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Notaris
Als we spreken over legaten en erfstellingen begeven  
we ons op het terrein van het erfrecht. Bij een laatste 
wilsbeschikking is het advies en de toetsing van uw notaris 
zeer belangrijk. Het is bij wet geregeld dat een notaris uw 
testament opmaakt. Tijdens het leven kan de inhoud van 
een testament te allen tijde worden gewijzigd. Na het 
opmaken van het testament (u krijgt een afschrift) wordt 
het opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. 
Bij het Centraal Testamentenregister kan men na iemands 
overlijden informeren of en bij welke notaris er een 
testament is gemaakt (www.centraaltestamentenregister.
nl). Bij de afwikkeling van de nalatenschap vervult de 
notaris eveneens een belangrijke rol.

Tot slot
De voorzitter van het College van 

Kerkrentmeesters en het kerkelijk bureau  

zijn van harte bereid om u te adviseren  

over de fiscale en notariële kanten van het 

schenken en nalaten. 

Via telefoonnummer 0345-618238 van het 

kerkelijk bureau van de Protestantse 

Gemeente kunt u contact met hen opnemen. 

Ook kunt u informatie vinden op de website 

van de Protestantse Gemeente: 

www.pgleerdam.nl.
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Uw donatie, gift of nalatenschap



De Protestantse 
Gemeente van Leerdam
De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN), de kerkprovincie Utrecht en de classis Zuid Holland 
Zuid. Volgens de laatste telling per 1 januari 2020 behoorden 
in Leerdam 2939 personen tot de Protestantse Gemeente.  
De gemeente is ingedeeld in 3 wijkgemeenten, t.w.  
Centrum-Oost, West en Kerk aan de Linge. 

De Protestantse Gemeente is in het bezit van een drietal 
kerkgebouwen t.w. de Grote Kerk uit het jaar 1500, de  
Pauluskerk uit het jaar 1961 en de Bethelkerk uit het jaar 1969. 
Daarnaast heeft men een drietal wijkgebouwen, t.w.  
Maranatha, Het Trefpunt en De Kandelaar. Ook aan de 
Pauluskerk en de Bethelkerk is een zalencomplex verbonden. 
Verder heeft de gemeente in eigendom een kringloopwinkel 
met een tweetal bovenliggende appartementen en drie 
pastorieën.

Voor de instandhouding van de gemeente is in organisatorisch 
en materieel opzicht veel geld nodig. Uw steun is daarbij 
onontbeerlijk. Dat kan in de vorm van:
• de jaarlijkse vrijwillige bijdrage
• een eenmalige gift
• een periodieke gift
• een nalatenschap (legaat of erfenis).

Voor het geven van de periodieke gift geldt dat u geen 
rekening hoeft te houden met de drempel en het maximum. 
U kunt periodieke giften onder de volgende voorwaarden 
aftrekken in uw Aangifte Inkomstenbelasting:

•  U hebt een schriftelijk ondertekende overeenkomst met de 
Protestantse Gemeente Leerdam

•  De bedragen zijn jaarlijkse gelijk of stijgen ieder jaar met 
een vast percentage

•  U geeft deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar. Bij overlij-
den vervalt de verplichting.

Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Vennoot-
schapsbelasting, mogen hun gift aftrekken in de Aangifte 
Vennootschapsbelasting. Hierbij geldt geen drempel. De 
maximale giftenaftrek is beperkt tot 50% van de winst met 
daarbij een maximum van € 100.000,-

Uw steun 
voor de 
Protestantse  
Gemeente van 
Leerdam
In deze folder kunt u lezen hoe u de 

Protestantse Gemeente van Leerdam 

financieel kunt steunen. Met uw vrijwillige 

bijdrage, eenmalige gift, periodieke gift, 

nalatenschap of een fonds op naam draagt 

u bij aan de instandhouding van onze 

gemeente.

Vrijwillige bijdrage
Jaarlijks worden alle leden van 18 jaar en ouder benaderd 
voor het geven van een vrijwillige financiële bijdrage aan 
de Protestantse Gemeente. Dit vindt plaats onder de vlag 
van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Als richtlijn wordt aan de leden gevraagd om een bijdrage 
te geven van 1% van het belastbaar inkomen. De vrijwil-
lige bijdrage vormt voor de Protestantse Gemeente de 
belangrijkste bron van inkomsten. Als u dat wenst krijgt 
u via het kerkelijk bureau een schriftelijke bevestiging als 
bewijs voor uw fiscale giftenaftrek.

Eenmalige gift
Het kan zijn dat u iets te vieren of te gedenken heeft 
en de Protestantse Gemeente daarin wilt laten delen.  
Of wellicht wilt u de gemeente ‘zomaar’ extra steunen. 
Een eenmalige gift kunt u op zondag in de collectezak 
stoppen of u kunt het overmaken op de rekening van de 
Protestantse Gemeente. Eventueel kunt u aan uw gift een 
specifieke bestemming geven, bijv. voor het onderhoud 
van de gebouwen of de instandhouding van de predi-
kantsplaatsen. Als u dat wenst krijgt u via het kerkelijk 
bureau een schriftelijke bevestiging als bewijs voor uw 
fiscale giftenaftrek.

Periodieke gift
Nog interessanter is het voor u om een gift over meerdere ja-
ren te geven in de vorm van een periodieke schenking. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke lijfrente 
die u voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren aangaat. U 
geeft deze gift op basis van een schriftelijke overeenkomst die 
wij graag voor u opstellen. 

Uw giften en de fiscus
De Protestantse Gemeente is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) en daarom kunt u in uw Aangifte Inkom-
stenbelasting het bedrag van de eenmalige of periodieke gift 
aftrekken.

Voor het fiscaal aftrekbaar zijn van een éénmalige gift geldt 
een minimum, de zogenaamde drempel. Deze drempel is 1% 
van uw verzamelinkomen en bedraagt minimaal € 60,00. 
Naast het minimum geldt eveneens een maximum, nl. 10% van 
uw drempelinkomen. Onder het drempelinkomen wordt 
verstaan het totaal aan inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 
en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Uw gift is in 
2020 aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%. Dit 
percentage daalt jaarlijks met 3 procentpunten tot 37,05% 
vanaf 2023.

Nalatenschap (legaat of erfenis)

Veel mensen denken na en geven aan hoe na het overlijden 
hun nalatenschap, of een deel daarvan, verdeeld moet 
worden. Vastlegging in een testament is de beste manier 
om er zeker van te zijn dat de wilsbeschikking wordt 
uitgevoerd. De uiterste wil van iemand wordt in een 
testament opgenomen. In een testament kan ook een 
nalatenschap aan goede doelen worden vastgelegd.

U kunt geld of bezittingen nalaten aan het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leerdam. 
Als dat uw wens is, kunt u dat laten vastleggen in uw testa-
ment. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap 
voor een bepaald doel van het kerkenwerk gebruikt moet 
worden. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament 
opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling.

(a) Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament welke aangeeft 
dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemde 
onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of 
schilderij, nagelaten wordt aan een in het testament ge-
noemde perso(o)n(en) en of organisatie(s).

(b) Erfstelling
Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meerde-
re personen en/of instellingen aan, die voor het geheel of 
voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren 
tot de erfgenamen.


