
Schenken met 
belastingvoordeel 

Voordeel voor jou én voor de natuur in Flevoland



We beheren meer dan 50 natuurgebieden verspreid over de hele provincie. Zoals 
UNESCO Werelderfgoed Schokland, Natuurpark Lelystad en de Lepelaarplassen, 
één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land bij Almere. 

Dit doen we samen met iedereen die om de natuur in Flevoland geeft. Want 
natuur beschermen kunnen we niet alleen, daar is � nanciële steun voor nodig. 

Met een periodieke schenking aan Het Flevo-landschap help jij mee om onze 
prachtige natuur te behouden en robuuster te maken. Zodat niet alleen jij, maar 
ook toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten.
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Flevoland kent een veelzijdige en prachtige natuur. Van oerbossen en moerassen 
met rietvelden tot aan uitgestrekte graslanden en loofbossen vol bijzondere 
vogels en planten. Maar die natuur is niet vanzelfsprekend. Sinds 1986 zet 
Het Flevo-landschap zich in voor de bescherming van natuur in Flevoland.

Verschil maken voor 
de natuur in Flevoland

“We mogen trots zijn op de Flevolandse natuur. Daarom zijn we Het 
Flevo-landschap gaan steunen met een periodieke schenking. Het was zo 
geregeld. Je vult één keer een formulier in en je donatie is voor minimaal 

5 jaar vastgelegd. En door het belastingvoordeel hebben we onze bijdrage 
voor Het Flevo-landschap ook nog eens kunnen verdubbelen!”

Wim Rakhorst



 Hoe werkt 
 periodiek schenken?

De natuur in Flevoland steunen met jouw donatie en de � scus een handje 
laten meehelpen? Dat kan! Met een periodieke schenking zijn donaties 
– groot en klein – � scaal aftrekbaar. 

Wat is een periodieke schenking?
Een periodieke schenking is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd 
in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van de overeenkomst is 
minimaal vijf jaar. Elk jaar schenk je een vast bedrag.

Belastingvoordeel
Normaal gesproken zijn donaties aan goede doelen alleen van de belasting 
aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Er geldt bijvoorbeeld een drempel-
bedrag. Als je jouw gift laat vastleggen in een periodieke schenking, geldt 
die drempel niet. Zo kun je jouw donatie aan Het Flevo-landschap – groot of 
klein – dus aftrekken van de belasting. Je krijgt een deel van het geschonken 
bedrag terug van de Belastingdienst. 

Kies je ervoor het belastingvoordeel óók te doneren (geheel of gedeelte-
lijk), dan help je om nóg meer natuur te beschermen, zonder dat het jou iets 
extra’s kost. Krijg je normaal al belastingvoordeel? Periodiek schenken is dan 
mogelijk extra voordelig.

Volledig naar ons werk
Ook voor ons is het voordeliger. Het Flevo-landschap hoeft namelijk, dankzij 
de ANBI-status, geen schenkbelasting te betalen. Dat betekent dat het geld 
volledig aan ons werk kan worden besteed. Het is overigens mogelijk om 
meerdere goede doelen op te nemen in een schenkingsovereenkomst. Dit is 
een zogeheten combi-schenking.
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Naast de ANBI-status (anbi.nl) heeft Het Flevo-landschap ook een CBF-keurmerk, uitgegeven door 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).
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Voordeel voor jou 
én de natuur in Flevoland

Gewone gift 
jaarlijks € 100

Periodieke schenking 
jaarlijks € 100

Bijdrage aan Het Flevo-landschap € 100 € 100

Belastingvoordeel (37%)* € 0 € 37

Jouw netto bijdrage € 100 € 63

Gewone gift 
jaarlijks € 100

Periodieke schenking 
jaarlijks € 100

Bijdrage aan Het Flevo-landschap € 100 € 159

Belastingvoordeel (37%)* € 0 € 59

Jouw netto bijdrage € 100 € 100

Als je periodiek aan Het Flevo-landschap schenkt, 
kun je kiezen uit twee mogelijkheden:

Voordeel voor Het Flevo-landschap
Je kunt het belastingvoordeel gebruiken om jouw bijdrage aan 
Het Flevo-landschap te verhogen. Voor hetzelfde bedrag geef je meer. 

Voordeel voor jou
Bij een jaarlijkse bijdrage van € 100 als gewone gift 
of als een periodieke schenking.

*De hoogte van jouw belastingvoordeel is afhankelijk van jouw inkomen en van het belastingtarief. 
Dit tarief is aan verandering onderhevig.
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Je doneert een bepaald bedrag, maar betaalt netto minder doordat je zelf 
pro� teert van het belastingvoordeel.

