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Schenken voor
de eeuwigheid
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Een plek waar 
generaties bezoekers 
elkaar vinden in zeven 
eeuwen kunst

Herinnert u zich nog uw eerste bezoek aan het museum? Kwam 
u er als kind, was het een kunstwerk dat indruk maakte, werd u 
geraakt door een boeiend verhaal? In het museum komen vele 
herinneringen samen: het is een ontmoetingsplek waar generaties 
bezoekers elkaar vinden. Een plek om te behouden en door te 
geven aan de generaties na ons. 

Sinds de oprichting in 1849 wordt het museum door particulieren 
gesteund en door vele handen gedragen. In ruim 170 jaar groeide 
de collectie van het museum uit tot het veelzijdige geheel dat het nu 
is. Museum Boijmans Van Beuningen is het enige kunstmuseum in 
Nederland waar u het beste uit zeven eeuwen kunstgeschiedenis 
kunt verkennen. Van middeleeuwse kunst tot hedendaags design. 
Dankzij de persoonlijke keuzes van liefhebbers is Museum Boijmans 
Van Beuningen het enige museum in Nederland met werken van 
onder andere Van Eyck, Jheronimus Bosch, Titiaan, Pieter Bruegel 
de Oude, Salvador Dalí en René Magritte. Met haar internationaal 
georiënteerde collectie behoort het museum tot de wereldtop.

De veelzijdige en rijke collectie is te danken aan de giften van 
verzamelaars, liefhebbers en families. Aan twee belangrijke 
verzamelaars ontlenen we zelfs onze naam. De geschiedenis van 
het museum is als een familiegeschiedenis waarin de band met het 
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museum door steeds meer mensen wordt gedeeld en van generatie 
op generatie wordt overgedragen. 

Wat doorleeft, zijn de verhalen die met de veelzijdige collectie verteld 
kunnen worden. Kunst schept de mogelijkheid om heden, verleden en  
toekomst met elkaar te verbinden. Het prikkelt de verbeelding en 
geeft inspiratie. 

Wij willen kunst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. 
De collectie is immers van iedereen. Vanuit die gedachte is Depot 
Boijmans Van Beuningen ontstaan. Het eerste volledig publiek 
toegankelijke kunstdepot ter wereld. En met diezelfde overtuiging 
wordt het museumgebouw met zorg en liefde gerenoveerd 
en vernieuwd om zo ook voor de toekomst die inspirerende 
ontmoetingsplek te blijven voor kunst, kunstenaars en het grote 
publiek; een open huis voor jong en oud, over culturen, leeftijden en 
generaties heen.

Wilt u meebouwen aan de toekomst van Museum Boijmans Van 
Beuningen? Met ons kunt u, ook als u er straks niet meer bent, blijven 
verzamelen en kunst tot leven brengen voor iedereen. 

Een bijzondere manier om uw liefde voor kunst door te geven aan 
volgende generaties is door het museum in uw testament op te nemen 
of een legaat te bestemmen voor het Endowment fonds van het 
museum. U doet dit voor de eeuwigheid, iets dat blijft.

Achter elke erfenis, legaat en schenking zit een verhaal. U leest 
er enkele in dit boekje. Mocht u vragen hebben of overwegen het 
museum in uw testament op te nemen, dan nodigen wij u van harte uit 
om contact met ons op te nemen.

Sjarel Ex
Directeur Museum Boijmans Van Beuningen
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Zoveel mogelijk 
mensen in aanraking 
brengen met kunst

In 2018 heeft het museum de nalatenschap van Elselien Suvee 
ontvangen. Zij was pianiste en sterk maatschappelijk en cultureel 
geëngageerd. Ze geloofde in de rijkdom die kunst mensen biedt en 
zag kunst als katalysator voor maatschappelijke ontwikkeling. Haar 
liefde voor kunst en cultuur deelde zij met haar partner Bert Broekhuis.

Elselien Suvee werd kort voor haar overlijden Vriend van het museum, 
maar de band met het museum bestond al veel langer. 
Ze voelde zich er thuis. Ze bezocht het museum graag, zowel voor 
lezingen als voor een rondgang door de collectie. 

Samen met haar partner geeft het museum een bestemming aan haar 
nalatenschap die past bij haar wens om zoveel mogelijk mensen in 
aanraking te brengen met kunst.Fo
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Welk verhaal 
vertelt u met uw 
nalatenschap?

Een prachtige en toekomstgerichte manier om de liefde voor kunst en 
voor Museum Boijmans Van Beuningen door te geven, is het opnemen 
van het museum in uw testament. Elk legaat is welkom en helpt om de 
collectie voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. 

