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Stichting verliest met terugwerkende kracht
anbi-status
Rechtbank Gelderland 24 maart 2015, 14/2799

over het vermogen van de instelling mag beschikken als
ware het zijn eigen vermogen. De rechtbank acht aannemelijk dat de voorzitter van het bestuur zowel op grond van
de statuten als op grond van de feitelijke gang van zaken
als enige kan beslissen over de aanwending van het vermogen van de stichting.
(Beroep ongegrond.)
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COMMENTAAR

Belastingjaar/tijdvak: 2013

MOLENAAR1

Wetsartikelen: Art. 5b, AWR; Art. 41, Uitv.reg. IB 2001; Art. 6.33,
Wet IB 2001

Samenvatting
De inspecteur heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 mei
2011 de status van belanghebbende als anbi en per 1 januari
2012 als culturele anbi ingetrokken. Rechtbank Gelderland
oordeelt dat belanghebbende met ingang van 1 mei 2012
niet meer als anbi kan worden aangemerkt. Belanghebbende
heeft namelijk haar volledige kunstcollectie overgedragen
aan een gelieerde stichting en zij verricht zelf geen handelingen meer, behalve het zich verweren tegen en civiele
terugvordering van gedane schenkingen. Voor zover belanghebbende als een steunstichting voor de gelieerde stichting
zou moeten worden aangemerkt, kwalificeert zij evenmin
als anbi omdat Rechtbank Gelderland op 24 maart 2015
heeft beslist dat de gelieerde stichting niet als anbi kan
worden aangemerkt.
(Beroep ongegrond.)

COMMENTAAR

MOLENAAR1

Zie mijn commentaar bij Rechtbank Gelderland 24 maart 2015,
nr. 14/8922, NTFR 2015/1242.

Brondocumenten
• Rechtbank Gelderland 24 maart 2015, nr. 14/2799

Deze twee anbi-uitspraken van Rechtbank Gelderland (nr.
14/08922 en nr. 14/02799, NTFR 2015/1241) gaan over gelieerde stichtingen die feitelijk bestuurd worden door één
persoon (voorzitter). Vanaf 1998 heeft de ene stichting aanzienlijke periodieke schenkingen van kunstwerken gekregen
van een vriendin van deze bestuurder, maar toen hun relatie
uitging, wilde zij die terugkrijgen. Die claim heeft de rechter
in een civiele procedure echter grotendeels afgewezen en in
2012 heeft de bestuurder de collectie aan de andere, nieuwe
stichting overgedragen. Er was wel een tweede bestuurslid
(secretaris/penningmeester), maar die lijkt de laatste jaren
niet actief te zijn geweest.
Voor de nieuwe stichting wordt de anbi-aanvraag afgewezen
door de rechtbank, omdat de voorzitter over het vermogen
van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen (art. 1a, onderdeel c, Uitv.reg. AWR 1994). Dat lijkt mij
een juiste uitspraak, de voorzitter kan niet duidelijk maken
dat er meer bestuursleden actief waren die hem zouden kunnen tegenhouden het vermogen naar zichzelf te laten gaan.
Voor de oude stichting vervalt de anbi-status na het overdragen van de kunstcollectie aan de nieuwe stichting, omdat er
geen activiteiten meer zijn en de status van steunstichting
niet mogelijk is omdat de nieuwe stichting geen anbi-status
heeft.
Heel goed dat de Belastingdienst zo oplet en in deze situatie
de wettelijke regels toepast om oneigenlijk gebruik van de
anbi-status tegen te gaan. Aan de fiscale voordelen van de
anbi-status wordt gemeenschapsgeld besteed en daar past
een zuivere governance van de anbi bij.
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Formeel belastingrecht
Anbi-status terecht afgewezen omdat niet is
voldaan aan beschikkingsmachtcriterium
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Rechtbank Gelderland 24 maart 2015, 14/8922
ECLI:NL:RBGEL:2015:1934
Belastingjaar/tijdvak: 2012
Wetsartikelen: Art. 5b, AWR

Samenvatting
De inspecteur heeft het verzoek van belanghebbende om
als anbi te worden aangemerkt afgewezen. In geschil is of
dat terecht is. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur belanghebbende terecht niet heeft aangemerkt als
anbi omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat niemand
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