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Wet- en regelgeving 

Schenken 
  
 
 
 
 
Als Scoutinggroep kun je te maken krijgen met schenkingen of legaten. Je Scoutinggroep kan zelf een 
schenking krijgen, of een schenking doen aan iemand anders. In beide gevallen moet je rekening 
houden met bepaalde regels. Bij grote schenkingen moet degene die het geschenk ontvangt soms 
schenkbelasting betalen. De belangrijkste regels en beperkingen vindt je op dit infoblad. Doordat 
Scoutinggroepen aangemerkt worden als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) zijn ze 
vrijgesteld van schenkbelasting. 
 
Wat is een schenking 
De Belastingdienst spreekt van een schenking als de schenker uit vrijgevigheid ten koste van zijn 
eigen vermogen de begiftigde verrijkt. Je kunt hierbij denken aan het schenken van een geldbedrag of 
een voorwerp zoals bijvoorbeeld een boot. Een schenker kan iemand ook op een andere wijze 
bevoordelen dan door het geven van geld of goederen. Hij kan bijvoorbeeld aan iemand een stuk 
grond verkopen voor minder dan de marktwaarde. Hij schenkt dan eigenlijk een deel van de waarde 
van de grond. Ook bij deze bevoordeling spreekt de Belastingdienst van een schenking. Een ander 
voorbeeld van bevoordeling uit vrijgevigheid is de lening tegen gunstige voorwaarden. Bij dergelijke 
renteloze leningen, of leningen tegen een rente lager dan de marktrente, wordt de rente geschonken 
aan degene die leent. De schenking bestaat hier dus uit de rente die niet wordt gevraagd. 
 
Schenkbelasting 
In principe moet je over de waarde van een ontvangen schenking schenkbelasting betalen. Om te 
bepalen of, en hoeveel, schenkbelasting je moet betalen, moet je weten wat de waarde van de  
schenking is. De waarde van de schenking bepaalt namelijk de hoogte van het schenkbelasting. 
 

 Bij schenking van geld 
De waarde van een geschonken geldbedrag is de hoogte van dat geldbedrag op het moment van 
schenking. 
 

 Bij schenking van zaken 
De waarde van geschonken zaken is de waarde die deze zaken zouden hebben als u die op het 
moment van de schenking aan de meest biedende zou verkopen. Je kunt de zaken laten taxeren als 
je niet weet wat de waarde is. 
 

 Bij andere vormen van schenking 
Als de schenking niet bestaat uit geld of zaken, is er sprake van een andere vorm van bevoordeling 
van de verkrijger. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkoop van onroerende zaken onder de marktwaarde 
of om leningen tegen gunstige voorwaarden. Ook kan het gaan om een recht van vruchtgebruik of een 
recht op een periodieke uitkering. Het bepalen van de waarde van deze schenkingen kan moeilijk zijn. 
De Belastingdienst kan je hierover meer informatie geven. 
 
Vrijstelling van schenkbelasting 
Er zijn diverse situaties waarbij geen schenkbelasting betaald hoeft te worden. Voor Scoutinggroepen 
is de vrijstelling aan instellingen die sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn, de meest 
belangrijke. Lokale scoutinggroepen worden door de Belastingdienst gezien als SBBI en hoeven 
daarom bij het krijgen van een schenking geen schenkbelasting te betalen. 

Een Scoutinggroep hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en 
erfenissen, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden: 

 De organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen. 

 De feitelijke activiteiten van de organisatie komen overeen met de doelstelling. 

 De organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
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 De bestuursleden van de organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een 
vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is. 

 De organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op 
Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land. 

 De organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie. 

Er is ook geen schenkbelasting verschuldigd als de schenking is gedaan door een door de 
Belastingdienst aangewezen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Veel fondsen en kerken zijn 
als ANBI erkend, maar bijvoorbeeld ook de landelijke vereniging Scouting Nederland. Ontvangt je 
organisatie van hen een schenking, dan hoef je geen schenkbelasting te betalen. Een overzicht van 
erkende algemeen nut beogende instellingen kun je vinden op de website van de Belastingdienst. 
Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen kun je ook vinden op het infoblad over dit 
onderwerp. 
 
