
Geven aan goede doelen

Geefwijzer: uw mogelijkheden 
om te doneren

Er zijn verschillende vormen om te geven of na te laten 
aan goede doelen. Zo kunt u een losse donatie doen of 
een bedrag nalaten aan een goed doel, maar ook zelf  
een stichting oprichten. Hieronder vindt u meer 
informatie over de manieren waarop u kunt geven.

Om het geven aan goede doelen te stimuleren, kunt u 

gebruikmaken van fiscale voordelen. Een gift is in veel 

gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het moet 

dan wel gaan om een gift aan een algemeen nut beogende 

instelling (ANBI1 of een Culturele ANBI2). Voor het geven aan 

een vereniging of een sociaal belang behartigende instelling 

(SBBI3), zoals een sport- of muziekvereniging, gelden aparte 

voorwaarden4. Op de website van de Belastingdienst vindt u 

meer informatie.

Losse gift
Doet u een losse gift aan een goed doel? Dan kunt u 

eventueel telefonisch doorgeven of u wel of geen verzoeken 

tot vervolgdonaties wenst. Ook is uw gift mogelijk aftrekbaar.

Voordelen
 ▶ Eenvoudige manier van geven

 ▶ Maximale vrijheid om steeds zelf te beslissen aan welk 

doel u geeft 

 ▶ Geen extra kosten 

 ▶ U benut de expertise van het goede doel  

Nadelen
 ▶ Fiscaal voordeel mogelijk beperkt 

 ▶ Mate van invloed op de besteding van uw gift is mogelijk 

beperkt, tenzij u afspraken maakt met het goede doel

Voorwaarden fiscale aftrek
 ▶ U geeft aan een instelling die bij de Belastingdienst 

geregistreerd is als een ANBI1, een culturele ANBI² of een 

steunstichting SBBI³

 ▶ De instelling levert u geen tegenprestatie voor uw gift

 ▶ U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of 

kwitanties, aantonen dat u de gift heeft gedaan 

 ▶ Uw gift is minimaal € 60 en minimaal 1% van uw 

drempelinkomen4

 ▶ Uw aftrek geldt tot maximaal 10% van uw 

drempelinkomen4

Let op
 ▶ Wilt u dat uw gift bij het goede doel een bepaalde 

bestemming krijgt? Dan is dat vaak vanaf een bepaald 

bedrag mogelijk, dit wordt het oormerken van een gift 

genoemd. Neem voor meer informatie contact op met  

het goede doel. 

Periodieke gift
Met een periodieke gift verbindt u zich voor ten minste 5 jaar 

aan een goed doel en geeft u ieder jaar eenzelfde bedrag. 

Periodieke giften bieden u aantrekkelijke fiscale voordelen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/


Voordelen
 ▶ Eenvoudige manier van geven

 ▶ Volledig aftrekbaar van inkomstenbelasting

 ▶ Geen voorwaarden voor drempelinkomen4 of maximaal 

aftrekbaar bedrag

 ▶ Geen extra kosten

 ▶ U benut de expertise van het goede doel

Nadelen
 ▶ Verbintenis van ten minste 5 jaar aan instelling

 ▶ Mate van invloed op besteding van uw gift is mogelijk 

beperkt, tenzij u afspraken maakt met het goede doel

Voorwaarden fiscale aftrek
 ▶ U geeft aan een ANBI1, een culturele ANBI2 of een 

vereniging die aan bepaalde voorwaarden5 voldoet

 ▶ U heeft uw gift laten vastleggen6

 ▶ U maakt minstens 1 keer per jaar voor een periode van  

5 jaar (ongeveer) gelijke bedragen over aan de ANBI1 of 

vereniging

 ▶ De ANBI1 of vereniging levert u geen tegenprestatie voor 

uw gift

Let op
 ▶ Uw gift stopt uiterlijk bij uw overlijden

 ▶ Vastleggen van uw periodieke gift moet gebeuren via een 

notariële akte of schriftelijke overeenkomst

Fonds op Naam
U kunt een gift doen aan een goed doel met een gerichte 

opdracht. Hiervoor wordt soms een Fonds op Naam 

opgericht door u en het goede doel (het hoofdfonds). Het 

goede doel regelt het bestuur en de organisatie van het 

fonds. 

