Hoe kan ik het werk van het Glaucoomfonds financieel steunen?
U kunt het Glaucoomfonds op allerlei manieren financieel steunen. Bijvoorbeeld door uzelf of
andere mensen uit uw omgeving enthousiast te maken om geld te geven aan het
Glaucoomfonds. Het geven van geld kan op velerlei manieren.
- door donateur te worden of te werven.
- een schenking te doen bij gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, zoals een jubileum.
- een eenmalige gift over te maken op bankrekening NL37 RABO 0136 6573 54.
- een periodieke schenking.
- een legaat of erfstelling op te stellen, of
- een grote gift voor een specifiek onderzoeksproject. U kunt een project adopteren. Deze
projecten zijn meestal wetenschappelijke onderzoeken in academische ziekenhuizen. In
overleg met u zoeken wij een wetenschappelijk onderzoek dat bij uw motivatie past.
Uw gift aftrekbaar van de belasting
Het Glaucoomfonds is bij beschikking door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling. Met deze ANBI verklaring is uw schenking aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen, mits het totaal van uw giften aan instellingen van algemeen belang
tussen de 1% en 10% van uw (verzamel)inkomen blijft, met een minimum van € 60.
Periodieke schenkingsovereenkomst: volledige aftrek van uw gift
Overweegt u het Glaucoomfonds een groot bedrag te schenken en/of een verplichting aan te
gaan om voor tenminste vijf jaar om een bedrag te schenken? Denk eens aan het afsluiten
van een periodieke schenkingsovereenkomst. Voor periodieke giften geldt geen
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
In plaats van een eenmalige gift kunt u ons ook steunen met een periodieke schenking
(lijfrenteschenking).Bij deze vorm van schenking zegt u toe het Glaucoomfonds jaarlijks, voor
tenminste 5 jaar, te steunen.
Om voor deze fiscale aftrek in aanmerking te komen, is het nodig de overeenkomst
schriftelijk vast te leggen. Dit is een verschil met incidentele giften, die zoals eerder vermeld
een fiscale onder- en bovengrens kennen. Als u besluit een schenkingsakte af te sluiten dan
stelt de fiscus een aantal voorwaarden om het bedrag volledig af te mogen trekken van uw
belastbaar inkomen. In de bijlage hebben we de periodieke schenking nader toegelicht.
Legaat of nalatenschap
U kunt het Glaucoomfonds een geldbedrag (legaat) nalaten of ook als erfgenaam of medeerfgenaam benoemen. Ook dan betalen wij als ANBI namelijk geen successierechten. Voor
het opmaken van een notariële akte of uw testament kunt u het beste contact opnemen met
een notaris bij u in de buurt. Natuurlijk helpen wij u daarbij graag of zijn wij u van dienst bij
het geven van informatie.
U kunt ervan verzekerd zijn dat de gelden die door het Glaucoomfonds worden ingezameld
goed worden besteed. Wij doen daarvan verslag op onze website en in onze nieuwsbrief. De
bestuursleden zijn vrijwilligers en doen hun werk om niet. De kosten worden zo laag mogelijk
gehouden.
Meer informatie over de activiteiten van het Glaucoomfonds vindt u op de website:
www.glaucoomfonds.nl of door een gesprek met onze voorzitter John van der Zande (
telefoon 010 4742311 of email: vdzande@bart.nl).

Giften aftrekbaar zonder notariële akte!
Vijf punten om een onderhandse schenkingsovereenkomst op stellen!
Vanaf 2014 is voor periodieke giften geen notariële akte meer nodig voor het doen van een
schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt de gift vast leggen in
een onderhandse akte om voor de fiscale aftrek in aanmerking te komen.
De belastingdienst heeft hiervoor een model overeenkomst beschikbaar gesteld. De
Stichting Glaucoomfonds kan voor u de onderhandse schenkingsovereenkomst, volgens het
model van de belastingdienst, op stellen. Het opstellen van een schenkingsovereenkomst is
voor als donateur geheel kosteloos, mits u minimaal € 150, - per jaar schenkt.
Wilt u liever zelf de overeenkomst opstellen of eerst meer weten? Hieronder vijf punten
waaraan de schenkingsovereenkomst moet voldoen, zodat u recht houdt op giftenaftrek1.
