


HOE LAAT U NA?

LAAT UW ERFENIS HELPEN
REUMA TE GENEZEN

Steeds meer mensen willen na hun dood nog
iets betekenen voor een ander door - een deel
van - hun geld of bezittingen na te laten aan een
goed doel. Ook het Reumafonds krijgt regelma-
tig - een deel van - een erfenis van voormalig
reumapatiënten of van mensen die op een andere
manier beïnvloed zijn geweest door reuma. Denkt
u erover om het Reumafonds op te nemen in uw
testament? U steunt ons daarmee enorm in onze
strijd tegen reuma. In deze brochure krijgt u tips
en adviezen om u op weg te helpen. Want wie op
tijd nadenkt over zijn of haar erfenis, groot of 
klein, kan veel doen tegen reuma.

HOE KUNT U GELD OF BEZITTINGEN
NALATEN AAN HET REUMAFONDS?

U kunt op twee manieren nalaten aan het Reumafonds:
● U benoemt het Reumafonds tot (mede-)erfgenaam
● U kent het Reumafonds een legaat toe

Voor beide vormen van nalaten is een testament nodig. In
een testament legt u vast hoe u uw bezittingen en geld wilt
verdelen. U bepaalt zelf welk deel naar het Reumafonds gaat.
Zo is het mogelijk het Reumafonds tot enige erfgenaam te 
benoemen of tot mede-erfgenaam, samen met andere goede
doelen, familieleden of vrienden.

Ook kunt u ervoor kiezen een legaat na te laten. Dat
kan een vast geldbedrag of een bepaald goed zijn, zoals een
waardevol schilderij, een aandelenportefeuille of een huis. 

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



WAAROM REUMAFONDS?

WAAROM NALATEN AAN HET
REUMAFONDS?

● U steunt ons enorm in onze strijd tegen reuma
● Ruim ⅓ van onze inkomsten krijgen wij uit 

nalatenschappen
● Door onze ANBI-status betaalt het Reumafonds 

geen erfbelasting: uw nalatenschap gaat voor 
100% naar het reuma-onderzoek

Notaris Maarten Meijer ziet steeds vaker dat goede
doelen zijn opgenomen in nalatenschappen”

“Het is zeer gebruikelijk om een goed doel in het 
testament op te nemen, zeker nu het aantal alleenstaanden
toeneemt, gezinnen kleiner zijn en familiebanden makkelijker
verwateren. Ook de toename van welvaart speelt een rol.
Een testament is overigens niet alleen voor mensen met een
omvangrijk vermogen. Juist bij kleine nalatenschappen is
het van belang te veel versplintering te voorkomen.”

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



VRAAG EN ANTWOORD

VEELGESTELDE VRAGEN OVER
NALATEN AAN HET REUMAFONDS

Is een testament noodzakelijk?
Ja, dat is echt nodig. Alles zelf opschrijven en bewaren is
niet voldoende, dat is eenvoudigweg niet rechtsgeldig. Als u
geen testament opmaakt, wordt uw nalatenschap volgens het
wettelijk erfrecht verdeeld en dat kan vervelend zijn als u dat
niet wilt. Als u bijvoorbeeld wilt bijdragen aan reuma-onder-
zoek, verwoordt u dat in uw testament.

Wat gebeurt er met mijn testament?
Als een notaris uw testament heeft opgesteld, dan zorgt
hij of zij ervoor dat het testament wordt ingeschreven bij het
Centraal Testamenten Register (CTR). Na uw overlijden kan 
elke notaris in Nederland uw testament op verzoek van een
belanghebbende opvragen bij het CTR. Vervolgens informeert
de notaris alle erfgenamen over het bestaan en de inhoud van 
het testament.  

Hoe vind ik een notaris?
Indien u geen notaris heeft of kent, kunt u via de website
www.notaris.nl een notaris bij u in de buurt vinden. Ook kunt
u de notarissentelefoon bellen: 0900 346 93 93 op werkdagen
tussen 9 - 14:00 (€0,80ct p/m).

Hoeveel kost een notaris?
De kosten voor het opmaken van een testament variëren
per notaris. De notaris kan u een indicatie geven nadat u uw
wensen kenbaar heeft gemaakt. TIP: het loont de moeite om 
rond te vragen of verschillende offertes aan te vragen. 

Hoe hoog is de erfbelasting?
Het Reumafonds is een door de overheid erkende Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kent geen winstoog-
merk. Als ANBI hoeft het Reumafonds geen erfbelasting te
betalen over het verkregen vermogen uit een nalatenschap. Dit
betekent dat uw gehele nalatenschap ten goed komt aan de 
strijd tegen reuma.

