Toelichting op het formulier ‘Onderhandse
overeenkomst tot het doen van periodieke giften’
U staat op het punt een formulier in te vullen dat leidt tot een onderhandse overeenkomst tussen u
en de Stichting financiële ondersteuning KNOB inzake het doen van periodieke giften.
Voordat u het formulier invult, raden wij u aan eerst de gehele toelichting te lezen
Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met de penningmeester van onze stichting
(info@knob.nl) en vul pas als alles duidelijk is, het formulier in.

Belastingvoordeel
Het Steunfonds KNOB heeft de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/ Fiscaalnummer: 81
86 94 981) status verkregen. Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is
vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en
erfstellingen volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw
schenking. Ook u heeft als schenker een aantal fiscale voordelen.
In 2012 is het Steunfonds KNOB aangewezen als ‘Culturele ANBI’. Daarmee is het schenken aan het
Steunfonds KNOB nog aantrekkelijker geworden. De Rijksoverheid geeft een fiscale stimulans van
25% om het schenken aan culturele instellingen te stimuleren.
Lid voor het leven
U kunt een lidmaatschap voor het leven aangaan door (tenminste) vijf jaar jaarlijks een gift te doen
aan de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB. Met een bijdrage van tenminste € 1.500 wordt uw
regulier lidmaatschap, waarvoor u nu jaarlijks € 65 betaalt, omgezet in een lidmaatschap voor het
leven. Uiteraard kunt u ook lid voor het leven worden als u eerder nog geen lid van de KNOB was.
U legt deze periodieke gift in een ‘akte van schenking’ met het bestuur van de KNOB vast. U kunt uw
schenking ook regelen door een notariële akte op te laten maken. Het enige verschil ten opzichte van
de onderhandse schenking, is dat er hier een derde partij betrokken is bij het sluiten van de
overeenkomst, namelijk de notaris. Hieraan zijn eenmalig notariële kosten verbonden.
Bij een periodieke gift geldt geen drempel en is het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar. Doordat de
Steunstichting KNOB kwalificeert als ‘Culturele ANBI’ kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel
genieten. Een voorbeeld:
periodieke gift
jaarlijks / aantal jaren

€

300,00
5 €

1.500,00

25% €

1.875,00

Stel: 42% €

787,50

netto gift

€

712,50

netto jaarlijkse gift

€

142,50

Extra aftrek 25% culturele ANBI
belastingaftrek

Wat moet u verder weten
• De betaling: Het jaarlijks te betalen bedrag van de gift –genoemd in de overeenkomst – moet
betaald worden binnen één fiscaal jaar. Het kan in één bedrag maar ook in meerdere termijnen
zolang deze termijnen maar vallen binnen één fiscaal jaar.
• Giften gedaan voordat de overeenkomst werd getekend: De overeenkomst heeft betrekking op
fiscale jaren. Sluit u de overeenkomst bijvoorbeeld op 1 juli 2020 af dan tellen schenkingen
gedaan in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 mee als periodieke giften in 2020.
• U hoeft de formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor de
Stichting Financiële Ondersteuning KNOB. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de
belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
U wilt de onderhandse overeenkomst invullen
1. Download nu het formulier naar uw computer. U kunt dit doen vanaf de website van de KNOB of
via de website van de Belastingdienst;
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_e
n_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
2. Invullen doet u -bij voorkeur - via de computer. Waarom? Als stichting moeten wij dit formulier
tenminste 12 jaar bewaren. Geschreven tekst vervaagt na verloop van tijd en geschreven tekst kan
ook leiden tot vergissingen.
Let op !!!! met het sluiten van deze overeenkomst verbindt u zich voor minimaal 5 jaren

Toelichting bij de velden
Grootte van de gift:
Vul hier het bedrag in dat u per jaar toezegt. Dit bedrag bepaalt u zelf. Als u Lid voor het Leven wilt
worden is de gift minimaal € 1.500,-.
Voortijdige beëindiging
Vervolgens wordt u gevraagd aan te geven in welk geval de overeenkomst eerder dan afgesproken
wordt beëindigd.
Er zijn 3 mogelijkheden en u mag van de belastingdienst meerdere mogelijkheden aankruisen
• of het overlijden van de schenker
• het vervallen van de ANBI status, het verliezen van uw baan of arbeidsongeschikt worden
• het overlijden van een ander dan de schenker (en dan dient u zijn/haar naam te vermelden)
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap: vul dan bij het 2de vakje de naam van uw
partner in.
Looptijd van de gift
U heeft 2 mogelijkheden: 5 jaar (A) of onbepaalde tijd(B)
Ad A; na het 5de jaar vervalt deze onderhandse overeenkomst
Ad B; onbepaalde tijd houdt in : langer dan 5 jaar (korter mag niet !!!!)
Kiest u voor B dan is deze onderhandse overeenkomst van kracht totdat u deze zelf schriftelijk
opzegt. ( jaar 6, 7, 8 of later – beëindigen in jaar 5 of eerder is niet mogelijk !. )
Kiest u voor A en wilt u daarna verlengen dan moet u volgens de huidige richtlijnen weer een
overeenkomst van 5 jaar sluiten.
In het vakje hieronder geeft u aan met ingang van welk fiscaal jaar de overeenkomst ingaat. Als u
reeds dit jaar gebruik wenst te maken van het fiscale voordeel, vul dan 2020 in.

Gegevens schenker
Vul hier alle gegevens in m.b.t. de schenker.
Gegevens instelling
Het transactienummer zal aan u worden gecommuniceerd nadat de Stichting financiële
ondersteuning KNOB de overeenkomst heeft geregistreerd.
Ondertekening schenker
Vul hier de “plaats” en “datum” alvast in
Gegevens en ondertekening partner (indien aanwezig)
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap ingeschreven in de burgerlijke stand bij
de gemeente dan dient u partner deze overeenkomst mede te ondertekenen (wettelijk verplicht).
Het laatste gedeelte wordt door het Steunfonds KNOB ingevuld.
Controleer of alle gegevens goed zijn ingevuld.
Vervolgens print u het formulier 2x
Bent u akkoord, teken dan beide overeenkomsten (ook uw partner).
De getekende overeenkomsten + een kopie van uw identiteitsbewijs/identiteitsbewijzen* (paspoort /
rijbewijs ) stuurt u in een gefrankeerde envelop naar:
Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
T.a.v. Penningmeester
Postbus 5043
2600 GA DELFT

Nadat de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB de formulieren heeft ontvangen en
gecontroleerd, worden de ontbrekende gegevens ingevuld.
Vervolgens ontvangt u één exemplaar retour.
* De kopie van het identiteitsbewijs is verplicht omdat de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
de handtekening (wettelijk) dient te controleren. U mag hierop uw BSN nummer doorhalen.

Onze gegevens
Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
KvK nummer
:
34 28 75 22
RSIN nummer
:
81 86 94 981
Bankgegevens
: ING Bank, rekening NL88 INGB 0005 0821 09
t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
Telefoon
: 015 278 15 35 of 06 392 509 19
Telefonisch bereikbaar: ma, di en vr 09.00 - 17.00 uur
Mail
: info@knob.nl

