
FISCALE VOORDELEN & DE GEEFWET

Witte de With Center for Contemporary Art heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
U kunt een eenmalige- of een periodieke particuliere gift doen als Vriend, Supporter, of Compagnon. 
Elke gift, groot of klein, helpt om de programmering van Witte de With te ondersteunen en onze 
activiteiten toegankelijk te houden voor iedereen die wil kennismaken met hedendaagse kunst.

Met de Geefwet is schenken nog voordeliger, omdat u uw totaal aan giften aan culturele ANBI-
instellingen voor 125% mag aftrekken van de inkomstenbelasting, in plaats van 100%. Voor dit voordeel 
geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 in totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het 
resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

EENMALIGE GIFT
Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar 
het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. 
Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. 
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 minus uw 
persoonsgebonden aftrek.

PERIODIEKE PARTICULIERE GIFT
Als u periodiek schenkt zijn er belastingvoordelen. Een periodieke gift is een vast bedrag per jaar voor 
de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan Witte de With is volledig aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. In het rekenvoorbeeld kunt u zien welk voordeel een periodieke schenking voor u 
met zich meebrengt.

INDIEN U ZICH VASTLEGT OP EEN PERIODIEKE SCHENKING VOOR VIJF JAAR: 

Belastingtarief 42%     
       VRIEND  SUPPORTER  COMPAGNON
U schenkt Witte de With    € 30     € 250     € 1.000 
De gift kost u netto per jaar   € 14     € 119     € 475

Belastingtarief 52%     
       VRIEND  SUPPORTER  COMPAGNON
U schenkt Witte de With    € 30     € 250     € 1.000 
De gift kost u netto per jaar   € 10     € 88     € 350

WIJ INFORMEREN U GRAAG VERDER OVER DE MOGELIJKHEDEN
U kunt contact opnemen met Sarah van Overeem, Business Coördinator op 010-411-144 of 
sarah@wdw.nl.


