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Op 1 januari 2014 gaan nieuwe extra voorwaarden gelden voor de Algemeen Nut
Beogende Instellingen (afgekort: ANBI’s). Het doel van deze wijzigingen is om de
activiteiten, de bestedingen van gelden en het gevoerde beleid transparanter te
maken. Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2014 worden ANBI’s verplicht om de volgende gegevens openbaar te maken
via internet:

 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.

De publicatie van de gegevens van ANBI’s mogen op de eigen website geplaatst worden of
er mag gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijk 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.
Op 1 januari 2014 dienen de hiervoor genoemde gegevens over het jaar 2012 te worden
gepubliceerd en op 1 juli 2014 moeten de gegevens over het boekjaar 2013.
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. Het is daarom van belang de komende maanden de noodzakelijke maatregelen te
nemen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Georgette van den Bergen
g.van.den.bergen@drv.nl of 010-4212020.
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