Waarom geven aan de KNOB?
Als oudste landelijke erfgoedorganisatie stimuleert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
(KNOB) kennisuitwisseling over archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, cultuurlandschap en
monumenten. Daarvoor geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk
tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over
uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, wanneer mogelijk in samenwerking met
organisaties en universitaire instellingen, Tevens stimuleert de KNOB jong academisch talent met de
KNOB-stimuleringsprijs.
Dat kan alleen als de KNOB voor haar werk over voldoende middelen beschikt. Een deel daarvan komt
uit giften, schenkingen en erfenissen. De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële
Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht.

Stichting Steunfonds KNOB
Met een schenking aan de KNOB steunt u niet alleen onze organisatie, maar kunt u ook profiteren van
de nodige belastingvoordelen. Het steunfonds heeft ten doel het verlenen van steun aan de KNOB voor
de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet
toereikend zijn.
De KNOB kan uw gift of erfenis verder bouwen aan haar doel. U kunt zelfs een bepaalde bestemming
voor omschrijven, bijvoorbeeld: ‘ik wens dat de KNOB mijn erfenis gebruikt om het Bulletin KNOB 4x
per jaar uit te kunnen brengen’, of ‘ik wil dat de KNOB mijn gift gebruikt voor een studiedag over ….’
Het is wel handig als u een specifieke omschrijving vooraf met het de KNOB communiceert.
Belastingvoordeel
Het Steunfonds KNOB heeft de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/
Fiscaalnummer: 81 86 94 981) status verkregen. Dat houdt in dat het Steunfonds
KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en
schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen
volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw
schenking. Ook u heeft als schenker een aantal fiscale voordelen.
In 2012 is het Steunfonds KNOB aangewezen als ‘Culturele ANBI’. Daarmee is het schenken aan het
Steunfonds KNOB nog aantrekkelijker geworden. De Rijksoverheid geeft een fiscale stimulans van 25%
om het schenken aan culturele instellingen te stimuleren.
Lid voor het leven
U kunt een lidmaatschap voor het leven aangaan door (tenminste) vijf jaar jaarlijks een gift te doen aan
de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB. Met een bijdrage van tenminste € 1.500 wordt uw
regulier lidmaatschap, waarvoor u nu jaarlijks € 65 betaalt, omgezet in een lidmaatschap voor het
leven. Uiteraard kunt u ook lid voor het leven worden als u eerder nog geen lid van de KNOB was.
U legt deze periodieke gift in een ‘akte van schenking’ met het bestuur van de KNOB vast. U kunt uw
schenking ook regelen door een notariële akte op te laten maken. Het enige verschil ten opzichte van
de onderhandse schenking, is dat er hier een derde partij betrokken is bij het sluiten van de
overeenkomst, namelijk de notaris. Hieraan zijn eenmalig notariële kosten verbonden.

Bij een periodieke gift geldt geen drempel en is het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar. Doordat de
Steunstichting KNOB kwalificeert als ‘Culturele ANBI’ kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel genieten
dat op kan lopen tot € 975, zodat u ‘netto’ € 525 schenkt. Een voorbeeld:
periodieke gift
jaarlijks / aantal jaren
Extra aftrek 25% culturele ANBI
belastingaftrek
netto gift
netto jaarlijkse gift

€

300,00
5 €
25% €
52% €
€
€

1.500,00
1.875,00
975,00
525,00
105,00

Eenmalige gift
Een eenmalige schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan
moet u minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen schenken (met een minimum van 60
euro). Voor de meeste mensen is het daarom gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift of een
lidmaatschap voor het leven.
U kunt uw ‘gewone’ gift overmaken op rekening NL88 INGB 0005 0821 09, t.n.v. Stichting Financiële
Ondersteuning KNOB. Alvast dank voor uw bijdrage!
De KNOB als (mede-) erfgenaam.
Als u het een plezierig idee vindt dat u ook na uw leven van betekenis kunt zijn voor het behoud van
ons erfgoed en het bevorderen van kennis daarover, dan kan dat. U kunt de KNOB benoemen tot
(mede-)erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties. De
KNOB krijgt dan recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een ’erfstelling’.
U kunt ook een bepaald geldbedrag, een huis, of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten. Dat
heet een ’legaat’. Voordeel is dat u een vast bedrag of een vast percentage van uw erfenis aan de KNOB
nalaat zonder dat de KNOB uw erfgenaam wordt. De KNOB heeft dus ook geen zeggenschap over de
afwikkeling en kan ook geen eventuele schulden erven.
U benoemt een goed doel, zoals de KNOB, altijd bij testament als erfgenaam. U moet dus langs de
notaris om deze te benoemen als erfgenaam (of een legaat na te laten).
Heeft u vragen over dit niet gemakkelijke onderwerp schroom dan niet contact met ons op te
nemen. Wij helpen u graag. Uiteraard kunt u met vragen hierover ook bij uw eigen notaris terecht.
Voor bedrijven: giftenaftrek in de vennootschapsbelasting
De gift van uw bedrijf aan het Steunfonds KNOB kunt u aftrekken van uw winst. Er geldt hiervoor een
maximumgrens van 50% van de fiscale winst, met een absoluut maximum van € 100.000. Voor de
vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van €
5.000 per jaar. Als ondernemer mag u dus 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte
vennootschapsbelasting.
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