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Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
Dit jaar let de Belastingdienst extra op de aftrekposten die u over het jaar 2012 in 
aftrek brengt van uw inkomsten. Ik heb al eerder geschreven over de kosten die u 
kunt aftrekken als u vorig jaar een hypotheekakte heeft getekend of juist de 
hypotheek volledig heeft afgelost. 
 
Deze keer wil ik u een andere aftrekpost onder de aandacht brengen, namelijk de 
schenkingen aan goede doelen.  
 
 
SCHENKINGEN AAN ANBI’S ZIJN AFTREKBAAR 
 
Als u in 2012 een schenking gedaan heeft aan een zogeheten Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) dan kunt u die aftrekken van uw inkomen. Wel moet u 
natuurlijk kunnen aantonen dat u de schenking gedaan heeft, maar dat blijkt vast uit 
uw bankafschriften (of de rekening van uw mobiele telefoon als u via een sms heeft 
gedoneerd).  
 
Maar de Belastingdienst heeft een drempel ingebouwd als het gaat om de hoogte van 
de aftrek. U mag namelijk niet meer aftrekken dan 10% van uw (verzamel)inkomen. 
Ik denk dat de meeste mensen daar niet direct last van hebben, want 10% is 
natuurlijk een groot deel van het inkomen.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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Vervelender is dat er ook een ondergrens is. De donaties die u gedaan heeft tot 1% 
van uw (verzamel)inkomen zijn ook niet aftrekbaar, behoudens als de situatie zich 
voordoet die ik zo zal beschrijven.  
 
Pluist u dus uw bankafschriften en mobiele telefoonrekening goed door en tel uw 
schenkingen eens bij elkaar op. Alleen als u in totaal meer dan die 1% heeft 
geschonken en niet meer dan die 10%, kunt u aftrek claimen. 
 
 
PERIODIEKE SCHENKING 
 
Als u geen last wil hebben van die ondergrens van 1% dan kunt u ervoor kiezen om 
een zogeheten Periodieke (of lijfrente) schenking te doen aan de ANBI of ANBI’s 
van uw keuze. U laat dan bij de notaris vastleggen dat u minimaal 5 jaar achter 
elkaar een vast bedrag schenkt.  
 
De meeste goede doelen hebben een regeling met hun eigen notaris getroffen dat de 
akten tegen een laag tarief worden opgesteld en dat het goede doel die rekening 
betaald. Dus als u zeker een belastingvoordeel wilt hebben surf dan naar de site van 
uw favoriete goede doel en regel het.  
 
Dat helpt u natuurlijk niets bij de aangifte over het jaar 2012, maar dan heeft u voor 
volgend jaar al de zaak geregeld. 
 
 
SCHENKING AAN EEN CULTURELE ANBI IS EXTRA AFTREKBAAR ! 
 
Ik heb al eens geschreven over de Multiplier bij schenkingen aan Culturele ANBI’s. 
Gedurende een periode van maximaal 5 jaar, kunt u schenkingen aan deze specifieke 
soort ANBI’s in uw aangifte verhogen met 25%. En 2012 valt in die 5-jaarsperiode.  
 
Dus heeft u in 2012 een schenking gedaan aan een culturele ANBI, vergeet dan niet 
dat u voor iedere euro die u betaald heeft in uw aangifte mag opnemen dat u € 1,25 
heeft overgeboekt.  
 
Schenkt u € 100,- aan een culturele ANBI en betaalt u 40% belastingen, dan krijgt u 
zonder Multiplier € 40,- terug van de belastingdienst. Dankzij de Multiplier wordt 
dat € 50,-.  
 
Mocht u constateren dat u te weinig geschonken heeft om de drempel van 1% te 
overstijgen, dan kunt u direct door surfen naar Voor de Kunst, een site waar u kunt 
kiezen om met een klein of groot bedrag een project te steunen. Bijvoorbeeld een 
nieuwe muziek compositie met jazz invloeden gecomponeerd door Thomas Beijer 
en uitgevoerd door Rosanne Phillippens en Yuri van Nieuwkerk.  
 

http://www.ntrs.nl/wp-content/uploads/Column-255-OverGeld.NL-De-Telegraaf-Bij-de-Belastingdienst-is-uw-Euro-een-Daalder-waard.-Schenkingen-en-de-nieuwe-Geefwet.pdf
http://voordekunst.nl/vdk/project/view/1009-motion-games-van-thomas-beijer
http://thomasbeijer.com/compositions.htm
http://rosannephilippens.wordpress.com/
https://www.facebook.com/DuoPhilippensVanNieuwkerk
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Dat helpt u natuurlijk niets bij de aangifte over het jaar 2012, maar als u nu al 
doneert voor een bedrag gelijk aan die 1% dan heeft u voor volgend jaar al de zaak 
geregeld.  
 
 
DE FISCAAL MEEST OPTIMALE SCHENKING 
 
Als u het onderste uit de kan wilt halen, denk dan aan een periodieke schenking voor 
de komende vijf jaar aan een culturele ANBI.  
 
Het bedrag dat u schenkt is onbeperkt aftrekbaar omdat het een periodieke gift is, 
zoals ik hierboven beschreef.  
 
En dankzij de Multiplier is uw schenking ook nog eens aftrekbaar voor 125%.  
 
Let wel op dat er een bovengrens van € 5.000,- is aan het bedrag dat onder de 
Multiplier valt. Schenkt u meer, dan blijft de aftrek bestaan, maar vervalt de 
ophoging van 25%. 
 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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