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SCHENKEN MET 

ZO GEREGELD
BELASTINGVOORDEEL: 
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Voor ieder kind 
Ieder kind kan de toekomst bepalen. Ieder kind verdient de 

kans om groots te worden. Sterker nog, daar heeft ieder kind 

recht op. 

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte 

omstandigheden. UNICEF is er voor deze kinderen. Als ’s 

werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken we meer, 

voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook.  We 

voeden, beschermen en scholen elk jaar miljoenen kinderen. 

Voor, tijdens en na een humanitaire ramp zijn we er en we 

blijven zolang dat nodig is. We zorgen voor duurzame oplos-

singen en ruimen obstakels uit de weg. Wij geven nooit op.  

Samen zorgen we ervoor dat ieder kind, kind kan zijn. Altijd 

en overal. Uw bijdrage maakt een wereld van verschil. Voor 

ieder kind van nu en voor de toekomst van ons allemaal.  

UNICEF. Voor ieder kind. 

 Dit zijn de voordelen van periodiek schenken:  
•  Alle donaties zijn aftrekbaar – er is dus géén drempelbedrag van 1% en ook 
 geen maximum van 100%.
•  U krijgt een deel van uw donatie effectief terug van de Belastingdienst. 
•  U kunt dat voordeel zelf houden, óf toevoegen aan uw donatie (geheel of 
 gedeeltelijk). Kiest u voor het laatste, dan helpt u meer kinderen zonder dat 
 het u netto extra kost. 
•  Uw gehele gift komt ten goede aan kinderen, omdat UNICEF dankzij de ANBI-
 status geen schenkbelasting hoeft te betalen.

Help kinderen met belasting- 
voordeel 

Martijn Spreeuw: 
'Het belastingvoordeel gaf voor mij de doorslag om te kiezen voor 

periodiek schenken. Een fijne gedachte dat mijn geld niet naar 
de Belastingdienst gaat maar naar kinderen die het heel hard nodig hebben. 

En mij kost het niets extra!' 

Zo geregeld 
Kinderen steunen met uw donatie en de fiscus een handje laten mee-
helpen? Dat kan! Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en 
klein – fiscaal aftrekbaar. Zonder rompslomp bij de notaris. En u regelt 
het heel eenvoudig: vul eenmalig een schenkingsovereenkomst in en 
uw gift met belastingvoordeel is voor minimaal vijf jaar vast-gelegd. 
Een deel van het geschonken bedrag krijgt u effectief terug van de 
Belastingdienst. Kiest u ervoor dat belastingvoordeel óók te doneren – 
geheel of gedeeltelijk – dan helpt u nóg meer kinderen, terwijl u netto 
hetzelfde betaalt. Zo krijgen zij de hulp waar ze recht op hebben. 

Truus en Gerard Hund: 
“Onze periodieke schenking zien we als een verlengstuk van het 
vrijwilligerswerk dat we altijd voor UNICEF hebben gedaan en 

nog doen. Zo helpen we op verschillende manieren mee om samen 
met UNICEF impact te maken.”
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U helpt ondervoede kinderen
Wegatha (6 maanden) was pas zes dagen oud toen ze samen met haar vader, 
moeder en zusjes moest vluchten voor het geweld in Ethiopië in februari 2021. 
'De grootste uitdaging was de angst', vertelt haar moeder, Agaba. Door de stress 
en constante paniek van het vluchten kwam de borstvoeding slecht op gang, en 
had Wegatha vaak te weinig te drinken. Een mobiel gezondheidsteam van UNICEF 
zag dat Wegatha ernstig en acuut ondervoed was. Met therapeutische voeding kan 
Wegatha nu rustig aansterken.  
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Belastingteruggave: 
profiteer ervan 

Structurele hulp 
Bent u al donateur of denkt u erover dat te worden? Dan wilt u zeker 
weten dat uw steun goed terechtkomt en ook echt een verschil maakt 
op de lange termijn. Een periodieke schenking past daar heel mooi 
bij. Met een periodieke schenking verbindt u zich voor minimaal vijf 
jaar aan UNICEF. Uw structurele steun betekent structurele hulp voor 
kwetsbare kinderen wereldwijd. Want dankzij periodieke schenkingen 
kan UNICEF investeren in oplossingen die de levens van kinderen 
blijvend verbeteren. 

En vergeet het belastingvoordeel niet! 
Een mooi extraatje is dat de fiscus meehelpt: periodieke schenkingen 
zijn namelijk aftrekbaar voor inkomstenbelastingdoeleinden. Dat levert 
een heel interessant voordeel op ten opzichte van een ‘gewone’ 
donatie. U krijgt immers een groot deel van uw gift effectief terug.

