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Samenvatting

Belanghebbende, een stichting, heeft tot doel het scheppen van mogelijkheden voor minimaal
vierhonderd personen om gezamenlijk tweemaal per dag het transcendente meditatieprogramma te
beoefenen om op deze wijze een zodanige invloed uit te oefenen op het collectieve bewustzijn van
de Nederlandse bevolking dat negatieve tendenzen gaan verdwijnen. In geschil is of
belanghebbende kwalificeert als een anbi. Voor het hof was de vraag of de werkzaamheden van
belanghebbende rechtstreeks erop zijn gericht het algemeen doel te dienen. Niet in geschil was of
de statutaire doelstelling van belanghebbende voldoet aan de in art. 5b AWR gestelde vereisten.
Hof Arnhem-Leeuwarden (15 september 2015, nr. 14/01142, NTFR 2015/2637) heeft geoordeeld
dat bij de door belanghebbende verrichte activiteiten, zoals het organiseren van bijeenkomsten,
lezingen en seminars, de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers vooropstaat. De activiteiten
dienen niet rechtstreeks het algemeen belang. Belanghebbende heeft de door haar gestelde
positieve effecten op onder andere de (afname van de) criminaliteit, de economische vooruitgang en
de positieve ontwikkeling van de verkeersveiligheid niet aannemelijk gemaakt, aldus het hof. De
Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak. Voor de Hoge Raad is onbegrijpelijk dat belanghebbende
volgens haar statutaire doelstelling (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt, maar dat geen
van haar feitelijke werkzaamheden – die in ieder geval deels binnen deze doelstelling vallen –
rechtstreeks erop is gericht enig in art. 5b, lid 3, AWR genoemd algemeen nut te dienen. Verder
merkt de Hoge Raad op dat voor het beogen van het algemeen nut niet vereist is dat gunstige
maatschappelijke effecten van de activiteiten aannemelijk worden gemaakt.
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