
Fiscaal voordelig schenken 
aan het goede doel

Voordeel voor het goede doel én voor uDalweg 48

Postbus 430, 3700 AK  Zeist 

telefoon 030 69 22 242 

fax 084 22 66 294 

info@schenkservice.nl

www.schenkservice.nl

Schenkservice is een onderdeel van Intervivos BV

Concept akte van een periodieke schenking

Wilt u meer informatie over schenken aan het goede doel? Of 

wilt een persoonlijk gesprek om de specifieke voordelen voor u 

duidelijk in beeld te krijgen? Neem dan contact op met één van 

onze adviseurs. 

Contact adviseurs: 

mr. P.R. Duijzend

mr. R.C.A. van de Sandt



Schenken of nalaten
U kunt kiezen uit een eenmalige gift, periodiek schenken of het goede 

doel opnemen in uw testament. Voor het vastleggen in uw testament 

dient u een notaris te bezoeken. De notaris kan u informeren over de 

mogelijkheden.

Eenmalige gift
Giften zijn altijd welkom (Let op, voor u zijn deze niet altijd fiscaal aftrek-

baar). U kunt op de website van de instelling het rekeningnummer vin-

den en een bedrag overmaken. Indien u dit rechtstreeks doet met behulp 

van internetbankieren of een overschrijvingskaart van uw eigen bank zijn 

hieraan geen kosten verbonden voor het goede doel. Internetbetalings-

systemen, zoals IDeal,  rekenen kosten voor het gebruik ervan.  

Met een periodieke notariële schenking is het goede doel 
voor een langere periode verzekerd van financiële steun. 
U profiteert van een onbeperkte belastingaftrek door uw 
schenking op te voeren als persoonsgebonden aftrek-
post. 

Periodiek schenken
Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er pas wanneer men tussen 

de 1% en 10% van het bruto jaarinkomen schenkt. Voor de gemiddelde 

Nederlander is die fiscale drempel meer dan € 250,- per jaar. Slechts het 

meerdere is aftrekbaar. Deze fiscale drempels gelden niet als u in een 

schenkingsovereenkomst (vastgelegd in een notariële akte) uzelf ver-

bindt om minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag over te maken aan 

het goede doel. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning 

van een nut beogende instelling (goed doel) en gunt de donateur een 

volledige aftrek. Deze kunt u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. 

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking te-

rug. 

Hoeveel krijg ik terug?
Op de website van Schenkservice kunt u met de Schenkcalculator be-

rekenen hoeveel u terugkrijgt van uw schenking. Daarnaast is het ook 

mogelijk uit te rekenen hoeveel u extra kunt schenken om toch jaarlijks 

op hetzelfde nettobedrag van schenking uit te komen. 

Met Schenkservice schenkt u eenvoudiger, sneller en 
goedkoper dan wanneer u zelf naar de notaris gaat.  

Rekenvoorbeeld
U besluit uw jaarlijkse schenking aan stichting X om te zetten in een 

periodieke schenking. Normaal schenkt u € 200,- euro per jaar en dit 

bedrag wilt u netto blijven uitgeven. Het belastingvoordeel gaat dus naar 

het goede doel. Indien uw jaarinkomen  onder de € 17.000,- ligt, kunt 

u 34% meer schenken. Tussen de € 17.000,- en € 53.000,- is dit 41% 

respectievelijk 42% meer en boven de € 53.000,- zelfs 52% meer. Het 

resultaat ziet u hieronder.

 Bruto inkomen tussen bruto schenking     teruggave    netto  belasting-
    schenking teruggave % 

 € 0,- / € 17.000,- € 303,- € 103,- € 200,- 34%

 € 17.000,- / € 31.000,- € 339,- € 139,- € 200,- 41%

 € 31.000,- / € 53.000,- € 345,- € 145,- € 200,- 42%

 € 53.000,- / hoger € 417,- € 217,- € 200,- 52%

U betaalt de bruto schenking aan het goede doel. Na uw belastingaan-

gifte ontvangt u de teruggave. Netto verandert er niets voor u, maar kijkt 

u eens hoeveel er meer aan het goede doel wordt geschonken. Dit ge-

beurt minimaal vijf keer achter elkaar. De kosten voor de notariële akte 

zijn voor u niet aftrekbaar. Deze neemt het goede doel dan ook graag 

voor zijn rekening mits u gebruik maakt van het volmachtformulier of de 

website www.schenkservice.nl.  

