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Voorwoord
Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’, ook wel
‘filantropie’ genoemd. Al eeuwenlang is filantropie de motor achter de aanpak
van maatschappelijke vraagstukken en daarmee een onmisbaar fundament
voor onze samenleving.
In deze gids staan veel goede doelen beschreven. Al deze goede doelen staan voor
idealen. Idealen die voortkomen uit compassie en solidariteit. Uit verontwaardiging
over onrecht, uit zorg voor de meest kwetsbaren, uit mededogen met zieken en uit
de verantwoordelijkheid voor het behoud van kostbare natuur en cultuur.
Dagelijks zetten heel veel mensen zich in voor idealen dichtbij en verder weg.
Als vrijwilliger, als gever of als lid van een vereniging. Via een goed doel, een
vermogensfonds of via de kerk. Lokaal, regionaal, nationaal én internationaal. Ons
land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet
en steun van deze mensen. Wellicht bent u één van die mensen die zich inzet of wil
inzetten voor een goed doel. Omdat u een ideaal heeft en graag wil bijdragen aan een
betere wereld. U vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek
wordt gedaan naar de bestrijding van ziekten. Of u wilt opkomen voor mensenrechten
of dieren in nood helpen, kindersterfte bestrijden of natuur en milieu in Nederland
beschermen.
U bent op zoek naar een organisatie met hetzelfde ideaal als u. Deze organisatie kunt
u op allerlei manieren steunen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of geld te
doneren. Steeds meer mensen besluiten daarnaast ook om via (een deel van) hun
nalatenschap een goed doel te steunen. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na
hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal waar ze zo om geven.
Ik hoop dat deze gids bijdraagt aan het verbinden van mensen en organisaties met
hetzelfde ideaal. Om zo samen het verschil te maken en te werken aan een betere wereld.

Gosse Bosma
directeur Goede Doelen Nederland
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Schenken en nalaten
aan goede doelen

Schenken bij leven
Wanneer u geld of goederen nalaat of schenkt aan een goed doel, aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), kunt u belasting besparen
door de toepasselijke fiscale regels te volgen. Bovendien is een ANBI door de
fiscus geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er hoeft door
ANBI’s over uw gift dus géén belasting te worden betaald. De gift kan in het
geheel besteed worden aan het maatschappelijke doel.
Schenkingen aan goede doelen kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als zogeheten persoonsgebonden aftrek. Als u wilt dat uw bijdrage als
schenking wordt aangemerkt, dan zal deze vrijwillig en onvoorwaardelijk moeten zijn. Er mag geen enkele tegenprestatie tegenover staan. U kunt geld en/of
goederen aan een goed doel schenken.

Wat is een schenking?
Een schenking is - in fiscale termen - een overeenkomst waarin wordt vastgelegd
dat de ene partij, de schenker, ten koste van zijn eigen vermogen, de andere partij
verrijkt. Als u getrouwd bent of geregistreerd als partner hebt u voor het doen van
een schenking in de meeste gevallen toestemming nodig van uw echtgeno(o)t(e) of
geregistreerd partner.

Geefwet
Nederland kent een rijke traditie van particuliere vrijgevigheid en filantropie.
Om het geefgedrag te stimuleren en eventuele belemmeringen weg te nemen,
heeft de overheid in het verleden een samenstel van fiscale maatregelen genomen. In de Geefwet, geïntroduceerd in 2012, zijn fiscale voordelen nog verder
uitgebreid. De fiscale faciliteiten bestaan in grote lijnen uit de giftenaftrek in de
inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting en de vrijstelling van schenk- en
erfbelasting voor de ontvangende goede doelen. De fiscale tegemoetkomingen
zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan de status van een ‘algemeen nut
beogende instelling’ (kortweg: ANBI). Organisaties kunnen door de Belastingdienst
als ANBI worden aangemerkt als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke
voorwaarden dit zijn, komt in het onderdeel ‘Schenken bij leven’ aan de orde.

