
 

 
Doneren met hart en hoofd aan AUROVILLE,  

de Stad van de Toekomst 
 
 

deel 2 
 
 
Auroville International Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Goede Doelen 
organisatie. Officieel heet dat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn 
giften aan Auroville via AVI NL fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  
In deel 1 hebben we geschreven over de drempels en maxima die gelden bij de fiscale 
aftrekbaarheid van donaties en over periodieke schenkingen gedurende een periode van 
vijf jaar. Behalve geld kunt u ook goederen doneren aan Auroville. Daarover meer in dit 
stuk, deel 2.  
 

Goederen doneren 
Als u goederen of rechten, zoals waardepapieren, aan Auroville wilt schenken, dan is het 
belangrijk dat wordt vastgesteld wat die goederen ‘in het economische verkeer’ waard zijn. 
Die vastgestelde economische waarde geldt dan als een eenmalige schenking. U kunt die 
waarde officieel laten vaststellen door een taxateur of, als het om een huis gaat, door een 
makelaar. Dat is belangrijk omdat er over de waarde van goederen, en dus over de hoogte 
van de aftrekpost, verschil van mening kan ontstaan met de Belastingdienst als het gaat om 
dure goederen.  Schenkingen van goedkopere goederen, bijvoorbeeld schenkingen van 
kleding, speelgoed, voeding en meubels, zijn ook fiscaal aftrekbaar.  Aangezien ze echter 
vaak van relatief weinig waarde zijn, is het laten taxeren over het algemeen geen optie. 
Aankoopbonnen van dergelijke goederen zullen waarschijnlijk niet voorhanden zijn. 
Belangrijk: in deze gevallen is de belastingaftrek alleen te effectueren door Auroville 
International Nederland de donatie schriftelijk te laten bevestigen met daarbij de vermelding 
van de getaxeerde economische waarde.  U kunt ook periodiek, vijf jaar achter elkaar, een 
gift in natura geven aan Auroville. Op de website van de Belastingdienst staat een 
modelovereenkomst voor donatie van goederen. U kunt zelf ook een schriftelijk stuk (laten) 
opmaken van uw schenking. Laat dit document vervolgens wel ondertekenen door Auroville 
International Nederland.  Gaat het om de schenking van bepaalde onroerende goederen, 
zoals een huis, een stuk grond of aandelen in een besloten vennootschap, dan moet de 
notaris een akte opmaken. Het is verstandig hierover vooraf met de voorzitter en 
penningmeester van Auroville International Nederland te overleggen.  
 

 
   

 



 

Auroville International Nederland als erfgenaam  
Als u Auroville International Nederland tot (mede-) erfgenaam benoemt, heeft de vereniging 
samen met de overige erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Heeft u een executeur 
benoemd in uw testament, dan regelt hij of zij de verdeling van de erfenis. Dat kan maar 
hoeft niet een mede-erfgenaam of familielid te zijn.  Heeft u geen executeur benoemd, dan 
moeten de erfgenamen met elkaar de verdeling gaan regelen. De executeur voert de laatste 
wilsbeschikking van de overledene uit en krijgt daarvoor, als u hierover in het testament 
niets regelt, een beloning van 1 procent van het vermogen op de dag van het overlijden. U 
kunt het honorarium ook zelf vaststellen in het testament.  
In de praktijk zal Auroville International Nederland vanwege haar doelstelling en om risico’s 
te vermijden een nalatenschap alleen beneficiair aanvaarden: alleen voor de baten, zonder 
aansprakelijkheid voor de schulden.  
 

Auroville International Nederland als legataris  
Als u in uw testament bepaalt dat Auroville International Nederland recht heeft op een 
bepaald goed of een bepaald geldbedrag, dan noemen we dat een legaat. Een legaat houdt 
in dat u een bedrag, een goed, huis, stuk grond, aandelen of een schilderij, nalaat aan 
Auroville International Nederland. Dan wordt Auroville International Nederland een 
legataris. U kunt aangeven voor welk project of welke organisatie in Auroville het legaat 
bedoeld is of u laat de beslissing over aan Auroville International Nederland.  
De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. In de regel moet een 
legataris de erfbelasting betalen voor het legaat. Maar dat geldt niet als Auroville 
International Nederland de legataris is omdat zij geen erfbelasting hoeft te betalen als 
Goede Doelen organisatie .  Dat scheelt veel geld.  De erfbelasting kent namelijk 4 
tariefgroepen die variëren van 10% voor partners tot 40% erfbelasting voor overige relaties 
die geen familie betrekking hebben met de overledene . Door aan Auroville International 
Nederland een legaat te geven in het testament , wordt er 40% erfbelasting bespaard dat 
anders voor het legaat betaald had moeten worden. Ook voor Nederlanders in Auroville die 
in hun testament iets willen nalaten aan de community is een legaat via Auroville 
International Nederland een goede en belastingbesparende weg. 
 
 
In deel 1 hebben we geschreven over de procedure van overboeken van donaties  vanuit 
Auroville International Nederland naar het Unity Fund in Auroville en de inhouding van een 
beperkte door de vereniging goedgekeurde staffelkorting voor de kosten. [Zie deel 1] 
  
 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Dan kunt u ons een email sturen met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer en dan nemen we contact met u op. 
Voorzitter: mr. Josee Lamers, voorzitter@auroville.nu 
Penningmeester: Johan van den Bor, penningmeester@auroville.nu  
Auroville International Nederland: www.auroville.nu  
 
 
Bron: Belastingdienst en Goede Doelen Gids Nederland  
JL / September 2017  [ >> deel 1] 
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