
Update ANBI 

Vrijzinnigen Nederland heeft een groepsbeschikking ANBI, die valt onder het CIO convenant 
met de belastingdienst. Dit betekent dat de vereniging één ANBI beschikking heeft en dat de 
afdelingen daaronder vallen. Binnen de afspraken die het CIO heeft gemaakt met de 
belastingdienst wordt de landelijke organisatie geacht toezicht te houden op naleving van de 
ANBI-regels door de plaatselijke gemeenten, in ons geval, de afdelingen. Eveneens volgens 
de regels van het convenant kan een kerkelijke groepsbeschikking ook gebruikt worden voor 
verenigingen en stichtingen binnen de invloedssfeer van een kerkgenootschap. In afwijking 
hiervan heeft het landelijk bestuur vorig jaar al laten weten dat het dringend gewenst is dat 
er, mocht zich plaatselijk een dergelijke situatie voordoen, voor zo’n stichting of 
(sub)vereniging een eigen ANBI beschikking wordt aangevraagd. 
 
Per 1 januari 2014 is de publicatieplicht voor ANBI’s ingegaan, voor kerken is als 
ingangsdatum 1 januari 2016 afgesproken.  
Aanvankelijk was onduidelijk welke datum voor Vrijzinnigen Nederland van toepassing was. 
Mede op het advies van het CIO heeft het bestuur toen besloten om al per 2014 tot 
publicatie over te gaan. Na nader overleg is echter duidelijk geworden dat toch 1 januari 
2016 als ingangsdatum gehanteerd kan worden. Binnen het CIO is echter afgesproken dat de 
aangesloten kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen op 1 januari 2015 de zaken 
voor de ANBI publicatieplicht op orde zullen hebben. 
 
Omdat Vrijzinnigen Nederland van een eerdere datum zijn uitgegaan voldoen de landelijke 
vereniging en een aantal afdelingen al aan hun verplichtingen. Een controleronde heeft 
echter uitgewezen dat dat niet voor alle afdelingen het geval is of dat soms de gegevens niet 
volledig en juist vermeld worden. Voor de goede orde volgen hieronder nog een keer de 
afspraken die hierover vorig jaar gemaakt zijn en wordt een checklist van de te publiceren 
gegevens bijgevoegd. 
 
De landelijke website heeft een hoofdstuk ANBI, waar de gegevens van de landelijk 
vereniging staan, voor de afdelingen wordt voor zover mogelijk doorverwezen naar de 
plaatselijke website. Afdelingen die hun ANBI gegevens nog niet gepubliceerd hebben 
vragen we: 
 

 Als ze zelf in staat zijn om de gegevens op de eigen website te zetten dit z.s.m. te doen 
en te melden aan het landelijk bureau dat men dit doet. 

 Als ze hulp nodig hebben om het op hun website te zetten, dit z.s.m. bij het landelijk 
bureau te melden. 

 Als ze geen eigen website hebben, worden de gegevens landelijk gepubliceerd. Zij geven 
de gevraagde informatie z.s.m. door aan het landelijk bureau. 

 
De belastingdienst is begonnen met het controleren van de ANBI’s die per 1 januari 2014 
moesten publiceren. Organisaties die niet aan hun verplichtingen voldoen hebben de ANBI-
status al verloren. Het landelijk bestuur verzoekt u dus dringend u te houden aan de binnen 
het CIO afgesproken datum 1 januari 2015. Dan is zeker dat alles op tijd in orde is.  
 



De afdelingen die al publiceren herinneren we eraan dat een aantal gegevens jaarlijks 
vernieuwd moet worden. Zie hiervoor ook de checklist. 
 
Als u nog nadere informatie wilt, kunt u terecht bij het Landelijk Bureau. 
 

 


