Belastingdienst

Aanvraag beschikking
Algemeen nut beogende instelling

ltel

Met ditformulieÍvraagt u een beschikkingAlgemeen nut beogende

Ook status culturele

ínstelling (ANBr) aan. Met deze beschikking merktde Belastingdienst

Met dit formulier kunt u ook de status culturele lNBt aanvragen.
Uw instelling moet dan voor minstens 9o?o op cultureel gebied actief

een instelling of meeÍdere instellirrgen aan als nruer.

aanvngen?

ziin. Wilt u naast de aanwijzing als nr{sr ook de status culturele *Ner

Giften aan nner'szijn aftrekbaar voor de inkomstenbelastingof de

aanvragen? Vul dan ookvraag z in.

vennootschapsbelasting. Ook komen rruer's onder bepaalde voorwaarden in aanmerkingvooreen vrijstellingvan de erf'en schenk-

Beleldsplan en statuten

belasting de overdrachtsbelasting en voor een verminderingvan

Stuur altiid het actuele beleidsplan van uw (culturelelarvel mee

de energiebelasting. U kunt dit

formllier gebruiken voor zowel

met uw aanvraag. Anders nemen wij die niet in behandeling.

één instelling als een groep instellingen.
ls uw

instellingopgerichtvóór r juli zor4? Stuurons dan ook een

Groepsbeschikking aanvragen?

kopie van de originele oprichtingsakte, inclusiefde staïuten. Zijn de

Vraagt u een beschikking aan om meerdere instellingen in één keer

statuten na de oprichtinggewijzigd? Stuur ons dan ook de wijzigingen.

aan te wijzen als EHar? Zij krijgen dan een zogenoemde groeps-

een groepsbeschikking gelden devÍagen voor elke instelling die bij

Invullen en opsturen
U kunt deze aanvraag op uw computer invullen en daarna afdrukken.
Stuurde volledig ingevulde en ondertekende aanvraagen alle

de groep hoort. Vermeld in een bijtage de volgende gegevens van alle

bijlagen naar:

beschikking. Dit kan alleen bij een speciÍieke categorie instellingen,
of een groep met elkaar verbonden instelling€n. Bij de aanvraagvan

instellingen die bij de groep horen:

-

de naamvan de instelling

Belastingdienst/Kantoot Eindhoven

hetvestigingsadres
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het
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hetinternetadres
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u ook

voor de overkoepelende instelling een beschikking aan-

U
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I

weken berichtvan ons.

vragen? Vermeld dan ook de gegevens van deze instelling in de bijlage.

Vulbij een aanvraogvoaí een grcepsbeschihhing de gegatensinvon de alnvragendeinstel,ing
RSIN oÍfiscaal nummer

'9.S.8.5.9.6

istichting Vrienden van Ed

Naam van de instelling
Andere naam waaronder
de instelling bekend is
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Naam van de contactpersoon
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Telefoon num mer contactpersoon

Adresvan de instelling (oívín eenvan debestuurdersolsophetodresvon deinstelling
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pastbaorgd hanwrden)

Tetterodestraat 19

Streaten huisnummer
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I

a

rnàiËËuoiaàien van óá'tËïpàtie ërilriiËóiàtiáin

Omschrijf het doel van de
instelling.

tËsámdËils;$ drsonen

i

,m-el,.eÊÍ.I?ní!sggilt.Sg.sp-E-ë.-e.ntr*9p-ms9..r.g.ri.?g.t1st9-rEF-tï9._q.gHp-iq..qÊ$:EgP!:-.h_ëJ'

Zie da toetí(hting

iter.beschikking stellen van financiële middelen benodigd voor deze
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ls de ínstelling een stichting, een

vereniging een publiekrechtelijk

Xtt

Nee

Xi I'

Nee

xi

ra

Nee

Xt.

Nee

Xi

ta

Nee

Xi

t,

Nee

rechtspersoon of een kerketijke instelling? Zie de toelichting bii vroog 1b.

lc

Zijn alle algemeen nuftíge activiteiten van de instelling samen feitelijk
en volgens de regelgwing van de instelling zonder winstoogmerk?
Zie detoelichting bijvraog rc

'td

Dienen de activiteiten van de instelling Íeitelijk en volgens de regelgevingvan de instellingvoor 9o% of meer het algemeen belang?
Zie de toeli chti n g

b ij

vr a o g

fi .

