
Over de gelden voor de kerk 

De meest voorkomende vorm om de kerk te steunen is via de vaste vrijwillige bijdragen 
(zie hierboven onder VVB) en via de collecten in de eredienst. 
Maar er zijn meer manieren om de kerk, de diaconie en de andere kerkelijke activiteiten 
in financieel opzicht te steunen, namelijk door schenking in de vorm van een lijfrente, 
formele schenking, renteloze lening en een legaat of en erfstelling. 

De meest voorkomende vorm om de kerk te steunen is door middel van een gift, dus is 
in de vorm van de VVB, de jaarlijkse bijdragen die via de actie Kerkbalans binnenkomen 
en via de collecten. Elk jaar geeft u bij de actie Kerkbalans aan wat u wilt bijdragen aan 
Hervormde Gemeente Bergschenhoek. Vervolgens betaalt u in de door u aangegeven 
termijnen uw bijdrage. 

Het schenken van uw kerkelijke bijdragen vormt voor de belastingdienst een aftrekpost 
bij uw aangifte inkomstenbelasting. Na aftrek van een bepaald drempelbedrag (1% van 
het drempelinkomen: totaal inkomsten uit box 1,2 en 3 zonder uw persoonsgebonden 
aftrek) mag u van het resterende bedrag een gedeelte terugverwachten van de 
belastingdienst. Het moet wel aantoonbaar zijn dat u het geld ook werkelijk aan de kerk 
hebt gegeven. Als u precies wilt weten hoe deze regeling in elkaar steekt kunt u contact 
opnemen met de Belastingdienst, uw boekhouder, belastingconsulent of accountant of de 
penningmeester van het College van kerkrentmeesters.  
Maar er zijn meerdere mogelijkheden om via de belasting geld, dat u aan de Kerk geeft, 
terug te ontvangen. Hieronder willen wij u enkele ideeën aan de hand doen om na te 
denken over uw geldelijke steun aan uw kerk. Bovendien geven wij u wat fiscale 
adviezen om bij uw volgende belastingaangifte of teruggave door middel van een T-biljet, 
dat meerdere terug te krijgen. De kerk zou namelijk graag zien dat het meerdere dat u 
van de belastingdienst kunt terugkrijgen, bij de kerk terechtkomt. De kerk krijgt 
daardoor méér inkomsten zonder dat het u iets kost. De Belastingdienst betaalt in feite 
mee aan de kerk.  

Betaal uw VVB en andere bijdragen voor meerdere jaren in één jaar 
U kunt uw VVB en ander giften aan de kerk voor twee of meer jaren in één jaar betalen, 
zodat u slechts eenmaal rekening behoeft te houden met de niet-aftrekbare drempel. 
Vermeld bij de overschrijving aan de penningmeester van de VVB dan wel voor welke 
jaren u een bijdrage doet. 

Gebruik collectebonnen 
Muntstukken en papiergeld dat u in een collecte geeft is nooit aftrekbaar voor de 
belasting, omdat er geen betalingsbewijs is. 
U kunt evenwel gebruik maken van collectebonnen. U bestelt deze bonnen door het 
verschuldigde bedrag voor het gewenste aantal bonnen via uw bank- of girorekening 
over te maken. Zie hiervoor het kopje “collectebonnen” zoals opgenomen op de website 
U ontvangt dan dus een betalingsbewijs en kunt het bedrag aftrekken van uw belastbaar 
inkomen. In plaats van geld doet u bonnen in de collectezak. 

Schenking in de vorm van lijfrente 
Schenkt u te grote bedragen (in de ogen van de belastingdienst) dan komt het teveel 
niet meer voor aftrek bij giften in aanmerking. Door de ondergrens en de maximumgrens 
is niet het gehele bedrag van uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk aftrekbaar. In dit soort 
gevallen kan het interessant zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid de jaarlijkse 
bijdrage aan de kerk in de vorm van een lijfrente te doen (een notariële schenking). In 
dat geval is er geen sprake van een maximum aftrekbaarheid van giften.  
De schenking in de vorm van een lijfrente werkt als volgt: 
U verplicht zich gedurende een periode van tenminste vijf jaar een bepaald bedrag te 
schenken aan de kerk. Eigenlijk vult u dan voor een periode van vijf jaar het formulier 



van de Actie Kerkbalans in. Dat betekent niet dat deze actie de komende vijf jaar uw 
deur voorbijgaat. U kunt op het formulier echter invullen dat u de bijdrage al hebt 
toegezegd bij notariële akte. 
Met een notariële schenking behoeft u bij de fiscale aftrek geen rekening te houden met 
de niet-aftrekbare ondergrens en ook de maximumgrens geldt niet meer. Deze vorm van 
schenken is vooral interessant voor hen die een groter bedrag aan giften per jaar hebben 
en daardoor boven de 10-procent-grens uitkomen. Zonder akte van schenking krijgt u 
minder belasting terug dan mét een akte van schenking. Ook kan voor deze vorm een 
voorlopige teruggave worden aangevraagd bij de belastingdienst, zodat u maandelijks de 
aftrek van de belastingdienst al terugkrijgt. Recentelijk is door ons met een notaris een 
aantrekkelijke prijsafspraak gemaakt voor de verplichte notariële akte. In overleg met u 
kunnen wij eventueel deze kosten voor onze rekening nemen. Vanzelfsprekend geven wij 
er de voorkeur aan dat u deze kosten voor uw rekening neemt. 

