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Schenken aan Outset Netherlands – de fiscus betaalt gul mee! 

Outset Netherlands is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze speciale 
status houdt volgens de Geefwet uit 2012 in dat u het geld dat u als particulier of bedrijf 
overboekt aan Outset Netherlands als een schenking of gift mag aftrekken van uw inkomsten- 
of vennootschapsbelasting. 

In het meest gunstige geval komt de fiscale aftrek neer op “3 halen, 1 betalen”. Voor elke 3 
euro die u schenkt aan Outset Netherlands, betaalt u er slechts 1. De overige 2 euro krijgt u 
van de Belastingdienst terug. In de andere gevallen draagt de fiscus minder, maar nog steeds 
substantieel bij. 

Hieronder worden de twee vormen besproken waarin u geld kunt doneren aan Outset 
Netherlands: de zogenoemde periodieke en gewone gift. De consequenties van beide 
mogelijkheden voor uw belastingaangifte komen ook aan bod. 

De periodieke gift – profiteer maximaal van de fiscale mogelijkheden 

Als donateur of patron van Outset Netherlands schenkt u jaarlijks €3.500 aan Outset 
Netherlands. De voor de fiscale aftrek zeer voordelige periodieke gift is bedoeld voor de 
particuliere donateur. Voor bedrijven levert een periodieke gift geen extra belastingvoordeel 
op ten opzichte van de gewone gift. Bij de particulier is dit wel het geval. 

In onderstaande tabel A staat een rekenvoorbeeld van hoeveel de fiscus meebetaalt aan uw 
schenking en wat er voor u netto resteert. 

Tabel A Berekening jaarlijkse netto-uitgave voor particulier bij periodieke gift 

 Particulier 

Jaarlijkse schenking €3.500 

Jaarlijks aftrekbaar bedrag 
 
€4.375 (€3.500 x 1,25, de maximale verhoging is €1.250) 

Jaarlijkse belastingaftrek 
 
€2.275 (bij 52% inkomstenbelastting; 52% van €4.375) 

Jaarlijkse netto-uitgave 

 
€1.225 (€3.500 -/- €2.275 bij 52% inkomstenbelastting) 

 
Wat de Geefwet zo’n uitermate gunstige regeling maakt, is dat het jaarlijkse bedrag dat u 
schenkt aan Outset Netherlands voor het berekenen van de fiscale aftrek wordt verhoogd 
met een multiplier van 1,25. De maximale verhoging van het aftrekbare bedrag is €1.250.1 In 
dit geval betaalt u dus feitelijk aan Outset Netherlands €3.500, maar trekt €4.375 af van uw 
inkomstenbelasting. 

                                                 
1
 Zie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondhe

id/schenken/giften_aan_goede_doelen/culturele_anbi/periodieke_gift_aan_een_culturele_anbi 
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Uw jaarlijkse gift van €3.500 aan Outset Netherlands kost netto dus maar €1.225, indien u in 
het hoogste tarief van de Inkomstenbelasting valt (52%). U betaalt dan netto slechts 35% van 
uw gift. De Nederlandse overheid is gul voor de donateur aan goede doelen! 

Voor deze fiscaal uiterst gunstige bedragen kunt u met twee personen deelnemen aan alle 
activiteiten van Outset, in Nederland maar ook in de andere Outset-landen (zie: 
http://outset.org.uk/netherlands). Bovendien is de toegang tot allerlei kunstevenementen 
gratis voor de donateurs van Outset Netherlands (bijvoorbeeld Unseen Photo Fair 
Amsterdam, Art Rotterdam, Frieze London). De gratis VIP-kaart voor twee personen wordt u 
telkens op tijd toegestuurd. 

Om voor deze zeer voordelige regeling in aanmerking te komen stelt de Nederlandse 
overheid maar één voorwaarde: u dient een overeenkomst met Outset Netherlands te sluiten 
voor 5 jaar, een zogenaamde onderhandse akte van schenking. Daarom wordt ook gesproken 
van een periodieke gift. U verbindt zich dus in dit geval elk jaar €3.500 te doneren aan Outset 
Netherlands voor een periode van 5 jaar. Dat betekent natuurlijk ook dat u voor deze periode 
jaarlijks de in de tabel berekende bedragen mag aftrekken van de Inkomstenbelasting. 

