
INFORMATIEPAKKET

‘Renovatie binnenkant 
kerk’

Bouwen naar de Geest en in steen.
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Voorwoord

Geacht gemeentelid,

Voor u ligt het informatiepakket voor de renovatie van de binnenkant van de kerk, 

waarin het schenken dmv lijfrente wordt toegelicht.

Deze inzamelingsmethode is door een andere kerkelijke gemeente al eerder toegepast 

voor de aankoop van een nieuwe pastorie. Door ca. 100 deelnemers is daar 

€ 170.000,- in 5 jaar bij elkaar gebracht waarvan de fiscus circa € 64.000 betaalde. 

De inzamelingsmethode maakt onderdeel uit van de geldwervingsacties, welke met 

name plaatsvinden via de, door het college van kerkrentmeesters samengestelde 

geldwervingscommissie. Het doel van deze commissie is het werven van middelen, in 

aanvulling op de reguliere actie Kerkbalans en de collecte in de Eredienst.

De renovatie van het Kerkgebouw aan de binnenzijde omvat:

 Nieuw vloerverwarmingssysteem

 Vervanging vloer

 Renovatie wanden

Door het nieuwe verwarmingssysteem zal het energieverbruik en daarmee de 

energielasten sterk dalen. De renovatie van de vloer en de wanden heeft een 

duurzaam karakter.

Het kerkgebouw wordt weleens omschreven als de ‘Werkplaats van de Timmerman’. 

Daar mag zondag aan zondag Gods Woord klinken, de sacramenten worden bediend, 

de Geest aan het werk zijn. We mogen dankbaar zijn dat we daarvoor een plaats 

hebben in Ochten. 

De Timmerman wil in ons hart werkzaam zijn en wijst daar aan wat niet goed is en 

vervangen moet worden om ons zo te Bouwen naar de Geest. Hoe verloopt dat 

bouwproject bij u, bij ons? Laat een ieder zich in de eerste plaats daaraan overgeven, 

want Hij maakt alle dingen nieuw.
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Dat de werkplaats zelf ook onderhoud nodig heeft is bij een ieder bekend. Gelukkig

heeft het onderhoud nodig, want dat betekent dat het ook wordt gebruikt, dat we het 

merken als zaken niet meer naar behoren functioneren en in verval raken.

Door deze renovatie verwachten we dat het kerkgebouw weer langere tijd (generaties 

lang) mee kan. We hopen dat ook u uw bijdrage hiervoor kunt en wilt doen, maar 

bovenal dat u zich laat Bouwen door de Geest!

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters



4

Inhoudsopgave

VOORWOORD 2

INHOUDSOPGAVE 4

1 NAAM REGELING ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1 Kenmerken 5

2.2 Vragen & Antwoorden 5
2.2.1 Algemeen 5
2.2.2 Fiscaal 7
2.2.3 Bezwaren 8
2.2.4 Verdere informatie 9
2.2.5 Betalen 9

3 EN HOE NU VERDER? 9

BIJLAGE: ANTWOORDFORMULIER



5

1 Naam regeling

In samenwerking met notaris Van der Eijnden van Van der Eijnden en Koster te 

Waardenburg hebben wij voor u een voordelige regeling gemaakt; de ‘De renovatie 

bijdrage’. Met een teruggave van de fiscus is dit een zeer aantrekkelijke regeling, die 

wij van harte bij u kunnen aanbevelen. 

1.1 Kenmerken

Naam regeling ‘Renovatiebijdrager’

Looptijd 5 jaar.

Betaling maandelijks. / kwartaal / halfjaar / jaar

Minimaal bedrag Omgerekend bruto per jaar € 150,- netto ca. 

€ 97,50 of per maand €12,50 bruto, netto circa 

€8,50

Fiscaal zonder voorwaarden volledig aftrekbaar.

Ingangsdatum Vrij te kiezen

1.2 Vragen & Antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze regeling. In de uitgewerkte 

Vragen & Antwoorden treft u de benodigde informatie aan.

1.2.1 Algemeen

Waarom is er een regeling gemaakt?

