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0834           TOELICHTING OP ONDERHANDSE OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD  

Inleiding  

De jaarlijkse kerkbalans-bijdrage aan de parochie, zijnde een gift aan een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI), is als periodieke gift onder voorwaarden volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen 
voor de inkomstenbelasting.  

Voorwaarden periodieke gift:  
- De periodieke gift moet notarieel in een akte of bij onderhandse overeenkomst worden vastgelegd;  
- De overeenkomst geldt voor een looptijd van tenminste 5 achtereenvolgende jaren;  
- De periodieke gift betreft een vast en gelijkmatig bedrag per jaar.  
- De parochie levert geen directe tegenprestatie aan d gever. 

 

De schenkingsverplichting eindigt door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van schenker of één ander in 
de overeenkomst genoemde persoon.  
De overeenkomst kan niet worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen.  
De overeenkomst voorziet niet in een toezegging afhankelijk van twee levens. 

Het belastingvoordeel als gevolg van het ontbreken van een drempel biedt u financiële ruimte om uw 
kerkbijdrage te verhogen.  

Deze toelichting heeft betrekking op een onderhandse overeenkomst naar het model van de Belastingdienst, 
t.w. 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' dat via www.stmartinusutrecht is te downloaden 

 

Hoe verloopt de procedure?  
Het model 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' bestaat uit 2 exemplaren, te weten een “Exemplaar voor 
de  “schenker” en een “Exemplaar voor de ontvanger”als mede een 'Toelichting' door de belastingen.  

U vult beide exemplaren naar vermogen in. Indien u het model digitaal invult dan wordt de invulling van het 
eerste exemplaar automatisch beschreven in het tweede exemplaar.  

Bij vraag 1 staat of moet worden ingevuld: R.K.Parochie St.Martinus, eventueel aan te vullen met de naam van 
de locatie. 

Bij vraag 2a kunt u als looptijd van de gift kiezen voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de looptijd niet 
begrensd is resp. geen einddatum kent. In enig jaar na de verplichte eerste 5 jaren heeft u de mogelijkheid de 
schenking schriftelijk op te zeggen, anders eindigt de verplichting bij overlijden.  

Bij vraag 4a kunt u aangeven voor welke locatie u het toegezegde bedrag wenst te bestemmen.  
 
Vraag 4b  wordt ingevuld door het centraal secretariaat. 
 
Vraag 4c wordt zo nodig ingevuld door het centraal secretariaat. 
  
Vraag 6: toelichting: 'Op grond van artikel 88, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is voor giften, met  
uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige, de toestemming van de echtgeno(o)t(e) resp. 
geregistreerde partner nodig.  
 
Vraag 7 vult u niet in, wordt  indien nodig ingevuld door het centraal secretariaat  

  
Na invulling kunt u de twee door u ondertekende exemplaren afgeven bij of opsturen naar  het  
Parochiesecretariaat,  Adriaen van de Ostadelaan 4A, 3583 AJ Utrecht   of  

        Parochie St.Martinus, antwoordnummer 58526, 3508 VH Utrecht 

Na ondertekening door het bestuur en verwerking in de administratie ontvangt u het 'Exemplaar voor de 
schenker' retour.  

 Consequentie inkomstenbelasting    

Mocht u binnen de eerste 5 jaar van de looptijd, anders dan door werkeloosheid, de schenking beëindigen 
dan worden de schenkingen uit achterliggende jaren door de belastingdienst als een gewone gift 
aangemerkt.  
Afhankelijk van de situatie kan toepassing van de drempel leiden tot een navordering van 
inkomstenbelasting.  

Betalingsvolmacht  
U kunt overwegen om voor de betaling van de periodieke gift een betaalvolmacht aan de parochie af te geven. 
De Belastingdienst heeft hiervoor een model “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” beschikbaar.  
De volmacht biedt de mogelijkheid om de jaarbijdrage in termijnen te laten incasseren.  
Dit model is te downloaden via www.stmartinusutrecht.nl. of op te vragen bij het centraal secretariaat. 
030-2546147. 

 
 

http://www.stmartinusutrecht/


Indien u gebruik maakt van de betalingsvolmacht gelieve u beide exemplaren van de overeenkomst en het 
‘Exemplaar voor de schenker’ van de betalingsvolmacht gelijktijdig naar een van bovenvermelde adressen af te 
geven of op te sturen.  
 
Bankrekeningen  
Maakt u geen gebruik van een betalingsvolmacht dan kunt u zelf bepalen op welke rekening van een van  de  
locaties u het bedrag van de gift/schenking stort. 

 

Locatie Kerkbijdrage 

Aloysius NL09 INGB 0002 1100 93 

Paulus NL42 INGB 0000 1396 23 

Gertrudis NL95 INGB 0000 1129 64  

Joh. de Doper/Bernardus NL87 INGB 0000 0193 09 

Wederkomst des Heren NL20 INGB 0005 1533 67 

 
 
 
 

   
 


