
                                     

Hoe communiceer je als ANBI-organisatie over de veranderende giftenaftrek?  

 

Heb jij onlangs ook een brief gekregen van goede doelen die je steunt over de (voorgenomen) veranderende 

belastingaftrek voor giften? In de Tweede Kamer wordt deze week vergaderd over de wetgeving rond de 

belastingplannen 2019, ook over de giftenaftrek dus.  Ik sprak met Nederland Filantropieland (NLFL), de 

community voor bestuurders en medewerkers in de filantropie, om te achterhalen wat de gevolgen nou precies zijn 

voor goede doelen en hoe ze hier het beste over kunnen communiceren met hun donateurs. Met Contentbureau 

Corner help ik goede doelen graag bij die communicatie! 

Tja, als je van het bedrag dat je aan goede doelen geeft minder terugkrijgt via de belasting, snap ik dat goede doelen 

vrezen voor dalende inkomsten uit giften. ,,Bij grotere bedragen en vaste giften kunnen de nieuwe belastingschijven 

een argument zijn om het bedrag te overdenken”, geeft ook Marc Petit van NLFL aan. ,,Maar het voordeel van een 

lager tarief van de belastingschijven, is dat een groter deel van wat je schenkt ook daadwerkelijk bij het goede doel 

komt. Er gaat een minder groot deel naar de belasting, dus meer naar het goede doel.” Kortom: dan hoef je je 

donateurs dus eigenlijk niet om méér te vragen, maar simpelweg om te blijven doen wat ze al doen. Dat is misschien 

ook wel een makkelijkere vraag om te stellen.  

 

Timing 

Maar moet je die vraag nu al stellen eigenlijk? Zijn oproepen van goede doelen om in dit jaar nog een periodieke gift 

vast te leggen niet wat voorbarig? Petit: ,,Er is nog niet veel onderzoek gedaan, ook niet door de overheid, naar de 

effecten van deze voorgenomen (!) kabinetsmaatregel. Daar dringen wij als NLFL op aan. Nu scheert het kabinet alle 

aftrekposten over één kam, maar of er iets te bedenken valt om een uitzondering te maken voor de giftenaftrek dat 

weten we nog niet. Ook zijn we nog aan het uitzoeken of het huidige percentage alle jaren blijft staan als je nu een 

periodieke gift vastlegt voor vijf jaar.” 

 

Menselijke verhalen 

Helder communiceren over voorgenomen maatregelen die nog niet echt uitgewerkt zijn, is lastig. Contentbureau 

Corner meent dat persoonlijke, menselijke verhalen daarbij voor meer verbondenheid zorgen dan sec de vraag om 

(acute) financiële steun voor een langere periode. Hoe zit het nou echt: wat weten we al wel en wat nog niet? Welke 

organisaties of partijen zijn hier mee bezig en wat kan dat nog opleveren of welke vervolgstappen zijn er te 

verwachten? Wat zijn mogelijke gevolgen voor het werk van de organisatie (de mensen of initiatieven die door de 

organisatie gesteund worden) en wat zijn de emoties hierbij?  

 

Wil jij ook een menselijk en informatief verhaal geven aan donateurs zodat ze zelf afwegingen kunnen maken over 

hun donaties, neem dan contact op via www.contentbureaucorner.com.  

 

 

©Contentbureau Corner – november 2018 

http://www.contentbureaucorner.com/

