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ANBI STATUS SPRINGTIJ 

Springtij wordt naast de ticket inkomsten van jaarlijks Forum gefinancierd door middel van bijdragen van 

financiële partners en giften. Springtij heeft sinds 2017 de ANBI-status. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze 

zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Zo’n classificatie krijgt de instelling pas na 

beoordeling door de belastingdienst en Springtij heeft die toets doorstaan. 

Deze status geeft zowel Springtij als haar donateurs belastingvoordeel. Dat maakt dat Springtij geen 

schenkbelasting verschuldigd is over de verkregen donaties en deze 100% kan aanwenden voor de 

doelstelling.  Anderzijds mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting.  

En gift kan gedaan worden op twee manieren: 

• Als periodieke gift 
Je hebt dan vast laten leggen dat je jaarlijks een gift doet aan de instelling. 

• Als gewone gift 
Je doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat je meerdere giften aan de instelling gaat 
geven. 
 

Periodieke giften zijn helemaal aftrekbaar, er geldt geen drempel en geen maximumbedrag (bij gewone 

giften is dat wel het geval).  

Een periodieke gift kent wel spelregels. Er is sprake van een periodieke gift als: 

• De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.  
Dat betekent dat je verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te 
betalen. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het 
in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de ANBI. 

• Jij deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling. 
• De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 
• De gift uiterlijk stopt bij jouw overlijden of het overlijden van een ander. Je moet wel bij het 

vastleggen van de gift een keuze maken of je de uitkeringen laat stoppen bij je eigen overlijden of 
bij het overlijden van die ander. 

 

Interesse? Neem dan contact op met accounting@springtij.nu 
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