Voordelen
 ▶ U bepaalt zelf de naam en doelstelling van het fonds

 ▶ U benut de expertise, het bestuur en de administratie van  

het hoofdfonds

 ▶ Waarborgen privacy is mogelijk

 ▶ Blijvende nalatenschap voor komende generaties

 ▶ Beperkte kosten

Nadelen
 ▶ U bent afhankelijk van het beleid en de werkwijze van  

het hoofdfonds

 ▶ De mate van invloed op besteding van uw gift hangt af 

van de afspraken die u maakt met het goede doel

Voorwaarden fiscale aftrek
 ▶ Laat u geld na aan een Fonds op Naam, dan is dit niet 

aftrekbaar van de inkomstenbelasting 

 ▶ Als u geld nalaat aan een Fonds op Naam bij een 

hoofdfonds dat de ANBI1 status heeft, dan hoeft het 

hoofdfonds geen erfbelasting te betalen

 ▶ De naam en doelstelling bepaalt u zelf, maar moeten wel 

passen bij de doelstellingen van het hoofdfonds 

 ▶ Bij veel goede doelen kunt u vanaf een bepaalde minimale 

bijdrage een Fonds op Naam oprichten 

 ▶ Tijdens uw leven kunt u met een gewone gift of een 

periodieke gift geven aan het Fonds op Naam

Stichting
Het is ook mogelijk een stichting op te richten waarbij u zelf 

de naam, doelstellingen en bestuurders kunt bepalen.

 

Voordelen
 ▶ Optimale persoonlijke betrokkenheid

 ▶ Organisatie naar eigen inzicht op te bouwen

 ▶ Voor de lange termijn

 ▶ Gezamenlijk geven, met bijvoorbeeld familie, is mogelijk

Nadelen
 ▶ U mag geen beslissende stem hebben  

(beslissingen worden genomen door het bestuur)

 ▶ De oprichting en het beheer van de stichting kosten tijd 

en geld

 ▶ Zelf ‘het wiel’ uitvinden

Voorwaarden fiscale aftrek
 ▶ De stichting moet aan voorwaarden voldoen en fiscale 

goedkeuring krijgen van de Belastingdienst ANBI1

 ▶ Laat u geld na aan een ANBI1 stichting, dan hoeft de 

stichting geen erfbelasting te betalen 

 ▶ Als u geld nalaat aan een stichting, is dit niet aftrekbaar 

van de inkomstenbelasting

Let op
 ▶ De stichting moet via een notaris worden opgericht

 ▶ Continuïteit van het bestuur is belangrijk

 ▶ Tijdens uw leven kunt u met een gewone gift of 

periodieke gift geven aan de ANBI1 stichting

 ▶ Laat u door uw notaris goed informeren over de 

publicatieverplichtingen die de ANBI-status van een 

stichting met zich meebrengt

Legaat 
U kunt in uw testament een legaat opnemen voor een goed 

doel. Het goede doel krijgt dan een bedrag of bepaalde 

bezittingen uit uw nalatenschap. 
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Voordelen 
 ▶ Mogelijkheid om uw geld of bezittingen na te laten aan 

een goed doel 

 ▶ Uw geld komt volledig terecht bij het goede doel (ANBI1) 

door vrijstelling van de erfbelasting 

Nadeel
 ▶ Niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting 

Erfbelasting 
 ▶ Als u geld nalaat aan een ANBI1 hoeft het goede doel 

geen erfbelasting te betalen 

Let op
 ▶ U kunt een vast bedrag in uw testament noemen, maar 

het legaat kan ook een percentage van uw nalatenschap 

of een bijzondere bezitting zijn 

Erfgenaam 
U kunt in uw testament een goed doel benoemen tot 

erfgenaam. De erfgenaam wordt dan eigenaar van (een deel 

van) uw nalatenschap. 

