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Wij staan voor kinderrechten 
Elk kind verdient het om kind te kunnen zijn. Sterker nog: 

daar hebben ze recht op. 

Kinderrecht | art. #1/54: het recht om kind te zijn. 

Alle landen van de wereld hebben die rechten samen 

vastgelegd, in het Verdrag van de Rechten van het Kind. 

En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden.  

Daarom zijn wij er. Wij zijn UNICEF, de kinderrechten-

organisatie van de Verenigde Naties. Wij zorgen voor 

structurele verbetering in levens van kinderen over de hele 

wereld. Met bescherming, eten en drinken, medicijnen en 

onderwijs. We zijn als eerste ter plekke en vertrekken als 

laatste. Dankzij onze donateurs en partners helpen we 

meer kinderen dan wie ook ter wereld.  

UNICEF. Voor ieder kind. 
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Help kinderen met belasting-
voordeel

André van Elswijk en July L'Ortye:
“Toen we kinderen kregen, werden we ons nog meer bewust van de verschillen in de 
wereld. Ook voor kinderen die het niet zo goed hebben, willen wij een beetje kunnen 

zorgen. Vandaar onze jaarlijkse periodieke schenking aan UNICEF. "

Zo geregeld
Kinderen steunen met uw donatie en de fiscus een handje laten meehelpen? Dat 
kan! Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en klein – fiscaal aftrekbaar. 
Zonder rompslomp bij de notaris. En u regelt het heel eenvoudig: vul eenmalig een 
schenkingsovereenkomst in en uw gift met belastingvoordeel is voor minimaal vijf jaar 
vastgelegd. Een deel van het geschonken bedrag krijgt u terug van de Belastingdienst. 
Kiest u ervoor dat belastingvoordeel óók te doneren – geheel of gedeeltelijk – dan 
helpt u nóg meer kinderen, terwijl u netto hetzelfde betaalt. Zo krijgen zij de hulp waar 
ze recht op hebben.

Truus en Gerard Hund:
“Onze periodieke schenking zien we als een verlengstuk van het vrijwilligerswerk dat 
we altijd voor UNICEF hebben gedaan en nog doen. Zo helpen we op verschillende 

manieren mee om samen met UNICEF impact te maken.”

 Dit zijn de voordelen van periodiek schenken:  
•  Alle donaties zijn aftrekbaar – er is dus géén drempelbedrag en ook geen maximum. 
•  U krijgt een deel van uw donatie terug van de Belastingdienst.  
•  U kunt dat voordeel zelf houden, óf toevoegen aan uw donatie (geheel of 
 gedeeltelijk). Kiest u voor het laatste, dan helpt u meer kinderen zonder dat het 
 u netto extra kost.  
•  Uw gehele gift komt ten goede aan kinderen, omdat UNICEF dankzij de ANBI-status
 geen schenkbelasting hoeft te betalen.



U helpt ondervoede kinderen
“Ze was zó zwak; ik wist niet of ze ooit weer thuis zou komen,” vertelt de oma 
van Maria (2). “En zie haar nu eens!” Maria is een van de vele kinderen in 
Zuid-Soedan die ernstig ondervoed zijn. Gelukkig krijgen zij dankzij onze dona-
teurs een intensieve behandeling in door UNICEF gesteunde klinieken. Bijvoor-
beeld met speciale therapeutische melk. Daarvan sterken ze vaak snel weer 
aan. Zo krijgen ook deze kinderen de kans gezond op te groeien.
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Belastingteruggave: 
profiteer ervan

Structurele hulp
Bent u al donateur of denkt u erover dat te worden? Dan wilt u zeker weten dat uw 
steun goed terechtkomt en ook echt een verschil maakt op de lange termijn. Een 
periodieke schenking past daar heel mooi bij. Met een periodieke schenking verbindt u 
zich voor minimaal vijf jaar aan UNICEF. Uw structurele steun betekent structurele hulp 
voor kwetsbare kinderen wereldwijd. Want dankzij periodieke schenkingen kan UNICEF 
investeren in oplossingen die de levens van kinderen blijvend verbeteren.

