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ONDERWERP
Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, de Uitvoeringsregeling
schenk- en erfbelasting, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 5b, 5c en 5d van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen;
Besluit:
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ARTIKEL I
De Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, vervalt: 6.31, 6.33,.
B
De artikelen 41a tot en met 41d vervallen.
ARTIKEL II
De Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, wordt “17, tweede lid, 32, eerste lid, onder 8°, onderdeel e” vervangen
door: 17, tweede lid.
B
Artikel 4 vervalt.
ARTIKEL III
De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt “de artikelen 6, 8” vervangen door: de artikelen 5b, 5c, 5d, 6, 8.
B
Na artikel 1 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 1A
Voorwaarden algemeen nut beogende instellingen, sociaal belang behartigende
instellingen en steunstichtingen SBBI
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Artikel 1a
1. Een instelling wordt door de inspecteur aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
indien en zolang:
a. uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de instelling met
het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk heeft;
b. uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de instelling
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient;
c. uit de regelgeving van de instelling en de feiten blijkt dat een natuurlijk persoon noch een
rechtspersoon over het vermogen van de instelling kan beschikken als ware het zijn eigen
vermogen, met dien verstande dat de inspecteur, zo nodig onder door hem te stellen voorwaarden,
kan toestaan dat een steunstichting en de instelling of instellingen welke door deze stichting wordt
ondersteund, onderscheidenlijk worden ondersteund, over en weer kunnen beschikken over elkaars
vermogen als ware het eigen vermogen;
d. de instelling niet meer vermogen aanhoudt dan is aangegeven in artikel 1b;
e. de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt, ter zake van de door hen in die
hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een
vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld;
f. de instelling beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de instelling te
verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van
inkomsten, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan;
g. de beheerkosten van de instelling in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve
van het doel van de instelling;
h. uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een
gelijksoortige doelstelling, en
i. de administratie van de instelling zodanig is ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
1°. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling dat het
beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
2°. de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve van het
beheer van de instelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de instelling;
3°. de aard en omvang van de inkomsten van de instelling, en
4°. de aard en omvang van het vermogen van de instelling.
2. Een algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling commerciële
activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met
die activiteiten, in overeenstemming met artikel 1b, binnen een redelijke termijn geheel of
nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling.
3. De beschikking waarbij een instelling wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling kan terugwerken tot en met een voor dagtekening daarvan gelegen datum.
4. De inspecteur maakt het aanmerken van een instelling als een algemeen nut beogende instelling
op een daartoe geschikte wijze publiek bekend. Het niet meer als zodanig aanmerken wordt ook op
een daartoe geschikte wijze publiek bekendgemaakt.
5. Onder algemeen nuttige activiteiten worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: alle
activiteiten die erop zijn gericht om de doelstelling van een algemeen nut beogende instelling te
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verwezenlijken of te bevorderen. Activiteiten zijn geen algemeen nuttige activiteiten indien de
instelling het geheel van die activiteiten tegen commerciële tarieven verricht.
6. Onder commerciële activiteiten worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: alle
ondernemingsactiviteiten die met de ter beschikking staande middelen van de instelling worden
ontplooid met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de
instelling een positief resultaat te behalen.
Artikel 1b
1. Een algemeen nut beogende instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
instelling.
2. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld
in het eerste lid worden begrepen:
a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de
instelling zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking
verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden;
b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling
van die instelling, en
c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor
zover een instelling die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de
instelling.
3. De algemeen nut beogende instelling vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor
het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen.
Artikel 1c
Als staat als bedoeld in artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 3 o, en onderdeel b, van de wet en
als bedoeld in artikel 5c, onderdeel d, van de wet wordt aangewezen elke mogendheid waarmee in
de relatie met Nederland voor de heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
schenkbelasting en erfbelasting zonder beperkingen of voorbehouden de uitwisseling is geregeld
van gegevens, inlichtingen en gegevensdragers.