In andere gemeenten is dit een groot succes geweest bij het inzamelen van extra 

financiële middelen voor een specifiek doel. Op deze wijze wordt een aanzienlijk deel 

door de fiscus betaald.

Wat houdt de regeling precies in?

De ‘renovatiebijdrager’ is een schenking in de vorm van een lijfrente. Hierbij betaalt u 

jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Deze verplichting vervalt bij 

overlijden. Vandaar de naam “lijfrente”. Aan deze vorm van schenking is wel een 

extra eis gesteld in de fiscale wetgeving, namelijk vastlegging via een notaris. Bij de 
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aangifte inkomstenbelasting kunt u de giften in deze vorm afzonderlijk aftrekken. 

Hierbij is er geen benedengrens en ook geen bovengrens. 

Dat klinkt erg ingewikkeld, wat moet ik daar allemaal voor doen?

Weinig, het College van Kerkrentmeesters en het notariskantoor nemen u al het werk 

uit handen. Het enige wat wij van u nodig hebben is uwn handtekening en een kopie 

van uw legitimatiebewijs.

Kan ik ook met hogere bedragen deelnemen?

Jazeker, en graag! Het minimale jaarbedrag is meegegeven om de kosten van de akte 

te dekken en over de totale periode gerekend hieraan nog een geldbedrag over te 

houden.

Wat is het unieke aan deze regeling?

Wij maken gebruik van een wettelijke regeling (schenking met lijfrente), waarbij uw 

bijdrage direct (zonder voorwaarden) aftrekbaar is. Op deze manier betaalt de fiscus 

een groot deel van uw maandelijkse bijdrage. Een voorwaarde is wel dat de regeling 

voor u wordt vastgelegd in een notariële akte.

Zijn er kosten aan verbonden?

Ja, er zijn kosten aan verbonden. Notaris Van der Eijnden van Van der Eijnden en 

Koster te Waardenburg rekent een kostprijstarief van € 300 per akte. Tenzij u ervoor 

kiest deze kosten zelf te dragen, zal de kerk deze kosten op zich nemen.

Hoeveel mensen kunnen er meedoen?

Iedereen kan en mag meedoen. Wij hopen dat er veel gemeenteleden bereid zijn om 

aan deze regeling deel te nemen.

Hoeveel moet deze regeling opbrengen?

Wij verwachten dat er veel gemeenteleden zullen deelnemen. Wanneer bijvoorbeeld 

60 leden het minimale bedrag van € 150 per jaar (omgerekend netto circa € 97,50

per jaar) 5 jaar lang schenken ontvangt de kerk in vijf jaar € 27.000 euro netto. (na 

verrekening van de aktekosten)



7

Hoeveel betaalt de fiscus dan?

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is dit voor belastingplichtigen onder de 65 

jaar minimaal 33,6% en maximaal 52%. Voor 65-plussers varieert dit van 15,7% tot 

52%. 

1.2.2 Fiscaal

Wat is het verschil met een gift/schenking?

Een gift/schenking is pas aftrekbaar als die uitkomt boven de voorgeschreven drempel 

(drempel is 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60,-), tot een 

maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Schenking met lijfrente, ‘de 

Renovatiebijdrager’ is zonder voorwaarden geheel aftrekbaar.

Hoe kan het dat de fiscus ca meebetaalt?

De fiscus wil bevorderen dat mensen aan goede doelen schenken en heeft daarvoor 

deze regeling in het leven geroepen. Als u gedurende vijf jaar via een lijfrente een 

vast bedrag schenkt, dan zijn de jaarlijkse termijnen zonder voorbehoud volledig 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze schenking dient u via een notariële akte 

te regelen. Wij doen dit gratis en met een minimum aan administratieve rompslomp 

voor u. 

Waarom wordt er over ca. 40% gesproken?

Gemiddeld komen wij op 40% maar dat is niet voor iedereen gelijk. Het is namelijk 
afhankelijk van uw inkomen. 

Hoe regel ik dat de gift aftrekbaar is?