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
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VRAAG EN ANTWOORD

Hoe weet ik zeker dat het Reumafonds mijn geld
goed besteedt?
Het Reumafonds draagt sinds 1997 het CBF-Keur: het
keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fonds-
sen. Dat betekent dat u zeker weet dat wij uw nalatenschap
goed besteden. 

Wat kan het Reumafonds voor mij betekenen?
Behalve met uw notaris, kunt u uw ideeën en mogelijkhe-
den vooraf bespreken met de notarieel jurist van ons Service-
bureau Schenken en Nalaten, onderdeel van het Reumafonds.
Het Servicebureau kan optreden als aanspreekpunt voor een
zorgvuldige afhandeling van uw nalatenschap. We houden dan
toezicht op de betaling van rekeningen, de kosten van de no-
taris, het loon voor de executeur en op de afhandeling van de 
nalatenschap. 

Het Servicebureau ziet erop toe dat het Reumafonds vol-
gens uw wens zijn aandeel zal ontvangen om dit te kunnen
besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Degene die uw
nalatenschap afhandelt, zal een overzicht geven van alle fi-
nanciën. Het bedrag dat het Reumafonds toekomst, zal aan ons
worden overgemaakt.

Waar vind ik het Servicebureau Schenken en Nalaten?
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
de notarieel jurist van het Servicebureau Schenken en Nalaten
via telefoonnummer: 020 589 64 50 of via 
nalaten@reumafonds.nl

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
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ONZE AMBASSADEUR

Sinds 2001 is Anita Witzier ambassadeur en daarmee 
boegbeeld van het Reumafonds. Zij zet zich in voor meer
bekendheid van de reumabestrijding. Zelf heeft zij 
reumatoïde artritis.

Mede dankzij Anita Witzier krijgt het Reumafonds veel positieve
media-aandacht. In televisieprogramma’s als Tijd voor Max
Koffietijd en RTL Boulevard is Anita openhartig over haar eigen
reuma. In 1999 kreeg Anita pijn in haar knie die niet overging. 
Uiteindelijk is de diagnose reumatoïde artritis gesteld. “Mijn 
knieën werden zo dik dat ik bijna niet meer kon lopen. Ik kreeg
medicijnen die goed aansloegen en ben beter op mezelf gaan 
letten. Sindsdien is mijn reuma stabiel.” In het begin vond Anita 
het lastig om over haar aandoening te praten. “Maar het is beter 
te laten weten hoe je je voelt. Je hoeft je niet groot te houden. 
Op die manier verberg je de invloed die reuma heeft niet. En 
kweek je juist begrip. Het is voor mensen met reuma belangrijk 
goed geïnformeerd te blijven. Op bijeenkomsten hoor je 
bijvoorbeeld wat de vooruitgang van de wetenschap is. We zijn 
er nog niet, maar er liggen veel kansen. Artsen en 
onderzoekers, mensen met reuma en hun omgeving moeten 
weten dat er mogelijkheden zijn. Als we er maar voor vechten, 
moet het lukken.”

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



3 TIPS

HANDIG OM TE WETEN
Er komt veel kijken bij het bepalen hoe u uw 
erfenis een goede bestemming kunt geven.
Wat als er nog een partner is? Of dat u uw geld 
alleen voor een bepaald onderzoek beschikbaar
wilt stellen? Een aantal mogelijkheden.

De mogelijkheid van vruchtgebruik
Het is mogelijk om na te laten onder voorbehoud van het
recht van vruchtgebruik ten behoeve van een familielid. Dit be-
tekent dat het familielid tot haar of zijn overlijden het recht 
heeft gebruik te maken van dit deel van uw nalatenschap. Uw
vermogen komt het Reumafonds pas toe na het overlijden van
dit familielid. Zo kunt u zowel een familielid verzorgd achterla-
ten als het Reumafonds steunen.

Besteding bepalen door fonds op naam
In uw testament kunt u een fonds op naam inrichten. Hier-
mee kunt u de naam van uzelf of van een dierbare blijvend aan
reuma-onderzoek verbinden. U kunt zelf aangeven hoeveel het

Reumafonds jaarlijks mag besteden aan onderzoek of andere
activiteiten. Overigens kunt u ook bij leven een fonds op naam
oprichten waaraan u uw nalatenschap later toevoegt. Aan de 
oprichting van een fonds op naam bij leven is een minimumbe-
drag van € 200.000 gesteld. 

