
 

Schenken aan Stichting Nederlandse Penningkabinetten 

(SNP) met maximaal fiscaal voordeel 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde heeft een 

Steunstichting: de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP). Deze stichting is bij de 

Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met als speciale 

status “Culturele Stichting”, en met als RSIN: 816767920. 

Giften, donaties en schenkingen aan SNP zijn fiscaal aftrekbaar in uw aangifte 

Inkomstenbelasting (of als u vanuit uw BV schenkt: voor de Vennootschapsbelasting). 

Door de speciale Culturele status zijn giften voor 125% aftrekbaar, tot € 5.000.. 

Voor “gewone” giften geldt een inkomensdrempel van 1% van uw inkomen, met een 

maximum van 10%. Met een periodieke schenking regelt u voor minimaal de komende 5 jaar 

uw extra jaarlijkse bijdrage. Uw gift wordt daarmee volledig aftrekbaar van de 

inkomstenbelasting, dus zonder inkomensdrempel. 

Sinds enkele jaren hoeft u voor een periodieke schenking niet meer naar een notaris. U kunt 

uw schenking aan SNP regelen met een onderhandse schenkingsovereenkomst, rechtstreeks 

via de penningmeester. Dat is efficiënt en kost niets. 

Het formulier is te downloaden via de website van het Genootschap, onder het kopje 

SNP. U kunt ook een formulier opvragen bij de secretaris of de penningmeester. 

Bovengenoemd PDF-formulier kunt u hetzij op de computer invullen en vervolgens 

uitprinten, hetzij handmatig invullen, en dan in tweevoud ondertekend opsturen naar:  

Stichting Nederlandse Penninkabinetten, p/a Paul Gabriëlstraat 109, 2596 VC Den Haag 

of rechtstreeks mailen aan: penningmeester@koninklijkgenootschap.nl 

Het ontvangen formulier wordt vervolgens door de penningmeester ondertekend, en het 

‘exemplaar voor de schenker’ wordt aan u geretourneerd. Daarmee is de periodieke schenking 

formeel vastgelegd. 

Betaling 

Stichting Nederlandse Penningkabinetten heeft geen voorziening voor een automatische 

incasso. U zult dus zelf de jaarlijkse donatie moeten regelen via een eigen periodieke 

overschrijving die u vastlegt in uw digitale bankomgeving. 

Het bankrekeningnummer van de Stichting is: 

NL35 INGB 0005 3823 08 t.n.v. Stichting Nederlandse Penningkabinetten. 

Looptijd van de schenking – voor onbepaalde tijd 

Bij een schenkingsakte legt u voor minimaal 5 jaar uw jaarlijkse bijdrage vast. U kunt echter 

ook overwegen om een akte voor onbepaalde tijd (5+) af te sluiten. Voordeel daarvan is dat u 

de akte niet na vijf jaar hoeft te verlengen. U kunt echter wel na vijf jaar (minimum looptijd) 

stoppen met de schenking, of indien gewenst, een nieuwe akte voor een lager of hoger bedrag 

opmaken. 


