


SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET 
BEHOUD VAN ONS ERFGOED

Ons erfgoed is wat we nalaten aan 
komende generaties. Monumenten 
zijn er voor de eeuwigheid. Althans, 
dat is de bedoeling. Toch zijn er tal 
van gevaren waardoor waardevolle 
gebouwen en gebieden op de meest 
onverwachte momenten bedreigd 
worden. Door verval, door nieuw aan 
te leggen wegen, door nieuwbouw 
of omdat men simpelweg de waarde 
van ons erfgoed niet kent, of zich niet 
verantwoordelijk voelt voor het goede 
doel , namelijk het behoud ervan.



Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
zet zich al meer dan 100 jaar in 
voor het behoud van ons erfgoed. 
Heemschut strijdt voor een goed 
nationaal overheidsbeleid, maar 
ook voor het bedreigde pand in uw 
buurt. Heemschut is een landelijke 
vereniging met vrijwilligers in 
iedere provincie. Een signalerend en 
agenderend netwerk dat plaatselijke 
belangengroepen en verenigingen 
ondersteunt.

Met hun inzet en uw steun kunnen 
we nu, maar ook voor komende 
generaties uniek erfgoed behouden.

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL 

Heemschut is aangewezen als ANBI 
(algemeen nut beogende instelling) 
en als zodanig vrijgesteld van 
schenk- en erfbelasting.

Wilt u Heemschut helpen en 
tegelijkertijd profiteren van 
maximaal belastingvoordeel? Zet 
dan uw gift om in een periodieke 
schenking. Normaal zijn uw giften 
pas aftrekbaar als deze minimaal één 
procent van uw belastbaar inkomen 
bedragen. Een gift die is vastgelegd 
in een schenkingsovereenkomst is 
altijd aftrekbaar. 

Omdat de Belastingdienst bijdraagt 
aan een periodieke schenking, is 
het wel heel interessant om op deze 
manier het goede doel te steunen. 
Uw notaris of Heemschut kunnen u 
hierbij in een persoonlijk gesprek 
nader adviseren.

WAT IS EEN PERIODIEKE SCHENKING?

Een periodieke schenking is een 
schenking die jaarlijks volledig 
aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen. Zo kost een periodieke 
gift aan Heemschut van € 1.000 
gedurende vijf jaar u per saldo 
maar € 480 netto per jaar, bij een 
inkomstenbelastingtarief van 52%.



• U schenkt minimaal vijf jaar lang 
een vast bedrag 

• U legt uw schenking vast in een 
schenkingsovereenkomst

HOE WERKT HET?

U legt uw schenking vast in een 
schenkingsovereenkomst.  
Download de overeenkomst op onze 
website of neem contact op met 
directeur Karel Loeff, via   
020-6225292 of loeff@heemschut.nl. 
Als u de ingevulde overeenkomst in 
tweevoud naar Heemschut opstuurt, 
ontvangt u vervolgens een exemplaar 
ondertekend van ons retour voor uw 
eigen administratie.  

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJTJE 

• Uw gift is aftrekbaar van 
de inkomstenbelasting; de 
Belastingdienst betaalt mee aan 
uw gift

• U draagt bij aan de 
belangenbehartiging voor en het 
behoud van waardevol erfgoed

• Periodieke schenkingen kunnen 
voor elk gewenst bedrag worden 
afgesloten

• Als u uw gift, op een manier die 
bij u past vastlegt, heeft u er zelf 
weinig omkijken meer naar

LEGAAT IN UW TESTAMENT

Een andere mogelijkheid is om 
een legaat te laten vastleggen in 
uw testament. Dit kan bijvoorbeeld 
een vast bedrag in geld zijn, of een 
percentage van de nalatenschap 
als geheel. U kunt ons ook effecten 
of waardevolle roerende (kunst, 
sieraden, etc.) of onroerende 
goederen (bijvoorbeeld een woning) 
nalaten. Heemschut regelt in dat 
geval de verkoop van deze effecten 
en/of goederen en zorgt dat de 
opbrengst daarvan ten goede komt 
aan onze doelstellingen. Ook in dit 
geval is het de door u aangestelde 
executeur die de legaten namens de 
erfgenamen uitkeert. De erfgenamen 
zijn namelijk verantwoordelijk voor 
de afhandeling van de legaten die zijn 
opgenomen in het testament.



NALATEN AAN HEEMSCHUT

Door Heemschut in uw testament 
op te nemen, investeert u in het 
erfgoedbehoud van toekomstige 
generaties. U kunt Heemschut 
op verschillende manieren in uw 
testament opnemen, te weten:

HEEMSCHUT ALS (MEDE)ERFGENAAM

Indien u Heemschut benoemt 
tot (mede)erfgenaam, krijgen wij 
daarmee recht op (een deel van) 
uw nalatenschap. Dit heet een 
erfstelling. Er kunnen verschillende 
erfgenamen zijn, zoals familieleden, 
dierbaren maar ook andere 
instellingen en organisaties. U kunt 
dus ook verschillende goede doelen 
als erfgenaam benoemen. U kunt 
Heemschut ook als enige erfgenaam 
benoemen. Die keuze is aan u. De 
executeur handelt de financiële 
zaken rondom uw nalatenschap 
af. Na het aflossen van eventuele 
schulden, verdeelt hij/zij het restant 
over de erfgenamen zoals in het 
testament is vastgelegd. 

FONDS OP NAAM OPRICHTEN

Als u een deel van uw vermogen 
of nalatenschap voor een 
specifiek doel op het gebied van 
monumentenbehoud in Nederland 
wilt bestemmen dan kunt u een fonds 
op naam oprichten. Ook stichtingen 
en bedrijven kunnen een fonds op 

naam oprichten. U kunt een fonds 
op naam al oprichten bij leven. Bij 
overlijden kunt u eventueel (een deel 
van) uw nalatenschap aan het fonds 
toevoegen. Het voordeel van het 
oprichten van het fonds bij leven, is 
dat u een aantal zaken al zelf kunt 
regelen, zoals de naam van het fonds 
en de besteding van het geld. 
 
Bij het oprichten van een fonds op 
naam legt u een minimumbedrag 
in. Heemschut beheert het fonds 
en zorgt ervoor dat dit geld wordt 
besteed aan het doel van het fonds. 
Met een fonds op naam kunt u 
uw (familie)naam voor langere 
periode aan ons werk verbinden. 

Heemschut is als goed doel verplicht 
om een nalatenschap beneficiair 
te aanvaarden. Dat houdt in dat de 
vereniging nooit aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schulden in een 
nalatenschap die groter zijn dan de 
baten. Dat geldt voor alle manieren 
van nalaten.



Met uw steun kunt u, maar ook volgende generaties, genieten van prachtig 
Nederlands erfgoed. 

 
Daarvoor dankt Heemschut u hartelijk. 
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