ANBI status
De laatste tijd komen er bij het secretariaat geregeld vragen over de ANBI-status. Een korte
uitleg hierover in deze nieuwsbrief helpt wellicht meer Oranjeverenigingen en -stichtingen.
In 2008 is er een groepsbeschikking aangevraagd als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Die beschikking is aangevraagd en door de Belastingdienst toegewezen. Echter door
aanscherping van de nieuwe wetgeving in 2013 bleek dat de groepsbeschikking werd
afgeschaft. De consequentie voor de leden van de KBOV was dat elk lid zijn eigen ANBIstatus moest regelen met de belastingdienst. U moet het dus zelf regelen.
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden staan op de website van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl), maar voor de volledigheid geef ik hieronder de belangrijkste weer:
- Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang en heeft geen
winstoogmerk.
- Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
- Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
- Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
- Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
- De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden.
Zoals u leest moeten er gegevens op uw internetsite worden geplaatst. Op de website van de
belastingdienst staat: ‘Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:’
- de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan
die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
- 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 en namen van de bestuurders. Hiermee worden bedoeld de functies van de
bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en
‘secretaris’.
- het beloningsbeleid. Publiceer het beloningsbeleid voor het bestuur
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
- een financiële verantwoording
Mocht u als Oranjevereniging of – stichting geen eigen website hebben, dan kan de website
van de KBOV u behulpzaam zijn. Want zo stelt de belastingdienst: ‘een ANBI kan de vereiste
gegevens plaatsen op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een
brancheorganisatie.’
Mocht u dus geen website hebben, maar wel de ANBI-status willen aanvragen, neem dan
contact op met het secretariaat van de KBOV. Dan kunnen we u verder helpen.
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