1. De ANBI-status
Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst
aangemerkte ANBI. Via www.anbi.nl of via het register van de Belastingdienst kunt u
achterhalen of de Stichting Glaucoomfonds in het bezit is van een ANBI-beschikking. Tevens
kunt u het RSIN (sofinummer voor rechtspersonen) noteren. Dit nummer moet vermeld
worden in de schenkingsovereenkomst. Dit nummer dient u later ook te verwerken in uw
aangifte inkomstenbelasting. Als het Glaucoomfonds de overeenkomst voor u opstelt, vullen
wij deze rubrieken voor u in.
2. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt
Voor de wet zijn periodieke giften, giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke
betalingen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan het Glaucoomfonds. Van belang is dat u
niet tussentijds de hoogte van de betalingen kunt beïnvloeden. Geef duidelijk aan wanneer
de termijnen uiterlijk betaald moeten zijn. Bijvoorbeeld voor 31 december van ieder jaar. De
schenking moet eindigen bij overlijden. Dit hoeft niet het overlijden van de schenker te zijn. In
de praktijk wordt hier meestal wel voor gekozen om te voorkomen dat erfgenamen worden
opgezadeld met schenkingsverplichtingen.
3. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen
Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij schriftelijke
overeenkomst (de belastingdienst heeft hiervoor een model) aangegane verplichting om de
uitkering gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Van belang is dat u
niet een periode overeenkomt die korter kan zijn dan vijf jaar (behoudens overlijden). U mag
een overeenkomst aangaan voor onbepaalde tijd en deze na ommekomst van de vijf
verplichte jaren pas kunnen opzeggen. De wet schrijft niet voor dat het moet gaan om
kalenderjaren maar aangezien de belastingheffing per kalenderjaar gaat, is het verstandig en
praktisch om kalenderjaren aan te houden. Geef duidelijk aan wat het ingangsjaar is en wat
het laatste jaar is van de schenkingsovereenkomst. Schenkt u voor onbepaalde tijd? Geef
dan aan wat de minimaal verplichte vijf jaar zijn.
4. Geef uw betalingsvoorkeur aan
Geef in de opgestelde overeenkomst aan wat uw betalingsvoorkeur is (periodiek per
maand/kwartaal/jaar en zelf overmaken). Let op! De Belastingdienst beoordeelt uw gift op
het moment van betaling. Hierbij is het van belang dat de betaling een gevolg is van de
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De fiscale wetgeving is bepalend voor de aftrek mogelijkheid.

verplichting die u bent aangegaan. Met andere woorden eerst de overeenkomst opstellen en
door alle betrokken laten tekenen voordat u betaalt. Want betaalt u voor dat u de
overeenkomst bent aangegaan, het overeengekomen jaarbedrag dan is er op dat moment
geen verplichting en wordt de uitkering aangemerkt als gewone gift.
5. Beëindigingsgronden schenkingsovereenkomst
De schenkingsovereenkomst moet afhankelijk zijn van een leven van een persoon. De
staatssecretaris heeft goedgekeurd2 dat de schenkingsovereenkomst mag eindigen zonder
fiscale gevolgen als:
- Schenker arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt;
- De ANBI zijn ANBI-status verliest of failliet gaat.
Alles wat u zelf anders bedenkt als tussentijdse beëindigingsgrond is niet toegestaan en
heeft tot gevolg dat u uw fiscaal voordeel moet terugbetalen.
Conclusie
Al met al zijn er een aantal fiscale bepalingen waarmee u rekening moet houden bij het
opstellen van een schenkingsovereenkomst. Daarnaast moet u zich ook houden in de
uitvoering aan de bepalingen in de schenkingsovereenkomst.
Wanneer het Glaucoomfonds de schenkingsovereenkomst opstelt, stuurt zij u graag een
formulier toe om enkele persoonlijke gegevens te vermelden. Aan de hand waarvan zij de
overeenkomst zal invullen en u ter ondertekening zal voorleggen.
Heeft u zelf de overeenkomst opgesteld, dan stuurt u deze door u opgestelde en getekende
overeenkomst in tweevoud met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het Glaucoomfonds.
De overeenkomst wordt, na controle, namens het Glaucoomfonds getekend en voorzien van
een registratienummer aan u geretourneerd.
Nadat u een getekend exemplaar van het Glaucoomfonds heeft ontvangen kunt u overgaan
tot het uitvoeren van de schenkingsovereenkomst (lees: u betaalt volgens afspraak uw
schenking). Bewaar het getekende exemplaar van de overeenkomst bij uw
belastingadministratie.
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Geldend op het moment van opstellen.

