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VOORDELEN VAN COLLECTECOUPONS: 
 

 De leden kunnen collecten, waar normaal geen onderbouwde aftrek als gift kan 
plaatsvinden, door de aankoop van collectecoupons, als gift aanmerken. 

 De kerk ontvangt het geld eerder, daar een aantal coupons tegelijkertijd wordt 
gekocht voor meer dan één collecte (verbetering liquiditeit); 

 Minder geld in omloop, dus minder risico voor de gever en voor de ontvanger; 
 Aankopen wanneer het goed uitkomt voor de kerkleden: de coupons kunnen 

worden gekocht op een moment dat het mogelijk wat beter schikt (bijvoorbeeld 
bij een gratificatie, 13e maand, vakantiegeld etc.); 

 Vrijheid in waardebepaling van de gift: door verschillende waarden van de 
coupons kan naar keuze aangekocht worden, terwijl de gift zelf discreet blijft; 

 Geen aanschafkosten, dit is een aanzienlijk voordeel in vergelijking met 
bijvoorbeeld muntrollen;  

 De fiscale aftrekbaarheid kan oplopen tot 25 à 50%. Giften worden 
gestructureerd en kunnen de financiële positie van de kerk zeer ten goede 
komen;  

Dit zijn enkele voordelen van het collectecoupon-systeem, in een tijd waarin men 
steeds minder met 'geld-op-zak' loopt. Het gebruik van collectecoupons heeft niets te 
maken met materialisme, maar wel alles met praktische zin door toepassing van 
wettelijke aftrekmogelijkheden (zie fiscale aspecten). 

 
VOORDELEN VAN GIFTEN IN HET ALGEMEEN 
Er zijn diverse soorten giften mogelijk: 

- Giften met een bepaalde bestemming. Men kan hierbij onderscheid maken 
tussen: 

- Giften met een bepaald doel bijvoorbeeld ten behoeve van het onderhoud van de 
kerk, het orgel, speciale projecten,  

- Giften ter gelegenheid van een bepaalde activiteit van de kerk. Te denken valt 
aan huwelijk, overlijden, doop, vormsel e.d. 

- Algemene Giften. Deze worden ingezet voor om de kerk levend te houden. 
- Giften voor de Kerkbalans. Deze giften zijn van belang om als kerk de activiteiten 

te kunnen ontplooien die je van een kerk mag verwachten. Hieruit worden o.a. 
onderhoudskosten, de pastor formatie, kosten van de eredienst (bloemen, 
kaarsen) e.d. 
 

 Giften geven fiscale voordelen voor degene die betrokken willen zijn bij de Oud 
Katholieke Kerk Culemborg en zijn voor de kerk van wezenlijk belang voor het 
instant houden en functioneren van onze kerkgemeenschap.  

 De fiscale aftrekbaarheid kan oplopen tot 25 à 50%. 

 

VOORDELEN VAN GIFTEN VIA PERIODIEKE OVEREENKOMST 

Een gift via een periodieke overeenkomst heeft een minimale looptijd 
van 5 jaar. De belastingdienst heeft een speciaal formulier hiervoor 
beschikbaar gesteld (zie formulieren). 

 De periodieke gift is volledig fiscaal aftrekbaar en heeft geen drempel of 
maximum aftrekbaar bedrag. 



 De overeenkomst kan voor een langere periode gelden en de verplichting stop 
automatisch als de betrokkene overlijdt of bij het overlijden van een ander dan de 
schenker. 

 De Oud Katholieke Kerk Culemborg heeft een grotere mate van zekerheid dat 
het inkomen voor het instant houden en functioneren van onze 
kerkgemeenschap op langere termijn wordt veilig gesteld.  

 

FISCALE VOORDELEN 

Voor de schenker zijn de fiscale spelregels als volgt: 

Voor de Gewone Giften, Specifieke Giften, Collecte Bonnen, Kerkbalans e.d. 
geldt dat 1% van het drempelinkomen als drempel wordt beschouwd. Alleen 
bedragen die boven de drempel uitkomen zijn aftrekbaar. Verder is er een 
maximum aan giften vastgesteld van 10% van het drempel inkomen. Het geldt 
hier dus voor alle giften tezamen, dus ook aan andere ANBI’s (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen).  De Oud Katholieke Kerk Culemborg is geen culturele 
orgnisatie. De gegevens van de Oud Katholieke Kerk Culemborg vindt u op de 
website www.culemborg.okkn.nl onder ANBI. 

Drempelinkomen 

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 
2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een 
fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner 
meetellen. 

Omdat de fiscale kant van de zaak voor velen complex is hier een aantal voorbeelden  
opgenomen: 
 

Omschrijving  Gift 
 Periodieke

Gift 
 voordeel/

verschil 
 Gift 

Periodieke
Gift

 voordeel/
verschil 

Stel uw drempelinkomen op  €  20.000  n.v.t.  €  60.000  n.v.t. 

Totaal van de giften  €       600  €         600  €      600  €     600 

Niet aftrekbaar 1%  €       200  €      200  €      600 €      600 

Maximaal aftrekbaar 10%  €    2.000  €   2.000  €    6.000  €     600 €   6.000 

Aftrekbaar  €       400  €         600  €      200  nihil  €     600 €      600 

Belastingbesparing 36,5 %  €       146 €         219 €       73  €     219 €      219 

Belastingbesparing  52,0%  €       208  €         312  €      104  €     312  €      312 

 
Van het aftrekbare bedrag wordt afhankelijk van de hoogte van uw inkomen uw 
belastingtarief bepaald. In de praktijk betekent dit dat 36,5% tot 52% over dit bedrag in 
mindering van uw gift komt.  

LET OP als u voor hetzelfde bedrag voor 5 jaar een overeenkomst sluit voor een 
periodieke gift dan is dus alles aftrekbaar ! Met een gift van € 600 bespaart u met 
een akte in 5 jaar minimaal € 365 tot €	520 of bij een hoger drempelinkomen € 1.095 tot 
€ 1.300. Interessant voor u en voor uw kerk! 