Voordeel tot 40% 
Normaal gesproken zijn donaties aan goede doelen alleen van de 
belasting aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Er geldt bijvoorbeeld 
een drempelbedrag. Als u uw gift aan UNICEF laat vastleggen in een 
periodieke schenking, geldt die drempel niet. Zo kunt u uw donatie 
aan UNICEF – groot of klein – dus aftrekken van de belasting. U krijgt 
een deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. 
Hoe groot dit belastingvoordeel voor u is, hangt onder meer af van 
uw inkomen. Het voordeel kan oplopen tot maximaal 40%* van het 
geschonken bedrag.

* Let op: het tarief waartegen een gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar tot een 
aftrektarief van 37,05% in 2023. Het werkelijke percentage kan dan iets afwijken. Daardoor neemt het 
fiscale voordeel geleidelijk iets af. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl
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Zo helpt u meer kinderen met 
hetzelfde bedrag
Als u periodiek aan UNICEF schenkt, kunt u kiezen uit twee
mogelijkheden:  

1. U doneert een bepaald bedrag, maar betaalt netto minder doordat u 
zelf profiteert van het belastingvoordeel.  

2. U doneert een bepaald bedrag en schenkt óók het belastingvoordeel 
(geheel of gedeeltelijk) aan UNICEF. Zo helpt u méér kinderen met 
hetzelfde netto bedrag. Zie ook het rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld*
Een donateur die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt met een 
jaarinkomen van € 32.000 doneert elk jaar € 120 aan UNICEF. Dat is 
te weinig om van de belasting af te kunnen trekken (donaties aan 
goede doelen zijn zonder periodieke schenking alleen van de belasting 
aftrekbaar onder specifieke voorwaarden, zoals een drempelbedrag). 
Hij gaat daarom periodiek schenken zodat zijn donaties wel fiscaal 
aftrekbaar zijn. Gelijktijdig verhoogt de donateur zijn gift aan UNICEF naar 
€ 191 per jaar. Want omdat hij in de belastingschijf van 37,1% valt, krijgt 
de donateur dankzij zijn overeenkomst met UNICEF € 71 terug van de 
Belastingdienst. Daardoor betaalt hij nog steeds netto € 120 per jaar 
(€ 191 - € 71 = € 120), terwijl hij met zijn donatie méér kinderen helpt. 

* Voorbeeld op basis van de tarieven voor aftrek in 2021 
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U geeft kinderen een toekomst
‘Ik vind het zo fijn om weer naar school te gaan! Ik heb al Engels geleerd van 
mijn moeder, en ga nu ook Bosnisch leren. Later wil ik graag dokter en model 
worden,’ vertelt Farah (6), terwijl ze de inhoud van haar nieuwe schooltas bekijkt. 
Farah vluchtte samen met haar ouders van Afghanistan naar Bosnië: een lange, 
gevaarlijke reis. Het gezin woont in een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen 
in een dorp in Bosnië, en dankzij een samenwerking tussen UNICEF, het Ministerie 
van Onderwijs en twee lokale basisscholen kunnen de kinderen uit het centrum nu 
eindelijk naar school. 

U schenkt periodiek?

€120

€120

€191

NEE JA

+
=Uw teruggave van

de Belastingdienst

€71
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U helpt kinderen tijdens een wereldwijde crisis
Meem (5) laat haar speelgoed zien in het Child Protection Hub van UNICEF in 
Dhaka, Bangladesh. Net als de andere kinderen die in dit centrum bij elkaar komen 
en er soms ook slapen, leeft Meem voornamelijk op straat. In het Child Protection 
Hub kunnen de straatkinderen slapen, spelen en les krijgen. Door de pandemie en 
de vele lockdowns komen steeds meer kwetsbare kinderen in Bangladesh op straat 
terecht in gevaarlijke situaties. UNICEF beschermt tijdens deze wereldwijde crisis 
duizenden kwetsbare kinderen als Meem.  

Handig! 
	Op www.unicef.nl/periodiekschenken kunt u een filmpje bekijken over hoe 
 periodiek schenken precies werkt. 
	Ook kunt u hier de schenkingsovereenkomst downloaden en digitaal invullen.  
	We sturen u elk jaar per e-mail een reminder met alle gegevens die u nodig 
 heeft voor uw belastingaangifte.

Kleine moeite,
geen extra kosten

Schenkingsovereenkomst
Periodiek schenken aan UNICEF is zó geregeld via een 
schenkingsovereenkomst. Hiermee legt u uw donatie vast voor 
minimaal vijf jaar (na die tijd kunt u elk moment stoppen). U bepaalt 
zelf het bedrag dat u op jaarbasis aan UNICEF wilt doneren. De 
overeenkomst kost u niets en er komt geen notaris aan te pas. 