Schenkingen aan een algemeen nut
beogende instelling (ANBI)
U hebt in beginsel recht op belastingaftrek
voor persoonlijke giften aan een ‘algemeen
nut beogende instelling’ (ANBI). Een ANBI is
een organisatie die (nagenoeg) uitsluitend op
het algemeen nut is gericht en als zodanig
door de Belastingdienst is gekwalificeerd.
Om een ANBI te kunnen zijn, moet de organisatie aan een aantal voorwaarden (blijven)
voldoen. Zo is een organisatie alleen een
ANBI als deze zich voor ten minste 90%
inzet voor het algemene nut. Het uitoefenen van commerciële activiteiten staat niet
in de weg aan het krijgen of behouden van
de ANBI-status, als de hiermee behaalde
opbrengsten maar worden gebruikt voor
het algemeen nuttige doel. Bijvoorbeeld: de
opbrengsten van de museumwinkel moeten
ten goede komen aan het museum.
Alle goede doelen in deze gids hebben de
ANBI-status. Via www.anbi.nl dan wel
www.belastingdienst.nl vindt u alle door de

Belastingdienst erkende ANBI’s. Let wel op:
soms kunnen de officiële namen van goede
doelen iets afwijken van hun bij het publiek
bekende naam.
Een ‘persoonlijke gift’ wil zeggen dat u de
uitgave als privépersoon moet doen. Als een
schenking wordt gedaan en de ANBI stuurt u
(periodiek) een blad, folder of iets dergelijks,
dan zal dit de aftrekbaarheid van de gift over
het algemeen niet in de weg staan.
Wanneer u twijfelt over de aftrekbaarheid
van uw schenking, kunt u contact opnemen
met de betreffende organisatie en de Belastingdienst.
Schenkingen aan een sociaal belang
behartigende instelling (SBBI)
Naast de ANBI’s bestaan er ook zogenoemde
sociaal belang behartigende instellingen
(SBBI’s). Het gaat om organisaties die een
particulier belang dienen, maar daarbij tege-
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lijkertijd ook een sociaal belang behartigen,
zoals de sportclub of de scoutingvereniging.
Schenkingen aan SBBI’s komen in beginsel
niet in aanmerking voor aftrekbaarheid van
de inkomstenbelasting.
Er zijn echter uitzonderingen. Zo zijn eenmalige schenkingen aan zogeheten steunstichtingen SBBI (die zijn opgericht in een
jubileumjaar uitsluitend met het doel geld in
te zamelen ter ondersteuning van een SBBI)
onder specifieke voorwaarden wel fiscaal
aftrekbaar.
Schenkingen aan culturele instellingen
ANBI’s die zich (nagenoeg) uitsluitend richten
op cultuur kunnen op verzoek worden aangemerkt als een culturele instelling.
Om het geven aan deze culturele ANBI’s
extra aantrekkelijk te maken, mag het bedrag
van een gift vermenigvuldigd worden met
1,25. Dit levert de schenker dan 25% meer
giftenaftrek op. Deze vermenigvuldiging mag
worden toegepast over maximaal € 5.000
van de aan de culturele instellingen gedane
schenkingen (dus maximaal € 1.250 extra
aftrek) per jaar.
Het begrip ‘donateur’
Een donateur is iemand die al dan niet
periodiek een bedrag schenkt en hierdoor
een organisatie steunt. Let er wel op dat er
speciale voorwaarden gelden voor het fiscale
begrip van ‘periodieke schenking’ (zie verderop in dit hoofdstuk). Als een donateur niet

aan de voorwaarden hiervoor voldoet, dan
worden de bijdragen fiscaal beschouwd als
(verschillende) eenmalige schenkingen.
Drempels en maxima
Voor het fiscale voordeel gelden drempels en
maxima. Giften kunt u aftrekken als ze meer
bedragen dan 1% van het zogenoemde verzamelinkomen met een minimum van € 60.
Maar u mag niet meer aftrekken dan 10% van
dit verzamelinkomen.
Doet u zowel een periodieke gift als een gewone gift aan een culturele ANBI? Dan is de
verhoging voor beide soorten giften samen
niet meer dan € 1.250.
Of een organisatie een culturele ANBI is, kunt
u bij de Belastingdienst nagaan. Als achter de
naam van de organisatie in de kolom activiteit
’Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de
status van culturele ANBI.
Wat is uw verzamelinkomen? Dat is het
totaal van het inkomen uit werk en woning,
het inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ en het
belastbare inkomen uit sparen en beleggen
(samen box 1, 2 en 3), maar zonder rekening
te houden met uw zogeheten ‘persoonsgebonden aftrek’. Als u een fiscale partner hebt,
worden bij de bepaling van de giftendrempel
en het giftenmaximum de genoemde verzamelinkomens opgeteld. Bij een totaalbedrag
van bijvoorbeeld € 45.000 is de drempel
€ 450 en is € 4.500 het maximaal aftrekbare

bedrag. Stel u schenkt € 1.000, dan is € 550
aftrekbaar.

