Doneren met een plan
Als je geld aan een goed doel geeft, wil je dit natuurlijk op de beste manier doen. Voor het goede
doel, maar ook voor jezelf. Zo doneer je slim, en met een plan.
Bepaal in 9 stappen aan wie en op welke manier je wilt doneren.

Stap 1 Inzicht in huidige giften
Maak een overzicht van alle goede doelen waar je het afgelopen jaar aan hebt gegeven. Vergeet
de goede doelen niet waar je ‘toevallig’ eenmalig iets aan hebt gegeven. Bijvoorbeeld omdat een
bekende dat vroeg, door reclame of een programma op tv. Zet erbij waarom je aan dit doel hebt
gedoneerd en welk bedrag je hebt gegeven.
Naam goede doel

Waarom dit doel?

Bedrag per jaar

Wat valt je op?
• Zijn het meer of minder doelen dan je dacht?
• Ondersteun je veel dezelfde soort doelen, bijvoorbeeld doelen die te maken hebben met
internationale (nood)hulp? Of krijgen bijvoorbeeld de thema’s gezondheidszorg, klimaat, muziek
en mensenrechten allemaal een deel van je goede doelen-budget?
• Geef je per jaar meer of minder dan je dacht?

Stap 2 Welke thema’s vind je echt belangrijk
Welke ontwikkelingen in de buurt, in Nederland of in de wereld houden je bezig?
Welk ‘probleem’ moet aangepakt worden? Bij welk thema boek je met een gift echt resultaat?
Kies er maximaal 4 uit onderstaande lijst van de meest voorkomende thema’s:
Armoedebestrijding
Dierenwelzijn
Economie
Gezondheidszorg
Internationale (nood)hulp en mensenrechten
Kunst en cultuur
Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland
Muziek
Natuur, klimaat en milieu
Onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek
Religie en levensbeschouwing
Sport en recreatie
Anders, namelijk
Stap 3 Kies een doel(groep) binnen het thema
De volgende stap is het kiezen van een doel(groep) binnen de thema’s die je belangrijk vindt.
Voor wie of wat is je gift bestemd? Neem bijvoorbeeld het thema dierenwelzijn. Kies je voor
dierenopvang, redden van wilde dieren, verbetering leefomstandigheden van vee of uitstervende
diersoorten?
Thema

Doelgroep

Stap 4 Dichtbij of ver weg?
Wil je iets betekenen voor je eigen buurt, dorp, stad of regio? Of kies je bewust voor een doel ver
weg? Maar het kan ook dat je kiest voor een doel dat de hele wereld raakt.
Eigen buurt of regio
Nederland
Buiten Nederland, namelijk
Internationaal
Geen voorkeur

Stap 5 Hoeveel wil je geven en hoe ga je het verdelen?
Welk bedrag wil je en kun je per jaar geven aan goede doelen?
€
Hoe wil je je budget verdelen over de thema’s die je in stap 3 hebt gekozen?
Thema

Bedrag

Stap 6 Kiezen van een goed doel
De volgende stap is het vinden van een goed doel dat aansluit bij de doelgroep die je hebt gekozen.
Maar hoe maak je een keuze tussen al die goede doelen?
 Maak op de website van de Geefwijzer een selectie uit ruim 7300 goede doelen. Je kunt zoeken
op de thema’s (categorieën), doelgroepen en regio’s die je bij stap 2, 3 en 4 hebt gekozen.
Vervolgens kun je doelen die voldoen aan je zoektermen vergelijken op basis van een score voor
transparantie, organisatie en de opzet van activiteiten.
 In het Register goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan zo’n 670 ANBI’s
met een erkenning. Dat zijn voornamelijk grote goede doelen die zich vrijwillig hebben laten
keuren.
 Check in het ANBI-register van de belastingdienst of het goede doel een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) is. Alleen giften aan goede doelen met de ANBI-status, mag je in je
aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost in mindering brengen op je verzamelinkomen.
 Vind je het heel belangrijk dat je gift effectief besteed wordt? Verdiep je dan in het effectief
altruïsme.
 Wil je nauw betrokken worden bij de besteding van je gift, zoek online dan naar ‘geefkringen’
of ‘coöperatiekringen’. Dat een nieuwe vorm van geven. De donateurs/deelnemers van een
geefkring kiezen samen de projecten die ze willen steunen. Of de geefkring richt zich op een
specifiek project. Vaak is de minimale inleg €1000 per jaar. Omdat de gezamenlijke pot groot
(genoeg) is, kun je meer invloed uitoefenen op de besteding van het geld dan in je eentje.
 Kijk op de website van het goede doel
• Welke projecten lopen er en wat is er tot nu toe bereikt?
• Is er overzicht van de inkomsten en uitgaven? Zijn de uitgaven voor salarissen en
fondsenwerving redelijk?
• Wordt je als donateur op de hoogte gehouden van de resultaten?
Heb je een keuze gemaakt?
Zet de goede doelen die je wilt steunen in het overzicht dat bij vraag 7 staat.

