
Geachte gemeenteleden, 

 

Namens het college van kerkrentmeesters wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

Het betreft de mogelijkheid tot aftrek van uw vrijwillige bijdrage bij uw belastingaangifte en de 

wijziging daarop per 1 januari 2014.  

 

Velen van u zeggen elk jaar trouw een bedrag toe tijdens de actie kerkbalans en betalen die in 1 of 

meerdere termijnen gedurende het jaar aan onze gemeente. Deze bijdrage is aftrekbaar  bij uw 

aangifte inkomstenbelasting.  

Er is hier echter wel een drempel van 1 % van uw totale inkomsten op van toepassing. 

Bij een totaal aan inkomsten van bijvoorbeeld 40.000 euro is dit een drempel van 400 euro. Alleen 

het totaal aan bijdragen boven de 400 euro zijn dan aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. 

Dus als in dit geval 500 euro per jaar wordt geschonken, is 100 euro aftrekbaar bij uw aangifte 

inkomstenbelasting. 

 

Tot 31 december 2013 was het mogelijk om uw gehele gift aftrekbaar te maken door dit te laten 

vastleggen in een notariële akte. Hieraan zijn echter aanzienlijke kosten verbonden, waardoor maar 

weinig mensen hiervan gebruik maken. 

Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe mogelijkheid bijgekomen. Het is nu mogelijk uw vrijwillige 

bijdrage te laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst (standaard overeenkomst naar model 

van de belastingdienst) met onze gemeente. Voor deze mogelijkheid gelden dezelfde voorwaarden 

als voor de notariële acte, te weten: 

 

1. U de gift hebt laten vastleggen; 

2. U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die 
in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd, in dit geval onze 
gemeente; 

3. Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn; 

4. U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging, in dit geval onze gemeente. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

5. De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift. 

 

Er zijn aan deze overeenkomst geen kosten verbonden. Wel krijgt u het belastingvoordeel over uw 
hele vrijwillige bijdrage. Dus waar u in het voorbeeld hierboven maar over 100 euro geen belasting 
hoefde te betalen, hoeft u nu over de gehele 500 euro geen belasting te betalen. 

 

De toevoeging die moet worden gemaakt is, dat wanneer u ook andere goede doelen steunt en deze 

tezamen groter of gelijk zijn aan uw drempel het hele voordeel weer teniet wordt gedaan. Ik zal dit 

in een rekenvoorbeeld proberen uit te leggen. 

Bij een totaal aan inkomsten van 40.000 euro geldt een drempel van 400 euro.  Bedragen tot 400 

euro vallen weg tegen de drempel bij uw aangifte. Stel u schenkt 500 euro aan de kerk en 500 euro 

aan andere goede doelen. Dan was in de oude situatie, zonder overeenkomst 1.000 euro min de 

drempel van 400 euro, is 600 euro aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. 

Wanneer u nu een overeenkomst afsluit met de kerk over uw vrijwillige bijdrage van 500 euro is op 

deze bijdrage geen drempel meer van toepassing. Deze 500 euro is dus in zijn geheel aftrekbaar bij 



uw aangifte inkomsten belasting. Echter op de andere 500 euro is de drempel wel van toepassing. 

Dus daarvan is 500 euro min de drempel van 400 euro, 100 euro aftrekbaar bij uw aangifte 

inkomsten belasting. In totaal dus 600 euro. Hetzelfde bedrag als zonder overeenkomst. 

 

Daarom is een overeenkomst alleen gunstig voor u als uw giften aan andere doelen lager zijn dan de 

drempel. In bovengenoemd voorbeeld is dat minder als 400 euro.  

 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of interesse hebben om een overeenkomst met 
onze gemeente te sluiten, dan kunt u  met mij contact opnemen. 

 

Martijn Bakker 


