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dat het hardst nodig is. Want 
mensen die gewond of op de 
vlucht zijn, kunnen niet wachten. 
Zij proberen te overleven en 
hebben iedere dag medische zorg, 
water, eten en onderdak nodig.

Juist daarom is het voor ons zo 
belangrijk om de zekerheid te 
hebben dat wij direct in actie 
kunnen komen. Hierbij hebben wij 
de hulp van anderen nodig. Van 
mensen zoals u, die ons in staat 
stellen om medische zorg te bieden 
aan diegenen in acute nood, zodra 
dat nodig is. 

Ik wil u heel erg bedanken voor uw 
betrokkenheid bij ons werk en uw 
interesse om ons te steunen met 
een periodieke schenking. 

Zekerheid geven

Elke dag zien onze teams hoe 
mensen in crisissituaties dubbel 
worden getroffen omdat zij niet de 
zorg krijgen die ze nodig hebben.
Zwangere vrouwen in Afghanistan 
die uren moeten reizen om een 
ziekenhuis te bereiken, ernstig zieke 
COVID-19 patiënten die nergens 
terecht kunnen voor medische 
zorg. Of de mensen in Jemen die 
dag in dag uit kampen met oorlog, 
levensbedreigende ziekten en 
ondervoeding.

Artsen zonder Grenzen kan deze 
noodsituaties niet stoppen of
voorkomen. Wat we wél kunnen is 
de slachtoffers de helpende hand 
reiken en naast hen staan zolang 
dit nodig is. Daarom zetten onze 
teams alles op alles om medische 
hulp te bieden, nóg meer leed te 
voorkomen en ons uit te spreken 
over onrecht dat we zien.

Wat ons drijft, is een verschil willen 
maken voor mensen in nood. Wat 
ons kenmerkt, is de compassie, de 
kunde en capaciteit om snel goede 
medische hulp te verlenen bij 
acute crisissituaties, daar waar 

‘Wat ons drijft, is een 
verschil willen maken 
voor mensen in nood.’

Judith Sargentini,
adjunct-directeur
Artsen zonder Grenzen

Een verpleegkundige helpt 
een patiënt naar een kliniek in 
Baradères, Haïti. 

De 109-jarige Bonifácia 
de Oliveira is met COVID-19 
opgenomen in het ziekenhuis 
van Tefe, Brazilië. Enkele weken 
later kon ze het ziekenhuis
weer gezond verlaten. 
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Hadeel Ghazi, 12 
maanden oud, is met 
ademhalingsproblemen 
binnengebracht in ons 
moeder- en kindziekenhuis 
in Houban, Jemen. 
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Verschil maken  
voor mensen in nood

‘Ik hoef me nooit af te 
vragen waarom ik ’s 
ochtends opsta. We 
kunnen slachtoffers 
van geweld en onder-
voede of zieke kinde-
ren écht helpen.’

Mensen in acute nood die medi-
sche zorg nodig hebben, maar
die niet krijgen. Die mensen wil 
Artsen zonder Grenzen helpen. 
Ongeacht hun ras, politieke over-
tuiging of religie. 

Direct handelen
Wij willen een verschil maken voor 
mensen in nood. Dat doen wij door 
te handelen, overal ter wereld, met 
onze eigen artsen, verpleegkundi-
gen en andere specialisten. Samen 
met medewerkers uit de project-
landen behandelen zij slachtoffers 
van oorlogen, epidemieën en 
rampen.

Medische hulp én pleitbezorging
Onze teams bieden medische hulp, 
geven psychosociale zorg, verzor-
gen schoon water en delen (medi-
sche) hulpgoederen uit. En zij 
helpen door onacceptabele situa-
ties wereldkundig te maken. In veel 
gebieden waar Artsen zonder 
Grenzen werkt, worden de mensen-
rechten op grote schaal geschon-
den. Dan is medische zorg alleen 
niet genoeg. Wij spreken macht-
hebbers aan over deze misstanden 
en roepen op tot actie. 

Tropenarts Florien Oudenaarden

Cruciale steun
Wij willen hulp geven daar waar 
hulp het hardst nodig is. Daarvoor 
is het belangrijk dat wij zelf kunnen 
bepalen waar, aan wie en hoe wij 
hulp verlenen. De onvoorwaarde-
lijke financiële steun van het 
publiek is essentieel: het geeft ons 
de vrijheid om onmiddellijk in actie 
te komen wanneer dat nodig is.

Binnen 48 uur
Bijvoorbeeld bij rampen. Dan gaan 
wij meteen aan de slag: binnen 48 
uur kunnen wij ter plaatse zijn. Met 
mensen, medicijnen, waterpompen, 
dekens en ander noodhulpmateri-
aal. Onze hele organisatie staat in 
het teken van het verlenen van 
levensreddende hulp: onafhanke-
lijk, zelf en ter plaatse.