De instelling, bestuurders, managers of gezichtsbepalende personen

mogen nietzijnveroordeeld voor het plegen van een misdrijf.
Voldoen de instelling en al deze personen aan die integriteitseis?
zie de toeliáting bíj vraag w.

'lf

ls

voldoende gewaarborgd dat een natuurliik- ofeen rechtspersoon

niet oververmogen van de instelling kan beschikken alsof het zijn eigen

vermogen
1g

is? Zie de toelichïing bij vroag

{.

De bestuurders van de instelling krijgen geen beloning voor hun

werk

Voldoet de instelling aan deze voorwaarden? Zie de toelichting bij vroag ry.

'th

Voldoet de instelling aan de publicatieplicht? Ats u geenwerhende

Xtt

Nee

Xt.

Nee

internetJite hebt rnetdaarop dejuiste gegevens,hon uw instelling geen
AívBr-stotus

1i

ft

r,jgen. Zie de toelichting bíj vroog rh.

Wordt bij de opheffingvan de instelling het vermogen dat overblijft
feitelijk en volgens de regelgeving van uw instelling besteed aan een
ANBr

1i

met een soongelijk doel? Zie detoelichting bíjvroaglj.
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Afwijkende ingangsdatum
Normoal gaprohen merhen wij de instelling dan als een enu vanaf de dutum
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Wilt u dst wij uw instelling oanwrjnn

als een culturele

ensÈ

Beanwoord don de volgende vrogen. Zie de Uelíehting bij vroog

z
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ls de instellingvoor minstens 9oo/o actief op cultureeÍgebied?

2b

Wilt u datwij de instellingaanwijzen als een culturele Nugf

ra
ra

Xra

Hebt u hetformulier naarwaarheid ingevuld?

Naam ondertekenaar

il.C. Verlaat

Functie ondertekenaar

Voozitter Stichting vriendên van Ed
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Nee
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Datum
Handtekening
Schnjf

hinnenhavaí

Letop!
Denht u eroon het artuele beleidsplon en wentuele andere bijlogen

mu te sturen? Alleen don nemen wij uw aanwoag in behondeling.

Ookverkeerd ingwulde formulieren hunnen wíj helo os niet in behandeling nemen.
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Aan welke voorwaarden moet een nilsl voldoen?

Bij de aanvraag van een groepsbeschikking gelden de vragen

Behalve aan de voorwaarden uit dit aanvraagformulier en de

elke instelling die tot de groep behoort. Vermeld in een bijlage van

toelichting moeteen nnsr ookvoldoen aan de volgende belangrijke

alle instellingen die bijde groep horen:

voorwaarden:

- denaamvan de instelling
- hetvestigingsadres
- hetnsrn of fiscaal nummer
- hetinternetadres

-

De kosten van beheer moeten in een redel$ke verhoudíng staan

totde uitgaven

die de

instellingdoetvoor hetdoel van de instelling.

Wat een 'redeli,ike verhouding' is,

is

gezien de diversiteit van de

instellingen maatwerk Deze verhoudingmoetwel bliiken uitde
administratie.

-

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijker-

wijs nodig

is

voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden

van de instelling. Hetvermogen dat in elkgeval

aangehouden

-

-

magworden

ïoelichting bii dc wigên
Vraag u een groepsbeschikkingaan? Dan gelden devragen voor
elke instelling die bij de groep hoort. Lees in datgeval 'instellingl

als'instellingen'.

is:

ra

Vermogen verkregen uit nalatenschappen ofschenkingen,

Bij vraag

waarb'rj is bepaald dat datvermogen in stand moet blijven als

Als u een aanvraag doet voor een groepsbeschikking moeten de

stamvermogen. De rendementen uit dit vermogen moeten wel

instellingen die tot de groep behoren, dezelfde doelstellingen

worden aangewend voor het beoogde doel.

hebben, lnstellingen kunnen ons vragen ze aan te wijzen als

Vermogen waarvan de instandhoudingvoorwloeit uit de doel-

lnstellingen díe hieryoor in aanmerking komen, zijn kerkelijke,

stelling van de instelling. Voorbeeld: de doelstelling van de

levensbeschouwelijke, charitatiwe, culturele en wetenschappelijke

instellíng is hetin stand houdenvan een kerkgebouw

ofland-

goed. Het bezitvan een kerk of landgoed komt dan voort uit de

nlat.

instellingen en instellingen die op een andere rnanier bijdragen aan

hetalgemeen

nul

doelstelting.

