
 

 

Periodieke schenking, hoe werkt dat? 
 

Wilt u de BHZ voor een periode van vijf jaar of langer steunen? Dan kan een periodieke 

schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn. U kunt uw schenking in het geheel van 

uw inkomen aftrekken als u de gift in een schriftelijke overeenkomst vastlegt. U kunt zo 

voordeliger geven of meer geven zonder dat het u extra kost. Voorwaarde is dat er jaarlijks, 

voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven. Bij een meerjarige schenking is de 

BHZ bovendien voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun. 

 

Bereken uw persoonlijke voordeel in geval van periodieke schenking, via één van de volgende links: 

 

- www.berekenhet.nl 

- www.schenkservice.nl 

 

 

Rekenvoorbeelden 
 

Belastbaar inkomen tot 

en met 

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder 

Tot 35.130 37,10% 19,2% 

Van 35.130 tot 68.508 37,10% 37,10% 

Vanaf 68.508 49,5% 49,5% 

Bovenstaande bedragen en percentages zijn geldig voor het jaar 2021 

 

Situatie:  

U bent 55 jaar oud en hebt een inkomen van € 32.000. U wilt ons jaarlijks steunen met een totaal 

giftbedrag van € 200.- 

 

Voorbeeld A: 

U schenkt niet via een Overeenkomst Periodieke Gift. Het deel van uw gift dat meer dan 1% van uw 

inkomen is, kunt u aftrekken van de belasting. In dit geval is dit dus 1% x € 32.000 = € 320. Aangezien 

dit bedrag hoger is dan uw jaarlijks giftbedrag van € 200, is deze bijdrage niet aftrekbaar.  

 

Voorbeeld B:  

Voor ons is het erg interessant als u schenkt via een Overeenkomst Periodieke Gift.  

U kunt namelijk méér schenken, terwijl u het netto niets meer kost.  

http://www.berekenhet.nl/
http://www.schenkservice.nl/


 

 

In bovenstaand voorbeeld kunt u maar liefst € 318 aan ons schenken terwijl netto uw jaarlijks 

giftbedrag € 200 blijft. Wanneer u namelijk schenkt via een Overeenkomst Periodieke Gift is uw gehele 

jaarlijkse giftbedrag aftrekbaar. Met uw salaris van € 32.000 betaalt u 37,10% inkomstenbelasting (zie 

bovenstaande tabel). Dit betekent dat u 37,10% x € 318 = € 118 terugkrijgt van de belastingdienst.  

 

Met andere woorden: u geeft ons jaarlijks € 318, maar het kost u maar € 200.  

Opmerking: Door uw gift(en) daalt uw box 1 inkomen. Dit kan leiden tot hogere fiscale heffingskorting(en), waardoor u 

(iets) minder belasting hoeft te betalen. Hoeveel dit scheelt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit extra voordeel 

is nog niet meegenomen in bovenstaande berekening. 

 

 

Regel uw periodieke schenking 
U kunt uw periodieke schenking op de volgende wijze regelen: 

 

- Download het formulier 

- Vul de overeenkomst in 

- Stuur de ondertekende overeenkomst via mail of post op naar het IKC. 

 

 

Contact 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein Huisman: 

mjnhuisman(@)hervormdezondagsscholen.nl of 06-13183256. 

 


