
Beste gemeenteleden,  

 
Middels deze brief willen wij u graag wijzen op de mogelijkheden om uw giften aan onze 

gemeente fiscaal vriendelijk te organiseren.  
 

Zoals u wellicht weet, mogen giften die u doet aan de kerk onder bepaalde voorwaarden 

worden afgetrokken in uw belastingaangifte. De Belastingdienst maakt onderscheid in twee 
soorten giften: 

 

- Gewone giften 
- Periodieke giften  

 
Gewone giften 

 

Giften die niet zijn vastgelegd in een overeenkomst worden door de Belastingdienst 
aangemerkt als gewone giften. Gewone giften zijn helaas niet volledig aftrekbaar, maar 

hiervoor geldt een zogenoemde drempel. Deze drempel bedraagt 1% van uw gezamenlijk 
jaarinkomen. Met onderstaand voorbeeld laat ik u zien hoe dit in zijn werk gaat.  

 

U maakt maandelijks € 50,- aan collectegeld over naar de kerk. Dit is € 600,- op jaarbasis. 
Uw gezamenlijk jaarinkomen bedraagt € 50.000,- De drempel bedraagt dan 1% van € 

50.000,- = € 500,- 

Giften die onder deze drempel vallen zijn niet aftrekbaar. Over het meerdere, namelijk € 
100,-, krijgt u een aftrek van € 37 (37% van € 100). Uw jaarlijkse collecte van € 600,- 

kost u dus netto € 563,-. 
 

NB: het percentage is gebaseerd op het belastingtarief in de laagste schijf voor het jaar 

2020. Nu geldt voor hogere inkomens nog een hoger aftrekpercentage, maar dit wordt in 
de komende jaren teruggebracht naar ongeveer 37%.  

 
Periodieke giften 

 

Als uw giften zijn vastgelegd in een overeenkomst, kunnen deze worden aangemerkt als 
periodieke gift. Voor periodieke giften geldt geen drempel, dus deze zijn volledig 

aftrekbaar. De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan een periodieke gift: 
 

- Het betreft een gift aan een ANBI (onze gemeente kwalificeert als ANBI) 

- U legt in de overeenkomst vast dat u de gift minimaal 5 achtereenvolgende jaren 
zal doen  

 

Als we uitgaan van dezelfde gegevens als in bovenstaand voorbeeld, bedraagt de 
giftenaftrek € 222 (37% van € 600,-). Uw jaarlijkse collecte van € 600,- kost u dan dus 

netto € 378,- 
 

Tips 

 
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het financieel aantrekkelijk is om uw jaarlijkse 

giften vast te leggen in een overeenkomst. Het is aan te raden om in deze overeenkomst 
alle giften vast te leggen die jaarlijks terugkomen. U kunt daarbij denken aan de vrijwillige 

bijdrage, de reguliere collecten en de biddag/dankdagcollecte. Graag geven we u nog een 

aantal tips mee. 
 



1. Rond de jaarlijkse bedragen altijd af naar beneden. Voor periodieke giften is het 

namelijk van belang dat u jaarlijks minimaal aan het bedrag komt wat in de 
overeenkomst is vastgelegd. Indien uw jaarlijkse gift hoger uitkomt, wordt het 

meerdere aangemerkt als een ‘gewone gift’. 
2. Wilt u jaarlijks netto dezelfde gift blijven geven? Deel dan uw huidige gift door 63 

en vermenigvuldig hem met 100. In een voorbeeld zit dit er als volgt uit: 

 
 

Uw periodieke gift op jaarbasis bedraagt € 1.000. Vanwege de giftenaftrek kost 

deze gift u netto € 670,-. U wilt echter toch netto € 1.000 aan de kerk blijven geven. 
In dit geval dient u de volgende rekensom te maken: 

 
1000 / 63 x 100 = € 1.587 

 

3. De Belastingdienst stelt dat u uw giften mag aanmerken als periodieke gift nadat 
de overeenkomst is gesloten. Als u vanaf 2021 van deze mogelijkheid gebruik wil 

maken is het aan te raden om dit voor het einde van dit jaar te regelen. 
4. In de bijlage van deze brief is een standaard modelovereenkomst van de 

Belastingdienst opgenomen. Deze kunt u gebruiken om uw periodieke gift vast te 

leggen. Achterin het formulier is een handleiding opgenomen die u kunt gebruiken 
om de overeenkomst in te vullen.  

5. Ingevulde en ondertekende overeenkomsten kunnen gemaild worden naar 

penningmeesterkvd@hhggoes.nl. Wij zullen de overeenkomst dan beoordelen en 
vanuit onze kant ondertekenen. Vervolgens ontvangt u een getekend exemplaar 

retour voor uw eigen administratie 
 

Tot slot van deze brief nog een leuk feitje. Zoals u in het laatste kerkblad wellicht hebt 

gezien bedragen de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdragen t/m 30 september 2020 
ongeveer € 65.000. Als deze giften aangemerkt zouden zijn als periodieke gift, zou de 

Belastingdienst maar liefst € 24.050 hebben bijgedragen aan onze gemeente!  
 

Indien u besluit om uw netto gift te bruteren zoals bij punt 2 hierboven beschreven, wordt 

dit verhaal nog leuker. € 65.000 / 63 x 100 is namelijk € 103.175,-. De bijdrage van de 
Belastingdienst is dan maar liefst € 38.175! Leuker kunnen we het niet maken zeggen ze 

dan bij de Belastingdienst…  
 

Neem gerust contact met ons op als er naar aanleiding van bovenstaande informatie 

vragen zijn. Wij helpen u graag verder! 
 

Een hartelijke groet namens uw kerkvoogdij,  

 
Robert van Noorden  
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