Verschillende manieren van
schenken

Aftrek: in welk jaar?
Schenkingen komen alleen voor aftrek in
aanmerking in het jaar waarin ze zijn betaald:
het jaar dus waarin het bedrag van de gift
daadwerkelijk is voldaan.

De eenmalige schenking
Veronderstel dat u een bedrag wilt schenken
aan een goed doel, maar wel zó dat u hier
fiscaal voordeel van hebt. Waar moet u op
letten? U maakt een bedrag over op de
rekening van de ANBI die u wilt steunen.
Bewaar het bankafschrift als bewijs voor de
Belastingdienst. Deze specificaties hoeft u
weliswaar niet mee te sturen met de aangifte,
maar de Belastingdienst kan ze later ter inzage
vragen.

De aangifte inkomstenbelasting
Schenkingen kunt u op het aangiftebiljet
inkomstenbelasting aangeven onder de
vraag ‘Als u of uw fiscale partner in 2018
giften deed’. Als u gedurende het gehele
kalenderjaar fiscaal gezien een partner hebt,
worden uw schenkingen bij elkaar geteld. U
doet er als fiscale partners verstandig aan de
aftrekbare schenkingen toe te rekenen aan
de fiscale partner met het hoogste belastingtarief. Dat leidt immers tot het grootste
belastingvoordeel.

U hoeft niet alles aan één goed doel te
schenken. U kunt het bedrag verdelen over
verschillende ANBI’s. Voor uw fiscale aftrek
maakt dat niets uit. De Belastingdienst telt
namelijk al uw schenkingen bij elkaar op.

Voorlopige teruggaaf bij schenkingen
Als u schenkingen doet aan goede doelen, kan dit een aftrekpost opleveren op uw
aangifteformulier. Om te voorkomen dat u lange tijd moet wachten op uw teruggaaf,
kunt u bij de Belastingdienst via een voorlopige aanslag in beginsel maandelijks een
bedrag terugkrijgen.
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Combinatie van schenkingen van
verschillende jaren
Fiscaal gezien is het voordeliger de (eenmalige) schenkingen die u over twee jaar
wilt doen te combineren. Door bijvoorbeeld
naast de schenkingen voor 2018 die u altijd
in mei doet, in december van 2018 uw
geplande giften voor 2019 alvast te doen.
Op deze manier wordt uw aftrekpost slechts
eenmaal, en niet tweemaal gekort met de
(niet-aftrekbare) drempel.
Zolang u niet aan het maximum van 10% van
het verzamelinkomen zit, is het fiscaal dus
voordelig uw schenkingen van verschillende
jaren zo veel mogelijk in één jaar te concentreren. Wanneer u het maximum overschrijdt
kan het voordelig zijn om de schenkingen
juist te splitsen over twee jaren.
De periodieke schenking
Als u verschillende jaren na elkaar aan
hetzelfde goede doel schenkingen wilt doen,
kunt u overwegen gebruik te maken van de
zogenoemde periodieke schenking. Onder
bepaalde voorwaarden zijn de periodieke
schenkingen volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. De eerdergenoemde
drempel en het maximum zijn namelijk niet
van toepassing bij een periodieke schenking.
Ook voor het goede doel is deze constructie
prettig, aangezien het voor een langere
periode verzekerd is van een vast bedrag.

