
OVERZICHT VOOR  
HET OPSTARTEN VAN  
EEN STICHTING  
 

Notariële akte 
Voor het oprichten van een stichting is de tussenkomst van de notaris nodig. Deze stelt een 
notariële akte op. Daarnaast moet de akte ook altijd de statuten van de stichting bevatten. De 
statuten zijn de bepalingen die van toepassing zijn op de stichting. 
Kosten: ongeveer €350 á €450,- 
 

Inschrijven KvK 
Bij de inschrijving worden gegevens vermeld over de oprichters van de stichting zoals namen, 
woonplaats etc. Het inschrijven van je stichting bij de KvK zal in de meeste gevallen door de 
notaris gedaan worden. 
Kosten: eenmalige inschrijving van €50,- 
 

Overige kosten 
De meest voorkomende directe kosten zijn het ontwerpen van een website, het creëren van een 
huisstijl en de materiële kosten voor kantoorartikelen.  
Daarnaast zijn er nog jaarlijks terugkerende kosten zoals: 

• Accountantskosten (productie van de jaarrekening): €1500,- 
• Bestuur- en vergaderkosten: €1500,- 
• Bankkosten: €100,- 
• Drukwerk e.d.: €150,- 

  

Kenmerken van een stichting 
Het is belangrijk om te weten dat een stichting geen leden mag hebben. Uiteraard mag de 
stichting donateurs en vrijwilligers hebben, maar deze kunnen niet officieel lid worden van de 
stichting. Zo blijft er een duidelijk onderscheid tussen de stichting en vereniging (deze mag wel 
leden hebben). Ook geldt er voor de stichting een ‘uitkeringsverbod’. Je richt in principe een 
stichting op vanuit een bepaalde overtuiging en daarbij strookt het niet dat je grote 
winstuitkeringen doet aan jezelf of andere bestuurders. 
 

Statuten  
De statuten van de stichting bevatten alle belangrijke bepalingen waardoor de stichting als het 
ware geregeerd wordt. Denk hierbij aan: 

• De naam van de stichting 
• Doel van de stichting 
• Gegevens over de bestuurders 
• Benoeming en ontslag van bestuurders 

https://markswachtersnotarissen.nl/veel-gestelde-vragen/wat-zijn-notariele-akten#:%7E:text=Een%20notari%C3%ABle%20akte%20is%20een,notaris%20gebeurt%20altijd%20in%20tweevoud.
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven/
https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/rechtsvorm/stichting-oprichten-dit-zijn-de-regels
https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/uitkeringsverbod/
https://www.schenkeveldadvocaten.nl/woordenboek/statuten/


• Hoe vinden bestuursvergaderingen plaats? 
• Hoe worden besluiten genomen? 
• Waar gaat het geld naartoe als de stichting wordt opgeheven? 
• Wijzigen van de statuten 
• Ontbinding en vereffening van de stichting 

 

Fiscale zaken 
Sommige stichtingen worden wel als onderneming gezien door de Belastingdienst. Deze 
stichtingen worden commerciële stichtingen genoemd. In dit geval mag een stichting wel winst 
maken en krijg je te maken met vennootschapsbelasting. Een stichting moet aangifte 
vennootschapsbelasting doen, wanneer het met een organisatie van kapitaal en arbeid 
deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of ernaar streeft. Ook als de 
stichting activiteiten ontplooit waarmee het concurreert met andere ondernemers, moet je 
aangifte doen.  
 

ANBI status 
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn als 
deze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang. Een ANBI-status heeft een aantal 
fiscale voordelen. Zo hoeft een stichting met een ANBI-status vaak geen erf- of schenkbelasting 
te betalen. Doet de ANBI-stichting zelf schenkingen aan een ander goed doel? Dan hoeft deze 
ontvanger ook geen schenkbelasting te betalen. Ook voor donateurs heeft een ANBI-status 
fiscale voordelen. Zij mogen hun giften aan een ANBI namelijk aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. 
 
Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet de stichting aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 

• Uw instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang 
dienen. Dit is de 90%-eis. 

