
Er worden ons vaak foto's toegestuurd van de Warnersbrug zoals hij ooit was. De linker foto ontvingen wij van
Evert Zuiderent en hebben we zelf ingekleurd. Christelene Leijdekkers vond de rechter foto in een familiealbum.

Stichting Leefomgeving Schiphol. gehonoreerd. De Stichting Leefomgeving Schiphol
De doelstelling van de Stichting Leefomgeving heeft  € 10.000 toegezegd. Dat bedrag wordt
Schiphol is het bevorderen van de kwaliteit van overgemaakt bij de daardwerkelijke realisatie van
de woon-, werk- en leefomgeving in de Schiphol- de reconstructie van de Warnersbrug.
regio, alles in de ruimste zin van het woord. We zijn nog bezig met aanvragen bij meerdere 
De stichting Warnersbrug heeft in februari 2022 vergelijkbare fondsen en zullen daarmee een
een aanvraag ingediend voor een bijdrage goede voedingsbodem te creëeren om de 
vanuit het fonds van de SLS. We zijn heel blij gemeente Amstelveen te bewegen om de opdracht
te kunnen melden dat onze aanvraag is te geven tot reconstructie van de Warnersbrug.

Van de voorzitter.
Een kort NieuwsBulletin dit keer omdat we groot nieuws te melden hebben. De stichting Leefomgeving 
Schiphol heeft een toezegging gedaan van € 10.000 aan de Stichting Warnerbrug. Daarnaast ontvingen 
we mooie cheque van de Rotary Amstelveen Nieuwer-Amstel en Bianca Combee Housing Services.
En ook door onze baksteentjesmailing aan de ondernemers in de wijk heeft een prachtig resultaat 
opgeleverd. Zenith van Kleef autobielbedrijf maakte een aanzienlijk bedrag over evenals Slijterij 
d'Amstelhoek en Born glasbedrijf. Er was zelf een Amstelveens gemeenteraadslid dat onze brug nu met 
een aanzienlijk bedrag ondersteunt. U raadt vast al op wie ik heb gestemd bij de afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen ;-)  Reden genoeg om u dus weer een bulletin toe te sturen.
Met vriendelijke groet,
Dolf van den Bos



Een cheque van de Rotary. Bianca Combee.
Bianca Combee Housing Service schreef een 
prijsvraag uit voor het sympatiekste goede doel in
Amstelveen. Wij wonnen niet, maar we kregen wel
de troostprijs voor het origineelste idee. En dat

betekent toch 
weer € 100 in onze 
kassa. Met onze 
hartelijke dank aan
Bianca Combee,
natuurlijk.

Dolf van den Bos gaf voor de Rotary Amstelveen
Nieuwer-Amstel een lezing over Amstelveen, We zijn een Culturele ANBI en daar-
Tuindorp Randwijck, Randwijcklaan 13 en natuurlijk door dus nog meer fiscaal aftrekbaar.
ook over de Warnersbrug. De Rotary gaf als Sinds september 2021
afsluiting een cheque van  € 150 voor onze Stichting. zijn wij een Culturele ANBI.

ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Omdat
de Belastingdienst ons dat predicaat heeft toegekend,
is een donatie aan onze stichting nu nog aantrekkelijker 
als fiscale aftrekpost. Meer daarover leest u in het
aparte document achteraan dit NieuwsBulletin.

Het jaarverslag 2021 van   De thermometerbrug.
de Stichting Warnersbrug. In de vorige twee NieuwsBulletins publiceerden 

we steeds een beeld van de brug waarop steeds
meer steentjes rood worden. Dat doen we nu weer.

In december 2021 stond de teller nog op € 9.928.
Toen we dat getal doorgaven via dit bulletin, was
dat al aanleiding voor een aantal donateurs om nog

We hebben op 11 februari j.l. ons tweede wat extra's te doneren. De teller staat nu op:
jaarverslag gepubliceerd. In dit verslag staat 
ook een beschrijving van onze inspanningen
in het afgelopen jaar.      Hier moet wel eerlijk bij worden aangetekend
U kunt dit jaarverslag inzien door te klikken      dat een deel van dit bedrag reeds is uitgegeven. 
op onderstaande link.      Daarover leest u meer in het jaarverslag.
https://www.warnersbrug.nl/PDF's/Jaarverslag-2021.pdf      Zie de link die links hiernaast staat.

