Overeenkomst Periodieke Gift
Exemplaar voor de schenker
1

Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan (naam kerkelijke gemeente)
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

€

bedrag in cijfers
euro

bedrag in letters

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
het overlijden van de eerststervende van de schenker of diens partner
het overlijden van de langstlevende van de schenker of diens partner
Verder eindigt de verplichting tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk faillissement van de schenker
of diens partner of als de schenker of diens partner in een regeling voor schuldsanering terecht komt.

2

Looptijd van de gift

2a

Wat is de looptijd van de gift?
5 jaar
jaar (minimaal 5 jaar)
onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)

2b

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

3

Gegevens schenker
Achternaam (indien gehuwd eigennaam)

Man

Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Geboorteplaats

Geboortedatum

Burger Servicenummer (BSN)/sofinummer
E-mail

Vrouw

4

Gegevens kerkelijke gemeente
Let op! Dit onderdeel wordt ingevuld door de kerkelijke gemeente waaraan u de periodieke gift doet.

4a

Naam kerkelijke gemeente
te (vestigingsplaats invullen)

4b

Transactienummer

4b

RSIN/fiscaalnummer

5

Betaling van de gift
Ik betaal per automatische incasso. Door ondertekening van deze overeenkomst machtig ik de onder punt 4 genoemde instelling om het onder punt 1 genoemde
maand

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

bedrag
af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u uw gemeente toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving
kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voordat uw gemeente overgaat tot incasseren ontvangt u van hen een vooraankondiging waarin het incassant-ID en machtigings-ID waaronder het bedrag zal worden afgeschreven
worden vermeld.

Ik maak het bedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment, onder vermelding van ‘periodieke gift’, over op:
IBAN-rekeningnummer
Ten name van (naam kerkelijke gemeente)

6

Ondertekening schenker
Plaats

Handtekening schenker

Datum

7

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Burger Servicenummer
(BSN)/sofinummer

Ondertekening:
Plaats
Datum

8

Handtekening
partner schenker

Ondertekening namens kerkelijke gemeente
Naam ondertekenaar
Functie
Plaats
Datum

Handtekening
(namens kerkelijke gemeente)

Overeenkomst Periodieke Gift
Exemplaar voor de ontvanger
1

Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan (naam kerkelijke gemeente)
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

€

bedrag in cijfers
euro

bedrag in letters

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
het overlijden van de eerststervende van de schenker of diens partner
het overlijden van de langstlevende van de schenker of diens partner
Verder eindigt de verplichting tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk faillissement van de schenker
of diens partner of als de schenker of diens partner in een regeling voor schuldsanering terecht komt.

2

Looptijd van de gift

2a

Wat is de looptijd van de gift?
5 jaar
jaar (minimaal 5 jaar)
onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)

2b

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

3

Gegevens schenker
Achternaam (indien gehuwd eigennaam)

Man

Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Geboorteplaats

Geboortedatum

Burger Servicenummer (BSN)/sofinummer
E-mail

* Onder kerkelijke gemeente wordt verstaan een Protestantse gemeente, een Hervormde gemeente, een Evangelisch-Lutherse gemeente
of een Gereformeerde kerk die verbonden is aan de Protestantse Kerk in Nederland

Vrouw

4

Gegevens kerkelijke gemeente
Let op! Dit onderdeel wordt ingevuld door de kerkelijke gemeente waaraan u de periodieke gift doet.

4a

Naam kerkelijke gemeente
te (vestigingsplaats invullen)

4b

Transactienummer

4b

RSIN/fiscaalnummer

5

Betaling van de gift
Ik betaal per automatische incasso. Door ondertekening van deze overeenkomst machtig ik de onder punt 4 genoemde instelling om het onder punt 1 genoemde
maand

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

bedrag
af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u uw gemeente toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving
kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voordat uw gemeente overgaat tot incasseren ontvangt u van hen een vooraankondiging waarin het incassant-ID en machtigings-ID waaronder het bedrag zal worden afgeschreven
worden vermeld.

Ik maak het bedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment, onder vermelding van ‘periodieke gift’, over op:
IBAN-rekeningnummer
Ten name van (naam kerkelijke gemeente)

6

Ondertekening schenker
Plaats

Handtekening schenker

Datum

7

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Burger Servicenummer
(BSN)/sofinummer

Ondertekening:
Plaats
Datum

8

Handtekening
partner schenker

Ondertekening namens kerkelijke gemeente
Naam ondertekenaar
Functie
Plaats
Datum

Handtekening
(namens kerkelijke gemeente)

Toelichting

U wilt een periodieke gift doen aan een kerkelijke gemeente van de
Protestantse Kerk in Nederland. Als uw periodieke gift voldoet aan een
aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar
bedrag. U mag een periodieke gift alleen aftrekken, als u een gift doet aan
een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Protestantse Kerk in
Nederland is door de belastingdienst erkend als ANBI. Die erkenning geldt
ook voor plaatselijke kerkelijke gemeenten en diaconieën. Voor een
periodieke gift moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u
en de kerkelijke gemeente of diaconie. Omdat de kerkelijke gemeente en
diaconie aparte rechtspersonen zijn, kan dit alleen in afzonderlijke
overeenkomsten worden geregeld.
Dit formulier is specifiek bedoeld voor een overeenkomst voor een
periodieke gift aan een kerkelijke gemeente. Voor een overeenkomst tussen
u en de diaconie kunt u contact opnemen voor een ander formulier.

