Schenken en nalaten: hoe regelt u dat?
Schenken
Bij leven kunt u een bedrag schenken aan een goed doel, zoals
Stichting Namaste. Met een schenking of gift maakt u het voor het
bestuur mogelijk de financiële ondersteuning van de sponsorkinderen
in de tehuizen in Zuid-India te verruimen of dit bedrag in te zetten
voor een specifiek project.
Een schenking of gift is aftrekbaar voor de aangifte Inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel
een drempel en een maximum. Om uw schenking of gift volledig aftrekbaar te laten zijn, kunt
u overwegen een periodieke schenking vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Een
periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast
bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken
einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en u
bepaalt zelf op welke manier u het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een
periodieke overboeking of een automatische incasso.
Deze overeenkomst kunt u eenvoudig en zelf downloaden op de website van de
belastingdienst:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_g
eld_ib0802z2fol.pdf
Nalaten
Naast het doneren aan een goed doel terwijl u nog in leven bent, kunt u ook een gift doen
na uw overlijden. Met de Wet Erfrecht is bepaald op welke manier uw nalatenschap onder de
familieleden wordt verdeeld. Wilt u echter zelf bepalen op welke manier(en) uw nalatenschap
wordt verdeeld, dan laat u een notaris uw keuzes vastleggen in een testament.
Zo kunt u op verschillende manieren geld nalaten aan een goed doel als Stichting Namaste:
1. U maakt onze stichting enig erfgenaam.
Als u onze stichting als enig erfgenaam benoemt, dan komt uw nalatenschap geheel
ten goede aan de financiële ondersteuning van onze sponsorkinderen in de tehuizen
in India.
2. U maakt onze stichting mede-erfgenaam.
U bestemt een deel van uw nalatenschap voor Stichting Namaste. U benoemt in uw
testament een aantal erfgenamen, waarvan Stichting Namaste er één is.
3. U begunstigt onze stichting met een legaat.
Met een legaat kunt u een vast bedrag, een bepaald percentage van uw nalatenschap
of een goed nalaten aan Stichting Namaste.

Voor het nalaten aan Stichting Namaste is het van groot belang de juiste naamstelling te
laten vermelden door de notaris in uw testament. Het vermelden van het nummer van de
Kamer van Koophandel (KvK) van onze stichting biedt een extra garantie dat uw nalatenschap
op de juiste rekening wordt overgemaakt. Ons KvK nummer is 41110561.

Stichting Namaste hoeft geen erfbelasting over schenkingen en nalatenschappen af te
dragen. De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’ (ANBI). Zo komt u schenking of nalatenschap volledig ten goede aan de
financiële ondersteuning van onze sponsorkinderen in Zuid-India.