En vergeet het belastingvoordeel niet! 
Een mooi extraatje is dat de fiscus meehelpt: periodieke schenkingen zijn namelijk 
aftrekbaar van de belasting. Dat levert een heel interessant voordeel op ten opzichte 
van een ‘gewone’ donatie. U krijgt immers een groot deel van uw gift terug.

Martijn Spreeuw:
“Het belastingvoordeel gaf voor mij de doorslag om te kiezen voor periodiek schenken. 
Een fijne gedachte dat mijn geld niet naar de Belastingdienst gaat maar naar kinderen 

die het heel hard nodig hebben. En mij kost het niets extra!"

Voordeel tot 52%
Normaal gesproken zijn donaties aan goede doelen alleen van de belasting aftrekbaar 
onder bepaalde voorwaarden. Er geldt bijvoorbeeld een drempelbedrag. Als u uw gift 
aan UNICEF laat vastleggen in een periodieke schenking, geldt die drempel niet. 
Zo kunt u uw donatie aan UNICEF – groot of klein – dus aftrekken van de belasting. 
U krijgt een deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot 
dit belastingvoordeel voor u is, hangt onder meer af van uw inkomen. Het voordeel kan 
oplopen tot maximaal 52%* van het geschonken bedrag.

* Let op: het tarief waartegen een gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar tot een 
aftrektarief van 37,05% in 2023. Daardoor neemt het fiscale voordeel geleidelijk iets af. Kijk voor meer 
informatie op www.belastingdienst.nl



Waarom wij het u
graag makkelijk maken
Uw hulp is van groot belang
Om kinderen die dat nodig hebben te kunnen helpen, is 
UNICEF afhankelijk van vrijwillige donaties. Daarom is uw hulp 
van groot belang. Naast het feit dat een periodieke schenking 
u voordeel oplevert, hebben ook de kinderen hiervan voordeel. 
Omdat uw donatie voor meerdere jaren is vastgelegd, kunnen 
we deze gebruiken voor structurele hulp.  
 
Zo draagt u bijvoorbeeld bij aan de afname van kindersterfte, 
de toename van het aantal kinderen dat naar school kan gaan 
en het voorkomen van ondervoede kinderen.
 
Uw belastingaangifte
Een periodieke schenking valt in de aangifte inkomstenbelasting 
onder ‘periodieke giften’. Het bedrag dat u hier invult, is volledig 
aftrekbaar van uw inkomen. Niet iedereen is verplicht aangifte 
te doen. Als u via uw loon, pensioen of uitkering precies genoeg 
belasting afdraagt, laat de Belastingdienst u verder met rust.  
 
Om toch te profiteren van het belastingvoordeel moet u zelf het 
aangifteprogramma downloaden via www.belastingdienst.nl. 
Als u dit invult, krijgt u de belastingteruggaaf na enige tijd 
gestort op uw rekening. U kunt ook al tijdens het lopende kalen-
derjaar maandelijks belasting terug ontvangen. Hiervoor moet u 
het formulier of programma voor voorlopige teruggaaf invullen.

De Belastingdienst kan vragen om een bewijs van uw schen-
king. Het is dus raadzaam om bankafschriften goed te bewaren.

U geeft jongeren een toekomst
Journalist worden, dat is de grote droom van Christella (16) uit Tolagnaro (Mada-
gaskar). Haar eerste vakprijs heeft ze al op zak: een One Minutes Junior Award 
– mede mogelijk gemaakt door UNICEF – voor haar video over gedwongen 
tienerhuwelijken. Dankzij onze donateurs ondersteunt UNICEF op Madagaskar 
nog veel meer initiatieven voor jongeren. Het doel: hen bewust maken van 
hun rechten en hun weerbaarheid vergroten. Zodat ook zij hun dromen kunnen 
waarmaken. 
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Zo helpt u meer kinderen met 
hetzelfde bedrag
Als u periodiek aan UNICEF schenkt, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:  

