
9 november 2019

Grip op de ANBI-status

Maiko van Bakel



2

• Historie 

• Voordelen en voorwaarden ANBI-status

• Procedure aanvragen en behouden ANBI-status 

• Verschil tussen algemeen en particulier belang

• Onderscheid algemeen nuttige en commerciële activiteiten

• Actualiteiten

• Casussen 

Agenda 
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Bestuurder zijn van een ANBI…

“Ik voel me een beetje vies gemaakt”
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• Geefklimaat en geefdrag in Nederland is goed (zie onderzoek Geven in Nederland van de VU)

• Fiscale faciliteiten al sinds 1917

• Belangrijkste ontwikkelingen wetgeving:

o 2006: Cruijff

o 2008: ANBI registratie

o 2010: van 50% naar 90%

o 2012: Geefwet

o 2014: Publicatieplicht

o 2016: Validatiestelsel

o 2018: Evaluatie giftenaftrek/ANBI/SBBI

o 2019: Transparantie maatschappelijke organisaties/UBO-register

Fiscale faciliteiten voor goede doelen



5

• Voordelen ANBI-status: o.a. vrijstellingen en faciliteiten in schenk- en erfbelasting, 

overdrachtsbelasting, energiebelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting (vrijwilligers)

• Giftenaftrek voor donateurs (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)

• Schenkingen of legaten (in geld of in natura) komen vaak onverwacht!

• Bovendien: eis van sommige subsidieverstrekkers

• ANBI-status als bevestiging maatschappelijke doelstelling (NB: ANBI-status is geen keurmerk)

• ANBI-status heeft ook niet-fiscale werking

• Bijv.: aanspraak op Google Ad Grants 

ANBI-status - Algemeen
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• Geen winstoogmerk (statutair/feitelijk)

• Nastreven van het algemeen belang (statutair/feitelijk)

• Niet zelf beschikken over het vermogen (waarborgen via onafhankelijk bestuur, evt. Raad van 
Toezicht)

• Niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de doelstellingen

• Geen bovenmatige vergoeding voor de beleidsbepalers (beloning voor uitvoerende werkzaamheden 
wel toegestaan)

• Actueel beleidsplan (werkzaamheden, fondsenwerving, beheer besteding)

• Redelijke verhouding beheerkosten en bestedingen 

• Liquidatiesaldo komt ten goede aan een andere ANBI met gelijksoortig doel (NB: wordt versoepeld, 
m.u.v. culturele instellingen)

• Uit administratie blijken kosten van bestuur en beheer, aard en omvang van inkomen en vermogen

• Publicatie van bepaalde informatie op internet (o.a. beloningsbeleid, jaarverslag)

• Instelling, bestuurder of andere gezichtsbepalend persoon niet onherroepelijk veroordeeld voor een 
misdrijf in afgelopen vijf jaar 

ANBI-status - Voorwaarden
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Definitie van de wetgever:

“Dit is de dierenbescherming in engere zin, zoals de opvang van zwerfkatten. Ook kan worden gedacht aan 

organisaties die zich richten op de verbetering van het leefklimaat van dieren in bredere zin door te streven naar 

betere leefomstandigheden van dieren die – uiteindelijk – voor consumptie bestemd zijn. Ook dierenambulances 

kwalificeren. Maar op commerciële basis werkende dierenpensions, paardenmaneges of hondenkennels kunnen 

niet als ANBI aangemerkt worden, omdat zij winst beogen.” 

Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 3, p. 25.

ANBI-status - Dierenwelzijn
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ANBI?
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• Limitatieve lijst van algemeen nuttige doelen in de wet (vb. welzijn, cultuur, 

ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming)

• Algemeen belang vs particulier belang 

o Algemeen belang kan dus een beperkt belang zijn 

• Afgeleid individueel (particulier) belang doet niet ter zake (bijv. woningcorporatie, leer van nieuw 

muziekschrift)

• Doelgroep mag niet gesloten zijn, dan wel zijn beperkt tot de oprichters, leden, bestuurders, één 

persoon etc. 

• Doel moet externe werking hebben (vgl. discussie over ANBI-status Scientology Kerk Amsterdam)

• Nadere invulling door praktijk en rechtspraak 

o Eindeloze stroom aan jurisprudentie met vaak wisselende uitkomsten

o Onzekerheid

ANBI-status - Algemeen belang
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Tweetrapstoets

• Kwalitatieve toets: beoogt de instelling rechtstreeks het algemeen belang?

• Kwantitatieve toets: gebeurt dat in voldoende mate (90% of meer)?

o Toelichting Geefwet: bestedingen zijn maatgevend (dus niet kijken naar omzet)

ANBI-status - Algemeen belang
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• Geefwet (2012): commerciële activiteiten in beginsel geen belemmering voor ANBI-status, mits 

opbrengsten binnen redelijke termijn besteed aan goede doel

o Onderscheid tussen algemeen nuttige (doel) activiteiten en commerciële (fondswervende) 

activiteiten

o Zorgvuldig vastleggen in de statuten én de administratie

• Commerciële activiteiten moeten tot winst leiden (maar mogen niet de hoofdactiviteit zijn)

• Doelactiviteiten mogen tot winst leiden, maar niet onbeperkt!

o Verlies ANBI-status indien alle doelactiviteiten tot winst leiden

o Onduidelijkheid in de praktijk of hierbij moet worden uitgegaan van een saldering (standpunt 

Belastingdienst) of toets per activiteit (meningen in literatuur)

• Staat los van evt. vennootschapsbelasting- en btw-plicht! 

