
 
Schenken met belastingvoordeel 

De Katholieke Vereniging en de ANBI-status 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene 

beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut 

beogende Instelling). Dit betekent dat de 

Katholieke Vereniging voor Oecumene een door 

de belastingdienst erkend goed doel is. Mocht u 

de ANBI status van de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene willen natrekken, dan vindt u deze 

met behulp van het ANBI-zoekprogramma op de 

website van de belastingdienst met de volgende 

zoekterm: ‘Katholieke Vereniging voor 

Oecumene’ in ‘s-Hertogenbosch. Het fiscaal of 

RSIN nummer dat hierbij hoort is 809400698. 

Reguliere schenkingen: 

Alle giften aan de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene zijn door de ANBI status aftrekbaar 

van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 

10% met een drempel van 1% en een minimum 

van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de 

zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale 

voordeel hangt af van het belastingpercentage 

dat over de top van uw inkomen moet worden 

afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de 

besparing oplopen tot 52%. Bij een bruto 

inkomen van bijvoorbeeld € 30.000,-- is het 

drempelbedrag € 300, Het maximum bedrag van 

aftrek is dan € 3.000. 

Periodieke schenkingen: maximaal profiteren 

van aftrekbaarheid  

Bij periodieke schenkingen gelden niet de 

restricties zoals hierboven vermeld onder het 

kopje reguliere schenkingen. Periodieke 

schenkingen zijn dus volledig aftrekbaar van uw 

belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen 

moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  

- Een vast bedrag per jaar 

- Een termijn van ten minste vijf jaar 

- Administratieve vastlegging 

 

Nota Bene 

 

In het verleden moesten periodieke schenkingen, 

ook wel lijfrente schenkingen genoemd, bij de 

notaris worden vastgelegd. Vanaf januari 2014 is 

de regelgeving hieromtrent gewijzigd. Notariële 

vastlegging is niet meer noodzakelijk. De 

overeenkomst tussen schenk(st)er en 

begunstigde ANBI-instelling kan zonder 

tussenkomst van de notaris worden opgemaakt. 

Rekenvoorbeeld 

Hieronder ziet u een voorbeeld voor iemand die 

42% belasting betaalt over (de top) van zijn 

inkomen. 

U schenkt U krijgt terug U betaalt 

aan de KVO van de fiscus: uiteindelijk: 

€ 100 per jaar € 42 per jaar € 58 per jaar 

Dit is een algemeen voorbeeld. Uw eigen situatie 

kan echter anders zijn. Neem hierover contact op 

met uw belastingadviseur.  

Mocht u periodiek willen schenken aan de 

Katholieke Vereniging voor Oecumene, dan kunt 

u gebruik maken van het formulier 

‘Overeenkomst periodieke schenking aan de 

Katholieke Vereniging voor Oecumene’ op de 

achterzijde. Vult het formulier volledig in en 

stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. 

Wij ondertekenen dan het formulier, maken een 

kopie voor onze eigen administratie en sturen 

het ondertekende origineel naar u terug.  

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog 

vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan 

gerust even contact met ons op. De heer G. van 

Dartel staat u graag te woord. Hij is bereikbaar 

via telnr. 073-7370026 of per mail via 

gvandartel@oecumene.nl  
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