
U wilt een periodieke gift doen aan stichting 

Friedensstimme. Als uw periodieke gift voldoet aan 

een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw 

aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst 

een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen 

u en onze stichting. Daarvoor dient u dit formulier te 

gebruiken. 

 

Voorwaarden 

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies 

moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek 

in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u navragen 

bij ons kantoor of lezen op 

www.belastingdienst.nl/giften. 

 

Stappenplan 

In het stappenplan leest u wat u als ‘schenker’, en wat 

stichting Friedensstimme moet doen, zodat u de 

betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke 

gift in de inkomstenbelasting. 

- U vult uw onderdelen in op de ‘Overeenkomst’. 

- U ondertekent zowel het exemplaar voor de 

schenker als het exemplaar voor stichting 

Friedensstimme en stuurt beide exemplaren op 

naar ons. 

- Stichting Friedensstimme vult vervolgens haar 

onderdelen in op het formulier en ondertekent 

beide exemplaren. 

- Stichting Friedensstimme stuurt uw exemplaar 

naar u terug en bewaart haar eigen exemplaar in 

haar archief. 

 

1. Verklaring gift 

In dit onderdeel vult u het volgende in: 

- uw naam 

- het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers 

als voluit geschreven 

- of de gift eindigt bij het overlijden van uzelf of van 

een ander 

 

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen 

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en 

gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat 

u  uzelf verplicht elk jaar hetzelfde bedrag aan 

stichting Friedensstimme te betalen. U mag zelf 

bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in 

meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of 

elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan 

stichting Friedensstimme betaalt, of dat u het 

jaarlijkse bedrag in één keer voldoet. 

 

Overlijden van u of van een ander 

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de 

uikeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van 

iemand anders. Die ander kan iedereen zijn, 

bijvoorbeeld (één van) uw ouders of uw 

echtgeno(o)t(e). U moet wel een keuze maken of u de 

uitkering laat eindigen bij uw overlijden of bij het 

overlijden van een ander. Deze overeenkomst kunt u 

niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen 

bij het overlijden van meerdere personen. 

 

2. Looptijd van de gift 

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de 

uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een 

gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? 

Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, 

bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt u af dat u een 

gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen 

(met inachtneming van punt 1)? Kruis dan het vakje 

‘onbepaalde tijd’ aan. 

 

Jaar eerste uitkering 

Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het 

bedrag van de periodieke gift betaalt aan stichting 

Friedensstimme. 

 

Voorbeeld 

U spreekt in juni 2014 af dat u elk jaar € 500 schenkt 

aan onze stichting. De eerste keer dat u schenkt is op 

25 januari 2015. U vult dan het jaar 2015 in. 

 

4. Gegevens stichting Friedensstimme 

Transactienummer 

Het transactienummer is het nummer waaronder 

stichting Friedensstimme deze overeenkomst heeft 

opgenomen in haar administratie. Dit is een uniek 

nummer en wordt door ons slechts één keer gebruikt. 

 

RSIN/fiscaal nummer 

Dit is het nummer waaronder stichting 

Friedensstimme bij de Belastingdienst bekend is. 

 

ANBI 

Stichting Friedensstimme is door de Belastingdienst 

aangewezen als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Dit kunt u terugvinden op de site van 

de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften. 

Deze beschikking kunt u ook bij ons opvragen. 

 

8. Automatische incasso 

Stichting Friedensstimme biedt de mogelijkheid uw 

gift automatisch van uw bankrekening af te laten 

schrijven. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u 

hier uw gegevens invullen. 


