hulp sporten.’

MS-Kinderkampen
Kinderen van mensen met MS 
kunnen zich zorgen maken om hun 
vader of moeder of zich schuldig 
voelen. Ze dragen vaak een grote 
verantwoordelijkheid op hun 
schouders. Daarom organiseren we 
MS-Kinderkampen. Daar kunnen 
kinderen even ontspannen en 
kunnen we hen helpen bij problemen 
die ze ervaren. Zo voelen ze dat ze er 
niet alleen voor staan.

Uw schenking is onmisbaar en  wordt besteed aan:



De voordelen van periodiek 
schenken op een rij

• U mag de periodieke schenking in zijn geheel aftrekken van uw 

belastbare inkomen.

• U krijgt daardoor een deel van uw schenking terug van de belastingdienst.

• U kunt dit voordeel gebruiken om uw bijdrage aan het Nationaal MS Fonds 

te verhogen (u blijft netto hetzelfde betalen).

• Met uw periodieke schenking hebben wij zekerheid en kunnen wij 

langlopende onderzoeken mogelijk maken.

Industrieweg 130 C – 3044 AT Rotterdam  
T. (010) 591 98 39  •  info@nationaalmsfonds.nl
IBAN NL 23 RABO 0336 2728   
RSIN/fiscaalnummer  802995184

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over periodieke schenken? Bel dan vrijblijvend met Gerda 
Kranendonk. U kunt haar bereiken via (010) 591 98 39 of stuur een e-mail via 
gerda@nationaalmsfonds.nl. 

Dank u wel voor uw steun!

Eenvoudig geregeld
Onderzoek naar oplossingen voor MS vraagt tijd. Daarom zou 
het fantastisch zijn als u ons werk steunt met een periodieke 
schenking. Als dank sturen wij u ons vlinder speldje gratis toe. 
Door het te dragen laat u zien dat u aan mensen met MS denkt.

Helpt u ons met een periodieke schenking? 
1. Vul dan bijgaand formulier in en stuur deze in de antwoordenvelop aan ons op.
2. Wij verwerken uw schenking en vullen het formulier aan met onze gegevens.
3. U ontvangt de overeenkomst binnen 2 weken van ons retour. Bewaar deze 

goed, voor uw administratie. Mogelijk vraagt de belastingdienst er naar.