Je doneert een bepaald bedrag en schenkt óók het belastingvoordeel 
(geheel of gedeeltelijk) aan Het Flevo-landschap. Zo kunnen we met 
jouw bijdrage nog meer natuur in Flevoland beschermen.
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Hoe regel ik 
een periodieke 
schenking?
Kleine moeite en geen extra kosten
Periodiek schenken is zó geregeld via een schenkingsovereenkomst. Hiermee leg je jouw 
donatie vast voor minimaal vijf jaar (na die tijd kun je op elk moment stoppen). Je bepaalt 
zelf het bedrag dat je op jaarbasis aan Het Flevo-landschap wilt doneren. De overeen-

komst kost jou niets en er komt geen notaris aan te pas.

1.  Bepaal welk bedrag per jaar je wilt   
 doneren, eventueel inclusief (een deel 
 van) jouw belastingvoordeel.
2. Vul de schenkingsovereenkomst in. 
 Heb je deze brochure per post 
 aangevraagd, dan is de schenkings-
 overeenkomst meegestuurd; anders 
 kun je het formulier downloaden en 
 invullen via www.� evo-landschap.nl/
 periodiek-schenken
3.  Scan de ondertekende overeenkomst 
 in, sla het op als pdf, en mail deze naar 
 info@� evolandschap.nl of stuur de 

 overeenkomst terug per post 
 (een postzegel is niet nodig):
 Het Flevo-landschap
 Antwoordnummer 666
 8200 VB Lelystad
4.  Het Flevo-landschap stuurt na 
 verwerking de overeenkomst weer 
 naar je terug.
5.  Het transactienummer op de 
 overeenkomst gebruik je voor jouw 

 jaarlijkse belastingaangifte.

In vijf simpele stappen regel je een periodieke schenking:

LET OP: Sluit je de overeenkomst af gedurende een jaar? Het bedrag wordt dan verdeeld over 
de rest van het jaar op basis van de door jou gekozen termijnen. Eerdere donaties in het jaar 
aan Het Flevo-landschap tellen niet mee voor het jaarbedrag van de periodieke schenking.

Periodiek schenken de voordelen op een rij:
•  Je mag het gehele bedrag van de periodieke schenking aftrekken van jouw belastbaar 
 inkomen. Er is dus geen drempelbedrag van 1% en ook geen maximum van 100%.
•  De Belastingdienst betaalt een aanzienlijk deel van jouw schenking. Je kunt dat voor-
 deel zelf houden, of toevoegen aan jouw donatie (geheel of gedeeltelijk). Kies je voor 
 het laatste, dan help je mee om nog meer natuur in Flevoland te beschermen, zonder 
 dat je het netto extra kost.
•  Het Flevo-landschap is voor minimaal vijf jaar verzekerd van jouw steun.
•  Jouw gehele gift komt ten goede aan Het Flevo-landschap, omdat wij geen   
 schenkbelasting hoeven te betalen over giften.

Zo geregeld!



Waar besteedt 
Het Flevo-landschap 
jouw periodieke 
schenking aan?
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Ontwikkeling van 
nieuwe natuur
Ook zorgen we voor meer natuur in 
Flevoland door grond aan te kopen en 
tot nieuwe natuurgebieden te ontwik-
kelen. Zoals de wetlands van de Gouden 
Randen van Pampushout, het kruidenrijke 
landbouw- en natuurgebied Noorder-
wold-Eemvallei en de grootschalige 
natuurprojecten rondom UNESCO 
Werelderfgoed Schokland. 

Natuurbeleving
Hoe meer mensen de natuur een warm 
hart toedragen, hoe meer draagvlak en 
impact we krijgen om de natuur te 
beschermen. We willen iedereen van de 
natuur laten genieten. We leggen wandel- 
en � etspaden aan, plaatsen informatie-
borden en organiseren excursies.

Bescherming van 
natuurgebieden
We onderhouden en beschermen 35 
grotere en 15 kleinere natuurgebieden in 
Flevoland. Mede dankzij jouw bijdrage 
kunnen we natuur ontwikkelen en sterker 
en robuuster maken. Bijzondere planten 
en dieren pro� teren hiervan.

Behoud van culturele erfenis
We onderhouden, beschermen en 
behouden de bijzondere culturele 
erfenis van Flevoland, zoals UNESCO 
Werelderfgoed Schokland, gebieden 
met archeologische bodemschatten en 
diverse historische scheepswrakken.
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Vragen? Wij staan voor jou klaar

Het Flevo-landschap, Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad
Telefoon: 0320-286111
E-mail: info@� evolandschap.nl
www.� evo-landschap.nl/periodiek-schenken