Stap 7 Een ‘gewone’ gift of een periodieke gift?
De belastingdienst onderscheidt twee soorten aftrekbare giften aan goede doelen met de ANBIstatus: ‘gewone’ en periodieke. Kruis hieronder aan welke kenmerken je belangrijk vindt. En maak zo
een keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij het ene goede doel te kiezen voor een ‘gewone’ gift
en voor het andere doel te kiezen voor een periodieke gift.
Gewone gift
 Je kunt eenmalig een gift doen. Bijvoorbeeld als je bij een verjaardag, een jubileum of een
uitvaart geld vraagt voor een goed doel.
 Je kunt gemakkelijk veranderen van bedrag en goed doel.
 De gift is beperkt aftrekbaar als aftrekpost door een drempel en een maximum van 10% van het
verzamelinkomen.
 Bij goede doelen met veel verschillende activiteiten heb je meestal geen of heel beperkt
invloed op de bestemming van je gift. Bij grote giften kun je soms wel afspraken maken over de
besteding.
Periodieke gift
 Je moet (minstens) vijf jaar hetzelfde bedrag schenken aan hetzelfde goede doel.
 De gift is volledig aftrekbaar als aftrekpost.
 Je moet de periodieke gift schriftelijk vastleggen. Dit kan met een standaardformulier, zie stap 9.
 Bij sommige goede doelen kun je bij een gift vanaf €1000 per jaar kiezen uit verschillende
projecten. Hierdoor heb je enige invloed op de bestemming van je gift.
Vul hieronder het goede doel of de goede doelen in die je bij vraag 6 hebt gekozen.
 Geef je aan een goed doel met de ANBI-status? Zoek dan meteen op de website van het goede
doel het unieke fiscale nummer, het RSIN, op. Dat nummer heb je later nodig als je de gift wil
aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kun je het nummer niet vinden, noteer dan de
exacte naam van het doel. En kijk in het ANBI-register van de belastingdienst. Lukt dat ook niet,
bel dan het goede doel op.
 Zet in de tabel of het een periodieke gift wordt.
 Wordt het een periodieke gift? Ná het regelen van de gift (stap 9) kun je het unieke
transactienummer van je periodieke gift toevoegen. Als je het formulier ‘Overeenkomst
periodieke gift’ naar het goede doel stuurt ter ondertekening dan vullen ze ook het
transactienummer in op het formulier. Dat nummer heb je later nodig als je de gift wil aftrekken
bij je aangifte inkomstenbelasting.

Goed doel

RSIN

Periodieke gift:
- ja + transactienummer
of
- nee

Stap 8 Invloed op de besteding van de gift.
Vind je het belangrijk om invloed te hebben op de besteding van je gift?
 Neem telefonisch contact op met het goede doel en vraag naar de mogelijkheden om een
specifiek project of onderwerp te steunen.
 Als je vrijwilliger wordt bij het goede doel, kun je in de praktijk ervaren hoe je gift besteed wordt.
En bij de kleinere goede doelen mag je als vrijwilliger vaak ook meedenken over de besteding.
 Overweeg een donatie aan een geefkring. Zie vraag 6 voor meer informatie over een geefkring.
 Wil je een (periodieke) gift doen van in totaal minimaal €50.000 en zelf de bestemming van je gift
bepalen? Dan kun je een eigen Fonds op Naam oprichten, samen met het goede doel. Je kiest
zelf de doelstelling of projecten van je Fonds op Naam.
 Je kunt ook een goede doelen-stichting oprichten. En zelf één van de bestuurders worden. Maar
de oprichting en beheer van zo’n stichting kost je veel tijd, geld en energie.
Stap 9 Regelen van de donatie
 Een periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen. Dat kan met het formulier Overeenkomst
periodieke gift van de Belastingdienst. Die is duidelijk en gemakkelijk te downloaden. Veel goede
doelen hebben ook zelf een standaardformulier op hun website staan. Vul het formulier in,
onderteken het en stuur het (digitaal) naar het goede doel. Het goede doel vult dan het unieke
transactienummer in en tekent ook voor akkoord.
 Je kunt de gift (jaarlijks) automatisch laten incasseren van je rekening. Wil je niet dat er ‘opeens’
een (groot) bedrag automatisch van je rekening wordt afgeschreven, regel de (jaarlijkse)
overboeking dan zelf. Zet dan wel een herinnering in je agenda. Anders loop je het risico dat je
het een jaar vergeet. En dan voldoen je niet aan de voorwaarden van een periodieke gift.
 Kijk jaarlijks in het overzicht van de belastingdienst of het goede doel nog een (culturele) ANBI is.
 Neem jaarlijks dit stappenplan even door. Check of je nog steeds achter de thema’s,
doelgroepen en bedragen staat die je hebt ingevuld.
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