
Ik praat u even bij over de Algemeen 
Nut Beogende Instelling, afgekort 
‘ANBI’ en de Sociaal Belang Behar-
tigende Instelling, afgekort ‘SBBI’.

Een ANBI is een instelling die zich 
primair voor ten minste 90% inzet 
voor het algemeen nut. De bekende 
goede doelen waar u mogelijk wel 
eens aan doneert zullen in de regel 
als ANBI kwalificeren. 

Aanvullende voorwaarden voor de 
ANBI status zijn dat een winstoog-
merk moet ontbreken, de instelling 
en de haar mensen moeten voldoen 
aan integriteitseisen, er moet sprake 
zijn van (af)gescheiden vermogen 
(beschikkingsmachtscriterium), er 
mag niet meer vermogen worden 
aangehouden dan noodzakelijk is 
voor het werk voor het doel van de 
instelling (bestedingscriterium), de 
beloning van bestuurders is beperkt 
tot onkostenvergoeding en minimale 
vacatiegelden, de instelling moet 
een actueel beleidsplan hebben en 
er zijn ondermeer administratieve 
verplichtingen.

Een ANBI status brengt fiscale voor-
delen met zich mee. Een ANBI be-
taalt geen erfbelasting of schenkbe-
lasting voor erfenissen en schenk- 
ingen die de instelling gebruikt voor 
het algemeen belang. Als een ANBI 
zelf schenkingen doet in het algeme-
ne belang, dan hoeft de ontvanger 
geen schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor 
teruggaaf van energiebelasting.  
Vrijwilligers die voor een ANBI wer-
ken, doen daarmee onder bepaalde 
voorwaarden een gift aan een ANBI. 
Donateurs van een ANBI mogen hun 
giften aftrekken van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting. Om in 
aanmerking te komen voor de aftrek 
van periodieke giften, moeten de 
donateur en de ANBI de gift vastleg-
gen in een overeenkomst.

Voor donateurs van culturele ANBI’s 
geldt vanaf 1 januari 2012 een extra 
giftenaftrek.

De culturele ANBI is fiscaal extra in-
teressant voor de schenker, aange-
zien een schenking daaraan extra 
belastingvoordeel oplevert. De over-
heid wil met deze bijzondere maat-
regel de culturele sector een stimu-
lans bieden. Bij een culturele instel-
ling moet u denken aan instellingen 
die actief zijn in beeldende kunst, 
bouwkunst, erfgoed (musea, archie-
ven, archeologie, monumentenzorg), 
dans, film, letteren, (pop)muziek, 
(muziek)theater of vormgeving.  
Hoe ziet dat belastingvoordeel er 
dan uit? Particulieren mogen in de 
aangifte inkomstenbelasting 1,25 
keer het bedrag van de gift aftrek-
ken. Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen,  
mogen 1,5 keer het bedrag van de 
gift aftrekken in de aangifte ven-
nootschapsbelasting. Dus schenkt u 
privé € 1.000 aan een kwalificerende 
culturele instelling, dan mag u dus  

€ 1.250 op uw inkomen in aftrek 
brengen. De verhoging kent een  
plafond van € 1.250.

Naast de ANBI kennen we ook SBBI. 
Deze instelling behartigt in de eerste 
plaats de belangen van haar leden of 
een kleine doelgroep, maar heeft 
daarnaast ook een maatschappelijke 
waarde. De activiteiten van de orga-
nisatie moeten bijdragen aan de  
individuele ontplooiing van haar le-
den, de samenhang van de samenle-
ving en een gezondere samenleving.

Een SBBI betaalt eveneens geen erf-
belasting of schenkbelasting voor er-
fenissen en schenkingen, zoals dat 
eveneens geldt bij een ANBI.  
De overige voordelen van de ANBI 
komen echter niet toe aan de SBBI.

Op de website van de belasting-
dienst kunt u nagaan of een instel-
ling kwalificeert als (culturele) ANBI 
of SBBI (de ANBI lijst).  
U kunt daarmee dus de aftrekbaar-
heid van uw (voorgenomen) schen-
king beoordelen. 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de (transpa-
rantie-)eisen die door de overheid 
aan de ANBI worden gesteld verder 
aangescherpt. Op de ANBI lijst ziet u 
daarom sindsdien onder meer de 
website van de ANBI vermeld en het 
fiscale nummer. Een website is ver-
plicht en deze moet aan minimum 
voorwaarden voldoen, waaronder de 
vermelding van de hoofdlijnen van 
het beleidsplan alsmede de be-
stuurssamenstelling, het belonings-
beleid en de namen van de bestuur-
ders, en onder omstandigheden ook 
een balans en een staat van baten 
en lasten. 

De ANBI of SBBI status kan in fiscaal 
opzicht interessant zijn. U dient zich 
dan te realiseren dat u aan vele eisen 
moet (blijven) voldoen.  
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