• Bij oorlogen en gewapende conflicten, als mensen 
gewond raken of door geweld afgesloten raken van 
medische zorg.

• Bij natuurrampen, als noodhulp acuut nodig is om te 
kunnen overleven.

• Bij epidemieën en ziekte-uitbraken van bijvoorbeeld 
cholera, mazelen of ebola.

• Bij acute gezondheidscrises, zoals een opmars van 
ziekten als tuberculose of aids of als er sprake is van 
acute, ernstige ondervoeding.

• Als mensen op de vlucht slaan en in primitieve 
omstandigheden moeten leven.

• Als mensen lijden onder geweld, mishandeling of 
onderdrukking en met opzet uitgesloten worden van 
basisvoorzieningen als medische zorg.

Wanneer komen onze 
hulpverleners in actie?

Ons medisch team behandelt een jongen die gewond raakte tijdens confrontaties
met de Israelische politie. Palesteinse gebieden.
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Hoe werkt  
periodiek 
schenken?

Een periodieke schenking is een 
structurele gift die schriftelijk is 
vastgelegd in een schenkingsover-
eenkomst. De looptijd van de over-
eenkomst is minimaal vijf jaar. Elk 
jaar schenkt u een vast bedrag.

Belastingvoordeel
Periodiek schenken met een schen-
kingsovereenkomst levert u belas-
tingvoordeel op. Bij een periodieke 
schenking aan ons kunt u namelijk 
tot 40 procent terugkrijgen. Zo kunt 
u ons met een hoger bedrag steu-
nen, zonder dat het u iets extra’s 
kost. Krijgt u normaal al belasting-
voordeel? Periodiek schenken is 
dan mogelijk extra voordelig.

Volledig naar ons werk
Ook voor ons is het voordeliger. 
Artsen zonder Grenzen hoeft 
namelijk geen schenkbelasting te 
betalen over uw schenking. Dat 
betekent dat het geld volledig aan 
ons werk kan worden besteed.

Een van de voorwaarden van de Belastingdienst om uw periodieke 
schenking af te mogen trekken van uw belastbaar inkomen is dat 
het goede doel een status heeft als algemeen nut beogende instel-
ling (ANBI). Artsen zonder Grenzen heeft een ANBI-status. Het is 
overigens mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in een 
schenkingsovereenkomst. Dit is een zogeheten combi-schenking.

Schenking zonder schenkingsovereenkomst

Inkomstenbelasting  37,1%         49,5% 

Jaarlijkse schenking  €150  €300

Teruggave via belastingaftrek  €0  €0 

Uw nettoschenking  €150  €300

Schenking met schenkingsovereenkomst

Inkomstenbelasting  37,1%        *49,5% 

Jaarlijkse schenking met schenkingsovereenkomst  €238  €500 

Teruggave via belastingaftrek  €88  €200 

Uw nettoschenking  €150  €300

Wilt u uw eigen berekening maken? Ga dan naar  
www.artsenzondergrenzen.nl/schenkcalculator

Rekenvoorbeeld
De hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw 
schenking bepalen hoeveel belastingvoordeel u 
krijgt. Maar hoe werkt het nou precies? We laten 
het zien met een simpel rekenvoorbeeld:

Een donateur van Artsen zonder Grenzen ver-
dient € 40.000 per jaar. Het belastingtarief is 
37,1 procent. Tot voor kort gaf hij € 150 aan giften 
per jaar. U mag giften aftrekken van uw belast-
baar inkomen als de hoogte van de giften tussen 
één en tien procent van dat verzamelinkomen 
bedraagt. De giften van deze donateur zijn niet 
aftrekbaar, omdat het onder de drempel van 
één procent valt.

Maar wanneer deze donateur een schenkings-
overeenkomst heeft, is zijn schenking wel fiscaal 
aftrekbaar. Als hij nu € 238 overmaakt aan 
Artsen zonder Grenzen, krijgt hij € 88 terug van 
de belasting. Zijn nettoschenking blijft € 150.

Badro Noor Mohammad wordt behandeld 
voor resistente tuberculose in ons behandel- 
centrum in Kandahar, Afghanistan. Ook haar 
7-jarige dochter is hier patiënt. 

