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Vereisten ANBI instelling 
Om als ANBI instelling (goede doeleninstelling) in aanmerking te komen moet globaal aan de 
volgende vereisten voldoen: 

1. 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. 

2. Uit de statuten, regelement 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. 

3. 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 ( 
‘beschikkingsmachtcriterium’). 
Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de 
zeggenschap mag hebben. Ook familierelaties spelen daarbij een rol.  

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

5. De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding 
voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Bestuursleden die tevens een 
uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.  

6. 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.  

7. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. 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 

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

9. Uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig 
liquidatiesaldo moet worden besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op 
enige andere wijze die het algemeen belang dient. 

10. 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; 
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• de aard en omvang van de kosten die door de instelling 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 algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling commerciële 
activiteiten ontplooien, indien het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in 
overeenstemming met het bestedingscriterium, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg 
geheel ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie. Onder commerciële activiteiten 
worden verstaan: het tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van 
diensten met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de 
instelling een positief resultaat te behalen. 

Beoordeling Inspecteur 

Een verzoek tot aanmerken algemeen nut beogende instelling wordt genomen door de inspecteur. 
De inspecteur kan in zijn beschikking nadere voorwaarden stellen aan de goeddoelinstelling. De 
inspecteur kan indien hij of zij van mening is dat de goeddoelinstelling niet meer voldoet aan de 
gestelde criteria een beschikking afgeven waarbij de instelling, eventueel met terugwerkende kracht, 
niet meer wordt aanmerkt als algemeen nut beogende instelling. Tegen de beschikkingen van de 
inspecteur is bezwaar mogelijk. 

LET OP. Dit is geen uitputtende opsomming. Laat u altijd goed voorlichten. 

Als u hierover vragen heeft of hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 
616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl. 
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