
 
 
 
Hoe kunt u Stichting Sunrise Dutch Education Fund financieel steunen? 
 
Sunrise Dutch Education Fund (ANBI gecertificeerd) is een kleinschalig, maar zeer 
doeltreffend onderwijsfonds voor kinderen in Nepal. In Nepal is het voor een 
alleenstaande ouder, door welke situatie dan ook, erg moeilijk om de kosten voor 
onderwijs van hun kind te betalen.  Het SDEF fonds  maakt het mogelijk dat ieder kind 
minimaal 10 jaar onderwijs kan volgen. Voor ons is het belangrijk dat ouder en kind bij 
elkaar blijven en dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om basisonderwijs te kunnen 
volgen.  
Graag zouden wij u als donateur verwelkomen. Hieronder volgt een uitleg hoe u ons 
kunt steunen. 
 
1. EENMALIG (ART. 6:39 WET IB) 
Eenmalig schenken aan de Stichting Sunrise Dutch Education Fund kan eenvoudig 
door het overmaken van het door u beoogde bedrag op rekeningnummer: 
 
IBAN: NL 79 SNSB 0941 0158 15 t.n.v. Stichting Sunrise Dutch Education Fund te 
Huizen. Alle bedragen zijn vanzelfsprekend welkom. 
 
Omdat de Stichting Sunrise Dutch Education Fund een "algemeen nut beogende 
instelling" (ANBI) is, kunt u een eenmalige schenking eventueel opvoeren als 
aftrekpost bij de berekening van uw inkomstenbelasting. Voor deze eenmalige 
schenking bestaat een fiscale drempel.  
 
Om fiscaal aftrekbaar te zijn moet het totaal van de schenking minimaal 1% van het 
verzamelinkomen (het inkomen uit box 1, 2 en 3) vóór aftrek van de 
persoonsgebonden aftrekposten bedragen (met een minimum van € 60,00). 
De maximum-aftrek bedraagt 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek. (Art. 6:39 IB) 
Schenkingen mogen afgetrokken worden in box 1 (inkomsten uit werk en woning) in 
het jaar waarin de giften zijn gedaan. 
 
2. EEN PERIODIEKE SCHENKING (ART. 6.38 WET IB) 
Periodieke schenkingen zijn voor de Stichting Sunrise Dutch Education Fund van 
groot belang, omdat door deze schenkingen onze activiteiten voor langere tijd ijn 
gewaarborgd. 
Periodieke schenkingen zijn niet aan een minimum of- maximumbedrag gebonden om 
voor fiscale aftrek in aanmerking te komen. Er is wel een verplichting om tenminste vijf 
jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken. Indien u dat wenst zullen wij voor u 
een schenkingsovereenkomst opstellen. 
 
Groot voordeel van deze manier van schenken is dat u deze schenking in zijn geheel 
direct op kunt voeren als aftrekpost voor het desbetreffende jaar, zonder dat u daarbij 
rekening hoeft te houden met de 1% drempel die geldt voor eenmalige schenkingen. 
In feite komt het er dus op neer dat u - afhankelijk van het voor u geldende tarief 
inkomstenbelasting - tot 52% terug kunt krijgen van de schenking die u aan de 
Stichting Sunrise Dutch Education Fund doet (artikel 2.10 Wet IB). 
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Wederzijds voordeel 
Stel uw verzamelinkomen is € 35.000, dan valt u in belastingschijf 3 (42%). 
U schenkt ieder jaar € 300,00 aan de Stichting Sunrise Dutch Education Fund, zonder 
dat u dit heeft laten vastleggen middels een akte. Het kost u dus ook € 300, omdat u 
dit bedrag niet kunt aftrekken. Het bedrag is namelijk minder dan 1% van uw 
verzamelinkomen. 
 
Indien deze schenking van € 300,00 wel zou zijn vastgelegd  zou u 42% van € 300,00 
is € 126,00 terugkrijgen via belastingaftrek. Uw totale kosten bedragen dan € 174,00.  
Anders bekeken kunt u, wanneer u uw schenking vast laat leggen voor minimaal vijf 
jaar, € 500 schenken terwijl u dit na belastingaftrek maar € 290 kost. 
 
                                                          Schenking             Periodieke schenking 
 
Jaarlijkse schenking                               € 300                        € 500 
Teruggave via belastingaftrek (42%)     €     0                        € 210 
Uw totale kosten                                     € 300                        € 290 
 
U ziet dat, zonder dat dit extra kosten oplevert, u de Stichting Sunrise Dutch Education 
Fund in dit geval meer kunt schenken door van uw schenking een periodieke 
schenking te maken.Wij hoeven als "algemeen nut beogende instelling" geen 
schenkingsrecht te betalen. 
 
3. ERFSTELLINGEN EN LEGATEN 
U kunt Stichting Sunrise Dutch Education Fund ook in uw testament opnemen als 
erfgenaam of legataris.Een erfgenaam ontvangt al naar gelang de inhoud van de 
testamentaire beschikking de gehele nalatenschap of een gedeelte daarvan; een 
legataris ontvangt een bepaald in het testament omschreven goed of geldbedrag. 
 
Als erfgenaam treedt men in de rechten en verplichtingen van de overledene. De 
erfgenaam is dus ook aansprakelijk voor de eventuele schulden van de overledene. 
Een legataris heeft uitsluitend recht op het gelegateerde goed of het gelegateerde 
geldbedrag. Hij is niet aansprakelijk voor de eventuele schulden van de overledene. 
 
Voor het maken van een testament dient u naar een notaris te gaan, die niet alleen de 
vereiste akte in de juiste bewoordingen opstelt, maar u ook van advies kan dienen met 
betrekking tot de door u gewenste beschikkingen. Wij hoeven als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) geen successierecht te betalen, over de verkregen erfenis 
of legaat. 
 
4. INFORMATIE BELASTINGDIENST 
Voor gedetailleerde informatie over fiscale gevolgen van het doen van schenkingen 
(en het laten vererven van vermogen) kunt u kijken op de website van de 
belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Ga naar: Particulier, Aftrekposten, Giften en 
Goede Doelen, of toets de zoekopdracht "Giften" in. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@sdef.nL 
 