1. U doneert een bepaald bedrag, maar betaalt netto minder doordat u zelf profiteert 
van het belastingvoordeel.  

2. U doneert een bepaald bedrag en schenkt óók het belastingvoordeel (geheel of ge-
deeltelijk) aan UNICEF. Zo helpt u méér kinderen met hetzelfde netto bedrag. Zie ook 
het rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld*
Een donateur met een jaarinkomen van € 32.000 doneert elk jaar € 120 aan UNICEF. 
Dat is te weinig om van de belasting af te kunnen trekken (donaties aan goede doelen 
zijn zonder periodieke schenking alleen van de belasting aftrekbaar onder specifieke 
voorwaarden, zoals een drempelbedrag). Hij gaat daarom periodiek schenken zodat 
zijn donaties wel fiscaal aftrekbaar zijn. Gelijktijdig verhoogt de donateur zijn gift aan 
UNICEF naar € 194 per jaar. Want omdat hij in de belastingschijf van 38,1% valt, krijgt 
de donateur dankzij zijn overeenkomst met UNICEF € 74 terug van de Belastingdienst. 
Daardoor betaalt hij nog steeds netto € 120 per jaar (€ 194 - € 74 = € 120), terwijl hij 
met zijn donatie méér kinderen helpt.

Benieuwd wat uw belastingvoordeel is bij een periodieke schenking? Ontdek het op 
www.unicef.nl/berekenhet

*) Voorbeeld op basis van de tarieven voor aftrek in 2019

€120 €194

Uw teruggave van
de Belastingdienst

€74

€120

JaNee

U schenkt periodiek?



U helpt kinderen op de vlucht
Boushra (9) hangt de was op bij haar ‘huis’, een verlaten pakhuis in het Syrische 
Jibreen. Boushra woonde in Aleppo maar moest vluchten toen het daar te 
gevaarlijk werd. “We konden bijna niets meenemen. Ik had alleen de kleren 
die ik droeg,” vertelt ze. Gelukkig zijn er voor kinderen zoals Boushra basis-
voorzieningen: kleding, dekens en schoon water. Ook zorgen we dat ze weer 
naar school kunnen. Allemaal dankzij de steun van onze donateurs!
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Kleine moeite,
geen extra kosten

Schenkingsovereenkomst
Periodiek schenken aan UNICEF is zó geregeld via een schenkingsovereenkomst. 
Hiermee legt u uw donatie vast voor minimaal vijf jaar (na die tijd kunt u elk moment 
stoppen). U bepaalt zelf het bedrag dat u op jaarbasis aan UNICEF wilt doneren. De 
overeenkomst kost u niets en er komt geen notaris aan te pas.

Klaar in vijf stappen!
In vijf simpele stappen regelt u een periodieke schenking: 
1. Bepaal welk bedrag per jaar u wilt doneren, eventueel inclusief (een deel van) uw 

belastingvoordeel (zie ook www.unicef.nl/berekenhet). 
2. Vul de schenkingsovereenkomst in (heeft u deze brochure per post aangevraagd, 

dan is de schenkingsovereenkomst meegestuurd; anders kunt u het formulier 
downloaden en invullen via www.unicef.nl/periodiekschenken). 

3. Scan de ondertekende overeenkomst in en mail ‘m naar info@unicef.nl. Of stuur 
terug per post: UNICEF, Antwoordnummer 10650, 2501 WB Den Haag. 
Een postzegel is niet nodig! 

4. UNICEF stuurt u na verwerking de overeenkomst weer terug. 
5. Het transactienummer op de overeenkomst gebruikt u voor uw belastingaangifte.  

 Let op: Alleen giften die u doet ná de ingangsdatum van de overeenkomst tellen als  
 periodieke gift en zijn aftrekbaar.

René Brouwers:
“UNICEF ziet toe op de naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Dat geeft de organisatie een stevig fundament. We steunen UNICEF dan ook al jaren 
– een periodieke schenking is daarvoor een fiscaal slimme constructie.”

