Duurzaam Bouwen?
Duurzaam Schenken!
De herbouw van het schip van de Domkerk is een duurzame investering in de toekomst. Als
koor en transepten weer verbonden zullen zijn met de majestueuze Domtoren, is één van Nederlands mooiste bouwwerken in oude luister hersteld! De Stichting Voorbereiding Herbouw
Schip Domkerk treft de voorbereidingen om die herbouw mogelijk te maken.
Voor iedereen met een groot hart voor onze Domstad ligt hier een unieke mogelijkheid om
duurzaam te investeren. Deze folder informeert u over de fiscaal aantrekkelijke kanten van
schenkingen.

Schenken
De Dom is als het ware van alle Utrechters. Daarom wordt vooral de Utrechtse bevolking
uitgenodigd om dit project financieel te steunen. Het bestuur wil de herbouw in belangrijke mate financieren met inkomsten die over enige jaren gegenereerd worden uit de entreegelden voor
de historische bouwplaats. Tot die tijd zullen aanloopkosten op andere wijze gefinancierd moeten worden. Ook u kunt op een bijzondere manier bijdragen aan dit unieke project. En het
mooie is dat de fiscus mee betaalt! De stichting is erkend als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn uw giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar, en wel voor
125%. Uw gift van bijvoorbeeld 500 euro kan dan zomaar veel goedkoper blijken.

Een rekenvoorbeeld:
Stel, u schenkt éénmalig € 500 aan de stichting. Als uw onzuiver inkomen € 35.000 per jaar bedraagt, ziet het plaatje
er als volgt uit:
Uw éénmalige gift
Aftrekbare waarde van uw gift (125% van € 500)
Niet aftrekbare drempel (1% van uw onzuiver inkomen
Aftrekbaar deel van uw gift
Teruggave van de belasting
Zo kost uw gift van € 500 u dus maar € 384!

€ 500
€ 625
€ 350
€ 275
€ 116

(namelijk 42% van 275,-)

De erkenning als ANBI betekent ook dat onze stichting is vrijgesteld van het betalen van
schenkingsrechten.

Periodiek schenken
Het kan nog voordeliger! Zeker als u de herbouw gedurende enkele jaren achtereen met een
gift zou willen steunen. We spreken dan over een periodieke schenking. Periodieke schenkingen
moeten in een notariële akte worden vastgelegd. Daarin wordt dan officieel vastgelegd dat u
zich verplicht tot het doen van een schenking gedurende (minimaal) vijf achtereenvolgende jaren. In dat geval ziet het fiscale plaatje er ineens heel anders uit. Er geldt dan namelijk geen
drempel voor de aftrekbaarheid van giften.

Nog een rekenvoorbeeld:
Stel, u schenkt € 500 aan de stichting, en dat vijf jaar achtereen. Als uw onzuiver inkomen € 35.000 per jaar bedraagt, ziet het plaatje er als volgt uit:
Uw jaarlijkse gift
Aftrekbare waarde van uw gift (125% van € 500)
Jaarlijkse belastingteruggave

€ 500
€ 625
€ 263

(namelijk 42% van 625,-)

Zo kost uw gift van € 500 u per jaar slechts € 237. Over vijf jaar genomen kost het u geen € 2.500, maar slechts
€ 1.185!

De kosten voor een notariële akte waarin de periodieke schenking wordt vastgelegd neemt
de stichting graag voor haar rekening. Holtzer Notarissen aan de Maliebaan is onze vaste notaris die voor ons tegen een vriendelijk tarief een schenkingsakte opmaakt. U kunt zo'n formulier
ook telefonisch aanvragen bij de penningmeester, Gerard Verouden: (030) 231 89 14.

Nalaten
U kunt ook besluiten om met (een deel van) uw nalatenschap de herbouw van het schip van
de Domkerk mogelijk te maken. Zo blijft uw nalatenschap zelfs tot in de verre toekomst van bijzondere waarde voor de generaties na ons. Kan het duurzamer? Er zijn twee manieren om de
herbouw van de Domkerk in uw nalatenschap te betrekken.
U kunt in uw testament laten opnemen dat uit uw nalatenschap een legaat (een nauwkeurig
omschreven bedrag of waardeobject) ten goede zal komen aan de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk.
Een andere mogelijkheid is dat u de stichting in uw testament benoemt tot (mede-)erfgenaam van uw nalatenschap. In dat geval draagt de stichting (mede) de verantwoordelijkheid voor
de afwikkeling van uw nalatenschap en zullen de opbrengsten voor de (voorbereiding van de)
herbouw van de Domkerk worden aangewend. Uw notaris weet het beste welke omschrijving u
daarvoor in uw testament kunt gebruiken.

Nog vragen?
Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de penningmeester van de stichting.
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