Door een testament op te stellen, bepaalt u wat er met uw nalatenschap 
gebeurt. Als kunst en Rotterdam u dierbaar is en u Museum Boijmans 
Van Beuningen voor generaties na u wilt behouden en versterken, kunt 
u het museum begunstigen via uw testament. 
Dat kan op verschillende manieren: 

*          Legaat: een legaat is een in uw testament omschreven gift, 
een kunstwerk, een goed, een bedrag of percentage van uw 
nalatenschap.

*    (Mede-)erfgenaam: u kunt het museum ook tot erfgenaam 
benoemen, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en 
andere goede doelen. 

Persoonlijke wensen
Met het nalaten van een geldbedrag geeft u het museum de maximale 
vrijheid van besteding. Het museum zoekt altijd een invulling die past 
bij uw wensen en zo mogelijk betrekken we uw nabestaanden hierbij.  

Een regelmatig voorkomende wens is het instellen van een Fonds op 
naam. Met een Fonds op naam geeft u een specifieke bestemming 
aan uw nalatenschap. U bepaalt de naam van het fonds en in overleg 
bespreken wij graag met u de doelstelling van het fonds, zodat deze in 
de toekomst de juiste navolging zal krijgen. Zo kunt u er bijvoorbeeld 
voor kiezen om met uw nalatenschap de aankoop van kunst uit een 
bepaalde periode te steunen of kunsteducatie voor jonge kinderen te 
stimuleren. Maar denk ook aan het stimuleren van onderzoek naar of 
de restauratie van de collectie. Voor het instellen van een Fonds op 
naam geldt een minimum inleg van € 50.000. U kunt uiteraard ook bij 
leven een Fonds op naam instellen bij het museum. Met een legaat of 
erfstelling kunt u dan nalaten aan uw eigen fonds. 

Schenken bij leven zonder afscheid van uw collectie
Ook is het mogelijk om te schenken bij leven. Als u in de toekomst 
een (deel van uw) vermogen of kunstcollectie bij testament nalaat 
aan het museum kunt u overwegen dit ook nu, bij leven te doen, 
terwijl u zelf het gebruik van de schenking houdt. Wanneer u de 
eigendom schenkt onder voorbehoud van het vruchtgebruik dan 
komt de volle eigendom automatisch aan het museum toe bij uw 
overlijden. 
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Wanneer u wel afscheid neemt van uw collectie of kunstwerk 
dan kunt u dit fiscaal gefaciliteerd doen. Dit kan kort gezegd door 
middel van verkoop aan het museum en het teruglenen van de 
koopsom die periodiek wordt kwijtgescholden met een aanvullende 
clausule in uw testament. Dit kan fiscale voordelen bieden tijdens 
uw leven. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. 

Kunst nalaten 
Heeft u een kunstwerk dat goed in de collectie van Museum Boijmans 
Van Beuningen past, dan kunt u dat legateren aan het museum. U kunt 
altijd contact met ons opnemen om samen met een conservator te 
kijken of uw kunstwerk toegevoegd kan worden aan de collectie.

Successieregeling: erfbelasting in natura
In 1998 kwam een regeling tot stand die het mogelijk maakt erfbelasting 
(successierecht) te betalen met kunstwerken of andere objecten van 
bijzondere culturele of historische betekenis. De belastinginspecteur 
legt dit ter beoordeling voor aan een adviescommissie. 

Het principe is eenvoudig. Wanneer er erfbelasting moet worden 
betaald over een nalatenschap met daarin een of meer objecten die 
een aanwinst voor de collectie van een museum én de collectie van 
alle Nederlandse musea tezamen zouden kunnen vormen, dan kunnen 
de erfgenamen een verzoek indienen om de belastingaanslag over 
de nalatenschap geheel of gedeeltelijk met deze objecten te mogen 
betalen. Deze regeling is extra aantrekkelijk gemaakt door de bepaling 
dat bij overdracht van een dergelijk object 120% van de taxatiewaarde 
mag worden afgetrokken van de aanslag. 

Via deze regeling werd de museumcollectie in 2009 verrijkt met 
een sleutelwerk van de Duitse kunstenaar Max Beckmann: een 
monumentaal portret van de kunsthandelaar Helmuth Lütjens en zijn 
vrouw en dochter. 

Ook tijdens uw leven kunt u een kunstwerk reeds bij de adviescommissie 
voordragen. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan gerust contact 
met ons op. 

