
Toelichting	

Toelichting	bij	het	invullen	van	de	formulieren: 
• 
• 
 

vul per	kind	1	schenkingsformulier en incassomachtiging in. Bij meer kinderen dus meer dan 1. 
Wilt u gebruik maken van de maximale aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting? Vul dan ook de schenkingsovereenkomst in. 
Dit is een model die de Belastingdienst heeft opgesteld en die u nodig in uw administratie dient te bewaren. 

Nota	bene	

• U	wordt	dringend	verzocht	per	incasso	te	betalen, dat scheelt de VVL veel (administratief) werk en dus geld! 
Vul daarom naast de schenkingsverklaring ook het bijgevoegd incassoformulier in. 

Is	uw	fiscaal	jaar-inkomen	van	
BEIDE	ouders/verzorgers:	

Dan	vragen	wij	een	schenkingsbedrag	per	kind	als	u	betaalt:	
per	maand	 per	kwartaal	 per	jaar 

tot € 10.000 € 7 €   21 € 84 
€ 10.000  – 20.000 € 10 €   30 € 120 
€ 20.000  – 30.000 € 20 €   60 € 240 
€ 30.000  – 40.000 € 30 €   90 € 360 
€ 40.000  – 50.000 € 40 €  120 € 480 
€ 50.000  – 60.000 € 50 €  150 € 600 
€ 60.000  – 70.000 € 60 €  180 € 720 
€ 70.000  – 80.000 € 70 €  210 € 840 
€ 80.000  – 90.000 € 80 €  240 € 960 
€ 90.000  – 100.000 € 90 €  270 € 1.080 
Meer dan – 100.000 € 125 €  375 € 1.500 

Toelichting	bij	de	formulieren	
Richtlijn	voor	de	vrijwillige	ouderschenkingen	BLS/	VSP:	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Alle ouderschenkingen geschieden op vrijwillige basis van het solidariteitsbeginsel, dat de sterkste schouders de 

zwaarste lasten dragen. De school vraagt een vrijwillige schenking afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van beide 
ouders / wettelijke vertegenwoordigers. 
Ouders/verzorgers die om welke reden dan ook niet in staat (meer) zijn om enige vrijwillige bijdrage te verlenen, 
verzoeken we contact op te nemen met het bestuur via het betreffende email adres dat op blz. 2 staat. 

• Genoemde	bedragen	gelden	per	kind. Als u dus 2 kinderen op de BLS en/of VSP heeft, vragen wij u het dubbele te 
betalen. Heeft u drie of meer kinderen, dan volstaat 2 x te schenken. 

• Bovenstaande tabel gaat uit van het gezamenlijke inkomen van beide	ouders/verzorgers, dus ook indien er sprake is van 
(echt)scheiding. 
Bij zelfstandigen die over het lopende jaar nog geen definitieve inschatting van hun inkomen kunnen maken, wordt 
verzocht uit te gaan van een zo realistische en eerlijke prognose - eventueel gebaseerd op de cijfers van het 
voorafgaande jaar. 

• De schenkingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Zie hierna. 
 
Tot slot: genoemde bedragen zijn richtbedragen. U bent altijd vrij om meer te schenken, maar wij verzoeken u wel met klem om 
in ieder geval niet minder te schenken, omdat de begroting van de school op deze bedragen is afgestemd. Als er minder 
geschonken wordt, kan de school minder vrijeschool activiteiten ontplooien. 
 
DE KOSTEN DIE NIET DOOR DE OVERHEID WORDEN GEDEKT, BEDRAGEN PER LEERLINGEN MINIMAAL € 450,= PER JAAR! ALS DE 
OUDERS NIET SCHENKEN, KAN DE SCHOOL ALLE EXTRA'S DIE HET ONDERWIJS VRIJESCHOOLONDERWIJS MAKEN NIET MEER 
GEVEN! HET IS DUS VAN GROOT BELANG – OOK VOOR UW KIND – DAT IEDERE OUDER SCHENKT! 

BLC / VSP:

de	BLS	en/of	VSPBLC en/of VSP



• Als	u	de	formulieren	ingevuld	en	ondertekend	heeft	verzoeken	wij	u	deze	in	te	scannen	en	als	pdf	te	verzenden	
aan: 
	 	 Voor	VSP	ouders:	schenkingenVSP@vrijeschoollimburg.nl		 

	

Voor	BLC	ouders:	schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl	

	

Kunt	u	niet	scannen?	Geef	de	ingevulde	en	ondertekende	formulieren	dan	af	op	school.	

					Vragen	of	wijzigingen	kunt	u	ook	doorgeven	via	deze	emailadressen. 

Uw	gift	is	aftrekbaar	voor	de	inkomstenbelasting!	Bij	5	jaar	schenken	zelfs	volledig!	
 
