
Nalaten aan de Parkinson Vereniging

In goede
handen
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“Ik vind het belangrijk dat toekomstige parkinsonpatiënten  

toegang hebben tot betrouwbare informatie over de ziekte. 

Daarnaast vind ik het noodzakelijk dat de vereniging blijft 

investeren in wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan  

de kwaliteit van leven van de patiënt van nú.

Ik wil mensen die nalaten aan een goed doel adviseren om alert 

te zijn op de juiste schrijfwijze van de naam van het goede doel 

in het testament. Per abuis stond er in mijn testament de naam 

van een andere aan parkinson gerelateerde organisatie, terwijl 

ik expliciet aan de Parkinson Vereniging wil nalaten. Ik heb 

het testament toen laten aanpassen en dat brengt natuurlijk 

onnodige notariskosten met zich mee.

Een deel van mijn nalatenschap moet de Parkinson Vereniging 

besteden aan onderzoek en een deel aan verenigingsactiviteiten. 

Dat heb ik vastgelegd in mijn testament, omdat ik beide taken 

waardevol vind. Ik vind het een fijne gedachte dat als ik er straks 

niet meer ben, ik met mijn nalatenschap iets kan betekenen voor 

toekomstige parkinsonpatiënten en naastbetrokkenen.”

Mevrouw W.L. Doorn, parkinsonpatiënt

"Ik vind het belangrijk 

dat toekomstige 

parkinsonpatiënten 

toegang hebben tot 

betrouwbare informatie."

Mevrouw W.L. Doorn
“ Toen ik een testament liet 

opmaken, was het voor mij 

niet moeilijk om de Parkinson 

Vereniging als mede-erfgenaam 

te benoemen. Ik heb veel baat bij 

de informatie van de Parkinson 

Vereniging, zoals de brochures, 

het Parkinson Magazine en 

cursussen. Om die reden heb 

ik besloten een deel van mijn 

bezittingen na te laten aan de 

vereniging.”

Foto: Michael Lablans
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Nalaten aan de Parkinson Vereniging
De ziekte van Parkinson of een parkinsonisme grijpt enorm in op het leven van diegene 

met de ziekte, maar ook op het leven van de partner en/of mantelzorger en eventuele 

kinderen. Er bestaat helaas (nog) geen behandeling om de ziekte van Parkinson of 

parkinsonisme te genezen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Om mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen nu en in de toekomst 

goed te kunnen helpen, is uw steun hard nodig. Met uw nalatenschap kunt u ook na uw 

leven een waardevolle bijdrage geven aan mensen met de ziekte van Parkinson of een 

parkinsonisme.

Wat is een nalatenschap?
Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen én schulden die iemand bij zijn overlijden 

achterlaat. Bezittingen kunnen zijn: een huis, een geldbedrag of bijvoorbeeld een 

schilderij. Bij schulden kunt u denken aan een hypothecaire of een persoonlijke lening. 

Wilt u nalaten aan de Parkinson Vereniging, dan is het nodig om een testament op te 

maken. Heeft u geen testament? Dan bepaalt de wet wat er met uw bezittingen en 

schulden gebeurt. Volgens het erfrecht kunnen alleen echtgenoten, geregistreerde 

partners en familieleden erven. Met een testament kunnen ook mensen die geen familie 

zijn of goede doelen delen in uw erfenis. Voor het opstellen van een testament gaat u 

naar een notaris.

Met uw nalatenschap kunt 

u ook na uw leven een 

waardevolle bijdrage geven 

aan mensen met  

de ziekte van Parkinson  

of een parkinsonisme.

