
Schenken en de belastingaangifte
Giften aan Stichting Gemeente Opbouw in België (en andere zogenoemde Algemeen Nut Beogende In-
stellingen, ANBI’s) zijn in Nederland aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Omdat er een drempel geldt 
van 1 procent van het inkomen, is alleen wat je boven deze 1 procent schenkt aftrekbaar. De aftrek van alle 
giften bij elkaar kan echter niet meer zijn dan 10 procent van datzelfde inkomen.  
Die drempels gelden echter niet als er een overeenkomst wordt opgemaakt waarin de schenker aangeeft ge-
durende minstens 5 jaar een vastgesteld bedrag te schenken. Het geschonken bedrag is dan volledig aftrek-
baar. Tot nu toe moest zo’n schenking notarieel worden vastgelegd. Dat bracht uiteraard kosten en moeite 
met zich mee. Die belemmering is met ingang van 2014 weggenomen. Een schriftelijke overeenkomst tus-
sen de schenker en de ‘ANBI’ is nu voldoende om aan de drempels voor aftrek te ontkomen.  

Periodieke overeenkomst
Voor wie een periodieke overeenkomst interessant is: als u klikt op onderstaande link ziet u een op basis 
van de website van de Belastingdienst gemaakte overeenkomst. Deze is reeds ingevuld met de gegevens 
van Stichting Gemeente Opbouw in België. Ook is erin opgenomen dat bij vermindering van inkomen van 
de schenker door bijvoorbeeld werkloosheid of invaliditeit de overeenkomst (zonder fiscale gevolgen) kan 
worden opgezegd. 

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België
De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar:

................................ 



1. Verklaring gift 

De ondergetekende (naam schenker) …………………………………………..………………….......…… 
verklaart een gift te doen aan Stichting Gemeente Opbouw in België (Stichting G.O.B.), vestigingsplaats 
Nieuw-Vennep.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen van € …………………… per jaar/maand,

bedrag per jaar in letters      ………………………………………………......…………   
die gedurende minstens vijf jaar worden betaald en uiterlijk eindigen bij: 
- het overlijden van de schenker 
- het overlijden van een ander dan de schenker 
- vermindering van inkomen door bijvoorbeeld werkloosheid of invaliditeit.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? 
Vul dan de naam in van die persoon                                                  ……………….………………………...  
 

  en de geboortedatum                              …………………………….…………... 
 

2. Looptijd van de gift 

Wat is de looptijd van de gift?                           5 jaar /  …. jaar (minstens 5 jaar) /  onbepaalde tijd   

In welk jaar vindt de eerste betaling plaats? ………… 

3. Gegevens schenker 

Naam en voornamen voluit              ..............................………       …………....………………..…………

Geboortedatum    ………………………..  BSN/sofinummer ………….….…........….

Straat en huisnummer   …………………..............................…………………..…………….. 

Postcode en woonplaats   ………………………………. Land ………………...……………..

Telefoonnummer of emailadres ………………………………………………….. 

4. Ondertekening schenker 
              Plaats ……………………….........……        Datum  ….........……....……………..

                                       Handtekening schenker  ..………………………………............…………….. 

EXEMPLAAR VOOR SCHENKER

z.o.z.



DOOR STICHTING GEMEENTE OPBOUW IN BELGIË IN TE VULLEN:

7. Gegevens instelling of vereniging 

Naam instelling    Stichting Gemeente Opbouw in België 
Vestigingsplaats    Nieuw-Vennep.
RSIN/fiscaal nummer    816091316

Transactienummer    ……

8. Ondertekening namens Stichting Gemeente Opbouw in België 

Naam      …………………………………………………..

Functie     …………………………………………………..

Plaats      …………………………………………………..

Datum     …………………………………………………..

Handtekening namens Stichting Gemeente Opbouw in België ....………………………………………..

5. Gegevens partner schenker (indien van toepassing) 

Naam en voornamen voluit               ..............................………       …………....………………..………

Geboortedatum    …………………………  BSN/sofinummer …………………….

Straat en huisnummer   ………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   ……………………………….. Land  …………   ………………

Telefoonnummer of emailadres …………………………………………............................……….. 

6. Ondertekening partner schenker
                             Plaats …………...…….........……        Datum ….........……………….....

Handtekening partner schenker       ..........................………………...........................………………..



1. Verklaring gift 

De ondergetekende (naam schenker) …………………………………………..………………….......…… 
verklaart een gift te doen aan Stichting Gemeente Opbouw in België (Stichting G.O.B.), vestigingsplaats 
Nieuw-Vennep.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen van € …………………… per jaar/maand,

bedrag per jaar in letters      ………………………………………………......…………   
die gedurende minstens vijf jaar worden betaald en uiterlijk eindigen bij: 
- het overlijden van de schenker 
- het overlijden van een ander dan de schenker 
- vermindering van inkomen door bijvoorbeeld werkloosheid of invaliditeit.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? 
Vul dan de naam in van die persoon                                                  ……………….………………………...  
 

  en de geboortedatum                              …………………………….…………... 
 

2. Looptijd van de gift 

Wat is de looptijd van de gift?                           5 jaar /  …. jaar (minstens 5 jaar) /  onbepaalde tijd   

In welk jaar vindt de eerste betaling plaats? ………… 

3. Gegevens schenker 

Naam en voornamen voluit              ..............................………       …………....………………..…………

Geboortedatum    ………………………..  BSN/sofinummer ………….….…........….

Straat en huisnummer   …………………..............................…………………..…………….. 

Postcode en woonplaats   ………………………………. Land ………………...……………..

Telefoonnummer of emailadres ………………………………………………….. 

4. Ondertekening schenker 
              Plaats ……………………….........……        Datum  ….........……....……………..

                                       Handtekening schenker  ..………………………………............…………….. 

EXEMPLAAR VOOR  STICHTING GEMEENTE OPBOUW IN BELGIË

z.o.z.



DOOR STICHTING GEMEENTE OPBOUW IN BELGIË IN TE VULLEN:

7. Gegevens instelling of vereniging 

Naam instelling    Stichting Gemeente Opbouw in België 
Vestigingsplaats    Nieuw-Vennep.
RSIN/fiscaal nummer    816091316

Transactienummer    ……

8. Ondertekening namens Stichting Gemeente Opbouw in België 

Naam      …………………………………………………..

Functie     …………………………………………………..

Plaats      …………………………………………………..

Datum     …………………………………………………..

Handtekening namens Stichting Gemeente Opbouw in België ....………………………………………..

5. Gegevens partner schenker (indien van toepassing) 

Naam en voornamen voluit               ..............................………       …………....………………..………

Geboortedatum    …………………………  BSN/sofinummer …………………….

Straat en huisnummer   ………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   ……………………………….. Land  …………   ………………

Telefoonnummer of emailadres …………………………………………............................……….. 

6. Ondertekening partner schenker
                             Plaats …………...…….........……        Datum ….........……………….....

Handtekening partner schenker       ..........................………………...........................………………..


