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Schenkingen. 
 
Doelstelling Museon en Omniversum 
Het Museon en het Omniversum willen met hun presentaties de bezoekers inspireren om de 
wereld te ontdekken, mondiale vraagstukken inzichtelijk te maken en te bereiken dat de 
bezoekers zich gaan inzetten voor een leefbare toekomst. Het zijn culturele leeromgevingen, 
toegankelijk voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking, van alle achtergronden en voor 
alle leeftijden en scholen. Zij dragen bij aan cultuureducatie, zodat een nieuwe generatie 
geïnspireerd wordt. 
 
Doelstelling Vrienden 
Het Museon en Omniversum hebben een gezamenlijke Vriendenvereniging met circa 1100 
Vrienden. De Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum stelt zich ten doel om 
Museon en Omniversum in woord en daad (o.a. financieel) te ondersteunen bij het realiseren 
van hun doelstellingen. Met de jaarlijkse bijdragen van Vrienden, donaties en de opbrengsten 
van de Museonwinkel die door de Vrienden gedreven wordt, helpen de Vrienden het Museon 
en Omniversum zich te kunnen blijven vernieuwen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe 
tentoonstellingen en films, educatieve programma’s, bijzondere projecten en aan zorg voor 
ons bijzonder erfgoed, de collecties.  
 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
De Vereniging is door de belastingdienst officieel aangemerkt als een Culturele ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de Vereniging geen schenkbelasting 
hoeft te betalen over schenkingen of erfbelasting over legaten. En omdat Museon en 
Omniversum ook een ANBI status hebben zijn schenkingen van de Vereniging aan hen dus 
ook belastingvrij.  
Omdat de Vereniging een ANBI is, biedt een schenking bij leven fiscaal voordeel omdat het 
geschonken bedrag aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. Vanwege de status als 
Culturele ANBI is er zelfs sprake van een extra giftenaftrek van 25% (tot een bepaald 
maximum).  
NB De fiscale regelgeving is aan verandering onderhevig. Kijk ook naar de website van de 
belastingdienst. 
 
Soorten schenkingen 
Schenkingen aan de Vereniging komen volledig ten goede aan de doelstellingen van Museon 
en Omniversum. Grotere, maar ook kleinere bedragen helpen de doelstellingen van Museon 
en Omniversum te realiseren.  
 
U kunt Vrienden van Museon en Omniversum op drie manieren extra financieel steunen. 
 

1. met een eenmalige schenking  
2. met periodieke schenkingen voor tenminste 5 jaar 
3. door Vrienden van Museon en Omniversum op te nemen in uw testament, 

bijvoorbeeld via een legaat of erfstelling. 
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Ad 1) Eenmalige schenking.  
Een gewone of eenmalige schenking is beperkt aftrekbaar. Het is alleen aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting als het totaal van de giften die u in dat jaar doet meer dan 1% van het 
drempelinkomen is (met een minimum van € 60,-). Er geldt een maximale aftrek van 10% van 
het drempelinkomen. Voor giften aan ons geldt een extra giftenaftrek van 25% (met een 
maximum van €1250). Deze verhoging mag bij het maximumbedrag worden opgeteld.  
Zo’n gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er mag dus geen rechtstreekse tegenprestatie 
gevraagd worden in ruil voor zo’n gift. 
 
Ad 2) Periodieke schenkingen voor tenminste 5 jaar 
Het belastingvoordeel van een periodieke schenking is vaak het grootst. Wilt u de Vrienden 
van Museon en Omniversum gedurende langere tijd financieel steunen? Dat kan met een 
fiscaal gunstige periodieke schenking. Hierbij wordt dan optimaal gebruik gemaakt van de 
fiscale voordelen die de overheid biedt. Bij deze vorm van schenken zegt u, voor tenminste 
vijf jaar, een vast bedrag per jaar toe. 
Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen is het nodig de schenking in een 
overeenkomst vast te leggen. De Belastingdienst heeft hiervoor de “Overeenkomst periodieke 
gift in geld” beschikbaar gesteld. Een notariële akte is niet nodig.  
Het te schenken bedrag is zonder drempel volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er 
geldt daarbij een extra giftenaftrek van 25% van de gedane gift (met een maximum van 
€1250).  
Ook  een periodieke gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er mag dus geen rechtstreekse 
tegenprestatie gevraagd worden. 
 
Ad 3) Opnemen in testament  
U kunt Vrienden van Museon en Omniversum ook opnemen in uw testament. Hierin kunt u 
vastleggen welk (specifiek) deel van uw bezittingen u wenst na te laten aan Vrienden van 
Museon en Omniversum of Vrienden van Museon en Omniversum benoemen als (mede-) 
erfgenaam. Voor een testament dient u een notaris in te schakelen. 
Aan een legaat of erfstelling kunnen ook (fiscale) voorwaarden worden gesteld.  
 
Mocht u overwegen een schenking aan Vrienden van Museon en Omniversum te doen, wij 
bespreken graag met u de mogelijkheden.  Wij zijn bereikbaar via onderstaande 
contactgegevens. 
 
Postadres: Postbus 30313, 2500 GH Den Haag 
E-mail (secretariaat en penningmeester): vvv@museon.nl 
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