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Periodiek Schenken 
Met het zelfde geld 

geeft u meer! 
 

Wat betekent de kerk voor U? 
 

VIERT u er uw verbondenheid met elkaar? 
 

Vindt u er TROOST bij verdriet? 
 

Of geeft het u een GOED GEVOEL met Kerst en Pasen? 
 



U heeft de kerk nodig? De kerk heeft ook U nodig! 
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die 
helpt, viert, bidt, rouwt, meedenkt en luistert. Maar om levendig te 
blijven is geld nodig.. Geld voor priesters, voor vieringen, voor het 
onderhoud op de kerken, voor energierekeningen en kaarsen. Met 
geld kunnen we ook bijzondere aandacht besteden aan jongeren, 
ouderen en hulpbehoevenden.  
 
Hoe kunt u ons helpen? 
Naast het vele vrijwilligerswerk, is ook financiële ondersteuning van 
groot belang voor de toekomst van onze parochie. Doe mee met 
Actie KERKBALANS en ondersteun ons blijvend met een periodieke 
gift. In deze folder zetten wij de fiscale voordelen uiteen waardoor u 
met het zelfde geld nog meer kunt geven. 
 
Periodiek schenken biedt fiscale voordelen 
De Belastingdienst heeft een speciale regeling voor particulieren om 
schenken aantrekkelijker te maken. Indien u aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, zijn schenkingen aftrekbaar en dit kan veel 
voordeel opleveren voor u maar met name ook voor uw parochie. 
Met het zelfde bedrag kunt u méér schenken, want de fiscus betaalt 
mee. 
 
Hoe werkt het?  
 
Een gewone gift  
U schenkt een bedrag aan een goed doel en afhankelijk van de 
hoogte van de gift en uw inkomen is dit bedrag wel of niet aftrekbaar 
bij uw belastingaangifte. Voor de belastingaftrek gelden dan de 
volgende voorwaarden:  

- De instelling dient de ANBI-status te hebben.  
- het bedrag van de gift bedraagt meer dan 1%* van uw inkomen 

met een minimum van € 60,=* (drempelbedrag). 
- Het verschil tussen de gift en het drempelbedrag is aftrekbaar tot 

een maximum van 10%* van uw inkomen. 
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Afhankelijk van het belastingtarief van uw aangifte, wordt een deel 
van de nettogift door de Belastingdienst terugbetaald. Voor nadere 
informatie omtrent uw inkomen, partnerinkomen, andere vormen van 
schenkingen etc. adviseren wij u contact op te nemen met de 
Belastingdienst.  
 
Een periodieke gift 
U schenkt minimaal 5 jaar lang ieder jaar een vast bedrag (wel of 
niet in termijnen) aan een goed doel. U mag het jaarbedrag volledig 
van de belasting aftrekken mits u aan de volgende voorwaarden 
voldoet:  

- De instelling dient de ANBI-status te hebben.  
- Er wordt geen tegenprestatie tegenover gesteld door het doel. 
- De periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse 

overeenkomst tussen u en de ontvangende instelling. 
- u maakt op regelmatige basis minstens 1x per jaar, minimaal 5 

jaar lang, vaste bedragen over naar het goede doel. 

Met deze optie kunt u dus nog méér geven. 

Een periodieke schenking is zo geregeld. 
Bent u geïnteresseerd in een periodieke schenking, dan sturen wij u 
graag een ‘Overeenkomst Periodieke gift’ toe. Deze onderhandse 
overeenkomst hoeft niet meer bij de notaris te worden vastgelegd. U 
krijgt tevens een doorlopende incassomachtiging, die onderdeel 
uitmaakt van de overeenkomst. U kunt het jaarlijkse te schenken 
bedrag in termijnen laten incasseren. 
 
Deze formulieren zendt u retour met een kopie van uw paspoort, 
rijbewijs of ID-kaart. Wij vullen dan de overeenkomst verder in, 
registreren uw machtiging en sturen u een exemplaar van de door 
ons ondertekende overeenkomst met bevestiging van de incasso 
retour. Een kopie van de overeenkomst en een kopie van uw 
betalingen vormen het bewijs voor de Belastingdienst om de giften te 
kunnen aftrekken. 
 



Nog even een rekenvoorbeeld 
U bent ouder dan 65 jaar, u bent alleenstaand en u heeft een 
jaarinkomen van €20.000,=. Stel uw hoogste belastingtarief is 35% 
en stel u betaalt iedere maand €40,=, dus jaarlijks maakt u €480,= 
over aan de parochie. Het fiscaal voordeel* ziet er dan als volgt uit:  
 

 U ontvangt het voordeel: De parochie ontvangt het 
voordeel: 

(fiscus betaalt mee) 
Gewone gift Periodieke gift Periodieke gift 

De parochie krijgt € 480,= € 480,= € 648,= 
U betaalt bruto € 480,= € 480,= € 648,= 
De drempel bedraagt € 200,--   
Aftrekbaar bedrag is € 280,= € 480,=  
U krijgt van de fiscus* €   98,= € 168,- € 168,= 
U betaalt netto € 382,= € 312,= € 480,= 

 
* Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.  
  Raadpleeg voor uw persoonlijke situatie de Belastingdienst. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder? Wilt u meer weten 
over andere vormen van schenken, zoals nalaten? Of wilt u meer 
weten over de ANBI status van de RK kerk in Nederland? Neemt u 
dan contact op met onze Financiële Administratie. Wij helpen u 
graag verder. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw financiële steun! 
 
Het Parochiebestuur 

 
Dorpsstraat 26 

2712 AL  ZOETERMEER 
tel. 079 316 30 44  

info@hnpz.nl 
www.nicolaasparochiezoetermeer.nl 

 
Bankgegevens voor giften: 

IBAN: NL85 INGB 000 2474900 
T.n.v. Kerkbijdragen H.Nicolaasparochie Zoetermeer 

Graag o.v.v. Kerkbijdrage 