Voordelen 
 ▶ Mogelijkheid om uw geld na te laten aan een goed doel 

 ▶ Uw geld komt volledig terecht bij het goede doel (ANBI1) 

door vrijstelling van de erfbelasting 

Nadeel
 ▶ Niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting 

Erfbelasting 
 ▶ Als u geld nalaat aan een ANBI1 hoeft het goede doel 

geen erfbelasting te betalen 

Let op
 ▶ Het goede doel wordt eigenaar van (een deel van) uw 

nalatenschap, inclusief uw persoonlijke bezittingen

 ▶ Het goede doel krijgt een rol in de afwikkeling van uw 

nalatenschap

Begrippenlijst

1. ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI) 
Een gift aan een instelling is alleen aftrekbaar als die instelling bij de 
Belastingdienst geregistreerd is als ANBI. Op de site van de Belastingdienst 
staan de instellingen die als ANBI zijn gekwalificeerd. 

2. CULTURELE ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)
Geeft u aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u uw 
gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Op de site 
van de Belastingdienst staan de instellingen die als ANBI zijn gekwalificeerd. 
Instellingen met de toevoeging ‘cultuur’ zijn tevens culturele instellingen.

3. SOCIAAL BELANG BEHARTIGENDE INSTELLING (SBBI)
Een SBBI is een stichting of vereniging die naast het algemene nut, ook een 
particulier belang kan dienen. Voorbeelden zijn een sportvereniging, een 
buurthuis of een personeelsvereniging. Een gewone gift aan een sociaal 
belang behartigende instelling (SBBI) kunt u niet aftrekken. Geeft u aan een 
steunstichting SBBI, dan kan dat wel. Een steunstichting SBBI is speciaal 
opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum van een SBBI en moet  
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

4. DREMPELINKOMEN
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,  
2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. Bij fiscale partners wordt naar 
het gezamenlijke inkomen gekeken. Zij mogen het aftrekbare bedrag onderling 
verdelen. Meestal is het gunstig om de giften in aftrek te brengen van het 
hoogste inkomen. 

5. VOORWAARDEN VERENIGING
De vereniging: 
- heeft minstens 25 leden
- heeft volledige rechtsbevoegdheid 
- is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of hoeft deze niet te betalen
-  is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-

eilanden of in een ander door de Belastingdienst aangewezen land

6. NOTARIËLE AKTE OF SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
Tot 2014 was een periodieke gift alleen aftrekbaar als u deze had vastgelegd 
in een notariële akte. Nu hoeft dit niet meer. Wel heeft u een ‘overeenkomst 
periodieke giften’ nodig. Download hier voorbeelden van zo’n overeenkomst.

Deze informatie is een algemene beschrijving van de mogelijke fiscale 
aandachtspunten. Fiscale gevolgen zijn afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie. Voor een fiscaal advies toegesneden op uw situatie dient u een 
eigen fiscaal adviseur te raadplegen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/steunstichtingen_sbbi/voorwaarden_voor_een_steunstichting_sbbi/voorwaarden_voor_een_steunstichting_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften?projectid=61d31ce6-4c17-44de-946e-51cb5e3948e4&projectid=61d31ce6-4c17-44de-946e-51cb5e3948e4&projectid=61d31ce6-4c17-44de-946e-51cb5e3948e4&projectid=61d31ce6-4c17-44de-946e-51cb5e3948e4&projectid=61d31ce6-4c17-44de-946e-51cb5e3948e4&projectid=61d31ce6-4c17-44de-946e-51cb5e3948e4


Geefwijzer: uw mogelijkheden om te doneren 4

Vorm van geven of nalaten Voordelen Nadelen

LOSSE GIFT
Uw losse gift aan een goed doel kan aftrekbaar zijn  
van de inkomstenbelasting. Uw gift moet dan wel minimaal  
€ 60 en minimaal 1% van uw drempelinkomen zijn. Uw aftrek 
geldt tot maximaal 10% van uw drempelinkomen.

 ▶ Eenvoudige manier van geven
 ▶ Maximale vrijheid om steeds zelf 

te beslissen aan welk doel u geeft
 ▶ Geen extra kosten 
 ▶ U benut de expertise van het 

goede doel

 ▶ Fiscaal voordeel mogelijk beperkt
 ▶ Mate van invloed op besteding van 

uw gift is beperkt, tenzij u (als dat 
mogelijk is) afspraken maakt met 
het goede doel

PERIODIEKE GIFT
Uw periodieke gift kan volledig aftrekbaar zijn als u zich  
voor ten minste 5 jaar verbindt aan een goed doel. Voor  
deze giften geldt geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. U maakt minstens 1 keer per jaar voor een 
periode van 5 jaar (ongeveer) gelijke bedragen over aan een 
goed doel. Ook heeft u de periodieke gift vastgelegd in een 
schriftelijke overeenkomst.

