Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

pagina 1 van 1

Uitgave 3, 15 januari 2015> 2015/361

Anbi-status voor online donatiemodule goede doelen
Hof Den Bosch 6 november 2014, 13/00782, ECLI:NL:GHSHE:2014:4610, MK, Uitspraak Hof
Belastingjaar/tijdvak 2012
Trefwoorden

algemeen belang, kwalitatieve toets, kwantitatieve toets, winstoogmerk

• Artikel 5b, AWR
• Artikel 6.33, Wet IB 2001

Samenvatting

Belanghebbende is een stichting die beoogt de bij haar aangesloten goede doelen op verschillende wijzen te
voorzien van informatie en kennis, de mogelijkheid te bieden zich gratis op het internet te presenteren en via een
door haar beschikbaar gestelde donatiemodule in staat te stellen (extra) giften te genereren. Bij belanghebbende
zijn ruim 3.000 goede doelen aangesloten, waarvan ongeveer 90% een algemeen nut beogende instelling (hierna:
anbi) zijn. Ongeveer 1.600 goede doelen maken gebruik van de donatiemodule. Voor het gebruik van de
donatiemodule brengt belanghebbende aan de aangesloten goede doelen een bijdrage van 10% van het
gedoneerde bedrag (middels inhouding) in rekening. De bijdrage dient ertoe om de door belanghebbende
gemaakte kosten te dekken. Op het moment dat de kosten van belanghebbende in een jaar zijn gedekt, wordt niet
langer een bijdrage ingehouden. De overige door belanghebbende verrichte diensten zijn gratis. Tot 2008 werd
voor het gebruik van de donatiemodule geen bijdrage gevraagd en werden de kosten van belanghebbende
gedragen door sponsoren. Op beperkte schaal wordt door belanghebbende voor een derde partij
marketingactiviteiten verricht. Op 29 januari 2007 heeft de inspecteur belanghebbende als anbi aangemerkt. Per
15 mei 2012 heeft de inspecteur de status van anbi ingetrokken. In geschil is of de inspecteur belanghebbende
terecht niet langer als anbi heeft aangemerkt. Met inachtneming van de statutaire doelstellingen en de feitelijke
werkzaamheden is het hof van oordeel dat belanghebbende zich richt op de behartiging van het algemeen belang.
Voorts is het hof van oordeel dat belanghebbende voor ten minste 90% ten behoeve van het algemeen belang
werkzaam is, waarbij het hof het tegen een bijdrage ter beschikking stellen van de donatiemodule niet aanmerkt
als een commerciële activiteit. Voor zover belanghebbende een commerciële activiteit heeft verricht, staat deze
volgens het hof niet in de weg aan de status van anbi van belanghebbende, omdat het daarmee behaalde positieve
resultaat wordt aangewend om de doelstelling van belanghebbende te realiseren. Tot slot oordeelt het hof dat
belanghebbende geen winstoogmerk heeft. Aan dat oordeel staat niet in de weg dat een eventuele winst wordt
toegevoegd aan een bestemmings- en/of continuïteitsreserve.
De inspecteur heeft ten onrechte belanghebbende niet langer als anbi gekwalificeerd.
(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar (Molenaar)

Deze online donatiemodule kan heel goed vallen onder ‘het financieel of op andere wijze ondersteunen van een
algemeen nut beogende instelling’ (art. 5b, lid 3, onderdeel l, AWR), dat met de Geefwet van 2012 werd
geïntroduceerd. Maar dan moeten de giften wel voor minstens 90% doorbetaald worden aan anbi’s en moet de
stichting verder ook aan de voorwaarden van art. 1a Uitv.reg. AWR 1994 voldoen. Maar helaas was de
Belastingdienst het daar niet mee eens en werd de anbi-status van deze stichting in mei 2012 ingetrokken.
Jammer, want dit is een moderne, inventieve manier van geld werven, waarvoor de Geefwet mede bedoeld is:
meer geld van particulieren krijgen, minder afhankelijk van subsidies worden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant had met zijn uitspraak van 3 mei 2013, NTFR 2014/385 (zonder commentaar)
de inspecteur nog gelijk gegeven, maar Hof Den Bosch beoordeelt het nu in het voordeel van deze stichting met de
online donatiemodule. Het is een lange uitspraak geworden, waarin het hof de nieuwe criteria voor de anbi-status
van de Geefwet van 2012 goed langsloopt en toepast, maar dat heeft als nadeel dat de uitspraak na de
mondelinge behandeling van 26 mei 2014 ruim zes maanden op zich liet wachten.
Vreemd is dat het nieuwe besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M (NTFR 2015/305) over giften en
algemeen nut beogende instellingen na deze uitspraak niet werd aangepast. Aan het eind van onderdeel 2.4 van
dat besluit staat namelijk dat zogenaamde loketinstellingen, waarvan het doel is om in opdracht geld door te
betalen aan derdenbegunstigden, niet als anbi kunnen worden aangemerkt, maar in feite slechts als bank dienen.
Met deze uitspraak van Hof Den Bosch is dat dus onjuist, mits aan de anbi-criteria wordt voldaan, en het besluit
zal dus op dit onderdeel moeten worden aangepast.
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