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Stichting die nieuwsblad met boodschap Jezus Christus
uitgeeft is anbi
Rechtbank Gelderland 26 augustus 2014, 13/06966, ECLI:NL:RBGEL:2014:5330
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Wetsartikelen

• Artikel 5b, AWR

Brondocumenten

• Rechtbank Gelderland 26 augustus 2014, nr. 13/06966

Samenvatting
Belanghebbende, stichting X, heeft een aanvraag ingediend om als anbi te worden aangemerkt. De hoofddoelstelling van stichting X is het uitgeven van een nieuwsblad en het bevorderen van andere publiciteit ten
dienste van het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus. De inspecteur heeft negatief beslist
op de aanvraag. In geschil is of dat terecht is.
Rechtbank Gelderland stelt voorop dat het stimuleren en uitdragen van een bepaalde geloofsleer, in dit geval
het katholieke geloof, het algemeen nut kan dienen. Dit kan ook door middel van het uitgeven van een blad.
De rechtbank concludeert dat belanghebbende een anbi is. In haar statutaire doelstelling en bij haar feitelijke werkzaamheden staat het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus voorop en niet het
tegen betaling beschikbaar stellen van een nieuwsblad.
(Beroep gegrond.)

Commentaar (Molenaar 1)
Eerlijk gezegd verbaasde ik mij over deze zaak. Waarom zou een stichting die een religieus nieuwsblad uitgeeft geen algemeen nut beogende instelling zijn? Het eerste argument van het anbi-team van de Belastingdienst was dat het om een nieuwsblad ging en dat het verkondigen van de blijde christelijke boodschap maar
bijzaak zou zijn. De rechtbank is het daar niet mee eens, maar beslist dat het verkondigen van die boodschap het doel is en dat het nieuwsblad daarvoor het middel is. Dat lijkt mij inderdaad de juiste volgorde.
Het tweede argument is dat de inhoud van het nieuwsblad te frivool zou zijn. Daarvoor heeft de rechtbank
die inhoud bekeken en ook al zijn de onderwerpen ‘boer zoekt vrouw’, het WK voetbal in Brazilië en D-day,
het gaat toch telkens om de geloofsbeleving tijdens die activiteiten. Hiermee probeert het nieuwsblad aan te
sluiten bij hetgeen in de samenleving gebeurt, te laten zien dat geloofsverkondiging vele vormen kent en
van daaruit een verbinding te leggen met de blijde boodschap van Jezus Christus. Lijkt mij ook te kloppen.
Christelijk opgevoed als ik ben, ben ik blij dat de rechtbank heeft beslist dat dit onder de categorie ‘religie,
levensbeschouwing en spiritualiteit’ van art. 5b, lid 3, AWR valt. Maar ik vind het vooral opvallend dat het
geloof zijn positie hier heeft moeten bevechten, waar het voorheen altijd wel vanzelfsprekend gevonden
werd dat het algemeen nuttig is. De ontkerkelijking gaat dus door, ook bij het anbi-team van de Belastingdienst in het Brabantse en nog steeds wel katholieke Den Bosch.
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