Wijs altijd een executeur aan
Het is verstandig om in uw testament een executeur aan te
wijzen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het afhandelen
van uw nalatenschap. Denk aan het verzorgen van de uitvaart,
opzeggen van de huur, in orde maken en verkopen van uw wo-
ning en betaling van schulden. Een executeur kan een bekende 
of een familielid zijn. U kunt ook uw notaris benoemen of een 
beroepsmatige executeur van NOVEX, de Nederlandse Vereni-
ging Voor Executeurs. Ook het Reumafonds kan optreden als 
uw executeur. Wij handelen een nalatenschap dan helemaal
volgens uw wensen af. Het Reumafonds heeft daartoe een spe-
ciaal Servicebureau Schenken en Nalaten met een deskundig
notarieel jurist. 

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



Sien de Groot wil haar geld nalaten aan 
het Reumafonds:

“Mooi om nu al te weten dat ik mensen 
blij maak, omdat door mijn nalatenschap meer 
onderzoek gedaan kan worden naar diverse 
vormen van reuma, zoals artrose en reuma bij 
kinderen. Het is al meer dan zes jaar geleden 
dat ik het Reumafonds in mijn testament 
benoemde om dit te regelen voor als ik er niet 
meer ben. Het was een hele stap om zo ver 
vooruit te denken, maar ik vind het fijn om 
anderen, ook in de toekomst, nog te mogen 
helpen.”

UW TESTAMENT OPMAKEN

UW TESTAMENT IN 3 STAPPEN

1 Bedenk goed wat u wilt
Wat moet er na uw overlijden gebeuren met uw bezittingen? Wie 
zijn uw wettelijke erfgenamen? Ten goede van wat of wie moet 
uw geld nog meer komen? Wat zijn de belastingregels die van 
invloed zijn op uw nalatenschap en uw erfgenamen?

2 Laat een testament opmaken bij een notaris
Een notaris is een jurist die het meest is ingevoerd in het 
Nederlands erfrecht. Hij of zij kan u desgewenst adviseren, 
maakt uw testament volgens uw wensen op en stuurt u dat in 
concept toe. Wanneer u akkoord gaat met het testament, tekent 
u het document op het notariskantoor. U krijgt een kopie mee 
naar huis. Het origineel blijft bewaard in het archief van de 
notaris. 

3 Bewaar uw testament
Bewaar het testament op een goed vindbare plek. Kijk elke vijf 
jaar opnieuw naar de inhoud van uw testament. Klopt het nog of 
zijn uw wensen veranderd? Tussentijdse veranderingen kunt bij 
de notaris doorvoeren. 

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



WAT IS REUMA?

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 
verschillende aandoeningen aan gewrichten, spieren, 
botten en pezen. Voorbeelden zijn reumatoïde artritis, 
artrose en fibromyalgie. Bijna 2 miljoen mensen in 
Nederland leven dagelijks met de pijn, stijfheid, 
vermoeidheid en de beperkingen die deze aandoeningen 
veroorzaken. Het komt voor op alle leeftijden, zowel bij 
mannen als bij vrouwen.

Hoe reuma ontstaat, is onbekend. Wel weten we dat er in in 
veel gevallen iets misgaat met het auto-immuunsysteem, 
het systeem dat het lichaam beschermt tegen ziekmakers. 
Bij veel typen reuma komen afweercellen in actie tegen het 
eigen lichaam. Hierdoor ontstaan ontstekingen

Wat doet het Reumafonds?
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma 
vandaag en ene leven zonder reuma morgen. Zonder weten-
schappelijk onderzoek komt er geen oplossing voor reuma. Het 
Reumafonds draagt financieel bij aan 70% van al het onafhan-
kelijk reumaonderzoek in Nederland. Dankzij deze investerin-

gen staat de Nederlandse reumatologie wereldwijd hoog 
aangeschreven. Het onderzoek moet een antwoord geven op de 
vraag waar reuma vandaan komt en tot betere 
behandelmethoden leiden. Uiteindelijk willen we weten hoe we 
reuma kunnen voorkomen. Zover zijn we nog niet, maar elk jaar 
komen we een stap dichterbij.

Naast de financiering van wetenschappelijk onderzoek geeft het 
Reumafonds voorlichting aan mensen met reuma, hun naasten 
en het brede publiek. Ook ondersteunt het fonds de activiteiten 
van patiëntenorganisaties en komt het op voor de belangen van 
mensen met reuma. Voor al deze zaken is geld nodig. Alle 
investeringen van het Reumafonds zijn te danken aan mensen 
die de strijd tegen reuma een warm hart toedragen. Het 
Reumafonds krijgt geen financiële overheidssteun. Elke 
nalatenschap is daarom van groot belang. 

Het Reumafonds draagt sinds 1997 het CBF-Keur: het keurmerk 
voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. Dat 
betekent dat u zeker weet dat het Reumafonds uw nalatenschap 
goed besteedt. 

