
Schenkingen en 
legaten



Doelstelling /werkwijze en financiering
Het fonds heeft als doelstelling financiële ondersteuning te bieden 
aan mensen met een beperking en zo hun bestaan te verrijken. Het 
fonds wil de persoonlijke wens of behoefte van een cliënt waar 
mogelijk ondersteunen. Wij hebben de kanalen om de middelen op 
de juiste plek te krijgen.
Bronnen voor deze bestedingen zijn naast opbrengsten uit ver-
mogen (rente en dividend) giften(schenkingen) en of ontvangen 
legaten en donaties. 

Toekomstvisie
Wij willen bij meer cliënten, hun familie en begeleiders bekend 
worden en zo meer aanvragen voor ondersteuningsuitkeringen aan 
mooie initiatieven en activiteiten toewijzen.
Daarnaast willen wij ons richten op optimaliseren van inkomsten 
om op ook op langere termijn onze doelstellingen te kunnen blijven 
uitvoeren, door en met behulp van derden:
• actief vermogensbeheer 
• werving van middelen door schenkingen en of legaten 

Schenken aan goede doelen in 2019
De regelgeving voor goede doelen is complex en continu aan ver-
anderingen onderhevig. Als u ons een schenking wil doen is er een 
aantal zaken waar u rekening mee moet houden. 
Schenkingen en met name periodieke schenkingen aan ANBI 
Stichtingen zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. (ANBI 
is een algemeen nut beogende instelling door de belastingdienst 
erkend als goed doel en waar voldaan wordt aan de regelgeving). 
Wij verwijzen naar de website van de belastingdienst.
Ons Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde is sinds 2008 een 
ANBI instelling.

Periodiek of eenmalig schenken
Schenkingen aan een goed doel kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor 
de belasting vermindert u dan uw inkomen, waardoor u minder 
belasting hoeft te betalen. De schenking kost u zo minder dan het 
bedrag dat u schenkt. Een gedachte kan ook zijn: door dit belasting-
voordeel kunt u meer schenken.
De inkomstenbelasting kent twee soorten schenkingen (ook wel 
giften genoemd).
• periodieke schenkingen en 
• schenkingen die dat niet zijn. 

Een periodieke schenking leidt meestal tot een groter fiscaal 
voordeel.



Er is sprake van een periodieke schenking als aan de volgende drie 
voorwaarden wordt voldaan:
1. U legt de schenkingsafspraken vast in een schenkingsovereenkomst
2 U schenkt gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks een gelijk bedrag 
 (effectief 4 jaar en één dag)
3. De schenkingen stoppen als u eerder overlijdt.

U verbindt zich met een periodieke schenking dus voor een langere 
periode aan hetzelfde goede doel. En daar wordt u voor beloond. De 
schenkingen zijn namelijk onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar 
inkomen. Indien u een periodieke gift wil doen, maakt de penning-
meester van het Fonds de standaard overeenkomst op (voor minimaal 
5 jaar). Na ondertekening door uzelf en het fonds kan uw periodieke 
bijdrage door het Fonds worden geïncasseerd.
(Periodiek kan zijn 1 x per jaar, of 1 x per kwartaal of iedere maand).

Als we niet te maken hebben met een periodieke schenking, is sprake 
van een andere schenking. Er gelden dan beperkingen voor de af-
trekbaarheid, door een drempel en een plafond. De schenkingen zijn 
aftrekbaar voor zover deze samen zowel 60 euro als 1% van uw verza-
melinkomen te boven gaan en vervolgens tot ten hoogste 10% van uw 
verzamelinkomen. Ook moet u schriftelijk kunnen bewijzen dat u de 
schenking heeft gedaan. Voor partners worden de giften en verzamel-
inkomens samengevoegd.

Wordt uw grote gift openbaar?
Het kabinet heeft recentelijk het Wetsvoorstel transparantie maat-
schappelijke organisaties gepubliceerd; deze wet verplicht onder meer 
goede doelen om grote donaties van € 15.000 of meer openbaar te 
maken. 
Ook moeten zij de naam en woonplaats van de donateur vermelden. 
Er is veel kritiek gekomen op dit wetsvoorstel. Grote gevers vrezen 
met hun grote giften in de publiciteit te komen en instellingen vrezen 
minder grote giften te ontvangen. De bal ligt nu bij het kabinet: leidt 
de kritiek tot een aanpassing van het wetsvoorstel of misschien zelfs 
tot het schrappen van het wetsvoorstel? Het is afwachten. Hoe dan 
ook, dit is meer een ontwikkeling voor toekomstige schenkingen en 
niet voor de schenking die u op dit moment doet.

De giftenaftrek wordt beperkt
Het kabinet wil het belastingvoordeel van veel aftrekposten 
verminderen voor mensen met de hoogste inkomens in box 1 
(vanaf ruim € 68.500). Deze aftrekbeperking begint in 2020. 
Vanaf dat jaar is het maximale aftrektarief waartegen men aftrekbare 
giften kan verrekenen, lager dan het toptarief in box 1.



Een 5-jarige periodieke gift die begint in 2019 eindigt in 2023. 
Afhankelijk van uw inkomenssituatie neemt de netto last dus 
steeds wat toe.

Schenken vanuit de BV
Als u aandeelhouder en bestuurder bent van een BV, kunt u over-
wegen om vanuit deze BV te schenken. Kijkt u daarbij dan of zo’n 
schenking gunstiger is dan een privé schenking. Op dit moment 
denken we dan aan de mogelijke aftrek tegen het maximale tarief 
in box 1 van 51,75%. Dit zou een groter voordeel kunnen opleveren 
dan schenken vanuit de BV. Vanaf 2023 is de maximale aftrek in box 
1 echter afgerond 37%. Bij een schenking vanuit de BV moeten we 
kijken naar de combinatie van de heffing van inkomstenbelasting 
(ook wel: aanmerkelijkbelangheffing in box 2) en vennootschapsbe-
lasting (in de BV). Dat leidt in de regel tot een groter voordeel dan 
afgerond 37%. In de toekomst zal schenken vanuit de BV dus vaker 
gunstig zijn.

Overleg bij grote schenking
Als u een grotere schenking doet aan een goed doel, is dat op 
zichzelf al reden genoeg om goed te kijken naar de fiscale gevolgen. 
Het bestuur van het Fonds is uiteraard gaarne bereid met u hierover 
te overleggen. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met onze 
penningmeester (jgroot51@kpnmail.nl).

Legaten 
Al of niet via een legaat –op te nemen in een testament – kan een 
natuurlijk persoon een bedrag aan ons Fonds nalaten , bijvoorbeeld 
€ 2.000. Die kan het fonds onbelast ontvangen. Dit kan uiteraard 
uitsluitend na tussenkomst van een notaris. De Stichting is 
vrijgesteld van erfbelasting omdat wij een ANBI stichting zijn 
(ANBI nummer nr 8057.78.068 en KvK nummer is 41180049)

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 
90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI hoeft geen erfbelasting 
te betalen over erfenissen die de ANBI ontvangt. De instelling moet 
wel door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI.

Tot slot
Voor de schenker is het belangrijk overtuigd te zijn dat de middelen 
verantwoord worden besteed. Het fonds informeert u via de 
kanalen van Reinaerde. In de jaarrekening leest u waar de gelden 
aan worden uitgegeven.
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