 ▶ Volledig aftrekbaar van 
inkomensbelasting

 ▶ Geen voorwaarden voor 
drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag

 ▶ Eenvoudig
 ▶ Geen extra kosten
 ▶ U benut de expertise van het 

goede doel

 ▶ Verbondenheid van ten minste  
5 jaar aan 1 instelling 

 ▶ Mate van invloed op besteding van 
uw gift is beperkt, tenzij u  
(als dat mogelijk is) afspraken 
maakt met het goede doel

FONDS OP NAAM
Een Fonds op Naam is een gift aan een goed doel met een 
gerichte opdracht. U richt een Fonds op Naam samen op met 
een goed doel (het hoofdfonds). U bepaalt zelf de naam en 
doelstelling van het fonds. Deze doelstelling moet passen bij 
de doelstellingen van het goede doel. Hoeveel zeggenschap 
en betrokkenheid u heeft, hangt af van de afspraken die u met 
het goede doel maakt. Uw gift aan een Fonds op Naam kan 
voldoen aan de voorwaarden voor fiscale aftrek van een 
gewone gift of een periodieke gift. 

 ▶ Zelf doelstelling bepalen binnen 
hoofdfonds

 ▶ Bestuur en administratie door 
goede doel

 ▶ Voor de lange termijn
 ▶ Benutten expertise hoofdfonds
 ▶ Waarborgen privacy is mogelijk
 ▶ Beperkte kosten 

 ▶ Afhankelijkheid van beleid en 
werkwijze hoofdfonds

 ▶ Mate van invloed op besteding van 
uw gift hangt af van de afspraken 
die u maakt met het goede doel 

 ▶ Vanaf een minimaal bedrag,  
dit verschilt per goed doel

STICHTING
U kunt zelf een stichting oprichten. U bepaalt dan zelf wat de 
naam is, welke doelstellingen u ermee nastreeft en wie de 
bestuurders zijn. Uw stichting moet wel aan voorwaarden 
voldoen en fiscale goedkeuring krijgen van de Belastingdienst 
(ANBI-status). Uw gift aan de (ANBI) stichting kan voldoen aan 
de voorwaarden voor fiscale aftrek van een gewone gift of 
een periodieke gift. 

 ▶ Optimale persoonlijke 
betrokkenheid

 ▶ Organisatie naar eigen inzicht  
op te bouwen

 ▶ Voor de lange termijn
 ▶ Gezamenlijk geven met 

bijvoorbeeld familie mogelijk

 ▶ U mag geen beslissende stem 
hebben (beslissingen worden 
genomen door het bestuur)

 ▶ Oprichting en beheer kosten  
tijd en geld 

 ▶ Zelf ‘het wiel’ uitvinden 

LEGAAT
In uw testament kunt u opnemen dat u een bedrag of 
bepaalde bezittingen wilt nalaten aan een goed doel.  
Uw erfgenamen moeten het bedrag of de bezittingen  
dan afstaan aan dit goede doel. U kunt een vast bedrag 
noemen of een percentage van uw nalatenschap. 

 ▶ Mogelijkheid om uw geld na te 
laten aan een goed doel 

 ▶ Niet aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting

ERFGENAAM
U kunt in uw testament een goed doel benoemen tot 
erfgenaam. Het goede doel wordt eigenaar van (een deel van) 
uw nalatenschap, inclusief uw persoonlijke bezittingen. Het 
goede doel krijgt een rol in de afwikkeling van uw 
nalatenschap.

 ▶ Mogelijkheid om uw geld na te 
laten aan een goed doel 

 ▶ Niet aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting

Overzicht van alle vormen van geven en nalaten



Disclaimer
De op deze informatiekaart aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank  N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke 
situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze informatiekaart zijn voor uw eigen rekening en 
risico. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie 
dat de aangeboden informatie op deze informatiekaart juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De op deze informatiekaart opgenomen 
informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u op deze informatiekaart wordt 
aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele 
eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze informatiekaart aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie 
uit deze informatiekaart te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of 
rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op deze informatiekaart wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.
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