Inleiding

De Parkinson Vereniging zet zich in voor een 

betere kwaliteit van leven voor ruim 40.000 

mensen met de ziekte van Parkinson of een 

parkinsonisme in Nederland. Dit doen wij 

door patiënten samen te brengen, mee 

te laten praten en beslissen, informatie 

te verstrekken en wetenschappelijk 

onderzoek te initiëren en stimuleren voor 

de patiënt van nú. Met uw nalatenschap 

kunnen wij deze belangrijke taken ook 

blijven uitvoeren voor de patiënt van 

de toekomst. In deze brochure leest 

u waarom en hoe u de Parkinson 

Vereniging in uw nalatenschap kunt 

laten delen.
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Tip: vraag altijd om een offerte,  

want de kosten voor het opmaken  

van een testament kunnen per  

notaris verschillen.

 Laat u goed informeren door uw 

notaris over de verschillende 

mogelijkheden van nalaten aan  

een goed doel.

Leg uw wensen vast bij de notaris

Als u uw wensen op papier heeft en een  

notaris heeft gekozen, kunt u de notaris  

vragen om een inleidend gesprek waarin u  

uw wensen kenbaar maakt. De notaris zal u  

dan vertellen wat de mogelijkheden en 

kosten zijn voor het opmaken van een 

testament.

 Benoem iemand die uw  

nalatenschap mag afwikkelen

Bij het opstellen van uw testament kunt 

u iemand aanwijzen die uw nalatenschap 

afwikkelt volgens uw wensen. Dat kan een 

familielid, een bekende of uw notaris zijn. 

Deze persoon - executeur genoemd - is 

verantwoordelijk voor het afhandelen van  

uw nalatenschap. Denk bijvoorbeeld aan  

het regelen van uw uitvaart, opzeggen van  

de huurwoning of het verkopen van uw huis 

en het betalingen van schulden.  

Onder bepaalde voorwaarden is het ook 

mogelijk om de Parkinson Vereniging als 

executeur te benoemen. Neem voor meer 

informatie contact met ons op.

De notaris maakt uw testament op

Op basis van uw wensen stelt de notaris een 

ontwerptekst voor u op. Bij een volgende 

afspraak neemt u de tekst samen door en 

brengt u eventuele wijzigingen aan. Is alles 

naar wens, dan ondertekent u het testament. 

U krijgt hiervan een afschrift. Het origineel 

blijft in het archief van de notaris. De notaris 

schrijft het testament in bij het Centraal 

Testamentenregister in Den Haag.

Bewaar uw testament

Bewaar uw testament op een goed vindbare 

plaats. Kijk af en toe opnieuw naar uw 

testament. Staat u hier nog steeds achter? 

Verandert u later nog van gedachten, dan 

kunt u uw testament altijd wijzigen.

Erfstelling
Bij een erfstelling laat u in uw testament 

vastleggen dat de Parkinson Vereniging 

erfgenaam van (een deel van) uw 

nalatenschap wordt. U kunt de Parkinson 

Vereniging als enig erfgenaam benoemen, 

maar u kunt de vereniging ook samen 

met andere erfgenamen opnemen in uw 

testament. Het bedrag dat overblijft nadat 

alle kosten zijn betaald, wordt volgens de 

door u vastgestelde verhouding onder alle 

erfgenamen verdeeld.

Legaat
Een legaat is een duidelijk omschreven  

bedrag of bezit. Denk aan een vast 

geldbedrag, waardepapieren of bepaalde 

(roerende en/of onroerende) goederen.  

U kunt bijvoorbeeld uw familie tot 

erfgenaam benoemen en daarnaast een 

bepaald bedrag of bezit als legaat voor de 

Parkinson Vereniging bestemmen.  

De executeur (degene die uw 

nalatenschap afwikkelt) zorgt ervoor 

dat het legaat aan de vereniging wordt 

uitgekeerd voordat uw nalatenschap onder 

de erfgenamen wordt verdeeld.

Fonds op naam
Wilt u dat uw nalatenschap concreet 

wordt besteed aan een specifiek 

(onderzoeks)project? Overweeg dan om 

in uw testament een fonds op naam op 

te richten. Hiermee kunt u uw naam of 

die van een dierbare blijvend verbinden 

aan bijvoorbeeld parkinsononderzoek. 