• Uw instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het 
algemeen belang dienen. 

• Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan 
de integriteitseisen. 

• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling 
beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen 
meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling. 

• Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het 
werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

• Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 
• Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen. 
• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel. 
• Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
• Uw instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke 

website. 
 

https://www.doehetzelfnotaris.nl/kan-ik-mijn-bedrijf-in-een-stichting-onderbrengen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/belastingplicht_en_aangifte/wanneer_moet_een_stichting_vereniging_of_vergelijkbare_organisatie_aangifte_doen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/belastingplicht_en_aangifte/wanneer_moet_een_stichting_vereniging_of_vergelijkbare_organisatie_aangifte_doen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/


Een ANBI wordt aangevraagd via een standaard formulier op de website van de belastingdienst. 
Het formulier vindt u in de volgende link: ANBI aanvragen. Het verzendadres en dergelijke 
informatie is terug te vinden op het formulier. 
 

SBBI-status  
Een SBBI stichting is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Voorbeelden zijn sportclubs, 
buurtverenigingen maar ook zangkoren of speeltuinen. Belangrijk is dat de stichting 
maatschappelijke waarde heeft en de belangen behartigt van de leden of een kleine doelgroep. 
 
Om in aanmerking te komen voor een SBBI-status moet de stichting aan een aantal voorwaarden 
voldoen: 

• Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen. 
• De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling. 
• Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld. 
• De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of 

een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is. 
• Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op 

Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land. 
• Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie. 

 
Net als voor een ANBI stichting gelden voor een SBBI stichting gunstige fiscale regels. De 
organisatie hoeft onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld geen belasting te betalen over 
schenkingen en erfenissen. Daarnaast hoeft een SBBI stichting geen BTW af te dragen over geld 
dat voor de organisatie bij elkaar wordt gehaald. Periodieke giften kunnen onder voorwaarden 
van de inkomstenbelasting worden afgetrokken, maar de regeling is wel veel strenger dan bij 
een ANBI stichting. 
 
Voor een SBBI hoef je geen verzoek te doen aan de Belastingdienst. Je moet uiteraard wel 
voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI status. De Belastingdienst controleert dan bij aangifte 
schenkbelasting of aangifte erfbelasting of de organisatie valt onder de SBBI-regeling. De 
instelling moet op het moment van de schenking of erfenis voldoen aan de SBBI voorwaarden. 
Voor een ANBI status gelden meer en zwaardere (toelatings)eisen dan voor een SBBI. 
 

Gedragscodes  
In de culturele en creatieve sector wordt er onderscheid gemaakt tussen drie gedragscodes: de 
Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Belangrijk is dat 
binnen elke organisaties de codes worden nageleefd en uitgelegd kunnen worden.  
 
Governance Code Cultuur  
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de 
cultuursector. De Code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en 
verantwoording. De acht principes van de Code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen: 

1. Realiseren van maatschappelijke doelstellingen 
2. Toepassen en/of toelichten 
3. Onafhankelijkheid en integriteit 
4. Rolbewust handelen 
5. De verantwoordelijkheid van het bestuur 
6. Zorgvuldig en verantwoord omgaan met mensen en middelen 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_beschik_anbi_ib0722z14fol.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_bezittingen/wat_is_een_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/voorwaarden_voor_de_sbbi_regeling
https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie


7. Professioneel en onafhankelijk toezichthouden 
8. Samenstelling Raad van Toezicht 

 
Code Diversiteit en Inclusie 
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en 
creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de 
Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector 
gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen wordt 
gewaardeerd en gerespecteerd en zich gehoord en thuis voelt. 
 
Fair Practice Code 
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en 
creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, 
duurzaamheid en transparantie. De Code functioneert als een paraplu voor regelingen en 
richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor 
werkenden in de culturele en creatieve sector. 
 
 
 
 
Ga op www.maakveenendaal.nl naar MAAK  
GEBRUIK voor meer interessante informatie  
en advies voor de amateurkunstsector. 
 
 

https://codedi.nl/
https://fairpracticecode.nl/nl
http://www.maakveenendaal.nl/