In vijf simpele stappen regelt u een periodieke schenking:  
1. Bepaal welk bedrag per jaar u wilt doneren, eventueel inclusief (een 

deel van) uw belastingvoordeel (zie ook www.unicef.nl/berekenhet). 
2. Vul de schenkingsovereenkomst in (heeft u deze brochure per post 

aangevraagd, dan is de schenkingsovereenkomst meegestuurd; 
anders kunt u het formulier downloaden en invullen via             
www.unicef.nl/periodiekschenken. 

3. Scan de ondertekende overeenkomst in en mail ‘m naar            
info@unicef.nl. of stuur terug per post: UNICEF, Antwoordnummer 
10650, 2501 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig! 

4. UNICEF stuurt u na verwerking de overeenkomst weer terug. 
5. Het transactienummer op de overeenkomst gebruikt u voor uw 

belastingaangifte.   
 Let op: Alleen giften die u doet ná de ingangsdatum van de overeenkomst tellen als  
 periodieke gift en zijn aftrekbaar.

René Brouwers:
'UNICEF ziet toe op de naleving van het Verdrag voor de Rechten van het 
Kind. We steunen UNICEF dan ook al jaren – een periodieke schenking is 

daarvoor een fiscaal slimme constructie.'
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Voor ieder kind gezonde voeding
Maar liefst één op de drie kinderen begint het leven 
met een achterstand die vaak moeilijk is in te halen. 
Ze zijn acuut of chronisch ondervoed of kampen met 
overgewicht. UNICEF wil dat ieder kind goede en 
gezonde voeding krijgt, want daar heeft het recht op. 
Door goede voeding groeien kinderen beter, verbeteren 

hun schoolprestaties en vergroten ze hun kans om later een baan te vinden. 

Voor ieder kind- bescherming tijdens een wereldwijde crisis 
Het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school 
kan, in armoede leeft of misbruikt wordt neemt tijdens 
de coronapandemie schrikbarend toe. Geschat wordt 
dat 100 miljoen extra kinderen in armoede leven als 
gevolg van de crisis. Als vaccinatie-expert helpt UNICEF 
bij de eerlijke verdeling van coronavaccins in 92 armere 

landen. Want niemand is veilig tot iedereen veilig is. 

Voor ieder kind – onderwijs  
Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van 
een kind én van een samenleving. Een kind dat goed 
onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom 
heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal 
en altijd. UNICEF streeft naar toegankelijk en goed 
onderwijs voor alle kinderen. 

UNICEF, voor ieder kind
1.   We zijn ter plaatse UNICEF werkt in 190 landen en gebieden. We 

helpen kinderen niet alleen te overleven, maar we ondersteunen 
ze ook bij het opbouwen van een toekomst. Zo maken we heel 
concreet het verschil in de levens van kinderen. 

2.  We zijn efficiënt Doordat we zo’n grote organisatie zijn, 
kunnen we voordeliger inkopen – van (nood)hulpgoederen tot 
onderwijsprogramma's. Voor minder geld kunnen we dus méér hulp 
bieden. 

3.  We zijn snel Dankzij onze internationale bevoorradingsketen kunnen 
we heel snel hulp bieden in een noodsituatie. UNICEF is vaak als 
eerste ter plekke. 

4.  We hebben invloed UNICEF heeft een invloedrijke stem en die 
laten we horen. Soms publiekelijk, soms achter de schermen. Maar 
we zijn er altijd voor kwetsbare kinderen. 

5.  We zijn betrouwbaar UNICEF is onderdeel van de Verenigde 
Naties en bestaat al sinds 1946. In ons jaarverslag vertellen we 
precies wat we doen met elke euro die binnenkomt. 

Kortom: uw gift is bij UNICEF in vertrouwde handen. Met een 
periodieke schenking levert u een belangrijke bijdrage aan een beter 
leven voor kinderen wereldwijd.

Dit hebben we onder andere bereikt:

4 MILJOEN 
kinderen kregen in 2020 
een behandeling tegen 
ondervoeding

SINDS 1988
zijn wereldwijd het aan-
tal poliobesmettingen 
met 99% gedaald. 

301 MILJOEN 
kinderen bereikt met les 
op afstand tijdens de 
coronapandemie  

39 MILJOEN 
mensen in nood 
kregen in 2020 
veilig drinkwater  
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Op www.unicef.nl/periodiekschenken kunt u terecht voor meer 
informatie en om de schenkingsovereenkomst te downloaden.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met onze Klantenservice 
via 088 444 96 50 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).
 
 Voor fiscale vragen kunt u (gratis) terecht bij de 
Belasting Telefoon: 0800 0543.

Wilt u meer weten over het werk van UNICEF? 
Kijk dan op www.unicef.nl. U vindt ons ook op 
Twitter en Facebook.
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