
 

Sociaal Belang Behartigende Instelling 

Het kan zijn dat uw woongroep een legaat ontvangt, zoals dat ook onze woongroep is overkomen. Een 
bewoonster die overleed en geen nabestaanden naliet, legateerde een bedrag van haar spaargelden aan 
onze woongroep. Daarover wordt dan een erfbelasting (vroeger successierechten geheten)  geheven van 
30 %, met een vrijstelling van € 2000. Dat kan dus een fors bedrag aan belasting zijn, uiteraard afhankelijk 
van de grootte van het bedrag. 

Is het mogelijk deze belasting te voorkomen? Ja, want vrijstelling van erfbelasting genieten instellingen die 
de zogenaamde ANBI status hebben. ANBI betekent Algemeen Belang Behartigende instelling. Daaronder 
vallen goede doelen stichtingen en verenigingen. 

Minder bekend is dat er nog een tweede 
mogelijkheid is om vrijstelling te ver-
krijgen, namelijk de SBBI, Sociaal Belang 
Behartigende Instelling. Om als zodanig 
erkend te worden dient men zich te 
wenden tot de belastingdienst, (in ons 
geval de belastingdienst Rijnmond te 
Rotterdam) zodra het bekend is dat de 
woongroep een legaat heeft toegezegd 
gekregen. De belastingdienst beoordeelt 
of de groep daarvoor in aanmerking 
komt. Men dient aan te tonen dat de 
woongroep een sociaal belang 
behartigt.  

Een seniorenwoongroep bevordert het gemeenschappelijk wonen van ouderen en dat is aan te merken als 
een sociaal belang. Bovendien staat in onze statuten dat zij ook onderlinge hulp en bijstand bevordert en 
gastvrijheid aan derden. De woongroep schept voorzieningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen 
wonen. Belangrijk is ook dat de woongroep activiteiten organiseert, zoals middagen, waarbij een 
onderwerp wordt ingeleid en besproken, vaak met sprekers en debat, welke vaak ook openstaan voor 
derden. De activiteiten dragen zo bij aan gevoelens van saamhorigheid en betrokkenheid bij wat er in de 
samenleving aan de gang is. Ook wordt hierdoor vereenzaming tegengegaan. Bewoners van woongroepen 
kunnen aldus langer zelfstandig blijven wonen en doen minder een beroep op kostbare zorgvoorzieningen. 
Ook dat is een sociaal belang. 

Voorwaarden zijn verder dat de SBBI niet aan winstbelasting is onderworpen en geen beloningen uitkeert 
aan bestuurders, maar uitsluitend hun onkosten vergoedt.  

Met ondersteuning van Pré Wonen, onze woningcorporatie, is het gelukt met bovenstaande argumenten 
de belastinginspecteur ervan te overtuigen dat onze woongroep de SBBI status verdient. Daarmee is ons 
een aanslag erfbelasting bespaard gebleven. 

Uitdrukkelijk is daarbij gezegd dat dit niet betekent dat daarmee iedere woongroep automatisch als SBBI is 
erkend. Ieder geval  zal op eigen merites beoordeeld worden. 

Maar wellicht komt u ook ooit voor het geval te staan de SBBI status aan te vragen. Dan kunt u met het 
bovenstaande uw voordeel doen, hoop ik. U kunt dan een bedrag aan belasting voorkomen. 
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