Uw notaris vertelt u graag meer over de 

mogelijkheden en voorwaarden. Met de 

Parkinson Vereniging kunt u overleggen 

over het type (onderzoeks)project 

waarvoor u wilt kiezen.

Manieren van 
nalaten aan 
de Parkinson 
Vereniging

Wanneer u wilt nalaten aan de  

Parkinson Vereniging zijn er  

verschillende mogelijkheden.

)

Waar moet u  
aan denken bij 
nalaten aan 
de Parkinson 
Vereniging?

Denk goed na over uw wensen  

ten aanzien van uw testament.   

U kunt beginnen met het maken 

van een lijst van uw belangrijkste 

bezittingen en de precieze namen 

van de personen en goede doelen  

aan wie u wilt nalaten.

)
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De Parkinson Vereniging is voor ons dé plek waar we waardevolle contacten hebben opgedaan en 

veel belangrijke informatie vandaan hebben gehaald. Ook over moeilijk bespreekbare onderwerpen. 

Nu willen we nalaten aan de Parkinson Vereniging om daarmee het belangrijke werk voor 

parkinsonpatiënten te blijven ondersteunen. We weten dat onze nalatenschap in goede handen is  

bij de Parkinson Vereniging!”

De heer en mevrouw Van Poppel, parkinsonpatiënt en mantelzorger

"We weten dat onze 

nalatenschap in 

goede handen is bij de 

Parkinson Vereniging!"

De heer en mevrouw  
Van Poppel

“Anderhalf jaar na mijn diagnose - ik was toen 39 jaar - meldden mijn vrouw en ik ons 

aan als vrijwilligers bij de Parkinson Vereniging, omdat we dachten dat de vereniging 

wel jonge mensen kon gebruiken. Dat was ook zo. In al die jaren organiseerden we 

verschillende cursussen en bijeenkomsten en hielden we vele spreekbeurten.

Foto: Michael Lablans
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De Parkinson Vereniging is een onmisbare professionele steun 

voor en door mensen die zelf, of in hun directe omgeving, te maken 

hebben gekregen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen. 

Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die hun 

kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel 

mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn.  

De vereniging geeft voorlichting, stimuleert wetenschappelijk 

onderzoek en ontwikkeling, behartigt belangen en organiseert 

bijeenkomsten in een van de vele Parkinson Cafés.

Ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische 

hersenaandoening. De zenuwcellen in de ‘zwarte kern’ sterven 

langzaam maar zeker af. Deze zenuwcellen produceren de stof 

dopamine, een ‘boodschapperstof’ die ervoor zorgt dat het lichaam 

de juiste signalen ontvangt om de opdrachten van de hersenen 

uit te voeren. Door het afsterven van de zenuwcellen ontstaat een 

tekort aan dopamine. Het gevolg is dat de hersenen verkeerde 

signalen afgeven aan andere hersengebieden. De ‘automatische 

piloot’ gaat haperen. Dit leidt ertoe dat parkinsonpatiënten moeite 

hebben met het oppakken van kleine voorwerpen, het maken van 

vloeiende bewegingen en dat er traagheid, bewegingsarmoede, 

stijfheid, beven en cognitieve problemen kunnen ontstaan, zoals 

besluiteloosheid en gebrek aan initiatief. Het is (nog) niet bekend 

waardoor deze zenuwcellen afsterven. 

Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging, opgericht in 

1977, is dé organisatie voor iedereen 

die te maken krijgt met de ziekte van 

Parkinson of een parkinsonisme.  

De vereniging zet zich in voor verhoging 

van de kwaliteit van leven van mensen 

met de ziekte van Parkinson of een 

parkinsonisme door verbetering van  

zorg en ondersteuning. Dit doet zij  

onder meer door het versterken van  

het patiëntenperspectief in de zorg.

