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‘Filantropie binnen het 
Financieel Plan’



Nederland en filantropie?

Hoeveel geeft Nederland uit aan goede doelen?

• A. € 950 miljoen

• B. € 2,5 miljard

• C. € 5,7 miljard

• Huishoudens = € 2,4 miljard (43%)

• Bedrijven: € 1,9 miljard (33%)

• Nalatenschappen: € 323 miljoen (6%)

• Loterijen/fondsen: € 1 miljard (18%)



Nederland en filantropie?

Hoeveel huishoudens geven aan goede doelen?

• A.  40%

• B.  80%

• C.  90%

Hoeveel Nederlanders verrichten vrijwilligerswerk?

• A. 40%

• B. 60%

• C. 80%



Drijfveren klant voor filantropie?

• Bijdragen aan een betere wereld (onrecht, probleem waarnemen)

• “Terug”geven aan de maatschappij / besef van bevoorrechte positie

(verantwoordelijkheidgevoel/ schuldgevoel)

• Reputatie/ voldoen aan de verwachtingen samenleving

• Uitdragen familie/bedrijfswaarden

• Verbindende factor familieleden



Financieel Overzicht & Inzicht en filantropie

• Doelgroepen:

• Echtparen zonder kinderen

• Alleenstaanden

• Ondernemers:

• Zakelijk

• Privé

Hoe raak je de klant?



De (Neuro) Logische niveaus van Bateson



Schenkingsplan voor de klant!

- Geefmissie: welke thema’s (bijv armoedebestrijding, onderwijs, natuur etc)?

- Wat is je passie? Waarover word je boos? Aan wie schenk je nu?

- Geefstrategie: aan WIE wil je schenken (bijv. kwetsbare kinderen, musea, natuurgebieden, 
mensen met een chronische ziekte)?

- Stel verdiepende vragen! Wie en waarom?

- Geefstructuur:

- Juiste geefvorm en passende fiscale structuur

- Maak voor jezelf een schenkingsplan… 

- www.geef.nl: ruim 4.300 goede doelen!!

- Vele banken: informatie over filantropie

Klant geraakt?

Vertrouwensband?

http://www.geef.nl/


Verschillende manieren 
van schenken

• Schenken kan op drie manieren:

• in geld;

• in goederen;

• op papier.

Op welke wijze de schenking zal plaatsvinden hangt 

af aan wie de schenking wordt gedaan en wanneer de 

schenker het geld of de goederen kan 

aanspreken én kan missen.



Belastingen en schenken

Wanneer een schenker overgaat tot schenken, dient de schenker rekening te houden 

met de belastingdienst.

De belastingdienst gaat ervan uit dat de schenker op de hoogte is van de 

regels. Eventuele schenkbelasting wordt betaald door de begiftigde, tenzij de 

schenker bij de schenking overeen is gekomen dat de schenker de schenkbelasting 

voldoet.

Wanneer een schenking wordt gedaan, dient de begiftigde vóór 1 maart van het jaar 

dat volgt op de schenking, de schenking aan te geven bij de belastingdienst. Anders 

kan de belastingdienst een boete opleggen.



Belastingtarieven

Waarde 

schenking

Partner en 

(pleeg)kinderen

Kleinkinderen en 

verdere afstammelingen

Overig

€ 0 - € 

130.424 10% 18% 30%

€ 130.425 en 

meer 20% 36% 40%



Belastingvrijstellingen

De belastingdienst bepaalt jaarlijks tot welk bedrag een schenker belastingvrij mag 

schenken. Dit betekent dat:

• Ouder-kind tot € 5.677,00.

• Overige begiftigden tot € 2.274,00.

• Een schenking aan een goed doelinstelling met een ANBI status is vrijgesteld voor de 

heffing van schenkbelasting. Een schenking aan een SBBI kan vrijgesteld zijn voor de 

heffing van schenkbelasting, als aan de voorwaarden die de belastingdienst heeft 

gesteld is voldaan.



Schenken aan goed doelinstelling

Wanneer een schenker tot de conclusie is gekomen dat hij met zijn 

vermogen een positieve bijdrage wil leveren aan een of meerdere 

maatschappelijke thema's dan komt een schenker voor een aantal 

financiële afwegingen/keuzes te staan, zoals:

• Met wie kan hij samenwerken om zijn doelen te bereiken?

• Wat is de invloed van de donatie(s) op de eigen financiële situatie?

