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Nadere invulling publicatieplicht ANBI 

Op 12 juli jl. is de wijziging van de uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijks-
belastingen 1994 gepubliceerd in de Staatscourant. Als gevolg daarvan geldt voor ANBI’s 
per 1 januari 2014 een elektronische publicatieplicht. Deze publicatieplicht geldt ook 
voor culturele ANBI’s. 
 
De Belastingdienst heeft de bij haar bekende ANBI’s inmiddels schriftelijk geïnformeerd 
over de nieuwe aanvullende regels. Die informatie was ons inziens ontoereikend. In 
deze nieuwsbrief zullen wij ingaan op de per 1 januari 2014 geldende publicatieplicht en 
een aantal relevante vragen waar de Belastingdienst geen antwoord op geeft. 
 

Publicatie gegevens via internet 
De volgende gegevens van de ANBI moeten via het internet bekend worden gemaakt:  

- de naam van de instelling;  
- het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer (RSIN);  
- de contactgegevens van de instelling;  
- de doelstelling van de instelling; 
- een (beknopt) beleidsplan waarin is weergegeven op welke wijze de ANBI van 

plan is om in de komende jaren haar doelstelling te verwezenlijken;  
- de bestuurssamenstelling (functies en daarbij toegekende bevoegdheden);  
- het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel, waarbij in de regel 

volstaan kan worden met een verwijzing naar de van toepassing zijnde CAO of 
salarisregeling;  

- een (beknopt) jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten; en  
- een financiële verantwoording.  

 

Keuze website 
De ANBI kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren, maar mag daar-
voor ook gebruik maken van bijvoorbeeld de website van een brancheorganisatie 
waarbij de ANBI mogelijkerwijs is aangesloten.  
 
Verstegen accountants en adviseurs ontwikkelt momenteel een website waarop ANBI’s 
de vereiste informatie kunnen publiceren. Publicatie van de vereiste informatie op een 
aparte website kan aantrekkelijk zijn. Een voorbeeld is een theater die over de ANBI-
status beschikt. Het theater informeert bezoekers via zijn website o.a. over de huidige 
en toekomstige theatervoorstellingen. Voor bezoekers van deze website is informatie 
over o.a. de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van het in dienst zijnde 
personeel niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor bezoekers van een website van een 
zorginstelling. Zij zoeken naar informatie over o.a. de diensten die de zorginstelling 
aanbiedt. Informatie over het beloningsbeleid is dan niet noodzakelijk.  
 
De ANBI-lijst op de website van de Belastingdienst zal te zijner tijd worden aangevuld 
met het internetadres waarop de informatie over de ANBI kan worden gevonden. De 
Belastingdienst zal daartoe in het najaar uw internetadres opvragen. Dit betekent dat u 
in het najaar moet hebben besloten op welke website de informatie over uw ANBI 
wordt gepubliceerd. Deze website moet uiterlijk 1 januari 2014 toegankelijk zijn voor het 
publiek. 
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Sancties 
Indien een instelling in gebreke blijft om de vereiste informatie op het internet te 
plaatsen, wordt de ANBI-status geweigerd of ingetrokken.  
 
Als aanvullende maatregel wordt er bovendien een meldpunt ‘Misbruik ANBI’ ingesteld 
waar burgers en organisaties anoniem een “klacht” kunnen indienen als zij twijfels 
hebben over uw ANBI. 
 

Toelichting publicatie contactgegevens van de ANBI 
Deze te publiceren contactgegevens zijn de gegevens met betrekking tot de bereikbaar-
heid van de ANBI, zoals het vestigingsadres, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. 
De staatssecretaris heeft opgemerkt dat het voor bepaalde ANBI´s niet wenselijk is dat 
het vestigingsadres van de instelling openbaar wordt gemaakt. Bijvoorbeeld ingeval een 
ANBI vanuit een privéadres wordt bestuurd en de contactgegevens herleidbaar zijn tot 
natuurlijke personen. In dergelijke gevallen kan worden volstaan met een postadres.  
Er kan bijvoorbeeld een postbus worden aangevraagd. De kosten van een postbus bij 
post PostNL bedragen circa € 160 per jaar (in het eerste jaar is een entreeheffing van  
€ 39 verschuldigd).  
 

Toelichting publicatie bestuurssamenstelling 
Bij de publicatie van de bestuurssamenstelling gaat het om het statutaire bestuur. Naast 
de functies waaruit het bestuur is samengesteld en de daarbij toegekende bevoegd-
heden, moeten de namen van de bestuurders worden gepubliceerd.  
 

