Voorwaarden algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor
90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder
1. Uw instelling zet zich voor minstens 90% andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI. In de wet zijn expliciet een
in voor het algemeen belang
aantal rechtsvormen uitgesloten: vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal (BV en/of NV), coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven. In feite
komen de volgende rechtsvormen in aanmerking voor een ANBI-beschikking: stichting, vereniging en kerkgenootschap.

Voldoet de Stichting Toelichting
aan deze eisen?

Ja

De Stichting is een kerkgenootschap en komt daarmee in feite in
aanmerking voor een ANBI-beschikking. Het doel en de feitelijke
werkzaamheden van de Stichting dienen voor 100% de
kerkgenootschap. Voor meer informatie over de activiteiten van
de Stichting wordt verwezen naar het beleidsplan.

Ja

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Voor meer informatie over
de financiële cijfers van de Stichting wordt verwezen naar de
jaarrekening.

Ja

De statutaire bestuurders van de Stichting voldoen aan de
integriteitseis. Naast de statutaire bestuurders heeft de stichting
ook uitvoerende bestuurders. Ook de uitvoerende bestuurders
voldoen aan de integriteitseis.

Ja

Geen één bestuurder beschikt over het vermogen van de
Stichting, alsof het hun eigen vermogen is. De bestuursvoorzitter
en de penningmeester hebben elk afzonderlijk
betalingsbevoegdheid binnen het internetbankieren voor het
verrichten van betalingen uit hoofde van periodieke
verplichtingen en het doen van bestedingen met betrekking tot de
activiteiten van de Stichting. Bestedingen van de Stichting worden
vooraf besproken met de statutaire en uitvoerende bestuurders.

Ja

Alle binnengekomen fondsen (i.e. tienden, donaties en offers)
worden in hetzelfde jaar besteed aan de activiteiten van de
Stichting.

De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994).
Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit
vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per
6. De beloning voor bestuurders is beperkt
definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een
tot een onkostenvergoeding of minimale
rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het
vacatiegelden.
beleid bepaalt. Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende
voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt. Uitzondering is opgenomen in het giftenbesluit
2014 onder punt 3.4. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning
ontvangen.

Ja

De bestuursvoorzitter van de Stichting, tevens de voorganger van
de kerkgenootschap, ontvangt samen met zijn vrouw een
maandelijkse vergoeding voor het pastorale werk dat zij
verrichten. De vergoeding bedraagt 600,- per maand. Daarnaast
draagt de Stichting de huurkosten en kosten nutsvoorziening van
woning, autokosten en belkosten als vergoeding in natura. De
vergoedingen zijn vastgesteld door de statutaire en uitvoerende
bestuurders en hebben dus geen verband met zijn
bestuursvoorzitterschap, maar enkel met zijn pastoraat. De
overige statutaire bestuurders en uitvoerende bestuurders krijgen
geen vergoeding.

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling
van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in:
- de werkzaamheden die de instelling verricht;
- de manier waarop de instelling geld wil werven;
- het beheer van het vermogen van de instelling;
- de besteding van het vermogen van de instelling.

Ja

De Stichting heeft een beleidsplan opgesteld.

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

3. Uw instelling en de mensen die
rechtstreeks bij uw instelling betrokken
zijn, voldoen aan de integriteitseisen

4. De bestuurders of beleidsbepalers van
uw instelling mogen niet over het
vermogen van de instelling beschikken,
alsof het hun eigen vermogen is

Uit de regelgeving; zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de
instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten
bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk (zie ook artikel 1a e.v. Uitvoeringsregeling Algemene wet
inzake rijksbelastingen 1994). Het is voor een ANBI mogelijk commerciële activiteiten te verrichten als de inkomsten
gerealiseerd met die activiteiten binnen een redelijke termijn geheel ten goede komen aan de algemeen nuttige
doelstellingen.
De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld
wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De ratio achter de
integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet integere ANBI’s. Vanaf 1-12014 wordt de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf
waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk
leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantiëren van voornoemd persoon om
te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken.
Een afgescheiden vermogen: Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler
mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmacht
criterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap
mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen,
kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek. De
Belastingdienst kan uitzonderingen maken steunstichtingen van stichtingen.

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
5. Uw instelling mag niet meer vermogen
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te
aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling
het werk van de instelling
feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.

7. Uw instelling heeft een actueel
beleidsplan

8. Uw instelling heeft een redelijke
De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan tot de
verhouding tussen kosten en bestedingen bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Uit de regelgeving van de instelling moet blijken dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed
aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Deze regeling is geïntroduceerd bij de Geefwet.
9. Geld dat overblijft na opheffing van uw
Hierdoor wordt bijvoorbeeld geld van een concertgebouw na opheffing ook weer besteed aan een concertgebouw. Dit in
instelling wordt besteed aan een ANBI met
verband met het tijdelijke belastingvoordeel op giften aan culturele ANBI’s. Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn
een soortgelijk doel.
opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI’s moet het geld dat
overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze ANBI’s hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De
oude regeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI.

10. Uw instelling voldoet aan de
administratieve verplichtingen

11. Uw instelling publiceert bepaalde
gegevens op een internetsite

12. Uitzonderingen

De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de
Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen opmaken:
- de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en
vacatiegelden;
- de aard en omvang van de kosten die door de goeddoelinstelling zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en
het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;
- de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;
- de aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling.
Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:
- de naam van de instelling
- het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
- het post- of bezoekadres van de instelling
- een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
- de hoofdlijnen van het beleidsplan
- de functie van de bestuurders
- de namen van de bestuurders
- het beloningsbeleid
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
- een financiële verantwoording (balans, staat van baten en lasten, toelichting)
In een aantal situaties hoeft u bepaalde gegevens niet te publiceren via internet.
- Namen van bestuurders van kerkgenootschappen niet publiceren
- Geen balans van vermogensfondsen en kerkgenootschappen publiceren
- Naam van bestuurder niet publiceren met ontheffing

Ja

Nvt

De grootste kostenposten zijn de huurkosten en kosten
nutsvoorziening. Deze kosten zijn noodzakelijk voor de
activiteiten van de kerkgenootschap, gezien de kerkgenootschap
frequente samenkomsten heeft. Derhalve kan gesteld worden dat
de huurkosten en kosten nutsvoorziening geclassificeerd kunnen
worden als bestedingen ten behoeve van het doel van de
Stichting, zijnde samenkomsten organiseren voor leden.

Niet van toepassing.

Ja

De Stichting houdt een inzichtelijke en controleerbare
administratie bij van de inkomsten en uitgaven. Hiervoor maakt
de Stichting gebruik van een boekhoudpakket.

Ja

De Stichting heeft alle genoemde gegevens gepubliceerd op de
website. Voor zoverre dit niet blijkt uit de website zijn de
gegevens vooralsnog te zien in de jaarrekening, die ook is
gepubliceerd op de website.

Ja

De Stichting publiceert de namen van de statutaire bestuurders
en uitvoerende bestuurders niet op de website, hoewel deze
namen wel te vinden zijn in de jaarrekening. Verder publiceert de
Stichting wel een balans in de jaarrekening.