Heel eenvoudig, u kunt bij uw belastingaangifte onder de rubriek giften uw ‘normale 

giften’ kwijt. En onder de rubriek ‘Giften in de vorm van periodieke uitkeringen’ de

giften aan de ‘renovatiebijdrager’. U kunt de teruggave ook maandelijks ontvangen 

via een Verzoek tot Voorlopige Teruggave.

Waarom is een kopie legitimatiebewijs noodzakelijk?

Voor het opmaken van een notariële akte is dit een vereiste.



8

Hoe werkt dat precies, aftrekbaar van de belasting?

Hierbij treft u een voorbeeld ter verduidelijking aan (gebaseerd op een jaarlijkse 

schenking van € 150,-):

Voorbeeld giften als lijfrente:

Verzamel inkomen € 45.000,-

Giften via lijfrente € 150,-

Uitwerking: Totaal aftrekbare giften als lijfrente €  150,-

Er is geen beneden- of bovengrens. Aftrekbaar is dus € 150,-

Stel uw belasting tarief is 40%, dan bedraagt uw voordeel € 60,-

Uw jaarlijkse schenking van € 150 kost u dus netto € 90,-.

Stel voor dat ik in deze periode overlijd, blijft de regeling dan bestaan?

Nee, het is een lijfrente (‘een rente op uw lijf’) en bij overlijden vervalt de 

overeenkomst. Het reeds betaalde geld blijft eigendom van de kerk, maar de 

verplichting tot betalen vervalt.

1.2.3 Bezwaren

Waarom moet ik minimaal 5 jaar meedoen?

De 5 jaarstermijn is een voorwaarde van de fiscus. Wij maken namelijk gebruik van 
een wettelijke regeling (schenking met lijfrente). 

Ik wil me niet 5 jaar vast leggen, zijn er ook andere mogelijkheden?

De genoemde regeling heeft de voorkeur van het College van Kerkrentmeesters. Het 

voordeel is namelijk dat de fiscus een groot deel meebetaalt, waardoor de regeling 

ook voor u betaalbaar blijft. Wij hopen dus dat u van deze regeling gebruik maakt. Als 

dit u niet aanspreekt, kunt u gebruik blijven maken van de gebruikelijke kerkelijke 

bijdrage. Ook dit wordt zeer gewaardeerd!

Kan ik ook nog een losse schenking/gift (blijven) doen?

Natuurlijk, graag zelfs. U kunt naast de Renovatiebijdrager altijd uw giften over 

maken naar ons rekeningnummer 347901255. 
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1.2.4 Verdere informatie

Ik heb nog vragen, waar kan ik terecht?

U kunt uw vragen stellen aan: 

- Wilbert van Ommeren  0344 64 60 47

- Martin Hommersom       0344 64 22 60

- Kees van Dijk jr. 0344 64 37 03

Wij verzoeken u om geen vragen over deze regeling aan Notaris Van der Eijnden van 

Van der Eijnden en Koster te Waardenburg te stellen. De afspraak is namelijk dat de 

genoemde personen de voorlichting ter hand nemen.

Betalen

Hoe moet ik de betaling regelen?

U kunt na ontvangst van de notariële akte vanaf uw bank- of girorekening een 

automatische maandelijkse overboeking regelen naar het gebruikelijke 

rekeningnummer 3479.01.255. Dit gedurende een periode van 60 maanden.

2 En hoe nu verder?

Wij willen u vragen uw antwoordformulier in te leveren op één van de onderstaande 

adressen:

De heer A.W. Huibers De heer W.G.A. van Ommeren

Lingekant 25 Ambachtstraat 19

4051 EG Ochten 4051 AH  Ochten

Deze regeling is gebaseerd op de huidige wetgeving c.q. de jurisprudentie 

zoals die thans algemeen gepubliceerd is. Wijzigingen in wetgeving of 

rechtspraak kunnen invloed hebben op de strekking van deze regeling. Voor 

de gevolgen daarvan is de Hervormde Gemeente van Ochten niet 

aansprakelijk. 



