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Overeenkomst tot periodieke schenking 
Exemplaar voor de schenker 

1. Verklaring schenking 

De ondergetekende (naam schenker)  
verklaart een gift te doen aan Stichting Rijksmuseum van Oudheden. 
 
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van: 
Bedrag per jaar in cijfers:                    €       ,- 
Bedrag per jaar in letters:  
 
De schenking is ten behoeve van: 

  Educatie    Restauratie   Opgravingen & onderzoek 
  Bibliotheek   Aankopen  

  
Fonds op Naam 

  De schenking is ten behoeve van een ‘Fonds op Naam’ (mogelijk bij een bedrag van minimaal 10x € 2.000, 
 5x € 4.000, of € 20.000 in één keer).  
Het Fonds op Naam heet:  
en mag worden besteed aan:  
  
 
Lidmaatschap vriendenvereniging 

  De schenking is inclusief lidmaatschap van vriendenvereniging RoMeO (vanaf €140 voor een enkel 
lidmaatschap/€160 voor een dubbellidmaatschap).  
Indien u al vriend bent, graag vermelding van uw lidmaatschapsnummer ________________ 

  De schenking is exclusief lidmaatschap van vriendenvereniging RoMeO. 
 

2. Looptijd periodieke schenking 

Looptijd schenking:  5 jaar  … jaar (minimaal 5 jaar)  tot opzegging 
Ingangsjaar schenking:  
De verplichting tot uitkering vervalt:  • Bij het overlijden van de schenker. 

• Wanneer de schenker de financiële verplichting niet kan 
nakomen. 

• Wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest. 

 

 
 

3. Persoonlijke gegevens schenker 

Achternaam: V/M 
Voornamen (voluit):  
Burgerservicenummer:  
Geboortedatum | -plaats | -land:  
Straat | huisnummer:  
Postcode | woonplaats:  
Land:  
IBAN-nummer:  
Telefoonnummer privé:  
E-mail:  
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Partner:  Ja      Nee        Bij ‘Ja’ door naar 4. Bij ‘Nee’ door naar 5. 
  

4. Gegevens partner 

Achternaam: V/M 
Voornamen (voluit):  
Burgerservicenummer:  
Geboortedatum | -plaats | -land:  
Adres indien afwijkend:  
  
  

5. Ondertekening schenker(s) 

Plaats | Datum  
  
Handtekening schenker Handtekening echtgenoot/geregistreerd partner 
 (indien van toepassing) 
  
  
   
  

6. Gegevens Stichting Rijksmuseum van Oudheden (in te vullen door museum) 
 

Naam stichting: Rijksmuseum van Oudheden 
Transactienummer: OPS 
RSIN / Fiscaal (identificatie)nummer:  804126380 
  

1  Ondertekening namens Stichting 
     

   

 
7. Ondertekening namens Stichting Rijksmuseum van Oudheden (in te vullen door museum) 

Naam:  
Functie:  
Plaats | Datum  
Handtekening namens begunstigde 
 
 
 
  
 

8. Retouradres 
Graag deze overeenkomst in tweevoud invullen, ondertekenen en per post opsturen naar: 
 
 
 
 
 

Rijksmuseum van Oudheden      (geen postzegel nodig) 
t.a.v. Vivian Baan 
Antwoordnummer 10512 
2300 VL Leiden 

Een toelichting op deze overeenkomst met daarin ook de schenkingsprocedure en -voorwaarden treft u 
aan in de bijlage. 
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Overeenkomst tot periodieke schenking 
Exemplaar voor Stichting Rijksmuseum van Oudheden 

1. Verklaring schenking 

De ondergetekende (naam schenker)  
verklaart een gift te doen aan Stichting Rijksmuseum van Oudheden. 
 
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van: 
Bedrag per jaar in cijfers:                €       ,- 
Bedrag per jaar in letters:  
 
De schenking is ten behoeve van: 

  Educatie    Restauratie   Opgravingen & onderzoek 
  Bibliotheek   Aankopen   

  
Fonds op Naam 

  De schenking is ten behoeve van een ‘Fonds op Naam’ (mogelijk bij een bedrag van minimaal 10x € 2.000, 
 5x € 4.000, of € 20.000 in één keer).   
Het Fonds op Naam heet:  
en mag worden besteed aan:  
  
 
Lidmaatschap vriendenvereniging 

  De schenking is inclusief lidmaatschap van vriendenvereniging RoMeO (vanaf €140 voor een enkel 
lidmaatschap/€160 voor een dubbellidmaatschap).   
Indien u al vriend bent, graag vermelding van uw lidmaatschapsnummer ________________ 

  De schenking is exclusief lidmaatschap van vriendenvereniging RoMeO. 
 

2. Looptijd periodieke schenking 

Looptijd schenking:  5 jaar  … jaar (minimaal 5 jaar)  tot opzegging 
Ingangsjaar schenking:  
De verplichting tot uitkering vervalt:  • Bij het overlijden van de schenker. 

• Wanneer de schenker de financiële verplichting niet kan 
nakomen. 

• Wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest. 

 

 
 

3. Persoonlijke gegevens schenker 

Achternaam: V/M 
Voornamen (voluit):  
Burgerservicenummer:  
Geboortedatum | -plaats | -land:  
Straat | huisnummer:  
Postcode | woonplaats:  
Land:  
IBAN-nummer:  
Telefoonnummer privé:  
E-mail:  
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Partner:  Ja      Nee        Bij ‘Ja’ door naar 4. Bij ‘Nee’ door naar 5. 
  

