
  

 

 

SBBI-status, ja of nee? 
 

 

Behalve met de ANBI-status kan een organisatie fiscaal voordeel krijgen met de SSBI-

status. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Uw organisatie komt in 

aanmerking voor een SBBI-status als zij vooral de individuele belangen van de leden 

of een kleine doelgroep behartigt, maar ook maatschappelijke waarde heeft.  

Let wel: ANBI en SSBI zijn niet complementair; het is dus of-of. 

 

Een organisatie heeft maatschappelijk waarde als de activiteiten bijdragen aan: 

 de individuele ontplooiing van de leden 

 de samenhang van de samenleving 

 een gezondere samenleving 

 

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE SSBI’S 

 zangkoor 

 dansgroep 

 muziekvereniging 

 harmonievereniging 

 sportorganisatie 

 jeugdgroep 

 buurtvereniging 

 hobbyclub 

 kindervakantiekamp 

 jeugdvakantieweek 

 speeltuin 

 kinderboerderij 

 gilde 

 personeelsvereniging 

 ouderenvereniging 

 lokale scoutinggroep 

 amateurtoneelvereniging en -theatergroep 

 

Een organisatie hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen 

en erfenissen, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden: 

 De organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of 

reglementen. 
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 De feitelijke activiteiten van de organisatie komen overeen met de doelstelling. 

 De organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld. 

 De bestuursleden van de organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding 

en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is. 

 De organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op 

Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door de Belastingdienst erkend land. 

 De organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie. 

 De organisatie moet voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het 

moment dat de schenking of erfenis wordt ontvangen. Is het duidelijk dat de 

organisatie op het moment van de schenking of erfenis een SBBI is? Dan geldt de 

SBBI-regeling. De organisatie hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen en ze 

hoeft hiervoor ook geen aangifte te doen. 

 

Als u twijfelt of uw organisatie in aanmerking komt voor de SSBI-status, kunt u altijd 

van tevoren de Belastingdienst raadplegen. 

 

VOORBEELD 

Krijgt uw organisatie in één jaar van één persoon of één bedrijf een schenking of 

erfenis van meer dan € 2.111? En kunt u niet zelf beoordelen of uw organisatie voldoet 

aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling? Dan kunt u een afspraak maken met een 

medewerker van de Belastingdienst om dit te bespreken. 

Gaat uw organisatie fondsen werven voor de financiering van grote uitgaven, 

bijvoorbeeld de (wederop)bouw van een clubhuis? En wilt u van tevoren met een 

medewerker van de Belastingdienst overleggen wat hiervan de fiscale consequenties 

zijn voor uw organisatie? Ook daarvoor kunt u een afspraak maken. 

 


