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Villa Gewoon Bijzonder is een uniek ouderinitiatief voor  
kleinschalig wonen voor kinderen en jongvolwassenen  

met ernstige meervoudige beperkingen.  
Helpt u mee aan een zorgwoning voor  

Tosca, Stijn, Nico en Vincent? 

	

Beste Heer/Mevrouw, 
Stichting Villa Gewoon Bijzonder is volledig afhankelijk van giften.  
Uw steun maakt daarbij echt het verschil. Elke gift, groot, klein, eenmalig of periodiek,  
wij zijn er erg blij mee! 

Graag maak ik u attent op de mogelijkheid om periodiek aan VGB te schenken.  
Dit heeft als voordeel dat dit voor u meer belastingvoordeel oplevert en dat wij een 
duidelijker beeld hebben hoe onze inkomsten zich op de langere termijn ontwikkelen en 
hiermee mooie plannen voor onze (toekomstige) bewoners kunnen maken. 

Wat is een periodieke schenking? 
Een periodieke schenking is een periodiek gelijke schenking aan een goed doel, die wordt 
vastgelegd in een overeenkomst tussen het goede doel en de schenker voor minimaal vijf 
jaar. De Nederlandse overheid stimuleert periodiek schenken aan goede doelen met een 
ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. VGB is door de 
belastingdienst aangemerkt als ANBI. Het is dus voor de schenker fiscaal aantrekkelijk om 
te steunen via een periodieke schenking. 

Belastingvoordeel periodieke schenking 
Een losse gift aan VGB is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar dan 
moet de totale steun aan goede doelen op jaarbasis meer bedragen dan 1% (drempel) en 
ten hoogste 10% (maximum) van jouw verzamelinkomen. Bij een periodieke schenking 
geldt géén drempel of maximum. Een periodiek schenking aan goede doelen met een 
ANBI-status is altijd voor 100% aftrekbar voor de inkomstenbelasting. U kunt dus zelfs uw 
gift verhogen zonder dat het u iets extra’s kost en VGB kan met uw gift méér doen! 

Rekenvoorbeeld 
Stel: uw gezinsinkomen bedraagt €30.000,- en het tarief inkomstenbelasting is 40,8% 
(tarief 2017). U kunt er voor kiezen €150,- aan VGB te schenken. Deze €150,- is minder 
dan 1% van uw gezinsinkomen en daarom niet aftrekbaar. Als u deze gift vastlegt in een 
periodieke schenking is uw gift wél aftrekbaar van de belasting. 
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Totaal aan losse giften Periodieke schenking 
per jaar   per jaar 

Gezinsinkomen €30.000   €30.000 
Belastingtarief  40,8%    40,8% 

Gift aan VGB €150    €253 
Aftrekbaar bedrag €0    €253 
Belastingvoordeel €0    €103 

Uw netto kosten €150    €150 

 

Hoe een periodieke schenking in gang te zetten? 
Stap 1. U vult de overeenkomst in tweevoud in (te vinden op de website van de  
                     belastingdienst, of u vraagt dit aan ons).  
                     Eén exemplaar is voor u, het andere is voor VGB. 
Stap 2. De beide overeenkomsten, voorzien van uw handtekening  
                     (en de handtekening van uw eventuele partner), stuurt u naar VGB terug. 
Stap 3. VGB vult de beide overeenkomsten aan en ondertekent deze. U krijgt het  
                     exemplaar voor de schenker teruggestuurd. Met dit exemplaar kunt u bij de  
                     Belastingdienst aantonen dat uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Het  
                     exemplaar voor de ontvanger bewaart VGB voor haar eigen administratie. 

 
Meer informatie over voorwaarden over een periodieke gift is te vinden op 
www.belastingdienst.nl 
Dank voor uw steun! 

 

Met bijzondere groet, 
Ernestine van der Meer, 
voorzitter Stichting Villa Gewoon Bijzonder. 