Max Beckmann, Portret van de familie 
Lütjens, 1944, Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam. Aankoop met 
steun van Familie Lütjens, BankGiro 
Loterij, Familiestichting Nolst Trenité, 
G.Ph. Verhagen Stichting, Gemeente 
Rotterdam, Marlene Dumas, Ministerie 
van OC&W, Ministerie van Financiën, 
Mondriaan Fonds, Fonds 21, Stichting 
Bevordering van Volkskracht, Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, Vereniging 
Rembrandt, de heer F.J. de Visser, 
VSB Fonds, gedeeld eigendom met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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Cor de Wit (1922-2018) en zijn vrouw Sjoukje de Wit-Jelsma (1920-
2009) benaderden het museum jaren geleden omdat zij een plek 
zochten voor hun omvangrijke collectie 20ste-eeuws Scandinavisch 
glas. Hoewel zij geen band hadden met Rotterdam, hadden zij dit 
wel met onze collectie. Cor en Sjoukje verzamelden sinds de jaren 
zeventig bijna 800 objecten, vaak rechtstreeks gekocht bij ontwerpers 
en fabrieken tijdens hun reizen naar Finland. Cor en Sjoukje schonken 
het museum hun collectie maar behielden het ‘vruchtgebruik’. De 
kunstwerken behoorden vanaf dat moment tot de museumcollectie, 
terwijl zij er thuis van konden blijven genieten. Nu als bruikleen van het 
museum.
 
Het museum is enig erfgenaam als Cor overlijdt in 2018. Cor was 
architect en had een liefde voor modernisme, hij was jarenlang 
hoofdredacteur van het tijdschrift Goed Wonen. Als we in 2019 de 
tentoonstelling nederland ⇄ bauhaus - pioniers van een nieuwe wereld 
maken, dragen Cor en Sjoukje via hun nalatenschap hieraan bij.

Cor en Sjoukje de 
Wit-Jelsma schonken 
hun collectie bij leven, 
terwijl zij er thuis van 
bleven genieten
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Pieter Bruegel (I), De konijnenjacht, 1560, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam,  
uit de nalatenschap van Dr.J.C.J. Bierens de Haan.

Stichting Lucas van Leyden
Dr. J.C.J. Bierens de Haan (1867-1951) leidde een avontuurlijk leven. 
In de roerige jaren van de vroege twintigste eeuw is hij werkzaam in 
oorlogsgebieden als Transvaal en Oranje Vrijstaat, Griekenland en 
in Frankrijk. Hoewel Bierens de Haan vanaf zijn studententijd prenten 
verzamelt, gaat hij zich er pas na zijn artsenloopbaan actief op 
toeleggen. Hij brengt een collectie bijeen die van meet af aan bedoeld is 
voor Museum Boymans, zoals het museum toen nog genoemd werd, en 
verzamelt gericht op lacunes in de museumcollectie. Zijn collectie van 
ruim 26.000 prenten laat hij na aan het museum, casu quo de gemeente 
Rotterdam. Ook legateert hij een geldbedrag waarvan de jaarlijkse rente 
bestemd is voor uitbreiding van de collectie prenten. Dit fonds, waarvan 
de opbrengst jaarlijks wisselt, draagt de naam Stichting Lucas van 
Leyden en dient tot vandaag de dag zijn doel. Ruim tienduizend prenten 
zijn door het museum sinds 1951 met dit fonds ten behoeve van de 
gemeentelijke collectie aangekocht.

Met het rendement 
uit dit vermogen zijn 
sinds 1951 ruim 10.000 
prenten aangekocht
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In 2018 werd met het rendement vanuit het 
Endowment fonds, dankzij de bijdrage van een 
anonieme Rotterdamse ondernemer, het beeld 
Dry Clay Head on Concrete Floor van Mark 
Manders aangekocht. 
Het Endowment fonds is opgericht in 2014 en 
ondergebracht in een zelfstandige stichting die 
de culturele ANBI-status heeft en daarmee is 
vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. 

Een nieuwe manier van nalaten aan het 
museum die werkelijk gaat om een eeuwige 
verbondenheid, is nalaten aan het Endowment 
fonds. Uw nalatenschap blijft voor altijd 
intact, alleen het rendement wordt ingezet 
om strategische projecten op het gebied van 
restauraties, aankopen, tentoonstellingen en 
educatie te ondersteunen. Door na te laten aan 
het Endowment fonds speelt u een waardevolle 
rol in het veiligstellen van onze exceptionele 
erfenis voor toekomstige generaties. 

De betrokkenheid van families is een onlos-
makelijk deel van onze museumgeschiedenis, 
de band met het museum wordt vaak van 
generatie op generatie overgedragen. Nalaten 
of schenken aan het Endowment fonds is een 
mooie manier om als familie verbonden te 
blijven met het museum.

Nalaten aan het 
Endowment fonds
Een mogelijkheid 
om uw familienaam 
eeuwig te laten 
voortleven 
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Nalaten aan een aan het museum gelieerde stichting
U kunt het museum opnemen in uw testament, maar u kunt uw 
nalatenschap ook laten beheren door een aan het museum 
gerelateerde stichting. Deze stichtingen hebben een eigen doelstelling 
en een separaat bestuur. 