• Wat zijn de fiscale spelregels?

• Welke manier van geven past bij hem?



Vorm goede doelinstelling

Goede doelinstellingen bestaan in verschillende vormen.

Fiscaal is het van belang om te weten of de schenker schenkt aan een algemeen 

nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling 

(SBBI).



Schenken aan een 
ANBI

Schenkingen aan een ANBI zijn vrijgesteld voor 

de heffing van schenkbelasting.

Een ANBI hoeft geen aangifte te doen van de 

schenking.



Schenken aan een 
SBBI

Schenkingen aan een SBBI kunnen vrijgesteld zijn voor de heffing van 

schenkbelasting. Een SBBI-status kan niet worden vastgelegd. Een 

SBBI moet altijd aangifte schenkbelasting doen om de 

schenkingsvrijstelling aan te vragen.

De belastingdienst controleert aan de hand van vastgestelde 

voorwaarden of de SBBI voldoet aan de SBBI-regeling. Indien de 

SBBI voldoet dan hoeft de SBBI geen schenkbelasting te betalen.



Schenking 
privé of 
zakelijk

Naast de vorm van de goed doelinstelling is het belangrijk te overwegen 

of de schenker de schenking met privémiddelen doet of dat de 

schenker schenkt middels een vennootschap.

• Wanneer de schenker privé schenkt, kan de schenker het geschonken 

bedrag in aftrek nemen in zijn aangifte 

inkomstenbelasting. Een financieel planner kan aan de 

schenker uitleggen of de gehele schenking in aftrek worden genomen of 

slechts een deel van de schenking.

• Wanneer een schenker schenkt middels een vennootschap kan de 

vennootschap tot een bedrag van 50% van de fiscale winst schenkingen 

aan goede doelinstellingen van haar winst aftrekken met een maximum 

van € 100.000,00.

• Een financieel planner kan beoordelen of een schenking van uit een 

vennootschap kan bijdragen aan de fiscale positie van de 

aandeelhouder.



Manieren 
van het 

doen van 
schenkingen

Het doen van een schenking aan een goed doelinstelling kan op 

verschillende manieren worden vormgegeven, te weten:

• losse gift;

• periodieke gift;

• fonds op naam;

• eigen stichting.



Losse gift

De schenker maakt, in privé of middels een vennootschap 

waarvan de schenker aandeelhouder is, een door hemzelf te 

bepalen geldbedrag over op de bankrekening van de door de 

schenker gekozen goed doelinstelling. De bijdrage van de 

schenker is financieel. De schenker heeft maar in beperkte mate 

invloed op de besteding van het geschonken bedrag. Er wordt 

geen beroep gedaan op tijd, kennis en/of vaardigheden van de 

schenker.



Periodieke 
gift

De schenker verbindt zich voor een periode van tenminste 

5 jaar aan het door de schenker gekozen goed 

doelinstelling. De schenker verplicht zich in de op te stellen 

overeenkomst voor de periode van 5 jaar eenzelfde 

geldbedrag te schenken. De bijdrage van de 

schenker is wederom financieel. De schenker heeft maar in 

beperkte mate invloed op de besteding van het 

geschonken bedrag. Er wordt geen beroep gedaan op tijd, 

kennis en/of vaardigheden van de schenker.



Fonds op 
naam

Een fonds op naam kan worden opgericht door een natuurlijk 

persoon of een rechtspersoon. Een fonds op naam wordt opgericht 

door de schenker samen met de door de schenker gekozen goed 

doelinstelling (het hoofdfonds). De schenker kan met een fonds op 

naam aan de schenking een gerichter doel opgeven dat in de lijn ligt 

met het hoofdfonds. Het hoofdfonds is verplicht om de schenker te 

informeren hoe de schenking wordt besteed. De schenker is zelf 

betrokken (tijd en kennis) bij het fonds op naam. De 

schenker profiteert van de kennis en de vaardigheden van het 

hoofdfonds.

De meeste goede doelinstellingen hanteren 

een minimum begin vermogen. De afspraken worden vastgelegd in 

een notariële akte.



Eigen 
stichting

Met het oprichten van een eigen stichting kan de schenker gericht 

schenken aan een of meerdere goede doelinstellingen of projecten 

of zelf projecten ter hand nemen. De schenker is optimaal 

persoonlijk betrokken. De schenker kan de organisatie zelf 

opbouwen maar de schenker mag niet de beslissende stem 

hebben. Er wordt een beroep gedaan op de tijd, 

kennis en/of vaardigheden van de schenker.

