Protestantse Gemeente Breda
De Protestantse Gemeente te Breda is
een actieve gemeente die zich
uitgesproken heeft om bij alles wat we
doen de blik op de toekomst te richten:
wij willen werken aan een
gemeenschap die ook voor onze
kinderen en kleinkinderen nog
inspirerend en bemoedigend zal zijn,
een gemeente die zichtbaar is in de
stad en actief wil bijdragen aan de zorg
voor onze medemens.

Protestantse Gemeente Breda

Periodieke
schenking, erven
en legaten

In het dagelijks leven kent De
Protestantse Gemeente Breda 2
wijkgemeentes, te weten:
"NoorderBeemden"
met de kernen Haagse Beemden en
Breda-Noord rondom de Lucaskerk
en

Meer informatie:

"Breda Midden/Zuid"
met als kernen

076-5421140

Breda-West rond de Johanneskerk en

info@protestantsegemeentebreda.nl

Breda-Oost rond de Markuskerk.

www.protestantsegemeentebreda.nl

Jaarlijks wordt via de actie kerkbalans een
financiële bijdrage gevraagd omdat de
kerk wel van de Geest, maar niet van de
wind kan leven. Er zijn nog meer manieren
om een financiële bijdrage aan de kerk te
geven.
Een periodieke schenking aan de
Protestantse Gemeente Breda
Een periodieke schenking houdt in dat u
voor een periode van minimaal 5 jaar
jaarlijks een vast bedrag aan de PGB
schenkt. Een interessante optie, omdat het
u fiscaal voordeel oplevert. Uw gift is
namelijk volledig aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen. En afhankelijk van uw
inkomen ontvangt u dan tot maximaal 52%
van het gedoneerde bedrag terug. Enige
voorwaarde is dat u uw periodieke
schenking heeft vastgelegd in een notariële
akte. Voor de PGB betekent uw periodieke
schenking dat we voor langere tijd
verzekerd zijn van financiële steun.
Hoe werkt het? Een periodieke schenking
kan u belastingvoordeel opleveren als u
voldoet aan de voorwaarden:


U betaalt minimaal 5 jaar een vast
bedrag per jaar.



De schenking wordt per notariële
akte vastgelegd.

De Protestantse Gemeente Breda als uw
erfgenaam
U kunt bijvoorbeeld denken aan de
mogelijkheid om de Protestantse
Gemeente Breda (PGB) bij testament te
benoemen tot (mede)erfgenaam. Door
middel van een erfstelling ontvangt de PGB
dan een erfdeel (een bepaald deel of
percentage van uw nalatenschap).
Ingeval u mocht besluiten een stichting of
instelling (mede-) erfgenaam te maken,
verdient het aanbeveling om daarnaast
iemand, die bijvoorbeeld op de hoogte is
van uw administratie en/of persoonlijke
situatie, te benoemen tot executeur (dat is
degene die uw nalatenschap feitelijk
afwikkelt) tegen (eventueel) een bepaalde
vergoeding voor die werkzaamheden. Dit
kan in de praktijk handiger zijn, omdat
wanneer u stichtingen of kerkelijke
instellingen tot erfgenaam benoemt, deze
veelal niet op de hoogte zijn van uw
persoonlijke situatie en daar waarschijnlijk
ook nooit betrokken bij zijn geweest en dit
het afwikkelen van een nalatenschap vaak
bemoeilijkt.
Voor de volledigheid wijzen wij u er hierbij
op dat iedere beoogd erfgenaam het recht
heeft om bij het openvallen van een
nalatenschap de betreffende nalatenschap
niet te aanvaarden. Wij raden u dan ook
sterk aan om in (hetzelfde) testament een
alternatieve regeling te treffen voor dat
geval.

Legateren aan de Protestantse Gemeente
Breda
Het hierboven genoemde voorbeeld houdt
in dat de PGB uw erfgenaam wordt. De PGB
krijgt daarmee recht op (een deel van) uw
vermogen, dus op "de spullen". Indien dat
niet uw bedoeling is, bijvoorbeeld omdat u
wilt dat andere personen (zoals
familieleden) of andere instellingen uw
vermogen verkrijgen en u de PGB een
bedrag in geld wenst toe te kennen, kunt u
in uw testament een zogenaamd "legaat"
opnemen ten gunste van de PGB. Het
verschil met een erfstelling is dat een
legaat een vast geldbedrag is (eventueel
nog aan te passen met een bepaalde factor
als inflatiecorrectie) of een vast percentage
van uw nalatenschap is.
Wilt u meer weten?
Voor advies over en/of het regelen van
periodieke schenkingen, erfstellingen en
legaten kunt u natuurlijk terecht bij uw
eigen notaris.
De notaris van de PGB
Dhr. Mr. Geerse
Raadhuisstraat 2
Terheijden
076-5931235
notaris@geerse.knb.nl
wil u ook behulpzaam zijn met het
opstellen van een periodieke schenking,
testament of legaat.