Handig! 
	Op www.unicef.nl/periodiekschenken kunt u een filmpje bekijken over hoe 

periodiek schenken precies werkt. 
	Ook kunt u hier de schenkingsovereenkomst downloaden en digitaal invullen.  
	We sturen u elk jaar per e-mail een reminder met alle gegevens die u nodig 

heeft voor uw belastingaangifte.
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UNICEF, voor ieder kind
Vijf goede redenen om voor UNICEF te kiezen 
Als u een schenking doet, wilt u zeker weten dat uw geld goed terechtkomt en ook 
echt een verschil maakt. Dan is UNICEF een goede keuze. Met UNICEF kiest u voor 
zekerheid en impact, want:  

1.  We zijn ter plaatse UNICEF werkt in 190 landen en gebieden. We helpen kinderen 
niet alleen te overleven, maar we ondersteunen ze ook bij het opbouwen van een 
toekomst. Zo maken we heel concreet het verschil in de levens van kinderen. 

2.  We zijn efficiënt Doordat we zo’n grote organisatie zijn, kunnen we voordeliger 
inkopen – van (nood)hulpgoederen tot onderwijsprogramma's. Voor minder geld 
kunnen we dus méér hulp bieden. 

3.  We zijn snel Dankzij onze internationale bevoorradingsketen kunnen we heel snel 
hulp bieden in een noodsituatie. UNICEF is vaak als eerste ter plekke. 

4.  We hebben invloed UNICEF heeft een invloedrijke stem en die laten we horen. 
Soms publiekelijk, soms achter de schermen. Maar we zijn er altijd voor kwetsbare 
kinderen. 

5.  We zijn betrouwbaar UNICEF is onderdeel van de Verenigde Naties en bestaat al 
sinds 1946. In ons jaarverslag vertellen we precies wat we doen met elke euro die 
binnenkomt. 

Kortom: uw gift is bij UNICEF in vertrouwde handen. Met een periodieke schenking 
levert u een belangrijke bijdrage aan een beter leven voor kinderen wereldwijd.

Dit hebben we onder andere bereikt:  

600.000
pakketten met 
winterkleding 
voor Syrische 
kinderen in 2018 

50%
minder kindersterfte 
sinds 1990
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Voor ieder kind – goede voeding
Goede voeding is een kinderrecht. UNICEF doet er 
alles aan om alle kinderen, vooral de meest kwets-
bare, structureel goede voeding te geven. Dankzij 
goede voeding groeien kinderen beter, zijn ze gezonder, 
presteren ze beter op school en kunnen ze later mee-
bouwen aan de samenleving waarin ze wonen.

UNICEF, voor ieder kind

Voor ieder kind – hulp als je moet vluchten
UNICEF zet zich in voor kinderen op de vlucht. Zij 
moeten beschermd zijn tegen gevaren als geweld, 
uitbuiting en mishandeling, en zij moeten toegang heb-
ben tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en schoon 
water. Kinderen op de vlucht, waar ze ook zijn, moeten 
gewoon kind kunnen zijn. Daar hebben ze recht op. 

Voor ieder kind – ontplooiing en weerbaarheid
UNICEF maakt zich er hard voor dat alle jongeren 
tussen de 10 en 18 jaar, in Nederland en in de rest 
van de wereld, gezond en veilig opgroeien, zichzelf 
ontplooien en al hun talenten en mogelijkheden 
benutten. Ze kennen hun rechten, zijn mentaal weer-
baar en voorbereid op de arbeidsmarkt.

1 miljoen
kinderen en jongeren 
in Nederland leerden 
in 2018 over kinder-
rechten 

42 miljoen
kinderen minder 
ondervoed dan 15 
jaar geleden



en
  wereldwijd wordt ingeënt met   
 door UNICEF geleverde vaccins.

 In 93 landen krijgen kinderen 
 beter onderwijs doordat de scho-
len   kindvriendelijk zijn gemaakt.

Op www.unicef.nl/periodiekschenken kunt u terecht voor meer informatie en om de 

schenkingsovereenkomst te downloaden.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met onze Klantenservice via 088 444 96 50 

(op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).

 

 Voor fiscale vragen kunt u (gratis) terecht bij de Belasting Telefoon: 0800 0543.

Wilt u meer weten over het werk van UNICEF? 

Kijk dan op www.unicef.nl. U vindt ons ook op Twitter en Facebook.
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