
 

 

 

 

 
 
 
 

Schenken via periodieke gift 
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Stichting Vrienden van XR ontvangt  
en beheert de donaties van de 
beweging. De stichting is erkend door 
het Centraal Bureau Fondsenwerving, 
heeft de ANBI status en is aangesloten 
bij branchevereniging Goede Doelen 

Stichting Vrienden van XR 



 
 
 
Informatie over schenken in de vorm van een periodieke gift 
Wilt u Stichting Vrienden van XR meer kunnen schenken zonder extra kosten? Dan is voor u én voor ons 
een periodieke schenking het voordeligst.  
Een periodieke schenking is een periodiek gelijke schenking aan een goed doel, die wordt vastgelegd in een 
overeenkomst tussen het goede doel en de schenker voor minimaal vijf jaar. Het is voor de schenker fiscaal 
aantrekkelijk om te steunen via een periodieke schenking.  
 
De Nederlandse overheid stimuleert periodiek schenken aan goede doelen met een ANBI-status. Een ANBI 
is een algemeen nut beogende instelling. Stichting Vrienden van XR is door de Belastingdienst aangemerkt 
als ANBI. Bovendien is de stichting erkend als goed doel door het Centraal bureau Fondsenwerving. Dit 
overheidsorgaan controleert jaarlijks of de stichting nog voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een 
goed doel.  
 
Belastingvoordeel periodieke schenking  
Een losse gift aan een goed doel is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar dan moet uw 
totale steun aan goede doelen op jaarbasis wel meer bedragen dan 1% (drempel) van uw 
verzamelinkomen.  
 
Bij een periodieke schenking geldt géén drempel. Een periodieke schenking aan goede doelen met een 
ANBI-status is altijd voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt dus uw gift verhogen, zonder 
dat het u iets extra’s kost! Hieronder ziet u twee rekenvoorbeelden die het voordeel dat een periodieke 
schenking duidelijk maken. 
 
Rekenvoorbeeld 1  
Stel uw gezinsinkomen bedraagt 30.000 euro en het tarief inkomstenbelasting is 42%. U wilt jaarlijks 150 
euro aan Stichting Vrienden van XR schenken om de strijd tegen klimaatopwarming te steunen. Deze 150 
euro is minder dan 1% van uw gezinsinkomen en daarom niet aftrekbaar.  
Als u dit vastlegt in een periodieke schenking is uw gift wél aftrekbaar van de belasting. U kunt dan uw gift 
verhogen naar 259 euro per jaar, terwijl het u maar 150 euro kost. Het kost u niets meer en wij kunnen er 
veel meer mee doen! 
 

Omschrijving    Losse gift per jaar   Periodieke schenking per jaar  

Gezinsinkomen    € 30.000    € 30.000  
Belastingtarief    42%     42%  
Bijdrage aan Vrienden van XR  € 150     € 259  
Aftrekbaar bedrag   € 0     € 259  
Belastingvoordeel   € 0     € 109  
Uw netto kosten   € 150     € 150  



 
 
 
Rekenvoorbeeld 2  
Stel uw gezinsinkomen bedraagt 60.000 euro en het tarief inkomstenbelasting is 52%. U wilt 500 euro per 
jaar doneren om de strijd tegen klimaatopwarming te steunen. Deze 500 euro is minder dan 1% van uw 
gezinsinkomen en daarom niet aftrekbaar. Als u uw gift vastlegt in een periodieke schenking is uw gift wél 
aftrekbaar van de belasting. U kan dan uw geplande schenking verhogen naar 1.041 euro en door het 
belastingvoordeel van 541 euro zijn uw netto kosten nog steeds netto 500 euro. 
 

Omschrijving    Losse gift per jaar   Periodieke schenking per jaar  

Gezinsinkomen    € 60.000    € 60.000  
Belastingtarief    52%     52%  
Bijdrage aan Vrienden van XR  € 500     € 798  
Aftrekbaar bedrag   € 0     € 798  
Belastingvoordeel   € 0     € 298  
Uw netto kosten   € 500     € 500  

 
Procedure  
Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger; 
Stichting Vrienden van XR.  
De procedure als volgt:  
• U vult de overeenkomst in tweevoud in; één exemplaar is voor u, het andere exemplaar is voor Stichting 
Vrienden van XR 
• De beide overeenkomsten, voorzien van uw handtekening (en de handtekening van uw eventuele 
partner), stuurt u naar Stichting Vrienden van XR terug. 
• Stichting Vrienden van XR vult de beide overeenkomsten aan en ondertekent deze. U krijgt het exemplaar 
voor de schenker teruggestuurd. Met dit exemplaar kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat uw 
schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Het exemplaar voor de ontvanger bewaart Stichting Vrienden van XR 
voor haar eigen administratie.  
 
Voorwaarden voor een periodieke gift:  
• De periodieke gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst.  
• Er dient minimaal 5 jaar achtereen, ten minste eenmaal per jaar een vast bedrag geschonken te worden.  
• Door tijdsverloop of voortijdig overlijden van de schenker eindigt de verplichting tot betaling.  
• De jaarlijkse schenking is in beginsel geheel aftrekbaar in het jaar dat de betaling wordt gedaan.  
 
Meer informatie over voorwaarden voor een periodieke gift? Dan verwijzen wij u door naar de website van 
de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.  
 
Wilt u meer informatie over hoe u Vrienden van XR  het voordeligst kunt steunen? Neemt u dan contact met ons op 

via fondsenwerving@extinctionrebellion.nl 
 
Stichting Vrienden van XR 
Postbus 19, 6663 ZG Lent 
IBAN NL86 SNSB 0783 1486 74 
RSIN 859767176 
KvK 74084852 
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