
GIFTENAFTREK en ANBI-REGELING 

Toelichting en voorwaarden 

 

In 2008 is de fiscale regeling betreffende de giftenaftrek veranderd. Achtergrond van deze 

verandering is de noodzakelijke afstemming van wetgeving tussen de landen die lid zijn van 

de Europese Unie. Door die afstemming wordt ondermeer bereikt dat giften door inwoners van 

Europa aan specifiek aangewezen instellingen fiscaal aftrekbaar zijn, ongeacht de 

vestigingsplaats van de betreffende instelling. Daartoe worden deze instellingen door de 

belastingdienst van het land van vestiging op een speciale lijst van aangewezen instellingen 

geplaatst. 

In Nederland worden deze instellingen ANBI’s genoemd: Algemeen Nut Beogende 

Instellingen. De Wet Inkomstenbelasting 2001 beschrijft een ANBI als “een door de inspecteur 

als zodanig aangewezen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, 

wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen”. 

Giften zijn alleen fiscaal aftrekbaar indien ze zijn gedaan aan een instelling of organisatie die 

als ANBI zijn aangewezen. Op de website van de belastingdienst is de lijst van aangewezen 

ANBI’s te raadplegen. Zie hiervoor de instructie in het kader onderaan deze toelichting.  

 

Verenigingen, stichtingen maar ook kerkgenootschappen kunnen een ANBI zijn. Het landelijk 

verband van De Gereformeerde Kerken in Nederland [de belastingdienst noemt dit een 

“koepel”] is per 1 januari 2008 bij Groepsbeschikking in zijn geheel aangewezen als ANBI. 

Om te voorkomen dat elke plaatselijke kerk een erkenning als ANBI zou dienen aan te vragen 

is namelijk door het Ministerie van Financiën o.a voor de kerkgenootschappen een speciale 

regeling vastgesteld die inhoudt dat aan een groep van kerkgenootschappen een 

groepsbeschikking wordt verleend. Alle plaatselijke kerken die tot ons kerkverband behoren 

vallen onder deze groepsbeschikking. 

De groepsbeschikking geldt eveneens voor “alle zelfstandige onderdelen en lichamen met 

een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloedssfeer van het 

kerkgenootschap bevinden.” 

Het “zich bevinden binnen de invloedssfeer van” kan worden afgeleid uit doelstelling, wijze 

van benoeming bestuurders, bestemming financiële middelen ook na opheffing en de relatie 

met het kerkverband van of bij het betreffende onderdeel of lichaam. In het kader van de 

afgegeven groepsbeschikking is met het Ministerie van Financiën afgesproken dat wij jaarlijks 

een exemplaar van het Handboek aan de belastingdienst toezenden. 

Om deze reden is het van groot belang dat vermeldingen in het Handboek van plaatselijke 

kerken en alle binnen ons kerkgenootschap werkende instellingen, commissies en organisaties 

die voldoen aan de het criterium van  “zich bevinden binnen de invloedssfeer van”die giften 

en/of legaten ontvangen of redelijkerwijs kunnen verwachten, juist en volledig zijn. Verdere 

informatie over de ANBI-regeling is te vinden op de website van de Vereniging Steunpunt 

KerkenWerk [www.steunpuntkerkenwerk.nl]. 

 

Aan het voeren van de ANBI-status zijn administratieve verplichtingen verbonden. Zo is het 

noodzakelijk dat er een adequate financiële administratie aanwezig is en dat jaarlijks een 

begroting en een financieel jaarverslag worden opgesteld. De jaarrekening dient ook 

onderwerp van kascontrole [intern] of accountantscontrole [extern] te zijn. 

Op de hiervoor vermelde website van SKW zijn modellen te vinden voor het voeren van de 

administratie, het inrichten van de jaarrekening en het uitvoeren van een kascontrole. 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/


In deze kascontrole-instructie zijn ook vragen opgenomen om te toetsen of de kerk of instelling 

voldoet aan de ANBI-voorwaarden. 

Het hanteren van voornoemde modellen en instructie wordt dringend geadviseerd door 

zowel deputaten Financiën& Beheer als door SKW. 

Vragen over de ANBI-regeling en de reikwijdte van de Groepsbeschikking kunnen gericht 

worden aan j.g.de.kimpe@freeler.nl, lid van onderstaand deputaatschap. 

 

Deputaten Financiën en Beheer 

Kampen, 10 november 2012 

 

Het raadplegen van de website van de belastingdienst gaat als 

volgt: Stel dat u de plaatselijke kerk wilt opzoeken. Deze valt 

onder de hierboven beschreven Groepsbeschikking. 

Inloggen op http://www.belastingdienst.nl/giften 

- Klikken op “ANBI zoeken” 

- Klikken op “Nu naar Programma ANBI opzoeken” 

- Bij aanduiding instelling invullen “groepsbeschikking 

Gereformeerde Kerken in Nederland” 

- Bij vestigingsplaats niets invullen 

- Klikken op “zoek” 
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