College van Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente van Ochten

Dit formulier losmaken en afgeven bij één van de 
genoemde punten.

ANTWOORDFORMULIER

□ JA, Ik doe mee aan de ‘Renovatiebijdrager’.

□ Ik doe mee met een inleg van € ……. (omgerekend minimaal 150 euro per jaar) 
per maand, / per kwartaal / per halfjaar / per jaar, gedurende 5 jaar. Ik ga akkoord 

met de vastlegging in een notariële akte 

Ga verder naar de Volmacht Schenking Periodieke Uitkering en vul daar uw 
persoonlijke gegevens in. Verzoek beide formulieren met kopie legitimatiebewijs 
ondertekend op één van de genoemde inleverpunten afgeven.
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VOLMACHT SCHENKING PERIODIEKE UITKERING

De ondergetekende:

Voornamen voluit __________________________________________

Achternaam __________________________________________

Legitimatiebewijs paspoort of identiteitskaart (kopie bijvoegen)

Nummer __________________________________________

Adres __________________________________________

Postcode en woonplaats __________________________________________

Geboorteplaats __________________________________________

Geboortedatum __________________________________________

Burgelijke staat __________________________________________

Telefoonnummer __________________________________________

Hierna ook te noemen: de schenker;

Verklaart bij deze volmacht te geven aan ieder van de medewerkers van notaris kantoor Van 
der Eijnden van Van der Eijnden en Koster zowel tezamen als ieder afzonderlijk;

Speciaal om voor en namens de ondergetekende:

A. te compareren bij de akte te verlijden voor één van de notarissen verbonden aan
notariskantoor Van der Eijnden, waarbij de schenker schenkt aan de kerkelijke 
rechtspersoon: de Hervormde Gemeente te Ochten, gevestigd te Ochten, mede 
kantoorhoudende Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten;
hierna ook te noemen: de begiftigde;
waarbij de schenker zich verbindt tot het doen van een periodieke uitkering in jaarlijkse 
termijnen ten bedrage van

Euro (voluit)    __________________________________________________ per jaar;

gedurende het leven van de schenker, met dien verstande dat de uitkering eveneens een 
einde zal nemen op …………….. (vijf jaren na de betaling van de eerste termijn) indien 
de schenker alsdan nog in leven is.
De uitkering zal worden voldaan bij vooruitbetaling per:

□ Maand

□ Kwartaal

□ Half jaar

□ Jaar.

(Svp aankruisen wat van toepassing is)
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Partijen zijn terzake van gemelde geschonken periodieke uitkering het volgende 
overeengekomen:

1. Bij het overlijden van de schenker en/of indien genoemde rechtspersoon mocht ophouden 
te bestaan, zal generlei verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatstbetaalde 
termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden teruggevorderd.

2. De geschonken periodieke uitkering, een lijfrente zijnde zal aan geen inbeslagneming zijn 
onderworpen.

3. De aanspraak ingevolge de onderhavige toezegging kan niet worden afgekocht, vervreemd 
of tot voorwerp van zekerheid dienen.

4. Alle rechten en kosten terzake van deze schenking zijn voor rekening van de begiftigde.
5. Alle betalingen moeten geschieden in euro’s zonder korting of compensatie, op de door de 

begiftigde aan te geven wijze.

B. de ter voorgeschreven zake nodige akte en stukken te doen opmaken, te verlijden en te 
tekenen, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde 
raadzaam zal oordelen, een en ander met de macht van substitutie.

Alleen indien gehuwd:

De mede-ondergetekende

Voornamen voluit __________________________________________

Achternaam __________________________________________

Legitimatiebewijs paspoort of identiteitskaart (kopie bijvoegen)

Nummer __________________________________________

Adres __________________________________________

Postcode en woonplaats __________________________________________

Geboorteplaats __________________________________________

Geboortedatum __________________________________________

Gehuwd met de schenker;

verklaart de toestemming als bedoeld in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek tot het doen 
van gemelde schenking bij deze te verlenen.

Getekend op _________________________ 

De ondergetekende: de mede-ondergetekende:

_____________________________ _______________________________________