-

Vermogen dat nodig

is

om de activiteiten van de instelling te

ondersteunen, zoals een pakhuis of kantoorpand.

-

De

instellingmoeteen adminístratie bijhoudenwaaruitookhet

Bij vraag

rb

Een publiekechteliikrechtspersoon

iseen overheidsinstantíe,
bijvoorbeeld een gemeente of een waterschap.

volgende blijkt:

- de aard en omvang

van de toegekende onkostenvergoedingen

-

en/ofvacatiegelden aan de afzonderlijke leden van het bestuur
de aard en omvang van de kosten van beheer, en de andere
kosten die de instelling heeft gemaakt

-

de aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden

Bij vraag rc
Een nner mag geen

deze activiteiten kan geen aHar zijn.

Êen nruer mag wél

vermogen van de instelling

winst maken met haar algemeen nunige

activiteit€n. Een instelling die commerciêle tarieven vraêgt voor

winst maken uit een commerciële activiteit, naast

de algemeen nuttige activiteiten. Voorwaarde is wel dat de winst

Wij toetsen de instelling aan alle voorwaarden.

uit

de commerciële activiteiten ten goede komt aan het algemeen nut.

Op belastingdienst.nfanbi kunt u de voorwaarden nalezen.

Sijvnagrd
moet

Gegevens instelling

Ten minste gooÁ van de werkzaamheden van de instelling

op belastingdienst.nl staateen overzichtvan instellingen dieziln

gerichtzijn op hetalgemeen belang. Als de instelling de belangen van

aangewezen als eNet. ln dit

officiële naam, Misschien

overziót staan de instellingen onder hun

is de

instelling bij het publiek beter bekend

één of enkele families behanigtof die van een beperkte groep leden,
dan dient de instelling niet het algemeen belang. Dit is bijvoorbeeld

onder een andere naam. Als u deze andere naam ook opgeeft,
nemen wij die ook op in ons overzicht. Donateurs kunnen dan

het geval bij een personeelsvereniging.

makkelijker de instelling vinden.

Bijvraagre

Vraa$ u een groepsbeschikkingaan?Vermeld dan in een biilage
behalve de officiële namen ook de andere namen waaronder de

zijn, mag geen twijfel bestaan. Als de instelling een bestuurdet een

instellingen bekend zijn.

onherroepelijk

Over de integriteit van een nNB en de mensen die daarbij betrokken

leidinggevende of gezichtsbepalend persoon de afgelopen vier jaar
is

veroordeeld voor een misdriif dan wordt de

instelling niet aangemerkt als

nruar.

Het gaat dan om een veroordeling voor het opzettelijk plegen van een

Groepsbeschikking aanvngen
Vraagt u een beschikking aan om meerdere instellingen in t keer
aan te wiizen als euar? Zil kriigen dan een zogenaamde groeps-

misdrijf als bedoeld in artikel 67, lid t Wetboekvan Strafuordering;

beschikking. Elke instelling moet aan alle voorwaarden voldoen.

- het misdrijf is gepleegd

kunt alleen een groepsbeschikking aanvragen bij een specifieke
categorie instellingen, of een groep met elkaarverbonden
U

instellingen. Bijvoorbeeld de instellíngen die horen bij de
Vereniging Openbare Bibliotheken. Bij hetaanvragen van een
groepsbeschikking moet aangegeven worden welke instellingen

onder de groep vallen.

en:
in de hoedanigheid van bestuurdel

feiteliik

leidinggevende of gezíchubepalend persoon van de instelling;

- nog geen vier iaren z'rjn verstreken sinds de veroordeling en
- hetmisdrijf gezien eijn aard of desamenhang met andere door de
nuer of genoemde personen begane misdrijven een ernstige

inbreuk op de rechtsorde oplevert.

05 van 05

Het genoemdewetsartikel omvat alle misdrijven waarvoor een bevel

Bijvnagri

totvoorlopige hechtenis kan worden gegeven.

ln de statuten van de instelling moet zijn vastgelegd dat bij opheffing
hetvermogen dat overblijftwordt besteed aan een ANBI met een

Bijtwijfel over de integriteit van een persoon of de instelling kunnen

soortgelijk doel.

wii vragen om een Verklaring Omtrent Gdrag (voc). Voor informatie
over de voc. zie www.justis.nl.