Omdat de VVL de zogenaamde ANBI status heeft bij de belastingdienst, zijn schenkingen aan de VVL fiscaal aftrekbaar voor de 
belasting. Dat werkt als volgt: u telt het bedrag op dat u over een geheel jaar heeft geschonken, trekt hier de drempel vanaf 
(dat is 1% van uw inkomen) en het resterende bedrag mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen, waardoor u minder 
belasting betaalt. 
Een rekenvoorbeeld: stel uw gezinsinkomen is € 30.000 en u schenkt dus € 360. Daar trekt u dan 1 % van uw inkomen van af, 
zodat € 60 resteert. Die mag u dan van uw belastbaar inkomen aftrekken. Per saldo bespaart u dan ongeveer € 25. 
 
Dat is niet een groot bedrag, maar het kan veel interessanter voor u zijn: namelijk als u een contract met de VVL sluit en 

gedurende minimaal 5 achtereenvolgende jaren hetzelfde bedrag schenkt, mag u het geschonken bedrag geheel aftrekken 

ZONDER DREMPEL! In dat geval is uw voordeel dus circa € 151 per jaar! U schenkt € 360,, maar door het belastingvoordeel 
kost het u slechts € 209. Over 5 jaar bespaart u hierdoor € 755. Dit voordeel wordt groter naarmate uw inkomen hoger wordt: 
stel u heeft een gezamenlijk inkomen van meer dan € 100.000 en u schenkt € 1.500 per jaar. Bij een schenkingscontract van 
minimaal 5 jaar bespaart u dan circa 52 %, dus € 780: U schenkt dus € 1.500 en het kost u slechts € 730! Over 5 jaar 

gerekend betekent dit een voordeel van maar liefst € 3.900! 
 
Daarom is in vrijwel alle gevallen het voor u voordeliger om direct bij het eerste jaar een contract van 5 jaar aan te gaan, zeker 
als u denkt dat uw kind HAVO of VWO examen zal doen. Maar zelfs in het geval uw kind uiteindelijk het VMBO volgt – en 

dus maar 4 jaar op school zit - is het gunstiger om 5 jaar te schenken. 
Let op: voorwaarde voor aftrekbaarheid is wel dat u per kalenderjaar telkens hetzelfde	bedrag schenkt! Als u daar gebruik 
van wilt maken, vragen wij u de schenking indien mogelijk in 1x  keer per jaar te betalen in plaats van maandelijks of per 
kwartaal.  Als u toch liever per maand of kwartaal wilt betalen kan dat, maar dan betaalt u in het eerste jaar tot januari wel 
meer. Het laatste schooljaar betaalt u echter niet meer na 1 januari. 
Een voorbeeld: stel u wilt € 480,= schenken en wel per maand. In dat geval betaalt u in het eerste jaar van augustus t/m 
december € 96,= per maand. Vanaf januari betaalt u dan € 40,= per maand tot aan december van het laatste schooljaar van 
uw kind. Vanaf januari van dat laatste schooljaar betaalt u dan niets meer. Op die wijze schenkt u ieder kalenderjaar hetzelfde 
bedrag. Als u per kwartaal betaalt, betaalt u in september en december van het eerste jaar € 240,=. Vanaf januari betaalt u 
dan voor de rest van de schooltijd € 120,=, ook weer tot en met december van het laatste schooljaar. Vanaf januari hoeft u 
niet meer te betalen. 
 
Vraag:	
wat gebeurt er als ik een vijfjaarscontract heb gesloten, maar mijn kind stopt al na 1 of 2 jaar (of eerder of later), moet ik dan 
toch 5 jaar blijven betalen? 
Antwoord:	
Als u gebruik wilt maken van de volledige aftrekbaarheid moet u inderdaad blijven betalen. Maar als u toch wilt stoppen zal 
de VVL u niet aan het contract houden. Het	betekent	echter	wel	dat	u	een	deel	van	uw	fiscale	voordeel	verliest:	u	mag	
dan	namelijk	niet	meer	zonder	drempel	aftrekken!	U	zult	dan	nog	een	naheffing	krijgen	van	de	belastingdienst	als	
u	al	een	keer	een	volledig	bedrag	heeft	afgetrokken!	U	bent	in	dat	geval	ook	zelf	verantwoordelijk	voor	het	melden	
bij	de	belastingdienst,	de	VVL	doet	dat	niet! 
 
Voor meer informatie adviseren wij u om de site van de belastingdienst te raadplegen (zoekterm: “ANBI”). Of neem eventueel 
contact op met uw belastingadviseur als u die heeft. De VVL kan helaas geen individueel advies geven, omdat wij geen inzicht 
hebben in uw privé situatie. 

 


