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Hierbij zoals beloofd, een overzichtje van websites die ik heb geraadpleegd over het fenomeen periodieke gift

Omdat je bij de Belastingaangifte kosten mocht aftrekken die je gemaakt hebt als vrijwilliger en of als bestuurslid van een vereniging en ik in de aangifte over 
2015 daar geen invulmogelijkheid meer terugvond, ben ik me daarin verder gaan verdiepen. Bleek een lastige zaak, omdat ook de belastingtelefoon of 
‘specialisten’ van Belastingkantoor Rotterdam, die – via een verzoek van de Belastingtelefoon – contact met mij opnamen, vaak ook niet bleken te weten van 
de hoed en de rand. Via de Belastingtelefoon werd mij zelfs geadviseerd om zelf maar te gaan ‘Googelen’ omdat men het in hun informatiebronnen niet kon 
terugvinden, terwijl men wel via de door mij aangegeven hulpfiles bij de Belastingaangifte moesten toegeven dat dit kennelijk wel bestond / mogelijk moest zijn. 
Daarom tref je hieronder een aantal Powerpointplaatjes aan met “Printscreens’ van de verschillende websites die ik heb geraadpleegd / gevonden

M.i. komt het op het volgende neer :

Je mag het afzien van een onkostenvergoeding beschouwen als een gift aan een vereniging en deze bij de rubriek giften aftrekken. Als je deze ‘gift’ doet aan 
een vereniging of instelling zonder ANBI-status (ter informatie => de meeste goede doelen of kerkelijke instellingen hebben een ANBI-status en –nummer) dan 
kan je die gift alleen onder voorwaarden aftrekken.
- Er moet sprake zijn van een periodieke gift (met een minimale duur van 5 jaar), die is vastgelegd in een overeenkomst tussen ‘schenker’ / donateur en de 

vereniging. Zie de plaatjes 2,3 en 4 vanuit de hulpbestanden die bij de Belastingaangifte te raadplegen zijn.
- De ‘niet-ANBI-vereniging‘ moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie plaatje 4.
- Bij het invullen van de aangifte (rubriek Uitgaven => Giften) moet je voor de instelling/vereniging ook een RSIN-nummer en een transactienummer invullen 

(Als je een overeenkomst voor een periodieke gift afsluit met een ANBI-instelling krijg je vaak een in te vullen modelovereenkomst toegezonden, waarin zij 
hun RSIN-nummer en transactienummer al hebben ingevuld). Als de vereniging / instelling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan je daar het 
RSIN-nummer opvragen en of terugvinden in het uittreksel. Zie plaatjes 5 en 6.

- Als je zelf een overeenkomst opstelt of een modelovereenkomst gebruikt, die je via de site van de Belastingdienst kunt downloaden, dan mag de vereniging 
zelf een transactienummer verzinnen, mits dit voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in plaatje 8.

- In de overeenkomst kunnen ook ontbindende voorwaarden worden vermeld. 
- Van de overeenkomst moeten zowel de ‘schenker’ / donateur als de ontvanger een exemplaar bewaren om desgevraagd te kunnen laten zien als bewijsstuk 

voor de Belastingdienst.

Een periodieke gift heeft als voordeel t.o.v. een ‘gewone’ aftrekbare gift, dat deze volledig kan worden afgetrokken (de zogenaamde’drempel’ waar je voor 
gewone giften eerst bovenuit moet komen, geldt namelijk niet voor periodieke giften)

De vrijwilliger krijgt hiermee een mogelijkheid om zijn onkosten terug te krijgen zonder dat het de vereniging / instelling geld kost !.
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Overeenkomst periodieke gift aan (Vereniging) ……….. 

Hierbij verklaart het bestuur van …………….. dat het afzien van een vergoeding voor 
onkosten (zoals reiskosten, telefoonkosten, gebruik van eigen PC, printer, printer 
inkt, printerpapier, vergaderkosten, etc.) door ondergetekende bestuurs- / 
commissielid ……………… voor de duur van tenminste 5 jaren, wordt beschouwd als 
een periodieke gift ter waarde van € ……  per jaar aan de vereniging. 

RSIN: …………….  (opvragen bij KvK)      Transactienummer: … (zelf vaststellen) 

 

Deze overeenkomst wordt beëindigd bij:  

Aftreden van betrokkene als bestuurs- / commissielid 

Opzeggen lidmaatschap van de vereniging door betrokkene 

Opheffing van de vereniging 

Overlijden van betrokkene    

 

Voorzitter:   Penningmeester   Bestuurs- / commissielid: 

 

 

 

……………   …………………   ……………………….
    

 

Aldus overeengekomen te ……………  op .. - .. - ….  

 

 

N.B.  Deze tekst plaatsen - indien beschikbaar - op briefpapier van de vereniging, als 
bewijs voor de Belastingdienst.  

Uiteraard zowel een exemplaar voor de penningmeester als voor het betrokken 
(bestuurs-/ commissie- / meewerkend-) lid maken.  

De penningmeester moet uiteraard een overzicht van alle overeenkomsten (inclusief 
RSIN en Transactienummers) voorhanden hebben t.b.v. een eventuele controle door 
de Belastingdienst 



Ter afsluiting
Ik heb deze aftrekpost opgevoerd bij mijn Belastingaangiften over 2015 en 2016, in beide 
jaren is deze geaccepteerd. Maar helaas zegt dit nog niets over de daadwerkelijke 
goedkeuring door de Belastingdienst, omdat men er tegenwoordig niet van uit mag gaan 
dat de aangifte daadwerkelijk is gecontroleerd door een medewerker.
Navraag via de Belastingtelefoon leverde mij alleen een doorverwijzing op naar een 

“deskundige” van kantoor Rotterdam. Toen ik echter deze deskundige aan de telefoon 
had, gaf hij aan het een “interessante casus” te vinden,  maar heeft hij geen uitspraak 
gedaan over de validiteit van deze aftrekpost.
Hij wilde daar ook niet verder op terugkomen, dus is er formeel geen fiat van de 
Belastingdienst of bevestiging van een Belastingadviseur.
Doordat ik echter de informatie op de website van de Belastingdienst heb gevonden, ga 
ik er zelf van uit dat het een valide constructie is. 
N.B. Deze constructie is uiteraard alleen van toepassing voor leden die Belastingaangifte 
doen en anders daadwerkelijke een onkostenvergoeding zouden ontvangen.
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