Aangifte doen 
Je organisatie moet voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat je 
organisatie de schenking of erfenis ontvangt. Is het duidelijk dat je organisatie op het moment van de 
schenking of erfenis een SBBI is? Dan geldt de SBBI-regeling. Je organisatie hoeft geen schenk- of 
erfbelasting te betalen en je hoeft hiervoor ook geen aangifte te doen. 
 
Krijgt je organisatie in 1 jaar van 1 persoon of 1 bedrijf een schenking of erfenis van meer dan 
€ 2.092? (bedrag 2014). En kun je niet zelf beoordelen of je organisatie voldoet aan de voorwaarden 
voor de SBBI-regeling? Dan kun je een afspraak maken met een medewerker van de Belastingdienst 
om dit te bespreken. 
Gaat je organisatie fondsen werven voor de financiering van grote uitgaven, bijvoorbeeld de 
(wederop) bouw van een clubhuis? En wil je van tevoren met een medewerker van de Belastingdienst 
overleggen wat hiervan de fiscale consequenties zijn voor je organisatie? Ook daarvoor kun je een 
afspraak maken. 
 
Schenking (giften) en inkomstenbelasting 
Er zijn 2 soorten giften: 

 gewone giften 

 periodieke giften (giften die je bij een notaris hebt laten vastleggen) 
 
Schenkers kunnen hun gift misschien aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Voor het aftrekken 
van gewone giften en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een voorwaarde voor het 
aftrekken van een gewone gift is dat deze gift gedaan moet zijn aan een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 
 
Scouting Nederland, Scouting regio’s en Scoutinggroepen voor scouts met een handicap zijn door de 
overheid erkend als ANBI of kunnen een dergelijke erkenning krijgen. Personen en organisaties die 
aan deze Scoutingonderdelen een schenking doen, kunnen dit dus aftrekken. 
 
Gewone giften aan lokale groepen die als sociaal belang behartigende instellingen erkend zijn, zijn 
niet aftrekbaar. SBBI’s zijn alleen vrijgesteld van schenkbelasting. Een uitzondering hierop vormen 
periodieke giften die gedaan zijn aan Scoutinggroepen. 
 
Periodieke giften 
Een gift is een aftrekbare periodieke gift, als: 

 je de gift hebt laten vastleggen 

 je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die 
in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd 

 deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 

 je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging 

 de gift uiterlijk stopt bij overlijden. 

 de ANBI of vereniging geen tegenprestatie levert voor de gift 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/voorwaarden_voor_de_sbbi_regeling
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Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Bij 
periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil 
vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift 
doet. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'Periodieke gift in geld'  of 'Periodieke gift in 
natura' dat te vinden is op de website van de Belastingdienst. 
 
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 
Periodieke gift kunnen gedaan worden aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een 
vereniging die geen ANBI is, maar bijvoorbeeld wel SBBI. Doe je een periodieke gift aan een  
vereniging die geen ANBI is, zoals een reguliere Scoutinggroep? Dan mag je die gift aftrekken als de 
vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 De vereniging heeft minstens 25 leden. 

 De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. 

 De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen. 

 De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden 
of in een ander door de Belastingdienst aangewezen land. 

Gewone giften 
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden: 

 Je hebt de giften gedaan aan een instelling die bij is geregistreerd als een Algemeen Nut 
beogende Instelling (ANBI). 

 De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de giften. 

 Je kunt met schriftelijke stukken aantonen dat je de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met 
bankafschriften of kwitanties. 

 Het totale bedrag van je giften is meer dan het drempelbedrag. 

 Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. 
 
Maakte je kosten voor een ANBI? En kon je deze kosten bij die instelling declareren, maar heb je dat 
niet gedaan? Dan tellen ze mee als een gewone gift. 
 
Meer informatie: 
Belastingdienst:     www.belastingdienst.nl 
Infoblad ANBI en SBBI:    ledensite van www.scouting.nl bij financiën  
Infoblad gemaakte kosten als gift aftrekken ledensite van www.scouting.nl bij financiën   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend 