Indien u kiest voor een periodieke gift, kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier 
Overeenkomst periodieke gift in geld. We raden u aan om een kopie hiervan alsook het 
bijbehorende bankafschrift van de betaling aan Outset Netherlands mee te sturen met uw 
belastingaangifte. 

Tot slot, Outset Netherlands stuurt u jaarlijks een update van de fiscale consequenties van uw 
schenking, zodat u tijdig op de hoogte bent van de relevante wijzigingen in de 
aftrekmogelijkheden. 

De gewone gift 

Wanneer u zich (nog) niet wil verbinden aan Outset Netherlands voor een periode van 5 jaar, 
biedt de Geefwet de mogelijkheid van de gewone gift2. Deze mogelijkheid staat ook open 
voor bedrijven. U of uw bedrijf wordt dan donateur van Outset Netherlands voor één jaar. De 
jaarlijkse schenking is ook hier €3.500. 

In onderstaande tabel B staan rekenvoorbeelden van hoeveel de fiscus meebetaalt aan uw 
schenking en wat er voor u of uw bedrijf netto resteert. 

                                                 
2 Zie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondhe

id/schenken/giften_aan_goede_doelen/culturele_anbi/gewone_gift_aan_een_culturele_anbi 

http://outset.org.uk/netherlands
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Tabel B Berekening jaarlijkse netto-uitgave voor particulier en bedrijf bij gewone gift 

 Particulier Bedrijf 

Jaarlijkse schenking €3.500 €3.500 

Schenking verhoogd met multiplier 
 
€4.375 
(€3.500 x 1,25, de maximale 
verhoging is €1.250) 

 
€5.250 

(€3.500 x 1,5, de maximale 

verhoging is €2.500) 

 
Drempelbedrag (1% van 
drempelinkomen) bij drempelinkomen 
van €100.000 

 
€1.000  

Maximaal aftrekbaar bedrag bij particulier 
(10% van drempelinkomen) 

 
€10.000 

 

 

Jaarlijks aftrekbaar bedrag bij particulier 
 
€3.375 
(€4.375 -/- €1.000) 

 

Jaarlijks aftrekbaar bedrag bij bedrijf 
(maximaal 50% van de winst met een 
maximum van €100.000) 

  
€5.250 

 

Jaarlijkse belastingaftrek 
 
€1.755 
(bij 52% inkomstenbelas-ting) 

 
€1.050 (bij 20% VpB) of 
€1.312,50 (bij 25% VpB) 

Jaarlijkse netto-uitgave 

 
€1.745 
(€3.500 -/- €1.755 bij 52% 
inkomstenbelas-ting) 

€2.450 (€3.500 -/- €1.050 bij 

20% VpB) of €2.187,50 
(€3.500 -/- €1.312,50 bij 25% 
VpB) 

NB: Voor de volledigheid vermelden wij dat indien u als directeur-grootaandeelhouder over de nettowinst van 
uw bedrijf wil kunnen beschikken er eerst 25% dividendbelasting moet worden betaald. 

 
Bij particulieren wordt de gewone gift fiscaal minder gunstig behandeld dan de periodieke 
gift, omdat er wordt gewerkt met een drempelbedrag en een maximum aan het aftrekbare 
bedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, oftewel van het totaal van uw 
inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Het 
maximaal aftrekbare bedrag is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag 
wordt verhoogd met een multiplier van 1,25, met een maximum van €1.250. 
 
In tabel B wordt als voorbeeld gerekend met een drempelinkomen van €100.000. U mag dan 
eerst uw schenking verhogen met de multiplier van 1,25. De schenking van €3.500 wordt 
daardoor €4.375. Bij een drempelinkomen van €100.000 is het drempelbedrag €1.000. Wat u 
meer heeft betaald aan Outset Netherlands dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken in uw 
aangifte Inkomstenbelasting. Tegelijkertijd mag u niet meer dan 10% van uw drempelinkomen 
aftrekken; in dit geval geldt dus een maximaal aftrekbaar bedrag van €10.000. De jaarlijkse 
netto-uitgave is in dit voorbeeld bij een schenking van €3.500 per jaar €1.745, als u in de 
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52%-schijf van de Inkomstenbelasting valt. U moet uw giften kunnen aantonen met behulp 
van de bijbehorende bankafschriften. 
 