Voorwaarden periodieke gift
Uw gift is een periodieke gift als:
• u de gift hebt laten vastleggen in deze schriftelijke overeenkomst;
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar)
bedragen overmaakt naar de kerkelijke gemeente die in deze overeenkomst
wordt genoemd;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de
kerkelijke gemeente;
• uw kerkelijke gemeente geen tegenprestatie levert;
• de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van uzelf of uw partner.

Hoe werkt het
• U vult de overeenkomst in en stuurt beide exemplaren getekend op
naar het college van kerkrentmeesters van uw gemeente.
• Zij vullen de overeenkomst daar waar nodig aan, ondertekenen beide
exemplaren en sturen deze per post aan u terug.
• U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.
• Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen
overleggen.

1 Verklaring gift
In dit onderdeel vult u in:
•
•
•
•

uw naam
de naam van uw kerkelijke gemeente
het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
of de gift eindigt bij het overlijden van uzelf en/of uw partner.

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke
uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan
uw kerkelijke gemeente 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 uw kerkelijke gemeente
betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer overmaakt.
Overlijden van u of uw partner
In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij het
overlijden van uzelf of uw partner. Wilt u dat de verplichting tot uitkering
alleen vervalt bij het overlijden van uzelf dan kiest u voor de eerste optie
‘het overlijden van de schenker’. Wilt u dat dit geldt bij de eerststervende of
langstlevende van uzelf of uw partner dan kiest u voor de tweede of de derde
optie. Van belang hierbij is of u na het overlijden van uzelf of uw partner de
verplichting tot uitkering nog kunt nakomen of niet.
Naast het overlijden van u of uw partner zijn er ook andere omstandigheden
waardoor de verplichting tot uitkering vervalt. Het betreft omstandigheden
waardoor u of uw partner mogelijk niet meer in staat bent uw betalingsverplichting na te komen. Genoemd worden: arbeidsongeschiktheid,
onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk faillissement of de regeling voor
schuldsanering.

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. Spreekt u af dat u een gift doet,
totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde
tijd’ aan. Let op - de schenkingen moeten wel tenminste vijf jaar gedaan
worden!
Jaar eerste uitkering
Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke
gift aan uw kerkelijke gemeente betaalt. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn
als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet
een eerder jaar zijn.

Toelichting (vervolg)

egevens s henker
Hier vult u uw persoonlijke gegevens in.

egevens kerkelijke gemeente
Hier vult uw kerkelijke gemeente haar gegevens in.
ransa tienummer
Het transactienummer is het nummer waaronder uw kerkelijke gemeente deze
overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Het transactienummer is
een nummer van minimaal 1 en maximaal 15 cijfers. Het is niet toegestaan letters
of andere tekens te gebruiken. Het nummer moet uniek zijn. Hetzelfde nummer
mag dus maar één keer gebruikt worden.
e htspersonen en amenwerkingsver anden dentifi atienummer
Onder het echtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer
( SIN), voorheen fiscaal nummer, zijn de kerkelijke gemeenten en diaconieën
bekend bij de belastingdienst. De SIN-nummers worden in de loop van 15
door de belastingdienst toegekend. De kerkelijke gemeente en de diaconie
beschikken ieder over een eigen SIN. Het SIN van de diaconie en de
kerkelijke gemeente staat geregistreerd in het L P op het het tabblad
‘Bestuurlijke gegevens’.
De Protestantse Kerk in Nederland is bij de belastingdienst geregistreerd onder
het SIN 1 1
. Zolang de kerkelijke gemeente en/of diaconie nog niet
beschikt over een eigen SIN, kan uw kerkelijke gemeente dit nummer invullen.

etaling van de gift
U kunt kiezen voor twee manieren om te betalen. Per automatisch incasso of op
eigen initiatief. en automatische incasso heeft de voorkeur. Dat is voor u en uw
kerkelijke gemeente niet alleen makkelijker, maar bespaart uw gemeente ook
kosten. Bovendien loopt u niet het risico een betaling te vergeten. Als u kiest
voor een automatische incasso krijgt u van uw kerkelijke gemeente ter
bevestiging een vooraankondiging toegestuurd.
Kiest u voor betalen op eigen initiatief, dan vult uw kerkelijke gemeente hier het
IBAN rekeningnummer en de tenaamstelling in. Die gegevens kunt u na ontvangst
van het door hen ondertekende exemplaar gebruiken voor het doen van uw
betalingen.

egevens en ondertekening partner s henker
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst
ook ondertekenen, op grond van artikel
van boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.
Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de
gemeente waarin u woont. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen:
• een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris
• met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie
van de gemeente waarin u woont
Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? Zolang de rechter de scheiding niet
heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

Ondertekening namens de kerkelijke gemeente
Hier vult degene die bevoegd is namens de kerkelijke gemeente de overeenkomst
te ondertekenen, zijn gegevens in. Namens de kerkelijke gemeente zijn de
voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters gezamenlijk bevoegd
de overeenkomst te ondertekenen. Zij kunnen desgewenst iemand anders
machtigen om de overeenkomst namens de kerkelijke gemeente te ondertekenen.