Er is sprake van een aftrekbare
periodieke gift:
• als de schenking aan een ANBI is vastgelegd in een door een notaris opgestelde
akte of in een schenkingsovereenkomst
tussen schenker en begunstigde;
• als u zich verplicht om ten minste vijf opeenvolgende jaren een bedrag te betalen,
waarbij deze bedragen steeds even hoog
zijn;
• als het overmaken van de bedragen uiterlijk bij overlijden eindigt;
• als de organisatie u geen tegenprestatie
voor de gift levert.
In de schenkingsovereenkomst kunt u
bijvoorbeeld opnemen dat de schenking eindigt op het moment dat u arbeidsongeschikt
of werkloos wordt, of waarop de organisatie
aan wie de schenking is gedaan niet langer de ANBI-status heeft, dan wel failliet is
verklaard. Over de notariskosten van de akte
hoeft u zich veelal geen zorgen te maken,
want veel ANBI’s nemen deze kosten in zo’n
geval voor hun rekening. Informeert u dus
vooraf bij het goede doel of de bereidheid
bestaat de notariskosten te betalen.
Schenken op papier
Als u een schenking wilt doen, maar u heeft
het te schenken bedrag niet ter beschikking
– bijvoorbeeld omdat uw vermogen in een
woning zit – is een schenking op papier een
goede mogelijkheid. Een schenking op papier
is een schenking waarbij u feitelijk gezien het

Lijfrenteclausule
Hebt u een levensverzekering of koopsompolis met lijfrenteclausule, dan kunt u
de toekomstige uitkeringen daarvan aan een goed doel schenken. Of dit in uw
geval mogelijk is, hangt af van uw polis. Voor dit soort schenkingen is het verstandig deskundig advies in te winnen.

daadwerkelijke bedrag pas later overmaakt.
Geld schenken zonder geld, als het ware.
U bepaalt zelf wanneer u daadwerkelijk het
bedrag overmaakt. Vaak wordt gekozen dit
bedrag over te maken bij overlijden. In dat
geval is een notariële akte nodig. Let wel
op: papieren (uitgestelde) schenkingen aan
goede doelen komen niet in aanmerking
voor giftenaftrek in de inkomstenbelasting.
Wel wordt erfbelasting bespaard doordat de
nalatenschap van de schenker minder groot
is, want er is al een deel van de nalatenschap
geschonken en schuldig gebleven.
Schenken van goederen
U hoeft natuurlijk niet altijd geldbedragen
te schenken. U kunt ook besluiten bepaalde
goederen te schenken. Wanneer u goederen
of rechten, zoals vorderingen en
waardepapieren, aan een goed doel wilt
schenken, dan is het belangrijk dat wordt
vastgesteld wat die goederen ‘in het economische verkeer’ waard zijn. Die waarde geldt
als eenmalige schenking.
Over de waarde van goederen, en dus over
de hoogte van uw aftrekpost, kan echter verschil van mening ontstaan met de Belastingdienst. Zeker wanneer het relatief waardevolle
zaken betreft, kan het zinvol zijn deze te laten

taxeren om zo bij de Belastingdienst een
sterkere bewijspositie te hebben. De waarderingsproblematiek speelt ook bij het
schenken van een huis. Bij een leeg op te leveren huis is de waarde relatief eenvoudig te
bepalen. Wilt u echter nog een tijd in uw huis
blijven wonen of wordt het huis door anderen
bewoond, dan is dit een stuk ingewikkelder.
Schenkingen van goederen die veel voorkomen zijn schenkingen van kleding, speelgoed
en meubels. Ook voor dit soort schenkingen
geldt dat ze fiscaal aftrekbaar zijn. Aangezien
ze echter vaak van relatief weinig waarde zijn, is
het laten taxeren over het algemeen geen optie. Aankoopbonnen van dergelijke goederen
zullen waarschijnlijk niet voorhanden zijn.
Belangrijk: in deze gevallen valt de belastingaftrek alleen te effectueren door het
goede doel, waaraan u in natura schenkt,
de schenking schriftelijk te laten bevestigen,
met vermelding van de eraan toegekende
waarde. U kunt zelf ook een schriftelijk stuk
(laten) opmaken van uw schenking. Laat dit
document vervolgens wel ondertekenen
door het goede doel.
Voor de schenking van bepaalde goederen,
zoals een huis, een stuk grond of aandelen,
moet de notaris een akte opmaken. Het is
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verstandig hierover vooraf met uw adviseur
(notaris, accountant, fiscalist, financieel of
estate planner) te overleggen.
U kunt ook een periodieke gift in natura
aan een goed doel doen. Op de site van de
Belastingdienst is net als voor de periodieke
gift in geld ook een modelovereenkomst
opgenomen die door een schenker kan
worden gebruikt. Ook hebben veel goede
doelen een eigen modelovereenkomst die u
kunt gebruiken. Meestal kunt u die op hun
website vinden.