De voordelen van periodiek notarieel schenken 
met behulp van Schenkservice 

• Via de Schenkservice methode is uw goede doel voor een 

langere periode verzekerd van een vast bedrag dat kan wor-

den aangewend voor langdurige en duurzame projecten. 

• Met Schenkservice haalt u het maximale voordeel uit uw 

schenking (zie rekenvoorbeeld).

• De notariële akte en de dienstverlening van Schenkservice 

zijn voor u geheel kosteloos.

• Met Schenkservice haalt u professionals in huis die de volle-

dige afwikkeling van uw schenking verzorgen. U hoeft dus ook 

geen notaris te bezoeken en uw schenking is gegarandeerd 

aftrekbaar.

• Met Schenkservice regelt u het eenvoudiger, sneller en goed-

koper dan wanneer u zelf naar de notaris gaat. 

U kunt met behulp van www.schenksevice.nl een periodieke schenking 

aanmaken. Wanneer u dit via het internet doet, krijgt u per e-mail een 

volmacht en een concept akte. Maakt u gebruik van het volmachtfor-

mulier, lees dan goed de instructies op het formulier en vul het volledig 

in. Stuur het formulier samen met de kopie(en) legitimatiebewijs naar 

Schenkservice.  

  

Help mee!
Goede doelen kunt u op diverse wijzen steunen. Wilt u de handen uit de mouwen steken? Neem dan contact op met het 
goede doel om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Indien u liever financieel bijdraagt, kunt u dit op verschillende manieren 
doen. 

Schenking
Een periodieke schenking dient vanwege de belastingaftrek vastgelegd te worden in een notariële akte. Kosten zijn voor de schenker niet af-

trekbaar. Omdat periodiek schenken ook voor de instelling een aantrekkelijke vorm van schenken is, draagt de bovengenoemde instelling de 

kosten.  

Schenking per jaar €                                     ,- (minimaal € 100,-). Zegge 

Ingaande                                     (jaartal). Gedurende een periode van                                     jaar (minimaal vijf jaar).

Indien ik voor de vervaldatum onverhoopt kom te overlijden vindt er geen uitkering plaats, ook niet naar tijdsgelang. Schenker verklaart door 

middel van ondertekening kennis te hebben genomen van de concept akte afgedrukt op de achterzijde van dit document en met de inhoud in te 

stemmen en geen prijs te stellen op een nadere toelichting van de inhoud van de akte door de notaris. 

Schenker geeft hierbij tevens machtiging aan de bovengenoemde instelling het bovengenoemde bedrag jaarlijks te incasseren van rekeningnum-

mer (Bank/Giro*)                                     (u wordt verzocht uw rekeningnummer in te vullen), voor het eerst direct na de schenking en de jaren 

daarop in december. Indien de instelling niet beschikt over een incasso machtiging wordt deze machtiging verleend aan Stichting Fondsenwer-

ving Algemeen Nut Beogende Instellingen onder de last het bedrag te storten op het rekeningnummer van de bovengenoemde instelling. Na de 

looptijd van de akte wordt de machtiging automatisch stopgezet. 

Bent u getrouwd/geregistreerd partner? Dan moet u volgens de wet (art 1.88 BW) beiden tekenen voor de geldigheid van dit document.

Getekend te: Op (datum):

Handtekening(en):

Schenker Echtgeno(o)te/geregistreerd partner*:

U wordt verzocht een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en (indien van toepassing) dat van uw 

echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner ter legitimatie bij te sluiten. U kunt dit sturen naar Schenkservice, Postbus 430, 3700 AK Zeist.

Naam:

Plaats:

KvK nr.:

Volmacht tot het doen van een periodieke schenking

Ondergetekende, hierna te noemen: schenker

Achternaam: Voornamen (voluit): m/v*

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: E-mail:

(indien van toepassing)

Gehuwd met/geregistreerd partner van*:

(die blijkens medeondertekening toestemming verleent tot het navolgende)

Achternaam: Voornamen (voluit): m/v*

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Schenker verklaart hierbij last en volmacht te geven aan een der medewerkers van Schenkservice, gevestigd te 3707 BJ Zeist, Dalweg 48 of een 

der medewerkers van het notariskantoor om namens schenker te verschijnen en de akte van schenking aan de hierboven genoemde instelling 

te tekenen en al datgene te doen wat ter zake voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken.

* Bent u ouder dan 65 jaar dan krijgt u tot € 17.000,- 16% terug en tussen de € 17.000,- en      
€ 31.000,- 24%. Optie is dan om via uw kinderen te schenken. Neem hiervoor contact op 
met Schenkservice. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.


