
 

Voor hetzelfde geld gee- u meer! Steun uw kerk met een periodieke gi- 

In januari 2023 start de Ac2e Kerkbalans weer. Het is dus weer bijna 2jd om na te denken over het 
bedrag dat u aan de kerk kunt geven om al het belangrijke werk voort te kunnen ze@en. Tegelijker2jd 
realiseren we ons dat het voor sommige gemeenteleden financieel onzekere 2jden zijn. De lasten 
s2jgen terwijl de inkomsten onzeker zijn of niet voldoende mees2jgen. Als kerkrentmeesters doen we 
daarom een beroep op u: Geef uw bijdrage -net als =entallen andere leden- door middel van een 
“Overeenkomst periodieke gi-”! Mogelijk kunt u uw bijdrage dan (iets) verhogen, terwijl het u 
onder de streep niets extra’s kost. 

UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR  

Uw giTen aan de kerk zijn aTrekbaar van uw inkomstenbelas2ng. De Protestantse Kerk is namelijk 
door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een 
drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit 
verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelas2ng.  

GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT  

Een periodieke giT is een giT waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit 
bedrag mag u volledig aTrekken bij uw belas2ngaangiTe: de drempel van 1% en het maximum van 
10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belas2ngdienst dan bij een gewone giT. 
A_ankelijk van uw leeTijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 37%. Dit voordeel kunt u 
ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.  

WANNEER IS EEN GIFT EEN PERIODIEKE GIFT?  

Uw giT is een periodieke giT als:  
• de giT is vastgelegd in een schriTelijke overeenkomst (of notariële akte); 
• u conform de overeenkomst of notariële akte regelma2g (minstens één keer per jaar) de bedragen 
overmaakt;  
• deze bedragen steeds even hoog zijn;  
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;  
• de kerk geen tegenpresta2e levert voor de giT 

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?  

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator  berekent u heel eenvoudig 
wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke giT. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk 
bedrag u kunt schenken als u dit belas2ngvoordeel ten goede laat komen aan de kerk. GeeT u 
geregeld ook aan één of meerdere andere instellingen dan de kerk? Dan is het eventuele fiscale 
voordeel mogelijk minder of nihil. Het kan dan raadzaam zijn ook die giTen in de vorm van een 
periodieke giT te doen. Zo is uw belas2ngvoordeel nog groter. 

http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator


HOE WERKT HET?  

Samen met de penningmeester vult u het formulier in waarmee u de periodieke giT vastlegt. U krijgt 
een kopie voor uw administra2e. Ook vult u samen een mach2gingsformulier in om de automa2sche 
incasso door de kerkelijk ontvanger voor dezelfde periode (minimaal vijf jaar) vast te leggen. De kerk 
is verzekerd van de giT en u heeT er gedurende meerdere jaren geen omkijken meer naar. Tijdens de 
Ac2e Kerkbalans ontvangt u een mail zodat u eventuele wijzigingen in uw gegevens kunt doorgeven, 
maar u hoeT dus geen formulieren meer in te vullen. 

Na afloop van het jaar geeT u de giT volledig op in uw belas2ngaangiTe. De Overeenkomst samen 
met de afschrijvingen van de kerk op uw bankafschriTen zijn voor de Belas2ngdienst voldoende 
bewijs dat u gebruik mag maken van deze regeling. 

EXTRA VOORDEEL 

Stel u geeT 200 euro per jaar voor Ac2e Kerkbalans, u koopt voor 100 euro per jaar aan 
collectemunten én u geeT 35 euro per jaar aan Ac2e Quotum en Solidariteit. U kunt deze bedragen 
optellen en als totaalbedrag laten opnemen in de Overeenkomst. Het belas2ngvoordeel geldt dan 
over al deze giTen tezamen, ook als u de bedragen afzonderlijk overmaakt of laat incasseren. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Kan ik de overeenkomst tussen0jds beëindigen?  

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde 2jd. 
Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeT u de verplich2ng tot 
betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk 
faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het 
is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrentmeesters, zeker als u de periodieke giT 
betaalt via automa2sche incasso.  

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als 
periodieke gi; in hetzelfde kalenderjaar? 

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst 
worden voldaan.  

Kan ik de overeenkomst periodieke gi; tussen0jds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente? 
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente. 

Kan ik mijn gi;en aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?  



Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de 
gemeente en diaconie gescheiden. U kunt met de diaconie wel een aparte overeenkomst aangaan. 

MEER INFORMATIE 

Onze penningmeester -Jan de Groot- helpt u graag verder! Penningmeester@pgmijdrecht.nl of 
0297-273409

mailto:Penningmeester@pgmijdrecht.nl