Geen schenkbelasting voor
het goede doel
ANBI’s en SBBI’s zijn over giften geen schenkbelasting verschuldigd. Tenzij aan de schenking een voorwaarde is verbonden die niet
past bij het doel dat de ANBI nastreeft.

Overige aandachtspunten
Kinderen en schenken
Wanneer u kinderen hebt en een schenking
wilt doen aan een goed doel, houd dan
rekening met het volgende. De wet be-

schermt bepaalde familieleden, de zogenaamde legitimarissen. Kinderen en soms
kleinkinderen (als kinderen zijn overleden)
behoren tot deze groep familieleden. De
bescherming bestaat eruit dat deze familieleden recht hebben op een bepaald deel van
de erfenis (het wettelijk erfdeel: de zogeheten legitieme portie). Het is logisch dat deze
rechten niet beperkt kunnen worden door
vóór het overlijden alles weg te geven aan
anderen. Bepaalde schenkingen tellen daarom mee voor het vaststellen van de omvang
van de legitieme portie. Verder kunnen de legitimarissen, als zij niet uit de erfenis zelf hun
legitieme portie kunnen krijgen, in bepaalde
gevallen de begiftigden (zoals een goed doel)
aanspreken. De legitieme portie is de helft
van het erfdeel waar kinderen recht op zouden hebben als er geen testament was.
Hetzelfde geldt als uit uw testament blijkt dat
u te veel geld of goederen aan goede doelen
nalaat. Uw (klein) kinderen hebben het recht
daar bezwaar tegen te maken. De bepalingen in het testament zijn dus niet altijd
definitief. Uw notaris zal u hierover verder
kunnen informeren.

Schenken via internet/sms
Via websites van veel goede doelen, maar ook via www.goededoelen.nl kunt u online
schenken. Let er dan wel op dat u de gift voor de Belastingdienst kunt aantonen
door middel van een kwitantie of een bankafschrift.
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Codicil en testament
Een codicil is een door u zelf met de hand geschreven, gedagtekend én ondertekend stuk. Wilt u uw codicil wijzigen, dan vernietigt u gewoon uw vorige codicil en
maakt u een nieuw. Zorg wel dat er geen kopieën blijven bestaan van het oude
codicil. In een codicil kunt u slechts een beperkt aantal regelingen treffen:
- instructies voor de begrafenis of crematie; - een legaat van zeer precies omschreven goederen, zoals sieraden, meubels en kleding (het gaat hierbij om zogenaamde
inboedelgoederen, maar bijvoorbeeld niet om waardevolle verzamelingen zoals
schilderijen of kunstvoorwerpen). In een codicil kunt u geen erfgenaam aanwijzen
en kunt u ook geen geld aan goede doelen nalaten. Daarvoor moet u een testament
laten opstellen. In een testament kunt u onder andere geldbedragen aan met name
genoemde personen of goede doelen nalaten, maar u kunt hen ook tot erfgenaam
benoemen. U kunt ook zowel een testament als een codicil maken. U kunt uw notaris vragen het codicil bij het testament te bewaren.

Nalaten
Steeds meer mensen besluiten om via (een deel van) hun nalatenschap een
goed doel te steunen. Van nalaten is sprake als u aan iemand of een organisatie geld of goederen wilt geven ná uw overlijden. Hiervoor is een testament of
codicil vereist.
Iedereen vanaf zestien jaar die beschikt over
voldoende verstandelijke vermogens kan
een testament maken. Als u geen testament
maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen
zijn. Als u getrouwd bent of geregistreerd
als partner en/of kinderen hebt, zullen uw
echtgenoot/geregistreerd partner en/of
kinderen uw erfgenamen zijn. Als u niet bent
getrouwd of geregistreerd als partner en
geen kinderen hebt, zijn dat ouders, broers
en zussen. Als u geen ouders, broers en zussen (meer) hebt, zullen dat neven en nichten
zijn. Wilt u hiervan afwijken, dan moet u een
testament maken.