€ 21.361,10
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In december en januari hebben wij bij de ondernemers donatie kon doen. We hadden eerlijk gezegd gehoopt op 
van Tuindorp Randwijck een speciale enveloppe in de een wat hogere response, maar de ondernemers die 
brievenbus gestopt. Op de brief zaten negen echte doneerden waren ruimhartig. We haalden met deze actie 
mini baksteentjes geplakt. Tevens was een QR-code toch ruim € 1.000 op en daar zijn we heel erg blij mee.
toegevoegd, zodat men praktische en snel een Elk steentje is er één en dit zijn toch weer 100 steentjes.

Een speciale brievenbusmailing met handmatig opgeplakte baksteentjes.
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Om u te helpen bij het aftrekken van uw donatie, hebben wij onze fiscalist gevraagd dit 
document op stellen. Mocht het voor uzelf wat gecompliceerd zijn, dan kan uw boekhouder 

of accountant u ongetwijfeld adviseren bij de concrete afhandeling. 
 

Aftrekbare giften aan Stichting Warnersbrug 
 
De inkomstenbelasting kent twee soorten giften: periodieke giften en gewone giften.  
Periodieke giften moeten voldoen aan diverse voorwaarden (notariële akte; minimale looptijd 
van vijf jaar en eindigen bij het tussentijds overlijden van de schenker) en kennen dan geen 
aftrek- beperkingen. Gewone giften zijn altijd eenmalig en kennen een onder- en bovengrens.  
 
Het feit dat Stichting Warnersbrug door de Belastingdienst sinds 11 december 2019 is 
aangemerkt als een ANBI betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is voor de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting en dat die instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
 

Aftrek van gewone giften in de inkomensbelasting 
 
De Belastingaftrek voor gewone giften in geval van een ANBI (niet cultureel)  
De aftrekbaarheid van gewone giften is beperkt. Die beperking geldt ook voor giften in de 
vorm van niet-gedeclareerde kosten. Er is een niet-aftrekbare drempel van € 60,-, of van 1% 
van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek indien 1% meer 
is dan € 60,-. Vervolgens is de aftrekbaarheid van de giften beperkt tot ten hoogste 10% van 
het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.  
Het verzamelinkomen is de optelsom van inkomsten/inkomen toe te rekenen aan de 
zogenaamde belasting boxen 1, 2 en 3.  
 
Zolang u niet aan het maximum van 10% van het verzamelinkomen toe komt, is het fiscaal 
voordelig uw giften van verschillende jaren zo veel mogelijk in één jaar te concentreren.  
U hoeft dan maar eenmaal rekening te houden met de drempel. 
 
Verhoging van de aftrek voor giften aan culturele instellingen (‘multiplier’) 
Aan de Stichting Warnersbrug is (sinds 6 september 2021) aanvullend het predicaat 

van Culturele ANBI verleend. Voor giften aan een ANBI 
die is aangemerkt als Culturele ANBI, wordt het bedrag 
van de aftrek verhoogd met 25%, maar maximaal met  
€ 1.250,-. Het plafond van 10% van het verzamelinkomen 
wordt verhoogd met het bedrag van de verhoging (25%).  
 
 

VOORBEELD 1 Het verzamelinkomen van A is € 30.000,- (vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek). A heeft giften van totaal € 4.000,- aan een Culturele ANBI gedaan.  
De niet-aftrekbare drempel is € 300,- (1% van € 30.000,-), maximaal is aftrekbaar 10% van  
€ 30.000,- = € 3.000,-.  
Door de verhogingsregel bedraagt zijn gift € 4.000,- + 25% van € 4.000,- = € 5.000,-.  
Het maximum van € 3.000,- wordt verhoogd tot € 4.000,-, zodat A’s aftrek € 4.000,- bedraagt.  
 
