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Museum Kruysenhuis heeft ANBI-status 

 
De stichitng, Museum Kruijsenhuis is een Algemeen Nut Beoogende 

Instelling (ANBI). 

Het hebben van een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. 

De voordelen kunnen zowel voor de stichting als voor de donateurs 

zijn. De belastingvoordelen zijn: 

- geen erfbelasting of schenkbelasting betalen als de stichting 

erfenissen of schenkingen gebruikt voor het algemeen belang; 

- geen schenkbelasting als de stichting schenkingen doet in het 

algemeen belang; 

- voor donateurs zijn (onder voorwaarden) de giften aan de stichting 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De voorwaarden worden hierna 

toegelicht. 

 

Inkomstenbelasting 

In de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen een 

‘gewone’ gift en een periodieke gift. De voorwaarden voor de 

aftrekbaarheid van ‘gewone’ giften en periodieke giften verschillen. 

 

Een niet periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 

als: 

- die is gedaan aan een ANBI; 

- het totale bedrag van de giften meer is dan het drempelbedrag1 en 

lager is dan het maximum2 van hetgeen de schenker mag aftrekken. 

 

De periodieke gift is aftrekbaar als: 

- die is gedaan aan een ANBI; 

- de schenking is vastgelegd in een notariële akte; 

- er minstens eenmaal per jaar een bedrag wordt overgemaakt aan de 

instelling; 

- de bedragen ongeveer even hoog zijn;3 

- de jaarlijkse gift ten minste voor een periode van vijf jaar 

verplicht is; 

- de gift uiterlijk bij het overlijden van de schenker stopt. 

Voordeel van de periodieke gift is dat geen drempel of maximaal 

aftrekbaar bedrag geldt.  

 

Culturele instelling 

Giften aan culturele instellingen tot maximaal € 5.000 zijn voor 125% 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het maximum bedrag voor niet-

periodieke giften wordt verhoogd als er giften worden gedaan aan 

culturele instellingen. Deze regeling vervalt op 1 januari 2017. 

                       
1 Het drempelbedrag is 1% van het verzamelinkomen van de schenker met een 

minimum van € 60. Hetgeen hoger is dan de 1% is aftrekbaar. (Het 

verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten van de 

schenker in box 1, 2 en 3 waarbij de persoonsgebonden aftrek buiten 

beschouwing is gelaten.) 
2 Het maximum ligt bij 10% van het verzamelinkomen van de schenker. 

 