Nalaten aan het museum
Museum Boijmans Van Beuningen 
(statutaire naam: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen)
Postbus 2277, NL-3000 CG, Rotterdam
RSiN 8149.95.251

1918

Het opstellen 
van een testament

Wij denken graag met u mee over het kiezen van een vorm die bij 
u past en het formuleren van uw wensen en ideeën. Het opstellen 
van een testament is eenvoudig te realiseren bij een notaris. In deze 
brochure treft u een overzicht van notarissen uit het netwerk van het 
museum. Zij zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden van 
nalaten aan het museum. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons 
opnemen of uw eigen notaris om advies vragen. 

Geen schenk- en erfbelasting
Uw schenking is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 
omdat Museum Boijmans Van Beuningen is aangemerkt als 
algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de culturele sector. 
Uw gift komt dus volledig ten goede aan het museum. Schenkt u 
bij leven, dan informeren we u graag over fiscale voordelen in uw 
specifieke situatie. 

Wilt u meer weten?
Wij horen graag wat u belangrijk vindt. Als u van plan bent om het 
museum op te nemen in uw testament dan stellen we het op prijs 
als u ons dit laat weten, ook al is dit niet noodzakelijk. Als u een 
specifieke bestemming voor uw nalatenschap voor ogen heeft, dan 
helpt een gesprek ons om deze zo goed mogelijk te interpreteren 
en in de toekomst te realiseren. Bovendien kunnen we u persoonlijk 
bedanken en u uitnodigen voor bijeenkomsten in het museum.

Heeft u vragen of wilt u een oriënterend gesprek over de mogelijkheden 
om Museum Boijmans Van Beuningen op te nemen in uw testament?

We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.
U treft onze contactgegevens achterin deze brochure.

Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen: 
opgericht in 1939 door onder andere D.G. 
van Beuningen en W. van der Vorm in 
samenwerking met directeur D. Hannema. 
De stichting heeft als doel de belangen
van het museum in algemene zin 
te ondersteunen. 
Zij verwezenlijkt dit onder andere door, op 
verzoek van het museum, aankopen van 
kunstwerken te realiseren. De stichting 
is (ten dele) juridisch eigenaar van 
de kunstwerken die zij koopt of door 
particulieren zijn geschonken, zo’n 13% 
van het museumbestand.

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen
Postbus 2277, NL-3000 CG, Rotterdam
RSiN 0093.92.622

Stichting Endowment 
Museum Boijmans Van Beuningen: 
deze stichting bouwt aan een vast vermogen 
ten behoeve van het museum waarvan 
alleen het rendement ingezet wordt 
om essentiële restauraties, aankopen, 
tentoonstellingen en educatieve projecten 
mogelijk te maken. 

Stichting Endowment 
Museum Boijmans Van Beuningen
Postbus 2277, NL-3000 CG, Rotterdam
RSiN 8528.74.066
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Arcagna
Mr. Wouter Verstijnen, 
belastingadviseur
Wilhelminaplein 1-40
3072 DE  Rotterdam 
T + 31 (0)10-313 47 76
wouter.verstijnen@arcagna.com

Zantboer & Partners BV
Paul van Gelderen RB, 
belastingadviseur
Hoofdweg 54
3067 GH Rotterdam
T + 31 (0)10-421 20 40
p.van.gelderen@zantboer.nl

Ploum Rotterdam Law Firm
Mr. Jolande van Loon, notaris
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
T +31 (0)6-224 818 15
j.vanloon@ploum.nl

Verhees Notarissen
Prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg, 
notaris
Zeeweg 117
2224 CD Katwijk
T +31(0)71-20 77 300
t.mellema@verheesnotarissen.nl

Kooijman Autar Notarissen 
Mr. Aniel Autar, notaris
Straatweg 7
3051 BA Rotterdam
T + 31 (0)10-285 88 88
aautar@kooijmanautar.nl

Roosje & Van der Laarse
Mr. Sierd Roosje, 
belastingadviseur
Emmalaan 37
3581 HP Utrecht
T + 31 (0)30-271 22 50
sierd@roosjelaarse.nl

Loyens & Loeff
Mr. Pieter van Onzenoort, notaris
Blaak 31
3011 GA Rotterdam
T + 31 (0)10-224 62 24
pieter.van.onzenoort@loyensloeff.com
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Indien u voorkeur heeft voor een vrijblijvend gesprek met een 
onafhankelijke deskundige die bekend is met het museum, 
kunt u contact opnemen met de volgende specialisten. Deze 
kantoren zijn aan het museum verbonden via het Boijmans 
Genootschap.
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Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, nodigen 
wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Minke van Hooff
Hoofd Relatiebeheer en filantropie
T  + 31 (0)10-441 94 78
hooff@boijmans.nl

Sophie Rietveld
Relatiemanager begunstigers
T  + 31 (0)10-441 96 84
rietveld@boijmans.nl 

Contactgegevens
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