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Financiën 

 

Algemeen Nut Beogende en Sociaal Belang  

Behartigende Instellingen  
 
Scoutinggroepen kunnen te maken krijgen met belastingregels op het gebied van schenking, 
successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Scoutingorganisaties kunnen 
op basis van hun doelstelling en activiteiten, erkend worden als algemeen nut beogende instellingen 
(ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI). Zowel ANBI’s als SBBI’s zijn vrijgesteld van 
schenkbelasting en erfbelasting. Alleen bij ANBI’s is het daarnaast mogelijk schenkingen ook af te 
trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.  
 
Scoutinggroepen worden gezien als SBBI. De landelijke vereniging, Scoutingregio’s en 
Scoutinggroepen met uitsluitend scouts met een beperking kunnen door de belastingdienst erkend 
worden als ANBI. Scouting Nederland heeft hiervoor een groepsbeschikking ontvangen. Deze geldt 
alleen voor de organisaties welke aangemeld zijn en met name op de beschikking genoemd zijn.  
 
Meer informatie over schenken aan Scoutinggroepen is te vinden op het infoblad Schenken.  
 
Wat is een SBBI 
Een SBBI is een rechtspersoon die een sociaal belang nastreeft. Scoutinggroepen worden door de 
Belastingdienst als SBBI gezien. Een SBBI hoeft geen erf- en schenkbelasting te betalen over 
erfenissen en schenkingen. Er bestaat geen register voor SBBI’s. De SBBI moet zelf inschatten of bij 
een schenking aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.  
 
Waaraan moet een SBBI voldoen? 
Een stichting of vereniging kan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn als ze voldoet 
aan alle volgende voorwaarden:  

 De stichting of vereniging streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of 
reglementen.  

 De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de doelstelling.  

 De stichting of vereniging valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld. 

 De bestuursleden van de stichting of vereniging ontvangen alleen een onkostenvergoeding.  

 De stichting of vereniging is gevestigd in de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of 
een ander door ons aan te wijzen land.  

 
Wat is een ANBI? 
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 
algemeen nut beogende instelling. Scouting Nederland en Scoutingregio’s worden gezien als 
algemeen nut beogende instellingen. Diverse rechterlijke uitspraken in het verleden laten zien dat een 
lokale Scoutinggroep door de belastingdienst niet wordt gezien als een algemeen nut beogende 
instelling omdat deze met name het particulier belang van de leden dient. Een uitzondering daarop 
vormt een groep gericht op scouts met een beperking. 
 
Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen? 

 een ANBI mag geen winstoogmerk hebben en moet het algemeen belang dienen.  

 de instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. 

 de instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat 
of het gebruik van geweld. Ook mogen bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende 
personen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld. 

 een (rechts)persoon mag in zijn functie als bestuurder en/of beleidsbepaler het vermogen van 
de instelling niet als eigen vermogen kunnen gebruiken.  

 het vermogen van de ANBI en het bedrag voor de continuïteit en doelstelling van de instelling 
staan in een redelijke verhouding tot elkaar.  

 beleidsbepalers mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte 
onkosten. Ook mogen ze geen bovenmatig vacatiegeld (een vergoeding toegekend aan 
bestuursleden) ontvangen. 
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 een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.  

 uit de statuten moet blijken dat als er bij opheffing van de instelling een positief saldo is, dat in 
het algemeen belang wordt besteed. 

 uit de administratie moet blijken:  
o dat de kosten van werving van geld en de beheerkosten in redelijke verhouding staan 

tot de bestedingen aan het doel; 
o welke bedragen aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald; 
o welke bedragen zijn uitgegeven aan werving van geld en het beheer van de instelling; 
o wat de omvang van de inkomsten en het vermogen is. 

 
Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI? 
Een ANBI hoeft geen erf- en schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Er mag aan 
de erfenis of het legaat echter geen opdracht zijn verbonden. Uitkeringen die een ANBI doet in het 
algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Als de instelling door de Belastingdienst is 
aangemerkt als ANBI, kan een donateur giften van de belasting aftrekken. Declarabele, maar niet 
gedeclareerde kosten van vrijwilligers zijn dan als gift aftrekbaar. Zie hiervoor ook het infoblad 
Gemaakte kosten als gift aftrekken. 
 
Welke Scoutingonderdelen zijn als ANBI aangemerkt? 
Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van bovenstaande regeling moet je organisatie een 
beschikking van de Belastingdienst bezitten. De Belastingdienst ziet Scouting Nederland en de daarbij 
aangesloten regio’s en groepen voor scouts met een beperking als een groep met elkaar verbonden 
instellingen. Scouting Nederland heeft daarom een groepsbeschikking ontvangen. Een deel van de 
regio’s en Scoutinggroepen voor scouts met een beperking is via deze beschikking erkend.  
 
Op www.belastingdienst.nl is een overzicht te vinden van de organisaties die erkend zijn als Algemeen 
Nut Beogende Instelling.  
 
Hoe wordt een instelling door de Belastingdienst als ANBI aangemerkt? 
Niet van alle regio’s en groepen voor Scouts met een beperking is het verzoek ontvangen om erkend 
te worden als ANBI. De niet erkende groepen en regio’s kunnen geen gebruik maken van 
belastingvoordelen en hun vrijwilligers kunnen de niet gedeclareerde kosten niet als gift aftrekken bij 
de aangifte inkomstenbelasting.  
 
Niet geregistreerde groepen en regio’s kunnen nog steeds worden toegevoegd. Besluit je 
organisatieonderdeel toch erkend te willen worden als ANBI, voldoe je aan bovenstaande 
voorwaarden en wil je opgenomen worden op de groepsbeschikking van Scouting Nederland, dan kun 
je dit aanvragen via kennisnetwerk@scouting.nl. De aangesloten organisaties op de 
groepsbeschikking moeten voor de Belastingdienst identificeerbaar zijn. Scouting Nederland moet 
daarom beschikken over de naam, het adres en het fiscaal nummer van de organisatie welke erkend 
wil worden.  
 
Heeft een organisatieonderdeel nog geen fiscaal nummer, dan kan dit worden aangevraagd bij het 
belastingkantoor in de eigen regio. Hierbij wordt doorverwezen naar het formulier ‘Opgaaf Startende  
onderneming’, te vinden op de website van de Belastingdienst.  
 
Het kan zijn dat een instelling die bij een groepserkenning hoort, op een bepaald moment niet meer 
voldoet aan de vereisten. Alleen deze instelling verliest dan haar ANBI-status, maar de rest blijft deze 
status wel behouden. 
 
Aanvullende voorwaarden voor ANBI’s 
Vanaf 1 januari 2014 gelden er aanvullende voorwaarden voor ANBI’s. Deze hebben als doel het 
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. ANBI’s moeten op een eigen 
internetsite de volgende gegevens publiceren: 

 de naam van de instelling 

 het RSIN/fiscaal nummer 

 de contactgegevens 

 de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders 

 het beloningsbeleid 

 het beleidsplan 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:kennisnetwerk@scouting.nl
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 de doelstelling 

 een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

 een financiële verantwoording 
 
 
Meer informatie: 
Belastingregels ANBI:    www.belastingdienst.nl 
Infoblad giftenaftrek:   www.scouting.nl  
Infoblad schenken:   www.scouting.nl  
Programma ANBI opzoeken:  www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ 
Adressen belastingkantoren:  www.belastingdienst.nl 
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Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend 