Met de hulp van onze 
fysiotherapeute leert de 
11-jarige Ahmed Darwesch 
weer lopen. De jongen raakte 
gewond tijdens een explosie 
in Jemen. 
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 *Vanaf 2020 wordt het jaarlijkse tarief van aftrekposten in de hoogste belastingschijf

geleidelijk verminderd van 46% naar 37,05% in 2023. Dit betekent dat u in 2022 over al uw aftrekposten in         

de hoogste belastingschijf maximaal 40% belasting terugkrijgt. 
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Opmaken van een 
schenkingsovereenkomst
Wat stel je vast in een schenkings-
overeenkomst? U kiest een vast 
bedrag dat u jaarlijks aan Artsen 
zonder Grenzen schenkt. Dit 
bedrag legt u voor minimaal vijf 
jaar vast. De hoogte van het 
bedrag bepaalt u zelf. Wij vragen 
echter wel een minimum van € 50, 
vanwege administratieve kosten.

Drie eenvoudige stappen
De schenking wordt door ons in een 
schenkingsovereenkomst vastge-
legd. Dat gebeurt in drie eenvou-
dige stappen. 

Op onze kraamafdeling in Beirut, Libanon, 
krijgt de pas bevallen Naeema voorlichting 
over de zorg voor haar baby. 

Met € 125 kunnen wij speciale energierijke voeding 
kopen om 5 ondervoede kinderen in 5 weken weer 
op de been te helpen.

Met € 240 kunnen wij ACT-combinatie-pillenkuren 
kopen om 375 volwassenen binnen 3 dagen van 
malaria te genezen.

Met € 375 kunnen wij vaccins kopen om ruim 1.500 
kinderen tegen mazelen in te enten. Mazelen maakt 
veel slachtoffers onder kinderen.

Wat kunnen wij met uw schenking doen?

Onze logistiek medewerker vult een tank met schoon 
water in een vluchtelingenkamp in het noordwesten van 
Syrië. 

1 

2 

3 

U vult een schenkings- 
formulier in.

U stuurt het  
schenkingsformulier naar 
ons op.

U ontvangt van ons binnen 
drie weken uw schenkings- 
overeenkomst.
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Schenkingsovereenkomst  
ontvangen! En dan?
Elk jaar schenkt u het door u geko-
zen bedrag in de door u gekozen 
termijnen. Dat kan in één keer, 
maar ook via een vast bedrag per 
maand. Sluit u de overeenkomst af 
gedurende een jaar? Het bedrag 
wordt dan verdeeld over de rest 
van het jaar op basis van de door u 
gekozen termijnen. Eerdere dona-
ties in het jaar aan Artsen zonder 
Grenzen tellen overigens niet mee 
voor het jaarbedrag van de perio-
dieke schenking.

Aanvragen overeenkomst
U vraagt een schenkingsovereen-
komst aan met het speciale schen-
kingsformulier. Dat vindt u bij deze 
brochure of vraagt u bij ons aan 
(zie achterzijde voor contact- 
gegevens).

U kunt ook rechtstreeks een 
 digitaal formulier invullen op onze 
website. Ga hiervoor naar  
www.artsenzondergrenzen.nl/
periodiekschenken

• U mag het gehele bedrag van de 
periodieke schenking aftrekken van uw 
belastbaar inkomen.

• De fiscus betaalt een aanzienlijk deel  
van uw schenking.

• Ook als u al gebruik maakt van de 
reguliere aftrek is periodiek schenken 
voordelig.

• Artsen zonder Grenzen is voor minimaal 
vijf jaar verzekerd van uw steun.

• Uw gehele gift komt ten goede aan 
Artsen zonder Grenzen, omdat wij  
geen schenkbelasting hoeven te betalen 
over giften.

Periodiek schenken:  
alle voordelen op een rij

Meer informatie
Heeft u vragen over periodiek schenken? Neem dan 
contact op met Amita Ramai van onze donateurs-
administratie. De informatie die u met ons deelt, wordt 
uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Telefoon
020 520 8999
E-mail
schenking@artsenzondergrenzen.nl

Voor vragen over belastingen en toeslagen:
Belastingtelefoon
0800 0543 (gratis)
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Artsen zonder Grenzen 
Plantage Middenlaan 14 
1018 DD Amsterdam 
 
Postbus 10014  
1001 EA Amsterdam 
 
Telefoon:  
020 - 520 8700 
 
E-mail:  
info@artsenzondergrenzen.nl 
 
Website:  
www.artsenzondergrenzen.nl 
 

  @AzG_nl 
  /noodhulp 
 /artsenzondergrenzen

  /artsenzondergrenzen

 
 Coverfoto: Een kind met een vermoedelijke 
longontsteking wordt geëvacueerd uit 
de sloppenwijk Praia Nova naar het 
gezondheidscentrum van Punta Gea, 
Mozambique. Foto: Pablo Garrigos/AzG