Artikel 1d
1. Een algemeen nut beogende instelling wordt door de inspecteur aangemerkt als een culturele
instelling, indien en zolang uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling
blijkt dat de instelling zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur.
2. De beschikking waarbij een algemeen nut beogende instelling wordt aangemerkt als een
culturele instelling kan terugwerken tot en met een voor dagtekening daarvan gelegen datum.
3. De inspecteur maakt het aanmerken van een instelling als een culturele instelling op een
daartoe geschikte wijze publiek bekend. Het niet meer als zodanig aanmerken wordt ook op een
daartoe geschikte wijze publiek bekendgemaakt.
Artikel 1e
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1. Bij een verzoek een categorie instellingen dan wel een groep van met elkaar verbonden
instellingen bij één voor bezwaar vatbare beschikking aan te merken als algemeen nut beogende
instellingen of als culturele instellingen (gemeenschappelijke aanwijzing), wordt in het verzoek
vermeld op welke instellingen het verzoek betrekking heeft.
2. Een instelling waarop een verzoek om een gemeenschappelijke aanwijzing betrekking heeft
maar die niet voldoet aan de voorwaarden voor aanmerking als algemeen nut beogende instelling,
wordt niet in de gemeenschappelijke aanwijzing opgenomen.
3. Een beschikking inzake een gemeenschappelijke aanwijzing kan met betrekking tot elk van de
aldus aangemerkte instellingen afzonderlijk worden ingetrokken, met ingang van het tijdstip
waarop die instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden. Het intrekken van die beschikking kan
terugwerken tot en met een voor dagtekening daarvan gelegen datum.
Artikel 1f
1. Een stichting kwalificeert als een steunstichting SBBI, indien en zolang:
a. uit haar statuten en feitelijke werkzaamheden blijkt:
1o. dat zij is opgericht uitsluitend met het doel om geld in te zamelen ter ondersteuning van een
bepaalde sociaal belang behartigende instelling die lid is van een landelijke, representatieve koepel
op het gebied van sport of muziek;
2o. dat het ingezamelde geld uitsluitend bestemd is voor een bijzondere investering of uitgave ter
gelegenheid van de viering door die instelling van haar 5-jarig bestaan of een veelvoud daarvan;
3o. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de onder 2 o bedoelde viering;
4 o. dat de leden van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaalt, ter zake van de door hen
in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen
dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld;
5o. dat de stichting het voor de in de onder 2o bedoelde viering ingezamelde geld besteedt in het
kalenderjaar van de bedoelde viering, het daaraan voorafgaande kalenderjaar of uiterlijk in het
kalenderjaar erna;
6o. dat bij opheffing van de stichting een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling, en
7o. het kalenderjaar dat zij als steunstichting SBBI wil kwalificeren;
b. de administratie van de stichting zodanig is ingericht dat daaruit blijkt:
1°. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de stichting dat het
beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden, en
2°. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het
beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de uitgaven van de stichting ten behoeve
van de in onderdeel a, onder 2o, bedoelde viering.
2. Bij de geldinzameling door de stichting wordt duidelijk aangegeven wat het doel is van de
inzameling, alsmede wat het aangewezen jaar, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 7o, is.
3. Per sociaal belang behartigende instelling kan slechts één stichting per viering als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel a, onder 2o, als steunstichting SBBI kwalificeren.
4. De inspecteur maakt het bestaan van een steunstichting SBBI op een daartoe geschikte wijze
publiek bekend.
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ARTIKEL IV
In de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 wordt in artikel 13a "aangemerkt als een instelling
als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001,”
vervangen door: aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling of als een culturele
instelling.
ARTIKEL V
Met betrekking tot een instelling die vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling door de
inspecteur is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, is, in afwijking van artikel 1a,
eerste lid, onderdeel h, tot de eerstvolgende wijziging van haar regelgeving, artikel 41a, eerste lid,
onderdeel h, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december
2011, van toepassing.

ARTIKEL VI
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers
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