
Hoe kunt u de Vrienden van de Pauluskerk belastingvrij steunen 

met een periodieke gift?  

 

Waarom schenken aan de Pauluskerk? 

Dankzij onze donateurs kan de Stichting Vrienden van de Pauluskerk haar activiteiten uitvoeren. 

Daarvoor onze welgemeende dank, zeker ook namens de bezoekers van de Pauluskerk.  

We hebben uw steun nodig. Met onze activiteiten die we verrichten met vele handen, proberen wij 

het leven van onze bezoekers wat draaglijker te maken. Met de Stichting maken we diverse 

initiatieven binnen de Pauluskerk mogelijk. 

Schenken of nalaten 

Omdat de Stichting Vrienden van de Pauluskerk een door de Belastingdienst erkende ANBI-

organisatie is, gelden fiscale faciliteiten. U kunt een bedrag nalaten aan de Stichting zonder dat 

erfbelasting verschuldigd is. U kunt een bedrag schenken aan de Stichting zonder dat schenkbelasting 

verschuldigd is. Daarnaast zijn uw giften aan de Vrienden van de Pauluskerk aftrekbaar voor de 

Inkomstenbelasting. 

Schenken: eenmalig of door periodieke gift 

Voor de (gewone) giften geldt echter wel een belangrijke beperking: alleen het bedrag boven de 1% 

en minder dan 10% van het belastbaar inkomen is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. 

Gelukkig bestaat er nog een tweede optie: een periodieke gift. De informatie hierover vindt u op de 

site van de Belastingdienst: Overeenkomst periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht 

(belastingdienst.nl). Deze is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.  

Voorwaarden periodieke gift 

Er gelden een aantal voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de inkomstenbelasting, onder meer: 

- Het bedrag dient minimaal 5 jaar elk jaar te worden geschonken (jaarlijkse overboeking). 

- De gift moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting 

Vrienden van de Pauluskerk (de overeenkomst) 

- Gedurende tenminste 5 jaar moet in principe hetzelfde bedrag worden geschonken  

- Als u gehuwd bent dan mag de periodieke gift niet afhankelijk zijn van twee levens. In de 

schenkingsovereenkomst kan niet worden bepaald dat bij overlijden van de schenker, de nog 

niet betaalde termijnen alsnog worden uitgekeerd aan de begiftigde. De schenking moet 

afhankelijk zijn van een toekomstige onzekere gebeurtenis (overlijden van de schenker).  

De verplichtingen uit de overeenkomst gaan niet over op uw erfgenamen. Bij uw overlijden komen 

deze te vervallen. Ook bij plotselinge werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid kan de overeenkomst 

worden beëindigd als dat in de overeenkomst is bepaald. 

Op de website van de belastingdienst vindt u het formulier Overeenkomst Periodieke Schenking: 

Overeenkomst - Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl) 

Hoe gaat het schenken in zijn werk? 

Uiteraard kunnen we de voorwaarden van de gift met u doornemen. En als de overeenkomst zo 

akkoord is, dan vult u deze helemaal in, zet u uw handtekening en stuurt u de overeenkomst op naar:  

Stichting Vrienden van de Pauluskerk,  Hang 7, 3011 GG Rotterdam of per e-mail naar 

vrienden@pauluskerkrotterdam.nl 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
mailto:vrienden@pauluskerkrotterdam.nl


Desgewenst kunnen wij u de overeenkomst ook eerst per post aan u toesturen. Hebt u een 

echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond 

van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

Na ontvangst sturen wij u een kopie van de overeenkomst voorzien van onze handtekening en een 

transactienummer retour. Bewaart u deze goed omdat u de overeenkomst nodig heeft bij uw 

aangifte Inkomstenbelasting. 

de Stichting Vrienden van de Pauluskerk zal u gedurende 5 jaar elk jaar een brief sturen van met een 

verzoek tot betaling en/of een acceptgiro. 

Tot slot 

Natuurlijk blijven uw giften ook bijzonder welkom als u geen gebruik maakt van de fiscale regeling.  

Onze bankrekening is: NL11 TRIO 0379 4879 93. 

Voor alle aanvullende vragen kunt u mailen naar vrienden@pauluskerkrotterdam.nl. Wij zullen uw 

vragen uiteraard spoedig beantwoorden.  

Elke bijdrage is welkom. Bij voorbaat onze dank. 

Bestuur Stichting Vrienden van de Pauluskerk                            
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