
 

 

    
    
    
    
    

UUUU    steunt steunt steunt steunt de activiteiten van Nuwde activiteiten van Nuwde activiteiten van Nuwde activiteiten van Nuwenhuysenhuysenhuysenhuys    met uw giftmet uw giftmet uw giftmet uw gift....    
 
 

“Voor mijn jaarlijkse gift van € 120,- aan Nuwenhuys betaal ik netto € 70,- per jaar. Dat 
komt omdat ik een periodieke gift doe die ik heb vastgelegd in een overeenkomst met 
Nuwenhuys. Als ANBI betaalt Nuwenhuys ook geen schenkbelasting, waardoor mijn gift 
voor 100% goed terecht komt”. (A. van D. te B. met een jaarinkomen van € 35.000,-). 

 
Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys is een ANBI1: een algemeen nut beogende 
instelling. Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting. Dat betekent dat uw gift voor 
100 % gebruikt wordt voor het realiseren van het doel van Nuwenhuys.  

Omdat Nuwenhuys een ANBI is, kunnen giften aan Nuwenhuys u belastingvoordeel 
opleveren. Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet 
aan Nuwenhuys. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift. 

    

GGGGewonewonewonewoneeee    giftgiftgiftgift    ((((dondondondonatie of atie of atie of atie of schenking)schenking)schenking)schenking)    ----    belastingaftrekbelastingaftrekbelastingaftrekbelastingaftrek    

Een gewone gift is een gift die u maar één keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, 
maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.    

Een gewone gift is NIET ALTIJD aftrekbaar. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor 
aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 
'drempelinkomen2' met een minimum van € 60. Er geldt ook een maximum voor de 
belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 
'drempelinkomen'. 

Welk bedrag van een gewone gift voor u aftrekbaar is, berekent u snel via 
https://anbi.nl/calculator/ 
 
 

                                                      

1
 Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst 

te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen 
alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen 
zijn er strikte regels. Een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. 
Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.  
2
 Het drempelinkomen bestaat uit al uw inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. 

Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven 
dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Hebt u het 
hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? 
Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de 
drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. 



  

U mag een gewone gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

1. Uw gift gaat naar een ANBI. 
2. U doet de gift vrijwillig. 
3. U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen 

dat u de gift hebt gedaan. 
4. U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift. Het ontvangen van een nieuwsbrief of 

folder mag wel. 

 

PPPPeriodieke gifteriodieke gifteriodieke gifteriodieke gift    ((((donatie of donatie of donatie of donatie of schenking)schenking)schenking)schenking)    ----    belastingaftrekbelastingaftrekbelastingaftrekbelastingaftrek    
 
U hebt een periodieke gift als de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige 
periodieke uitkeringen, minimaal 5 jaar achter elkaar. Dat betekent dat u zich verplicht 
tot het elk jaar betalen van hetzelfde bedrag aan Nuwenhuys. U mag zelf bepalen of u 
het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar 
u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de ANBI. 

De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw 
partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen 
laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander. 

Periodieke schenkingen zijn ALTIJD, dus voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt 
geen drempel en geen maximumbedrag. U mag een periodieke gift in de aangifte 
inkomstenbelasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

1. Uw gift gaat naar een ANBI. 
2. U hebt de periodieke gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst3 die u zelf 

met de stichting sluit4. 
3. U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift. Het ontvangen van een nieuwsbrief of 

folder mag wel. 

    

Het NuwenhuyHet NuwenhuyHet NuwenhuyHet Nuwenhuys Genootschaps Genootschaps Genootschaps Genootschap    
 
Schenkers met een periodieke gift van ten minste € 120,- per jaar treden automatisch 
toe tot het Nuwenhuys Genootschap. Nuwenhuys informeert de leden van het 
genootschap op speciale wijze over de activiteiten en resultaten van Nuwenhuys. 
 

                                                      
3 Nuwenhuys gebruikt hiervoor de overeenkomst die de belastingdienst heeft opgesteld. Die vindt u hier. 
4 Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift. 
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan 
mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift 
meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt 
gedaan wel als gewone gift aftrekken. 
Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan? En is dit nu een 
schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld 
betaalt. De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken. 


