
PERIODIEKE SCHENKING 
 

 

 

 

 

Wat is periodiek schenken? 

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een 

notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U 

moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in 

meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat 

u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. 

Wat zijn de voordelen voor mij als gever? 

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw 

gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, 

zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. 

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus: 

• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of 

• meer schenken zonder dat het u meer kost. 

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u 

beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met 

de Schenkcalculator >>>.  (zie ook:  www.anbi.nl  of www.schenkservice.nl 

 

Wat zijn de voordelen voor de de Protestantse Gemeente 
Hoogeveen (PGH)? 

De voordelen voor PGH zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om haar 

doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan PGH op een groter bedrag rekenen 

terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen. 

Hoe regel ik een periodieke schenking? 

https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
http://www.anbi.nl/
http://www.schenkservice.nl/


Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct PGH met een periodieke schenking dan heeft u een 

schenkingsovereenkomst nodig. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst bij onderhandse 

schenkingsovereenkomst.  Daarvoor kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau bijvoorbeeld via een mail 

naar info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl  

Ook is er op het kerkelijk bureau hierover een informatiefolder te verkrijgen. 

 

 

 

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar 

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Dan mag u de betaalde 

bedragen aftrekken. In de overeenkomst kan worden opgenomen dat u mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen 

in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillig werkloos worden, faillisement of geen ANBI meer zijn 

van de instelling. 

Downloaden formulier belastingdienst: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften 

mailto:info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften