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



UW NALATENSCHAP IS BELANGRIJK

Magriet Westra notarieel jurist
Reumafonds weet hoe belangrijk
nalatenschappen zijn voor het
onderzoek naar reuma:

“Nalatenschappen zijn een belangrijke 
levensader voor het Reumafonds. Bijna
een derde van de inkomsten voor de 
reumabestrijding is te danken aan 
mensen die het Reumafonds hebben
opgenomen in hun testament.”

FEITEN OVER REUMA

● ¼ van alle Europeanen heeft reuma
● 60% van alle mensen met reuma is jonger dan 65 jaar
● Circa 3000 kinderen in Nederland leven met reuma
● Reuma is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van 

ziekteverzuim

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



WAAR UW STEUN TOE LEIDT

1999

Eerste geregistreerde ‘biological’: een 
medicijn dat voornamelijk uit menselijk
eiwit bestaat en ontstekingseiwit of
afweercellen in het lichaam remt.

2001

Begin van het CHECK-onderzoek, 
waarin mensen met artrose in heup of 
knie ruim tien jaar lang worden gevolgd 
om de ziekte in kaart te brengen. Voor 
het eerst krijgt de wetenschap veel 
meer inzicht in de ontwikkeling van de 
ziekte.

2003

Het menselijk genoom is helemaal 
ontrafeld en in kaart gebracht. Ontdekt 
is dat tussen twee van de bijna 
honderd genen die bij reuma betrokken 
zijn, een schakelaar zit die genen aan 
en uit kan zetten. Verder onderzoek is 
nodig om te ontdekken hoe we deze 
kunnen beïnvloeden. 

2004

Onderzoekers van het VUmc in 
Amsterdam stellen een verband tussen 
ontstekingsreuma en hart- en 
vaatziekten vast. Voortaan kan een 
behandeling worden afgestemd op het 
voorkomen van deze ziekten.

2007

De eerste B-celremmer wordt 
geregistreerd. Deze nieuwe biological 
gaat het ontstaan en in stand houden 
van ontstekingen tegen. 

2009

Registratie van de eerste IL-6-remmer. 
Dit type biological blokkeert een van de 
vele interleukines die een rol spelen bij 
de ontstekingen en remt daardoor de 
ontstekingsreactie op een andere plek 
dan andere medicijnen. 

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



WAAR UW STEUN TOE LEIDT

2011

Gewrichtsdistractie-onderzoek wijst uit 
dat het tijdelijk uit elkaar houden van 
een knie- of enkelgewricht de pijn bij 
artrose vermindert en het kraakbeen 
helpt herstellen. 

2013

Slijtage is definitief een achterhaald 
begrip voor artrose. Artrose is een 
complexe reumatische aandoening met 
allerlei oorzaken. 

2014

Zelfmanagementtraining ‘Reuma 
uitgedaagd’ is uitgebreid. De cursus, 
binnenkort ook online, leert mensen 
met reuma om te gaan. 

Nabije toekomst

Er worden grote doorbraken verwacht 
op zowel de vaststelling als de 
behandeling van reuma en de genezing 
van vroege artritis. 

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen over nalaten? Bel het Servicebureau Schenken en Nalaten op: 020 589 64 50
 



WIJ ZORGEN VOOR EEN ZORGVULDIGE AFWIKKELING VAN UW NALATENSCHAP

nalatenschap
“Uit ervaring weet ik hoe bijzonder 
mensen het vinden om iets te 
kunnen betekenen voor de  
behandeling en genezing van 
kinderen en volwassenen met 
reuma. Want dát is wat een 
nalatenschap echt kan betekenen.”

Mocht u besluiten het Reumafonds op te nemen in uw testament dan 
gingen al velen u voor. Al deze mensen werden door ons persoonlijk 
begeleid. Deze persoonlijke begeleiding wordt door mensen erg op 
prijs gesteld. Het gaat tenslotte om een hele belangrijke beslissing.

Samen bespreken we de betekenis die uw nalatenschap heeft voor 
mensen met reuma, nu en in de toekomst. Wij zorgen voor een 
zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap, en helpen u waar nodig.

Servicebureau Schenken en Nalaten
Mr. Margriet Westra, notarieel jurist

Bel of stuur een e-mail voor vrijblijvend advies

T:  020 589 64 50
E: nalaten@reumafonds.nl
klik hier voor meer informatie

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het Reumafonds.

De band tussen het koningshuis en het Reumafonds bestaat al sinds 1951. Toenmalig Koningin Juliana werd beschermvrouwe toen 
het fonds 25 jaar bestond. Prinses Beatrix heeft met haar troonsbestijging in 1980 het beschermvrouwschap van haar moeder 
overgenomen.
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