ANBI-status - Commerciële activiteiten
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• Aanvraagformulier ANBI invullen

o Downloaden via: www.belastingdienst.nl/anbi

o RSIN (fiscaal nummer) → wordt verstrekt bij inschrijving Kamer van Koophandel

• Advies: statuten en beleidsplan meesturen

• Aanvragen bij ANBI-team in Eindhoven

• Inspecteur beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking

o Voorafgaand soms nadere informatie verschaffen en/of vragen beantwoorden 

• Onder voorwaarden terugwerkende kracht mogelijk 

• Vermelding in openbaar ANBI-register: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

ANBI-status - Aanvragen

http://www.belastingdienst.nl/anbi
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
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Let op andere belastingen… 

Vennootschaps-

belasting
(19-25% over winst)

“Wij zijn een goed doel / ANBI en daarom niet belastingplichtig”

Btw
(21% of 9% over 

behaalde omzet)

Loonheffingen
(o.a. afhankelijk van 

sectorindeling)

Dividend-

belasting

(15% over 

winstuitkering 

BV/NV)

Overdrachts-

belasting
(6 of 2% bij levering 

onroerend goed)

Energiebelasting

(teruggaafmogelijk-

heid ANBI’s!)
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Reactie kabinet (brief van 26 april 2018)

• Regeerakkoord leidend: Geven aan goede doelen blijft fiscaal gefaciliteerd.

• Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid regelingen verbeteren.

Uitwerking verbeteropties (brief van 28 maart 2019)

• 16 verbetervoorstellen waarvan 3 wetgeving vereisen per 1 jan 2021:

o Liquidatiebepaling versoepeld: ‘soortgelijke instelling’ alleen voor culturele instelling 

o Meldingsplicht bij herroepen substantiële gift zonder reden

o Anti-oppoteis verduidelijkt op 3 terreinen

o Betere dienstverlening aan kleinere ANBI’s met vrijwilligers

o Slim invulscherm

o Contante giften niet aftrekbaar

o Taxatie voor giften in natura boven € 2.500

o Informatieplicht ex-ANBI’s (evt. eindafrekening)

Actueel - Evaluatie giftenaftrek/ANBI/SBBI
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Belastingplan 2019

• Het tarief waartegen giften maximaal aftrekbaar zijn daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 

2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt.

• Gevolg: fiscale voordeel van een (periodieke of eenmalige) gift daalt.

• Beperking giftenaftrek lijkt in strijd met uitgangspunten kabinetsbrief van 26 april 2018.

• SBF roept Tweede Kamer op om beperking tegen te houden. 

Actueel – Beperking giftenaftrek
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• Verplichte openbaarmaking elke gift van ≥ € 15.000 door stichtingen, verenigingen en 

kerkgenootschappen: bedrag, datum, naam en woonplaats donateur.

• Publicatie via website (of KvK) binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

• Voor giften / nalatenschappen in geld en in natura.

• Doel: Voorkomen onwenselijke beïnvloeding financiering van maatschappelijke organisaties en 

misbruik Nederlandse vrijheden.

• Niet voldoen geldt als een economisch delict.  

• Evt. uitzonderingen via algemene maatregel van bestuur.

• Op verzoek ontheffing mogelijk mits concreet bezwaar veiligheid donateur. 

• Grote kritiek uit de sector. Vooral van belang voor gelieerde fondsen onderwijsinstellingen.

• Internetconsultatie tot 22 februari 2019: 190 reacties!

Actueel – Transparantie maatschappelijke organisaties
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Wetsvoorstel implementatie UBO-register (4 april 2019)

• Definitie UBO: natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over 
vennootschappen en andere juridische entiteiten (o.a. stichtingen): meer dan 25% 
aandelenbelang of stemrechten.

o Geen uitzondering voor ANBI’s. 

o Indien geen UBO dan pseudo-UBO aanwijzen: natuurlijk persoon die behoort tot hoger leidinggevende personeel van de 
rechtspersoon.

• Registratie van persoonlijke gegevens van UBO(‘s) bij Kamer van Koophandel (incl. aard en 
omvang van het economisch belang).

• Register is openbaar, aantal persoonlijke gegevens alleen in te zien voor bevoegde autoriteiten. 

• Implementatie uiterlijk 20 januari 2020 gereed. Eerste opgave van UBO’s uiterlijk 10 juli 2021 
verzorgen (tenzij wet eerder in werking treedt).

• Niet voldoen lijkt tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

• Tevens: stichting moet (intern) uitkeringenregister bij gaan houden.

• Belangrijkste vraag: Heeft een ANBI UBO’s? 

Actueel – UBO-register
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• M.M.F.J. van Bakel, I.J.F.A. van Vijfeijken en S.A.M. de Wijkerslooth-Lhöest, Instellingen van 

algemeen of sociaal belang, Deventer: Wolters Kluwer 2015 (nieuwe druk verschijnt begin 

2020).

Meer weten? 
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