Siivraagtf
Een natuurlijk pergoon

ofeen rechupersoon (bíjvoorbeeld een bv)
mag geen doorslaggevende zeggenschap hebben over hetvermogen

Regelmatig zien wij in statuten staan dat het geld dat overblijft na
opheffing 2oveel als mogelijK wordt besteed aan een ANsl met een
soortgeliike doelstelling. Wij wízen de aanvraag af ats uw instelling
een dergelijke formulering in de statuten heeft opgenomen.
Het

is

van belang dat het volledige bedrag dat overblijft wordt

van de instelling. Een bestuurvan minimaaldrie onafhankelijke
personen waarborgt dat die persoon niet over het vermogen kan

besteed aan een ANH met een soortgelijke doeÍstelling. Vermogen
van bijvoorbeeld een theater moet na opheffing van de lruer

beschikken alsof hetzijn eigen vermogen is. Er is sprake van
onafhankelijke personen als zij geen enkele onderlinge relatie

worden besteed aan een theater Twijfelt u ofde statuten aan alle
voorwaarden voldoen? Dan kan een notaris u misschien helpen.

hebben, zoals een familieband of een zakelijke relatie.

Bijvraagrj
Ook is het niet toegestaan dat er onvoldoende bestuurders zijn.
ls er een vacature? Dan

moet die bínnen

3 maanden zijn

vervuld.

Als de instelling al bestond op r januari van het jaar waarhr u de

aanvraag doet, kan de instelling met terugwerkende kracht tot
januari van datzelfde kalenderjaarworden aangemerktalsrruer.

r

Al deze zaken moet u vastleggen in de statuten yan uw instelling.
Een nieuw opgerichte instelling, die binnen één jaar na oprichting

Bijwaagrg
mogen voorde beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning

pet terugwerkende kracht tot de datum van oprichting worden aangemerkt
alslt,rsr. ln beide gevallen geldt dat de instelling pas een mlar isvanaf

krijgen. Zij mogen eventueelwel een onkostenvergoeding en

het moment dat de instelling voldeed aan de eisen voor een ANBt.

een vezoek doet om aangemerK te worden als lnet, kan

Het bestuurvan de instelling bepaalt het beleid. De bestuursleden

vacatiegeld krijgen. Als de instelling een raad van toezicht heeft
die het bestuur controleeÍt, bepaalt de raad van toezicht het beleid.
ln de statuten van de instellingen moetdit beloningsbeleid ookzijn

Een afivijkende ingangsdatum is ook mogeliik bij bijzondere
omstandigheden, zoals bijeen oprichtingvan een instelling bii
testament.

vastgelegd.

Biiwaagth

Pas alswij de instelling hebben aangemerktalsaNBl, kunt u
gebruikmaken van de fiscale voordelen. Het is mogelijk dat nier

Een ntler heeft een publicatieplicht. Zij moet reeds bij de aanvraag

alle instellingen in een groep aan de atsr-voorwaarden voldoen.

via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen

Een instelling die niet aan de voorwaarden voldoet" nemen

boekjaar openbaar maken:

niet op in de groepsbexhikking

*

wij

de naam van de instelling

- het nstufiscaal nummer
- de contactgegevens
- de doelstelling
- het beleidsplan
- de bestuurssamenstelling
- de namen van de bestuurders
- hetbeloningsbeleid
- een verslagvan de uitgeoefende
- een fi nancièle veÍantwoording

Eijvraagl
De vragen

a: en zb hoeft u alleen te beantwoorden als u naast
wilt aanvragen.

de aanwijzing als nNer ook de status culturele ruusl

Uw instelling moet daarvoor minstens goo/o actief zijn op cultureel
gebied.

Vooóeelden van culureh in*ellingen
actiyiteiten

Culturele instellingen zijn instellingen die actiefzijn in beeldende
kunst, bouwkunst, erfgoed, dans, film, letteren, (pop)muziek, theater
of vormgeving. Hierondervallen bijvoorbeeld musea, archieven,

tetopl
De gegevens die de instellíng publiceert mogen

in het Engels, Duits of Frans ziin.

ook

archeologische instellingen, monumentenzorg, theatergroepen,
schouwburgen, bibliotheken, fi lmhuizen, (pop)podia, lettereo-,
pop- en Íilmfestivals en architectuurcentra.

Meerinformatie
Kijk op belastingdienst.n/anbi voor meer informatie over de

voorwaarden en uitzonderingen.

