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AANPASSINGEN GIFTENAFTREK EN ANBI-
REGELGEVING FISCALE VERZAMELWET 2024 

Op 20 juli 2022 is de internetconsultatie geopend voor de Fiscale Verzamelwet 2024 (hierna: de 
"Verzamelwet"). In de Verzamelwet staan een aantal belangrijke wijzigingen vermeld omtrent de 

giftenaftrek en de ANBI-regelgeving. 

 
INTRODUCTIE 

De voorgestelde wetswijzigingen die worden opgenomen in de 

Verzamelwet zijn de volgende: 

• een (welkome) versoepeling van het 
onzekerheidsvereiste bij periodieke giften; 

• het verscherpen van de eisen rondom de periodieke 
schenkingsovereenkomst; 

• de invoering van een verplicht taxatierapport voor 
giften in natura van meer dan € 10.000; en 

• een verduidelijking van de ANBI-voorwaarden voor 
derde landen (technische wijziging). 

 

PERIODIEKE GIFTEN 

De giftenaftrek met betrekking tot de periodieke gift wordt 

gewijzigd, in die zin dat het onzekerheidsvereiste wordt 

aangepast. Op dit moment moet nog een overlijdenskans van 1% 

aanwezig zijn om te kwalificeren als periodieke gift. Als gevolg van 

de Verzamelwet wordt enkel voorgesteld dat een periodieke gift 

uiterlijk eindigt bij overlijden. Wij verwijzen graag naar onze 

eerdere nieuwsbrieven met betrekking tot de periodieke gift op 

twee levens van 10 mei 2021 en 1 juli 2021. 

Het voorgaande betekent dat er in de praktijk vanaf 2024 weer 

periodieke giftenovereenkomsten kunnen worden afgesloten die 

eindigen uiterlijk bij het overlijden van de langstlevende partner.   

Een nieuwe eis met betrekking tot de periodieke gift is de 

verplichting om in de schenkingsakte op te nemen dat de 

periodieke schenking wordt beëindigd bij het verlies van de ANBI-

status en bij faillissement, tenzij de schenker in overwegende mate 

invloed heeft op die omstandigheden. Dit zou zich bijvoorbeeld 

voordoen bij een "eigen" ANBI.  

Deze voorgestelde wijzigingen zullen, indien zij worden 

aangenomen, van toepassing zijn op verplichtingen die worden 

aangegaan vanaf 1 januari 2024. Bestaande overeenkomsten zullen 

dus niet worden geraakt door het wetsvoorstel. De vraag is hoe dit 

uitwerkt voor lopende overeenkomsten die zijn afgesloten op twee 

levens. 

GIFTEN IN NATURA 

Bij giften in natura is de waardering van de gift niet altijd 

eenvoudig en dat leidt dan ook tot fouten of discussie tussen 

belastingplichtigen en de Belastingdienst. 

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om aan giften in natura van 

meer dan EUR 10.000 voor de giftenaftrek de eis te verbinden dat 

er een onafhankelijke taxatie is opgemaakt. De ondergrens van  

EUR 10.000 wordt toegepast op het totaal aan giften in natura in 

een kalenderjaar. In eerdere aankondigingen werd deze grens nog 

gesteld op EUR 2.500. Gelet op de steeds toenemende regeldruk 

voor ANBI's en donateurs, onderschrijven wij deze "versoepeling".  

 

  

ANBI'S IN DERDE LANDEN 

Er wordt ook een technische wijziging voorgesteld waardoor het 

beter tot uitdrukking komt dat ook ANBI's die niet zijn gevestigd 

in het Koninkrijk der Nederlanden, een andere lidstaat van de EU 

of een bij ministeriële regeling aangewezen staat, maar in 

zogenoemde derde landen gevestigd zijn, in ieder geval dienen te 

voldoen aan de voorwaarden van een ANBI zoals die volgen uit de 

huidige wettekst. Inhoudelijk leidt de Verzamelwet op dit punt niet 

tot wijzigingen.  

TENSLOTTE 

HVK Stevens juicht de versoepeling rondom de periodieke gift op 

twee levens van harte toe. Het is ons echter nog steeds onduidelijk 

waarom dit pas in 2024 gewijzigd kan worden. De onzekerheid 

over giftenaftrek bij oudere schenkingsovereenkomsten op twee 

levens blijft dus helaas voortduren. 
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Ook zijn wij erg benieuwd naar een nadere toelichting op het 

paradoxale begrip "eigen" ANBI. Gelet op het 

beschikkingsmachtcriterium kan dit immers niet bestaan. 

Indien u vragen heeft over deze nieuwsbrief of over de 

internetconsultatie, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

 

 

WILBERT VAN VLIET 

+ 31 (0) 6 12 22 66 34 

w.vanvliet@hvkstevens.com 

REMCO KEIJ 

+ 31 (0) 6 10 29 69 87  

r.keij@hvkstevens.com 
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