De stichting wordt opgericht in een notariële akte.

Een schenking aan een eigen stichting is voor de schenker 

aftrekbaar in de inkomstenbelasting.



Als een schenker slim schenkt, betaalt de 

begiftigde minder of zelfs helemaal geen 

schenkbelasting.



SOS Kinderdorpen 



WAAR ZIJN 
WIJ ACTIEF?

• 137 landen en gebieden
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ONZE MISSIE & VISIE 

GEEN KIND MAG ALLEEN OPGROEIEN 

Missie

Elk kind een familie, elk kind een toekomst.

Visie

Familieliefde is de sleutel tot een mooie 

toekomst.



ONZE DOELGROEP

DE MEEST KWETSBAREN

SOS kinderdorpen zet zich structureel in voor de 

meest kwetsbare groep:

• Kinderen en jongeren die het risico lopen de 

ouderlijke zorg te verliezen of deze al zijn verloren.

• Kwetsbare families die dreigen uiteen te vallen door 

bijvoorbeeld armoede of een noodsituatie.
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ONZE AANPAK 

KIND CENTRAAL

• Het kind staat centraal.

• We zetten in op preventieve zorg.

• Ons werk is gericht op de lange termijn impact: we 

investeren in de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren. 

• Broertjes en zusjes worden niet gescheiden

• Werken met lokale, toegewijde SOS medewerkers. 
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De beste zorg voor ieder kind

FAMILIES 

VERSTERKEN

NIET UITEENVALLEN

OPVANG IN EEN 

SOS FAMILIE

IN GEMEENSCHAP OF 
KINDERDORP

OPVANG IN EEN 

PLEEGGEZIN

IN EIGEN 
GEMEENSCHAP
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NOODHULP

KWETSBAAR IN CRISIS

• Zorg voor en bescherming van 

kinderen tijdens noodsituaties

• Effectieve, duurzame oplossingen 

om levens van families weer op te 

bouwen en versterken

• Familiehereniging
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INKOMSTEN SOS KINDERDORPEN
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Stichtingen

Vermogensfondsen 

Bedrijven 

Netwerken

Overheid

Particuliere 

donateurs,

Nalatenschappen



Families voor Families 



WAT IS FAMILIES 

VOOR FAMILIES 

DE KRACHT VAN FAMILIE

• Netwerk van vermogende families 

en familiebedrijven.

• Samen duurzaam inzetten voor de 

missie van SOS Kinderdorpen. 

• Meer impact door deelname aan het 

netwerk dan alleen.

• De vreugde van het geven delen 

met andere leden uit het netwerk.

32



Voor wie? 

• Families die vanuit hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid zich willen inzetten 

voor het goede doel.

• Voor wie geven méér betekent dan het 

doen van een gift. 

• Families die het belang van familieliefde 

en waarden ondersteunen.

• En deze waarden willen doorgeven aan 

hun eigen kinderen. 

• Die kwetsbare kinderen ook een kans 

willen bieden op een mooie toekomst.
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WAT KRIJGT U 

ERVOOR? 

SAMEN INZETTEN 

• Een netwerk met gelijkgestemden.

• Jaarlijkse informatieve 

bijeenkomsten over inhoudelijke 

thema’s of met netwerkelement.

• Inspirerende rapportage over het 

project dat wordt gesteund. 

• Mogelijkheid tot het bezoeken van 

onze projecten, samen met andere 

families.

• Een persoonlijk contactpersoon. 
34

http://familiesvoorfamilies.nl/2017/10/24/video-bijzondere-avond-families-voor-families/


Projecten Families voor Families 

N’DJAMENA IN TSJAAD

KINDERDORP

GULU IN OEGANDA

FAMILIEVERSTERKEND 

PROGRAMMA 

Families voor Families 35



Voorbeeld bedragen 

1 JAAR EEN 
KIND IN EEN 
KINDERDORP

€ 4.833

15 KINDEREN 

1JAAR LANG 

NAAR SCHOOL

€ 7.038

1 JONGERE 
1 JAAR 
OPLEIDING

€5.325

15 FAMILIES 

VERSTERKEN, 

PLAN OP MAAT 

€10.895

36



FAMILIEWAARDENSPEL 

SPEEL MEE 
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HELPT U MEE?
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BEDANKT VOOR UW 

AANDACHT

VRAGEN? 
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