
toelichting 
schenkingsovereenkomst periodieke gift 

u wilt een gift doen aan de VPRO. Om in aanmerking te komen voor het maximaal belastingvoordeel is het afsluiten van een
schenkingsovereenkomst periodieke gift noodzakelijk.

Het formulier 'schenkingsovereenkomst periodieke gift' is met zorg samengesteld en gebaseerd op het formulier opgesteld door de 
belastingdienst. 

Stappenplan 

1. De schenker vult het formulier schenkingsovereenkomst periodieke gift in.
2. De schenker ondertekent alle formulieren, als u een partner heeft moet deze eveneens tekenen.
3. De schenker stuurt de formulieren op naar:

Omroepvereniging VPRO
T.a.v. Natalja van der Linden
Antwoordnummer 346
1200 VB Hilversum (een postzegel is niet nodig)

4. De VPRO vult het transactienummer in. Na de ondertekening door de VPRO is de schenking definitief en sturen wij u
een kopie van de schenkingsovereenkomst terug voor uw eigen administratie.
Bewaar deze zorgvuldig, de belastingdienst kan ernaar vragen.

ANBI 

De VPRO is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status wordt aangewezen door de belastingdienst. De toewij
zing van deze status geeft aan dat u uw gift aan de VPRO aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de voor
waarden van een periodieke gift en de aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, vindt u op de site van de belastingdienst: www. 
belastingdienst.nl/giften. Ons RSIN/fiscaal nummer is: 001063571. 

Notaris 

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om uw schenking te laten vastleggen bij de notaris om aanspraak te maken 
op het maximale belastingvoordeel. Vindt u het toch prettig om uw schenking te laten vastleggen bij een notaris, neemt u dan 
contact op met Natalja van der Linden via 088 20 58 888 of geven@vpro.nl. 

Termijnen bij automatische incasso 

U kunt op het formulier uw wensen voor de incassering van uw gift aangeven. Het bedrag dat u schenkt per jaar moet elk jaar 
gelijk zijn. U kunt kiezen of u dit gespreid wil laten incasseren per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Indien u later in het 
eerste jaar start met de schenking, vereist de Belastingdienst dat u wel in hetzelfde kalenderjaar het volledige bedrag doneert. 
Een extra eenmalige incasso is mogelijk om het volledige bedrag te voldoen. U kunt dit aangeven in het formulier. 

Looptijd van uw gift 
Uw gift loopt minimaal vijf jaar. Voor een doorlopende schenking vinkt u de optie voor onbepaalde tijd aan op het formulier 
betalingsvolmacht periodieke gift. Als u een doorlopende schenking heeft kunt u deze met een brief of e-mail beëindigen, 
anders eindigt uw schenking bij uw overlijden. 

Overige informatie 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met VPRO-Ledenservice, via geven@vpro.nl of 088 20 58 888. 