Het belastingvoordeel is dus minder dan bij de periodieke gift, maar zeker nog behoorlijk te 
noemen! 
 
Voor bedrijven geldt dat de gewone gift van de winst mag worden afgetrokken3. Het bedrag 
van de gift wordt eerst verhoogd met een multiplier van 1,5, met een maximum van €2.500. 
Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van €100.000. 
U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. 

De fiscale aftrek van uw jaarlijkse schenking aan Outset Netherlands is afhankelijk van het 
belastbare bedrag voor de Vennootschapsbelasting (VpB). Als dit bedrag hoger is dan 
€200.000, dan mag 25% van de jaarlijkse gift x 1,5 worden afgetrokken. Indien het belastbare 
bedrag minder is dan €200.000, dan is het aftrekpercentage 20%. De bedragen die dan netto 
overblijven, ziet u in tabel B. 

Voor de in tabel B vermelde bedragen kunt u met twee personen deelnemen aan alle 
activiteiten van Outset, in Nederland maar ook in de andere Outset-landen (zie: 
http://outset.org.uk/netherlands). Bovendien is de toegang tot allerlei kunstevenementen 
gratis voor de donateurs van Outset Netherlands (bijvoorbeeld Unseen Photo Fair 
Amsterdam, Art Rotterdam, Frieze London). De gratis VIP-kaart voor twee personen wordt u 
telkens op tijd toegestuurd. 

Tot slot, Outset Netherlands stuurt u jaarlijks een update van de fiscale consequenties van uw 
schenking, zodat u tijdig op de hoogte bent van de relevante wijzigingen in de 
aftrekmogelijkheden. 

Samenvatting 

In tabel C worden alle besproken mogelijkheden tot schenking samengevat. Particulieren 

kunnen €3.500 per jaar schenken, voor 1 of 5 jaar en bedrijven hetzelfde bedrag voor een 

jaar. De gewone giften kunnen natuurlijk jaarlijks worden herhaald. 

In tabel C leest u het percentage dat de fiscus meebetaalt bij elke schenkingsmogelijkheid en 

de netto-uitgave die overblijft voor de donateur.   

 

 

 

                                                 
3 Zie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelas

ting/aftrekbare_giften 

http://outset.org.uk/netherlands


 

 5 

Tabel C Percentage teruggave fiscus en netto-uitgave voor donateur voor alle mogelijkheden 
 

Mogelijkheden van 
schenking 

Wettelijke bepalingen Teruggave fiscus Netto-uitgave 
voor donateur 

Particulier 
Periodieke gift van 5 
jaar (€3.500 per jaar) 

Gift wordt verhoogd 
met multiplier 1,25 
De maximale verhoging 
is €1.250 

65% €1.225 

Particulier 
Gewone gift van 1 
jaar (€3.500) 
 
 

Gift wordt verhoogd 
met multiplier 1,25 
De maximale verhoging 
is €1.250 
Drempelbedrag (1% van 
drempelinkomen) 
Maximum aftrek (10% 
van drempelinkomen) 

50% €1.745 

Bedrijf 
Gewone gift van 1 
jaar (€3.500) 

Gift wordt verhoogd 
met multiplier 1,5 
De maximale verhoging 
is €2.500 

30% (bij 20% VpB) 

37.5% (bij 25% VpB) 

€2.450 

€2.187,50 

NB: De teruggave fiscus en de netto-uitgave voor de particuliere patrons is berekend op basis van 52%-IB en een 
drempelinkomen van €100.000. Bij het bepalen van de teruggave fiscus en netto-uitgave van een gift voor een 
bedrijf dient u rekening te houden met 25% dividendbelasting voordat u als directeur-grootaandeelhouder over 
de nettowinst van uw bedrijf kan beschikken. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Auke van den Hout (penningmeester in 
het bestuur van Outset Netherlands) via aukevandenhout@gmail.com of +31 65 11 44 989. 

mailto:aukevandenhout@gmail.com