VOORBEELD 2 Het verzamelinkomen van B is € 30.000,- (vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek). B heeft giften ten bedrage van € 2.500,- aan een culturele instelling 
gedaan. De niet-aftrekbare drempel is € 300,- (1% van € 30.000,-), maximaal is aftrekbaar 10% 
van € 30.000,- = € 3.000,-.  
Door de verhogingsregel bedraagt die gift € 2.500,- + 25% van € 2.500,- = € 3.125,-.  
Het maximum van € 3.000,- wordt verhoogd met 25% tot € 3.625,-. B’s aftrek bedraagt € 3.125,-.  
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Giften in de winstsfeer (Inkomsten- en Vennootschapsbelasting) 
 
Gift of ondernemingskosten? 
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent een bepaalde volgorde waarin de diverse 
inkomensbronnen en aftrekposten worden behandeld. Zo wordt ‘winst uit onderneming’ 
behandeld vóór de regeling van de giftenaftrek. Die volgorde heeft gevolgen voor de 
kwalificatie van fiscale posten. Stel dat een (zzp) ondernemer (Inkomstenbelasting) een gift 
doet die tevens als kostenpost kan gelden binnen zijn onderneming (bijv. een gift waarmee 
hij een zakelijk belang nastreeft). Als hij die gift als kostenpost bij de winstberekening van 
zijn onderneming in aanmerking neemt, kan hij deze niet meer in aanmerking nemen als 
aftrekbare gift. Dit zal vaak voordelig zijn vanwege het ontbreken van drempels en maxima 
bij de aftrek van ondernemingskosten. 
 
Aftrek van giften in de vennootschapsbelasting 
Aftrek van giften in de vennootschapsbelasting is alleen mogelijk als de schenker aan 
vennootschapsbelasting is onderworpen. Dat zijn BV’s, bijna alle NV’s en sommige 
verenigingen en stichtingen, mits onderworpen aan de Vennootschapsbelasting. 
Een gift is een bevoordeling uit vrijgevigheid en een al dan niet verplichte bijdrage, voor 
zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan (je kunt er rechten aan 
ontlenen). 
Voor de vennootschapsbelasting zijn giften aftrekbaar als zij voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- zij zijn gedaan in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft; 
- zij zijn gedaan aan een (Culturele ANBI of steunstichting SBBI); 
- zij blijken uit schriftelijke bescheiden. 
De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst, maar maximaal € 100.000,-. 
Als er sprake is van een gift aan een culturele instelling, wordt het bedrag van de aftrekbare 
gift verhoogd met 50%, maar maximaal met € 2.500,-. Deze bepaling (‘multiplier’) was 
aanvankelijk tijdelijk, maar is inmiddels blijvend gemaakt. 
Onder ‘winst’ moet u verstaan de fiscale winst vóór verliescompensatie. De winst moet wel  
positief zijn om deze aftrek te kunnen genieten. In een verliesjaar is er geen giftenaftrek 
mogelijk in de vennootschapsbelasting. 
 
Gift versus sponsoring 
Bijdragen van een onderneming aan een goed doel kunnen ook bedrijfskosten (reclame, 
sponsoring) zijn. Bedrijfskosten zijn op zichzelf al volledig aftrekbaar van de winst.  
Door een bijdrage aan een goed doel in de vorm van reclame of sponsoring te gieten wordt 
een onderneming niet gehinderd door de beperking van de giftenaftrek. Door een combinatie 
van sponsoring en giften kan een hoger bedrag worden gegeven aan een goed doel. 
 
Disclaimer 
Bovenstaande toelichting heeft een generiek karakter en er kunnen aan bovenstaande 
toelichting derhalve geen rechten worden ontleend. In geval van onduidelijkheden en in  
meer specifieke gevallen/situaties adviseren wij u om uw (fiscale) adviseur te raadplegen. 
Zo’n onduidelijkheid is bijvoorbeeld, indien een gift zich bevindt op het snijvlak van 
sponsoring/ondernemingskosten en persoonlijk belang van de ondernemer/aandeelhouder. 
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