
Een Algemeen Nut Beogende Instelling (afgekort ANBI) geniet een aantal fiscale

faciliteiten. Maar wat is nu eigenlijk een ANBI?

Sinds 2012 staat de definitie van een ANBI in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De volgende instellingen kunnen niet kwalificeren als ANBI, namelijk:

Een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, als NV of BV.

Een coöperatie.

Een onderlinge waarborgmaatschappij .

Een andere instelling waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden genomen.

Als algemeen nut wordt beschouwd:

1. Welzijn

2. Cultuur

3. Onderwijs, wetenschap en onderzoek

4. Bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid

5. Gezondheidszorg

6. Jeugd- en Ouderenzorg

7. Ontwikkelingssamenwerking

8. Dierenwelzijn

9. Religie, levensbeschouwing en spiritualiteit

10. Bevordering van de democratische rechtsorde

11. Volkshuisvesting

12. Combinatie van de bovenstaande doelen
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13. Financieel of op andere wijze ondersteunen van een ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen

winstoogmerk.

De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan

de integriteitseisen.

De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden

vermogen.

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het

werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale

vacatiegelden.

De instelling heeft een actueel beleidsplan.

De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een

soortgelijk doel.

De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De instelling maakt haar gegevens via internet openbaar.

Bij de laatste voorwaarde gaat het om de volgende gegevens die ANBI’s via internet openbaar

moeten maken:

- naam van de instelling;

- RSIN nummer toegekend door de Kamer van Koophandel;

- contactgegevens instelling;

- doelstelling;

- (beknopt) beleidsplan;

- samenstelling bestuur;

- beloningsbeleid;

- (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten;

- financieel verslag.
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De publicatie van de gegevens mag op de eigen website van de ANBI, er mag ook gebruik

gemaakt worden van gemeenschappelijke voorzieningen die worden aangeboden door

brancheorganisaties.

Voor wat betreft de publicatie van het financieel verslag wordt onderscheid gemaakt tussen

fondswervende instellingen en vermogensfondsen. Fondswervende instellingen moeten een balans

en de staat van de baten en lasten publiceren. Zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen

kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de gemaakte

reserveringen voor bestedingen en het verloop daarvan. Zij hoeven geen balans te publiceren.

De jaarstukken moeten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd.

Kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking als ANBI zijn aangemerkt hoeven pas per 1

januari 2016 aan de aangescherpte eisen te voldoen.

Wanneer er niet aan de nieuwe wetgeving wordt voldaan, kan de ANBI-status komen te vervallen.

Op beperkte schaal mag de ANBI commerciële activiteiten ontplooien, mits dit gebeurt ter

financiering van haar doelstelling en de inkomsten uit deze commerciële activiteiten binnen

redelijke termijn gebruikt worden voor de doelstelling van de ANBI.

Een instelling die voldoet aan alle voorwaarden moet zelf een verzoek bij de belastingdienst (in ’s-

Hertogenbosch) indienen om aangemerkt te worden als ANBI.

Wil een instelling aangemerkt kunnen worden als ANBI, dan zal voldaan moeten worden aan vele

voorwaarden. Als u wilt weten of uw instelling daarvoor zou kunnen kwalificeren, neem dan

contact op met een DRV-vestiging bij u in de buurt.
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Meer informatie en inlichtingen
DRV Bergen op Zoom

Joulehof 10, 4622 RG Bergen op Zoom

Postbus 982, 4600 AZ Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 - 241850

E-mail: bergenopzoom@drv.nl

DRV Breda

Cosunpark 20, 4814 ND Breda

Postbus 5678, 4801 EB Breda

Telefoon: 076 - 5233033

E-mail: breda@drv.nl

DRV Goes

Stationspark 51, 4462 DZ Goes

Postbus 117, 4460 AC Goes

Telefoon: 0113 - 200900

E-mail: goes@drv.nl

DRV Hellevoetsluis

Bruggehoofd 7, 3223 DB Hellevoetsluis

Postbus 1048, 3220 BA Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-322100

E-mail: hellevoetsluis@drv.nl

DRV Middelburg

Park Veldzigt 1, 4336 DR Middelburg

Postbus 321, 4330 AH Middelburg

Telefoon: 0118 - 634000

E-mail: middelburg@drv.nl

DRV Oud-Beijerland

Beetsstraat 1, 3261 PL Oud-Beijerland

Postbus 1602, 3260 BC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186 - 642222

E-mail: oud-beijerland@drv.nl

DRV Roosendaal

Emmerblok 30, Oud Gastel

Postbus 1006, 4700 BA Roosendaal

Telefoon: 0165 - 573700

E-mail: roosendaal@drv.nl

DRV Rotterdam

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212020

E-mail: rotterdam@drv.nl

DRV Sliedrecht

Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht

Postbus 5, 3360 AA Sliedrecht

Telefoon 0184 - 414766

E-mail: sliedrecht@drv.nl

DRV Terneuzen

Willem Alexanderlaan 45, 4532 DB Terneuzen

Postbus 1100, 4530 GC Terneuzen

Telefoon: 0115 - 645645

E-mail: terneuzen@drv.nl

DRV Zierikzee

Karnemelksvaart 2, 4301 GX Zierikzee

Postbus 38, 4300 AA Zierikzee

Telefoon 0111 - 417155

E-mail: zierikzee@drv.nl


