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ANBI en SBBI 

 

ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Een ANBI is een kerkelijke, 
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die 
op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.  

Stichtingen en verenigingen die van de belastingdienst de ANBI-status hebben gekregen komen 
in aanmerking voor vrijstelling van schenkingsrecht. Verder zijn giften van particulieren aan een 
ANBI voor de gevers (onder voorwaarden, zie www.anbi.nl en www.belastindienst.nl) aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting.  

SBBI staat voor: sociaal belang behartigende instelling. Een SBBI is een instelling die primair de 
particuliere belangen behartigt van de leden of een beperkte doelgroep. Ook voor een SBBI 
geldt dat deze is vrijgesteld van schenkingsrecht over schenkingen die zij ontvangen. Het 
verschil met een ANBI is dat giften van particulieren aan een SBBI niet aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting. Eenmalige giften aan steunstichtingen van SBBI’s komen met ingang van 
2012 wel voor aftrek in aanmerking.  

Voorwaarden ANBI-status  

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  

-Een instelling moet zich voor minstens negentig procent  inzetten voor het algemeen belang. 
Dit wordt de negentig procent-eis genoemd.  

-De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de 
integriteitseisen.  

-Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken 
alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.  

-Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.  

-De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden.  

-Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.  



-De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.  

-Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.  

-Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.  

  

Voorwaarden SBBI-status  

Een organisatie is een SBBI als deze op de eerste plaats de individuele belangen van zijn leden 
of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft en een sociaal 
belang nastreeft. Dat is zo als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan:  

-De individuele ontplooiing van de leden  

-De samenhang van de samenleving  

-Een gezondere samenleving  

Een en ander moet wederom blijken uit de statuten en feitelijke activiteiten. In de praktijk zal het 
meestal zo zijn dat organisaties die voorheen in aanmerking kwamen voor de ANBI-status aan 
deze voorwaarden voldoen.  

Voor meer informatie: www. anbi.nl of www.belastingdienst.nl  

Als uw organisatie geen SBBI is, gelden de gewone regels voor de schenk- en erfbelasting. 
Over schenkingen of erfenissen van € 2.000 of minder hoeft uw organisatie geen schenk- of 
erfbelasting te betalen. Als uw organisatie een SBBI is, kan ze gebruikmaken van de regeling 
voor SBBI's. 

Gewone regels voor schenk- en erfbelasting 

Krijgt uw organisatie in een jaar schenkingen of erfenissen van verschillende personen of 
bedrijven? Dan geldt voor iedere schenking of erfenis dat uw organisatie tot € 2.000 geen 
schenk- of erfbelasting hoeft te betalen.  

Krijgt uw organisatie in één  jaar van één  persoon of één bedrijf meer schenkingen? Dan tellen 
wij deze schenkingen bij elkaar op. In totaal komen de schenkingen die deze schenker binnen  
één  jaar doet, dan misschien uit boven de € 2.000. In dat geval moet uw organisatie 
schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 2.000. 

Regeling voor SBBI's 

Als uw organisatie een SBBI is, hoeft ze ook over schenkingen of erfenissen boven de € 2.000 
geen schenk- of erfbelasting te betalen.  



Doet uw organisatie als SBBI een schenking van meer dan € 2.000? Dan moet de persoon of 
organisatie die de schenking krijgt, daarover schenkbelasting betalen. Behalve als die 
organisatie zelf een ANBI of SBBI is. 

Iemand doet uw organisatie een schenking als hij of zij iets geeft waar uw organisatie voordeel 
van heeft. Het kan dan om geld gaan, maar iemand kan uw organisatie ook op andere manieren 
een voordeel bezorgen. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen. Verder mag 
uw organisatie de schenker geen tegenprestatie leveren voor de schenking. 

Voorbeelden van schenkingen zijn: 

-meebetalen aan (weder)opbouw of renovatie van het clubhuis 

-beschikbaar stellen van attributen, zoals een boot of muziekapparatuur 

-beschikbaar stellen van prijzen voor loterijen  

-beschikbaar stellen van gratis eten voor de jaarlijkse barbecue  

-meebetalen aan de aanschaf van nieuwe uniformen  

-meebetalen aan of betalen van nieuwe  

Uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw 
organisatie de schenking of erfenis ontvangt. 

Is het duidelijk dat uw organisatie op het moment van de schenking of erfenis een SBBI is? Dan 
geldt de SBBI-regeling. Uw organisatie hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen en ze hoeft 
hiervoor ook geen aangifte te doen. 

Krijgt uw organisatie in één  jaar van één  persoon of één bedrijf een schenking of erfenis van 
meer dan € 2.000 en kunt u niet zelf beoordelen of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden 
voor de SBBI-regeling? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de 
Belastingdienst om dit te bespreken.  

Gaat uw organisatie fondsen werven voor de financiering van grote uitgaven, bijvoorbeeld de 
(wederop)bouw van een clubhuis? En wilt u van tevoren met een medewerker van de 
Belastingdienst overleggen wat hiervan de fiscale consequenties zijn voor uw organisatie? Ook 
daarvoor kunt u een afspraak maken.  

Een afspraak maakt u via de BelastingTelefoon.  

 

 


