
      

 

 

 

De Stichting Vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht heeft de ANBI-status! 
 

Wat kan dit voor u betekenen? 
 

 
Een “ANBI” is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als 
ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om deze status te verkrijgen moet aan 
voorwaarden voldaan worden, zoals bijvoorbeeld het niet hebben van een winstoogmerk. 
Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-registratie vinden onder nummer  
RSIN 816810126. 
 
Een gewone of periodieke gift aan ons als ANBI-Stichting mag u aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting.  
 
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet: 

• U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Stichting. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift 
in 1 keer of in meer keren betaalt. 

• U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

• U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt. 

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet: 
 

• Uw gift gaat naar een ANBI. Dat zit wel goed want wij hebben een ANBI-status. 

• Het betreft vaste en gelijkmatige uitkeringen. 

• U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat 
opmaken of in een overeenkomst die u zelf met ons sluit. De Stichting heeft door de 
Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten beschikbaar. 

• U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift. 
 
 
Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen in een overeenkomst, gelden de minder 
aantrekkelijke fiscale regels van een gewone gift. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in 
een overeenkomst hebt vastgelegd. 
 
U mag uw gewone gift aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet: 
 

• Uw gift gaat naar een ANBI. Dat zit wel goed want wij hebben een ANBI-status. 

• Uw gift is vrijwillig. 

• U krijgt niets in ruil voor uw gift. 

• U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van 
uw bankrekening. 

 
Hou bij een gewone gift wel rekening met de drempel en het maximum: 
het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. 
 
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal 
van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, heeft de 
Belastingdienst uw drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken. 
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt 
gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. 
 
Zoals u hebt kunnen lezen is er bij de periodieke gift geen sprake van een drempel en een 
maximum.  
 
Periodieke giften zijn een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die 
anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%. 
 
Het is aan te raden een grote donatie in meerdere jaren op te splitsen zodat u optimaal van de 
aftrek kunt profiteren.  
 
Wilt u zakelijk geven vanuit uw onderneming? Ook hier bestaan interessante aftrekmogelijkheden. 
Neem voor advies contact op met uw adviseur en/of de Belastingdienst.  
 
Tot slot een opmerking over erf- en schenkbelasting. 
De Stichting betaalt vanwege haar ANBI-status geen erf- of schenkbelasting over erfenissen en 
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. De volledige donatie komt dus 
ten goede van de Stichting! 
 
Wij van de Stichting Vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht hopen van harte u een 
duidelijk beeld te hebben geschetst van de fiscale mogelijkheden die er voor u zijn qua doneren 
en spreken hierbij de wens uit uw donatie tegemoet te mogen zien. Alleen met uw donatie kan de 
Stichting zich in blijven zetten voor de Joodse gemeenschap in Utrecht middels het ontplooien van 
talloze activiteiten. 
 
Hartelijk dank voor uw interesse. 
 
 
 
 
 
 
+ 31 (30) 273 24 53                         bank: NL50ABNA0596801084 ten name van: 
+ 31 (6) 29 49 45 72                Stichting Vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht  
rabbiheintz@gmail.com               ANBI nr: 816810126 
www.joodsleveninutrecht.nl                   KvK nr: 30193723 