U bent vrij om te bepalen wie u tot erfgenaam benoemt. Alleen kinderen (of kleinkinderen als uw kinderen zijn overleden) kunnen, indien zij zijn ‘onterfd’, na uw overlijden
een beroep doen op hun legitieme portie.
Bij een beroep op de legitieme portie wordt
het (klein)kind geen erfgenaam, maar ontvangt wel zijn minimum aanspraak ten laste
van de nalatenschap. Er blijft dan minder
over voor de erfgenamen.

De executeur
Als u in uw testament hierover niets bepaalt, moeten de erfgenamen gezamenlijk uw
nalatenschap afwikkelen. U kunt echter in uw testament een executeur benoemen.
Deze wikkelt de nalatenschap af en regelt de begrafenis of crematie. De executeur
hoeft geen mede-erfgenaam of familielid te zijn. Hij voert de laatste wilsbeschikking
van de overledene uit en krijgt daarvoor, als u hierover in het testament niets regelt,
een beloning van 1 procent van de nalatenschap op de dag van het overlijden.
De erflater kan bij de benoeming van de executeur in het testament ook zelf het
honorarium vaststellen, bijvoorbeeld een vast bedrag. Er zijn ook goede doelen die
als executeur willen optreden. U vindt daarover informatie op de website van het
betreffende goede doel of u kunt daarover de contactpersoon van de organisatie
benaderen.

Het goede doel als erfgenaam
Als u een goed doel tot (mede-) erfgenaam
benoemt, heeft het goede doel (samen met
de overige erfgenamen) recht op (een deel
van) de nalatenschap. Met andere woorden: het goede doel erft als een (mede-)
erfgenaam (een deel van) de baten én de
eventuele schulden van de nalatenschap. In
de praktijk zal een goed doel vanwege haar
doelstelling en om risico’s te vermijden de
nalatenschap alleen beneficiair mogen aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden
wordt het goede doel niet aansprakelijk voor
eventuele schulden van de nalatenschap.
Als een goed doel (mede-) erfgenaam is,
doet u er goed aan in elk geval de volgende
beschikkingen in het testament op te nemen:
• benoeming van een executeur: beneficiaire aanvaarding maakt de afwikkeling ingewikkeld (de nalatenschap moet volgens de
wet ‘vereffend’, afgewikkeld worden), tenzij
er een executeur is die kan verklaren dat
de nalatenschap positief is;
• een legaat van uw inboedel en persoonlijke spullen. Goede doelen zijn immers
hoofdzakelijk gebaat bij geldelijke opbrengsten. Als een goed doel bijvoorbeeld
enig erfgenaam is, moet uw inboedel een
andere goede bestemming krijgen en
worden verkocht of weggegeven. Vaak
zijn er echter bepaalde familieleden of
kennissen die emotionele waarde aan uw
spullen hechten. U kunt hen dan beter
uw spullen legateren, zodat deze een
bestemming krijgen die u in gedachten
hebt. Goede doelen voelen het wel als hun
verantwoordelijkheid zeer zorgvuldig met
nalatenschappen om te gaan.

Het goede doel als legataris
Als u het goede doel niet tot erfgenaam
benoemt, maar wel in uw testament bepaalt
dat het goede doel recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag (legaat), noemen
we het goede doel ‘legataris’. Een legaat
houdt in dat u een bedrag, een goed, zoals
een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een schilderij, nalaat aan
een persoon of organisatie die u zelf hebt
uitgekozen. De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.
Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de
eventueel verschuldigde erfbelasting voor
zijn rekening nemen.
Geen erfbelasting voor goede doelen
ANBI’s (en SBBI’s) zijn vrijgesteld van erfbelasting tenzij aan de verkrijging een
voorwaarde is verbonden die niet past bij
het doel dat de ANBI nastreeft. Zo komt uw
nalatenschap voor 100 procent terecht bij
het goede doel.
Een testament maken
Veel mensen zien er tegenop om een testament op te stellen. Vaak schuiven ze dit voor
zich uit omdat ze het te ingewikkeld vinden.
Het is echter belangrijk dat u tijdig nadenkt
over wat er met uw vermogen moet gebeuren wanneer u overlijdt. Door een testament
is het straks voor iedereen duidelijk hoe het
zit met uw erfenis. Dit voorkomt niet alleen
problemen tussen eventuele erfgenamen,
maar ook kunt u er, door het juiste testament op te stellen, voor zorgen dat er zo
min mogelijk (erf)belasting betaald hoeft te
worden.
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