Hierbij zij opgemerkt dat een uitzondering geldt voor:  
- namen van bestuurders voor wie de inspecteur ontheffing verleent, omdat is 

aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de 
persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden; 

- de namen van de bestuurders van kerkgenootschappen. Op grond van de privacy-
wetgeving mag de geloofsovertuiging van enig persoon namelijk niet worden 
bijgehouden.  

In deze gevallen hoeven slechts de functies te worden gepubliceerd. 
 

Toelichting publicatie beloningsbeleid 
Voor het beloningsbeleid wordt gedoeld op zowel de beloning van de leden van het 
orgaan dat het beleid bepaalt, als het personeel van de ANBI.  
 
De leden van het orgaan dat het beleid bepaalt mogen geen andere beloning ontvangen 
dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. 
Dit staat los van de beloning die zij eventueel ontvangen voor de dagelijkse werkzaam-
heden bij de instelling. 
 
Voor het beloningsbeleid van het eventuele personeel kan worden volstaan met een 
verwijzing naar een van toepassing zijnde cao of salarisregeling.  
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Toelichting publicatie financiële verantwoording 
De publicatie van de financiële verantwoording houdt in dat vanaf 1 januari 2014 de 
financiële verantwoording van boekjaren na 31 december 2011 elektronisch gepubli-
ceerd moet zijn. De financiële verantwoording voor het boekjaar 2013 dient uiterlijk  
1 juli 2014 openbaar te zijn. 
 

Een financiële verantwoording houdt in: een balans en de staat van baten en lasten met 
een toelichting. De staat van baten en lasten is te vergelijken met de winst- en 
verliesrekening en geeft inzicht in de baten en lasten van de ANBI. Er is gekozen voor de 
terminologie “staat van baten en lasten”, omdat deze een meer eenvoudige vorm kan 
hebben dan een winst- en verliesrekening. Een eventuele controleverklaring hoeft niet 
te worden gepubliceerd. 
 

Volgens de wetgever bevat een betrouwbare staat van baten en lasten in elk geval de 
volgende informatie: 

- de kosten van beheer; 
- opbrengst fondsenwerving; 
- opgave totaal ontvangen donaties; 
- opbrengsten uit ontvangen nalatenschap(pen); 
- personeelsbeloningen. 

 

Voor zuivere vermogensfondsen (en kerkgenootschappen) heeft de wetgever een 
zogenoemde ‘beperktere’ publicatieverplichting geïntroduceerd. 
 

Onder een zuiver vermogensfonds moet volgens de staatssecretaris worden verstaan 
een instelling die niet actief geld of goederen werft onder derden en die het aan hen ter 
beschikking staande vermogen of opbrengsten daarvan uitsluitend, of nagenoeg 
uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling.  
 

Op grond van de bovenstaande omschrijving zouden veel ANBI’s als zuiver vermogens-
fonds kunnen worden aangemerkt. Op basis van de parlementaire geschiedenis en het 
spraakgebruik moet ervan uit worden gegaan dat slechts sprake is van een zuiver 
vermogensfonds, als de enige activiteit het beheren en beleggen van vermogen is. 
Indien de entiteit tevens andere activiteiten ontplooit, is geen sprake van een zuiver 
vermogensfonds. Een zorginstelling of een vriendenstichting is dan geen zuiver 
vermogensfonds. Een voorbeeld van een zuiver vermogensfonds is een stichting die een 
uit een nalatenschap verkregen vermogen beheert en alleen de opbrengsten uit de 
beleggingen besteedt conform haar statutaire doelstelling.  
 

Een zuiver vermogensfonds is niet verplicht om een balans te publiceren. Het ver-
mogensfonds kan volstaan met de publicatie van een verkorte staat van baten en lasten. 
In de staat van baten en lasten dienen de daadwerkelijke bestedingen inzichtelijk te 
worden gemaakt. Dit is de zogenoemde beperking van de publicatieverplichting.  
 

Er is voor de zuivere vermogensfondsen echter ook een uitbreiding van de publicatie-
plicht ten opzichte van overige ANBI’s. Zuivere vermogensfondsen dienen tevens een 
overzicht van de voorgenomen bestedingen te publiceren. 
 

Contact 
Heeft u aan de hand van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u 
contact opnemen met Angélique van Horik (bereikbaar via 078-648 15 55). 


