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Handleiding Schenken 

Stichting European Committee Human 

Rights Hungarians Central Europe 

Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur. 

KVK 412.11.689 Amsterdam  

Postbank : 40 78 571    IBAN : NL 71 PSTB 0004 0785 71  

Postbus 2492  5202 CL  ‘s Hertogenbosch    The  Netherlands 

Tel:  +31 (0) 87 8724745 Fax:  +31 (0)  84 8304217 

Info@hungarian-human-rights.eu 

http://www.hungarian-human-rights.eu 
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Schenken aan een algemeen Nut beoogde instelling (ANBI) 

 

Een gedeelte van het belastinggeld dat u betaalt, mag u gebruiken om stichtingen zoals 

European Committee Human Rights Hungarians Central Europe te ondersteunen. Onze  

stichting is in bezit van een verklaring van de belastingdienst, waarin staat dat de stichting 

is aangemerkt als ANBI.  

Meer informatie hierover staat op de website van de belastingdienst:  

http://www.belastingdienst.nl/anbi 

Het bedrag dat u aan onze stichting schenkt mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. 

Dit bedrag kent een minimum van 1% van uw belastbaar inkomen en een maximum van 10 

% van uw inkomen, tevens geldt er een drempel van 1 %.  Afhankelijk van uw inkomen, 

kunt u tot wel 50 % van het geschonken bedrag terugkrijgen van de belastingdienst. In de 

onderstaande tabel ziet u om welke bedragen het gaat.  

Bij een periodieke schenking van minimaal 5 jaar geldt het minimumbedrag en de drempel 

niet.  

 

Inkomen Niet 

aftrekbaar  

 

Maximumaftrek Aftrek bij gift van  

 1 % 10 % Max Gift € 500 € 1500 

€  5 000 €  60 € 500 € 560 € 440 € 500 

€  15 000 €  150 € 1500 € 1650 € 350 € 1350 

€  30 000 €  300 € 3000 € 3300 € 200 € 1200 

€  50 000 €  500 € 5000 € 5500 € 0 € 1000 

€  100 000 € 1 000 € 10 000 € 11000 € 0 € 500 
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Schenken aan European Committee Human Rights Hungarians in drie stappen.  

 

1- Maak het gewenste bedrag over aan de stichting ( Giro 4078571 T.n.v. ECHRHCE) 

met behulp van de tabel op pagina 1 kunt u vaststellen hoeveel u overmaakt.  

In dit voorbeeld verdient de gever € 15 000 op jaarbasis. De gever schenkt de stichting  

€ 1 500.   

 

 

Voor de belastingdienst is een overschrijving van uw rekening bewijs dat u de stichting 

hebt gesteund. Onze penningmeester stuurt u – indien u dat verzoekt- zeer graag een 

kwitantie toe.  
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2-Vul bij uw belastingaangifte in dat u een gift heb gedaan. De gift moet worden 

ingevuld bij het vakje gewonen giften.  

 

 

In het geval van periodieke giften, geldt de drempel van 1 %niet, een periodieke gift kan 

dus nog voordeliger zijn. Een periodieke gift houdt wel in dat de stichting minimaal 5 

jaar moet ondersteunen, bovendien moet er een notariële akte worden opgemaakt.  

De gever krijgt in dit geval het volgende terug van de belastingdienst:  

1: Zonder gift ontvangt G Gever: € 3228 * 

2: Met een gift aan de stichting ontvangt G Gever: € 3628 dus € 400 meer  terug.  

3: Met een periodiek gift aan de stichting ontvangt G Gever: €3732 dus € 504 meer  

terug. 

Dus door het schenken aan de stichting ontvangt G Gever € 400 bij een gift terug en in 

het geval van een periodieke gift zelfs € 504 terug.  

De heer G Gever heeft de stichting met € 1500 ondersteund en ontvangt 400 of 504 

terug. De heer gever heeft dus € 1100  of  € 996  betaalt voor zijn gift.  

 

(*Dit is afhankelijk van de toegepaste heffingskorting, arbeidskorting en andere 

kortingen. ) 
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3.Onderstaande voorbeelden geven aan wat de heer G. Gever zou ontvangen: 

1. zonder een gift, 2 met een gift en 3 met een periodieke gift 
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