
BIJLAGE bij checklist controle naleving ANBI voorwaarden 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Sinds 1 januari 2008 heeft de Unie van Baptistengemeenten in Nederland de groepsbeschikking waarmee zij 

wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze groepsbeschikking is tevens geldig voor al 

haar aangesloten plaatselijke gemeenten. Ook stichtingen die voldoen aan de generale regeling stichtingen en 

een algemeen nuttige doelstelling hebben kunnen onder deze groepsbeschikking vallen. 

Een ANBI moet aan een aantal voorwaarden voldoen om aangewezen te zijn als ANBI. Dit geldt dus ook voor de 

kerkgenootschappen. 

• De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang, Aangenomen wordt dat “religie en 

spiritualiteit ”een algemeen nuttige doelstelling is. Dit is vastgelegd in de algemene wet rijksbelastingen. 

• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Dit wordt 

eveneens verondersteld voor kerkgenootschappen te gelden.  

• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling zijn betrokken, voldoen aan de 

integriteitseisen zijnde: 

a. de instelling of de mensen die daarbij rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of   

    het gebruik van geweld; 

b.. Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4  

     jaar niet zijn veroordeeld. 

Dit zijn punten om rekening te houden bij het aanzoeken van kerkenraadsleden en collegeleden. 

 

• de bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling 

beschikken alsof het hun eigen vermogen is. 

 

• De Instelling mag niet meer vermogen aanhouden dat redelijkerwijs nodig is voor het werk van de 

instelling. Daarom moet het vermogen beperkt blijven, Voor kerkelijke instellingen geldt dat  historisch 

verkregen vermogensbestanddelen in stand kunnen blijven. En ook is het verstandig om in de financiele 

paragraaf van het beleidsplan een toelichting te geven op aanwezige vermogensbestanddelen en hoe 

deze worden ingezet, 

 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden; 

 

• De instelling heeft een actueel beleidsplan; 

 

• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

 

• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteedt aan een ANBI met een soortgelijk doel.  

Op basis van statuten van Unie en aangesloten gemeenten en stichtingen is geregeld dat bij opheffing 

van de gemeente de nog aanwezige baten worden overgedaan aan de Unie. 

 

• De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. Op basis van Statuten en Reglementen van 

de aangesloten gemeenten regelen zij de uitvoeringsbepalingen en richtlijnen voor de gemeente 

 

• De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 

 

Naast de voorwaarden voor de ANBI status, moet -ook door kerkgenootschappen en dus voor wat betreft de Unie 

de aangesloten gemeenten- sinds 1 januari 2016 worden voldaan aan de transparantievereisten. Een ANBI 

moet op een internetsite een aantal gegevens publiceren. De teksten voor  onderdelen van de Unie zijn te vinden 

op de website van de Unie (www.baptisten.nl) 

De eisen t.a.v. de publicatieplicht betreffen: 

• De naam van de instelling 

• Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 

• Het post- of bezoekadres van de instelling 

http://www.baptisten.nl/


• Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

• De hoofdlijnen van het beleidsplan 

• De functie van de bestuurders (N.B. de namen van de bestuurders van kerkelijke instellingen behoeven 

niet vermeld te worden) 

• Het beloningsbeleid 

• Een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 

• Een financiële verantwoording 

• Kerkgenootschappen moeten de volgende informatie financiële verantwoording publiceren: 

Een verkorte staat van baten, lasten en toelichting 

Een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema 

Een overzicht van voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop 

NB. Elk jaar, voor 1 juli van dat jaar, dienen deze financiële gegevens te worden geactualiseerd. 

Gezien de structuur van de Unie, waarbij iedere aangesloten gemeente zelfstandig is, dient een 

controlecommissie na te gaan of aan de voorwaarden van de ANBI-regeling wordt voldaan. 

Zie daarvoor de modellen: 

• Checklist controle ANBI 

• Verslag ANBI-controle 

    

 

 

  

  

 

 

 