De schenkingsovereenkomst is niet overdraagbaar. Indien de schenker gedurende de 
looptijd van de schenkingsovereenkomst komt te overlijden, vervalt de verplichting tot 
schenken. Deze gaat dus niet over op erfgenamen. Daarom wordt deze manier van 
schenken ook wel een 'lijfrenteschenking' genoemd. 

Formele schenking 
Als u een schenking aan de kerk wenst te doen, waarvan het bedrag eerst na het 
overlijden van de schenker tot uitkering komt, kan dat in de vorm van een zogeheten 
Formele schenking. In feite schenkt u een bedrag aan de kerk, terwijl u dit tegelijkertijd 
van de kerk leent. Over deze lening is weer rente verschuldigd, die dan weer ten goede 
komt aan de plaatselijke kerk. De schenking is aftrekbaar als gift binnen de 
inkomstenbelasting. 
Voorbeeld: U wilt een bedrag van € 5.000,- aan de kerk schenken in de vorm van een 
Formele schenking, waarbij u het bedrag tot uw beschikking houdt. Drempelinkomen 
bedraagt € 50.000,-. Totale aftrekbare giften zijn € 5.000,- minus het niet aftrekbare 
deel van 1 procent van € 50.000,- is € 500,-. Aftrekbaar is dan € 4.500.-. Stel dat u 
jaarlijks 5% rente betaalt over de lening van € 5.000,-, ofwel € 250,-. Deze rente is niet 
aftrekbaar. Maar de belasting die u zou moeten betalen over het saldo van de bezittingen 
en schulden in box 3, waarover u zelf beschikt, wordt verminderd met de schuld die u 
aan de kerk heeft, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Aan deze schenking zijn 
overigens specifieke voorwaarden verbonden 

 

Renteloze lening 
U leent een bedrag renteloos aan de kerk onder de voorwaarde dat dit direct 
opvraagbaar is. Doorgaans zou degene die het geld uitleent de rente ontvangen. Maar in 
dit geval belegt de kerk de hoofdsom en ontvangt zij daarover rente. Mocht degene die 
het geld heeft uitgeleend, het geld weer nodig hebben, dan is dit direct opvraagbaar. De 
lening kan worden vastgelegd, zowel via een notariële als via een onderhandse akte. Het 
verschaffen van een renteloze lening heeft geen gevolgen voor de belastingen. Uiteraard 
kan men ook rente bedingen en die van jaar tot jaar kwijtschelden. Die rente wordt dan 
gerekend tot de in beginsel aftrekbare giften. 

Legaat of erfstelling 
Het is ook mogelijk de kerk te begunstigen door middel van een legaat of erfstelling. Dit 
moet altijd notarieel worden vastgelegd in een testament. Onder een legaat verstaat men 
een in een testament specifiek omschreven bedrag. Het kan echter ook in de vorm van 
specifiek omschreven goederen, zoals bij onroerend goed, antiek, effecten, 
handelsgoederen en dergelijke. Deze worden dan of aangehouden of verkocht, waarbij de 
opbrengst ten goede komt aan een legatenfonds. Zo’n fonds is meestal gevormd om het 
vermogen, dat als gevolg van de ontvangen legaten is ontstaan, onaangetast te houden, 



maar waarbij de vruchtopbrengst aan het resultaat wordt toegevoegd. 
Stel dat men een legaat van € 5.000,- aan de kerk wil schenken. In dat geval kan men 
de volgende zin in het testament opnemen: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
zonder bijrekening van rente uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de 
Hervormde Gemeente te Bergschenhoek een bedrag van € 5.000,-”. 

Met deze paragraaf hebben we beoogd om in hoofdlijnen de mogelijkheden rond uw 
financiële bijdrage aan de kerk weer te geven.  
Voor specifieke vragen hierover kunt u zich het beste tot de eigen notaris wenden. Ook 
uw boekhouder, belastingconsulent of accountant of de penningmeester van het College 
van kerkrentmeesters kan u verder informeren. 
Daarnaast kan voor algemene informatie de website van Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie te ’s-Gravenhage worden geraadpleegd (www.notaris.nl) of de wesite 
van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) 

Voorbeelden: 

Stel u heeft een drempelinkomen van € 50.000 en u wilt jaarlijks € 1.000 aan de kerk 
schenken.  

1. Jaarlijkse schenking 

Indien u dit jaarlijks doet kan u slechts € 1.000 -€ 500 (1% van € 50.000) = € 500 
aftrekken. Over een periode van 5 jaar is dan van € 5.000 slechts € 2.500 aftrekbaar 

2. Concentreren van bijdragen voor meerdere jaren in één jaar 

Indien u bijvoorbeeld in jaar 2 €2.500 schenkt en in jaar 4 € 2.500 kan u per saldo € 
4.000 aftrekken (in zowel jaar 2 als jaar 4 heeft u een drempel van € 500 

3. Lijfrenteakte via notaris 

Stel u laat een lijfrenteakte bij de notaris opstellen voor schenking van € 1.000 per jaar 
voor 5 jaar. In dat geval is het volledige bedrag aftrekbaar. 
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