Parkinsonismen
De Parkinson Vereniging zet zich ook in voor mensen met een 

parkinsonisme. Dit is een verzamelnaam voor neurologische 

aandoeningen die in meerdere opzichten grote gelijkenis vertonen 

met de ziekte van Parkinson. Voor een deel leiden de verschillende 

parkinsonismen tot dezelfde verschijnselen waarbij gedacht 

moet worden aan stijfheid, bewegingstraagheid en een strakke 

gelaatsuitdrukking. Een verschil met de ziekte van Parkinson is dat 

andere delen in de hersenen al evenzeer aangetast raken.  

Daarnaast heeft medicatie die wordt voorgeschreven voor de 

ziekte van Parkinson weinig of geen effect bij mensen met een 

parkinsonisme.

) Uitgebreidere informatie over de ziekte van Parkinson en 

parkinsonismen vindt u op de website van de vereniging:  

www.parkinson-vereniging.nl.
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Onder het thema ‘Meten is weten’ doet mijn groep onderzoek naar het meten van de klinische 

kenmerken. Wij proberen de verschillen tussen patiënten beter te begrijpen door deze informatie te 

koppelen aan bevindingen van neuroradiologisch en genetisch onderzoek. Met die kennis komt een 

grote droom dichterbij, namelijk behandeling op maat met geneesmiddelen. Ik wil zo een wezenlijke 

bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met parkinson.  

Voor onderzoek is veel geld nodig. De Parkinson Vereniging subsidieert wetenschappelijk onderzoek.”

Prof. dr. J.J. van Hilten, neuroloog Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en hoogleraar 

bewegingsstoornissen in de neurologie, waaronder de ziekte van Parkinson.

Tevens is hij voorzitter van de Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging.

"Ik wil een wezenlijke 

bijdrage leveren aan 

de verbetering van  

de kwaliteit van leven 

van mensen met 

parkinson."

Prof. dr. J.J. van Hilten

“Al vele jaren doe ik onderzoek naar de ziekte van Parkinson. De ene patiënt is de 

andere niet: parkinsonpatiënten verschillen onderling vaak aanzienlijk in de soort 

verschijnselen waar zij last van hebben. Dat geldt ook voor de ernst en progressie van 

de ziekte en de mate waarin men last heeft van bijwerkingen van medicatie. 

Foto: Michael Lablans
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Erfbelasting
Als iemand iets van u erft, wordt daarover belasting geheven.  

Dit wordt erfbelasting genoemd. De Parkinson Vereniging is door 

de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft de vereniging geen 

belasting te betalen over de ontvangen erfenissen. Dat betekent 

dat wij 100% van de ontvangen erfenissen kunnen inzetten voor 

een betere kwaliteit van leven voor mensen met parkinson(isme).  

 

De ANBI-status wordt niet zomaar verkregen. Hiervoor moeten 

wij aan strikte voorwaarden voldoen. De status biedt niet alleen 

fiscaal voordeel, maar geeft u óók de zekerheid dat uw geld goed 

terechtkomt.

Belangrijk om te weten Notities

Gegevens Parkinson Vereniging
Statutaire naam Parkinson Vereniging

Adres   Kosterijland 12, 3981 AJ  Bunnik

Postadres  Postbus 46, 3980 CA  Bunnik

Telefoonnummer 030-656 13 69

E-mailadres  info@parkinson-vereniging.nl

Rechtsvorm  Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

  (statuten in notariële akte)

KvK-nummer 40476519

IBAN  NL31 INGB 0003 7877 00

)

Nadere informatie
Voor nadere informatie over nalaten, kunt u contact opnemen met  

de fondsenwerver van de Parkinson Vereniging: 030-656 13 69  

of info@parkinson-vereniging.nl.

U kunt ook via andere kanalen informatie inwinnen over nalaten:

  Notariswebsite: www.notaris.nl

   Notaristelefoon: 0900-346 93 93 

op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur (€ 0,80 p/m)

   Belastingdienst: www.belastingdienst.nl of 0800 – 0543 (gratis)

De Belastingdienst geeft informatie over de  

regels bij erfenissen. Zie www.belastingdienst.nl  

voor actuele informatie.
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