4. Gegevens partner 

Achternaam: V/M 
Voornamen (voluit):  
Burgerservicenummer:  
Geboortedatum | -plaats | -land:  
Adres indien afwijkend:  
  
  

5. Ondertekening schenker(s) 

Plaats | Datum  
  
Handtekening schenker Handtekening echtgenoot/geregistreerd partner 
 (indien van toepassing) 
  
  
   
  

6. Gegevens Stichting Rijksmuseum van Oudheden (in te vullen door museum) 
 

Naam stichting: Rijksmuseum van Oudheden 
Transactienummer: OPS 
RSIN / Fiscaal (identificatie)nummer:  804126380 
  

2  Ondertekening namens Stichting 
     

   

 
7. Ondertekening namens Stichting Rijksmuseum van Oudheden (in te vullen door museum) 

Naam:  
Functie:  
Plaats | Datum  
Handtekening namens begunstigde 
 
 
 
  
 

8. Retouradres 
Graag deze overeenkomst invullen, ondertekenen en per post opsturen naar: 
 
 
 
 
 

Rijksmuseum van Oudheden      (geen postzegel nodig) 
t.a.v. Vivian Baan 
Antwoordnummer 10512 
2300 VL Leiden 

Een toelichting op deze overeenkomst met daarin ook de schenkingsprocedure en –voorwaarden treft u 
aan in de bijlage. 
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Toelichting op overeenkomst tot periodieke schenking 
U wilt een periodieke gift doen aan het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Het museum is u daar zeer 
erkentelijk voor. Als uw periodieke schenking voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze schenking 
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan eerst een schriftelijke overeenkomst zijn 
opgemaakt. U kunt daarvoor bijgaand formulier gebruiken.  

Het is belangrijk dat u beide exemplaren van het formulier invult, ondertekent en retour stuurt aan het RMO. 
Vervolgens krijgt u één exemplaar, ondertekend door het RMO, terug. Het is van belang dat u dat goed 
bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst kunnen overleggen. 
 
Wilt u iets afspreken dat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Dan kunt u een overeenkomst door de 
notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het museum. 
 
1. Verklaring schenking 
Voorwaarden voor fiscaal voordeel bij periodieke schenkingen: 
A) Begunstigde heeft de ANBI-status: De begunstigde dient aangewezen te zijn door de belastingdienst als 

algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI-instelling). Het RMO heeft deze ANBI-status. 
Uw schenking komt daarmee ook geheel ten goede aan het RMO. 

B) Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen: De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige 
periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u elk jaar hetzelfde bedrag aan het RMO dient over te maken. U 
mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elk kwartaal 
een deel van het jaarlijkse bedrag aan de RMO overmaakt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer 
overmaakt. 

 
Multiplier 
In 2023 geldt voor schenkingen aan ANBI’s met een culturele status, zoals het Rijksmuseum van Oudheden, 
nog een multiplier. Het bedrag van zowel een éénmalige als een periodieke schenking mag bij de 
belastingaangifte met 1,25 vermenigvuldigd worden. Of deze multiplier-regeling na 2023 verlengd zal 
worden, is nog niet bekend. De reguliere giftaftrek blijft in ieder geval bestaan. 
 
Fonds op Naam 
Bij een schenking van minimaal vijfmaal € 4.000, tienmaal €2.000, of een eenmalige schenking van minimaal 
€ 20.000 is het mogelijk om een Fonds op Naam op te richten bij het RMO. U kunt dan zelf bepalen wat het 
doel wordt van het fonds. Het beheer van het fonds ligt volledig bij het museum.  
Wilt u graag vooraf overleggen over de invulling van het fonds? Dan kunt u een afspraak maken met 
directeur Wim Weijland: w.weijland@rmo.nl / 071-5163106. 
 
2. Looptijd periodieke schenking 
U wordt werkloos of invalide 
Wilt u niet de verplichting hebben om de gift te doen als u arbeidsloos of invalide wordt? Dan kunt u zich 
beroepen op deze bepaling in het formulier. Als u dat doet, hebt u toch recht op giftenaftrek zolang u de gift 
op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als u de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn.  
 
Het museum is geen ANBI meer 
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat het museum geen ANBI meer is? Dan mag u de 
betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat het museum geen ANBI 
meer was. Het RMO kan geen ANBI meer zijn door intrekking van de ANBI-status, of door faillissement. 
 
Looptijd van de schenking  
Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een schenking 
doen om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek.  
 
Datum eerste uitkering  
Hier vult u de datum in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt. Dat hoeft niet 
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hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder 
jaar zijn. Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.  
 
3. Persoonlijke gegevens schenker 
Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt 
vertrouwelijk verwerkt. De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn. 
 
4. Persoonlijke gegevens echtgenoot/geregistreerd partner 
Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst ook ondertekenen, op 
grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Vul hier zijn/haar gegevens in. 
 
5. Ondertekening schenker(s)  
Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet de overeenkomst ook door hem/haar 
ondertekend worden, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tekent u in dat geval 
dus beiden de overeenkomst. 
 
6. Gegevens Stichting Rijksmuseum van Oudheden  
Transactienummer  
Het transactienummer is het nummer waaronder het RMO deze overeenkomst heeft opgenomen in haar 
administratie. Het RMO mag hetzelfde nummer maar één keer gebruiken. Vermeldt u dit transactienummer 
bij uw jaarlijkse donatie. 
 
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer  
Dit is het nummer waaronder het Rijksmuseum van Oudheden bij de Belastingdienst bekend is. 
 
7. Ondertekening namens de Stichting Rijksmuseum van Oudheden 
Hier vult degene die bevoegd is om namens de stichting de overeenkomst te ondertekenen, zijn gegevens 
in. 
 

 
De schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:  
NL84 RABO 0177 087 854 ten name van Stichting Rijksmuseum van Oudheden, o.v.v. 'periodieke 
schenking' en het transactienummer. 
 
BIC Code (voor schenkingen vanuit het buitenland):  RABONL2U 
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