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ANBI - De vrijblijvendheid voorbij!

Veenendaal, 30 juni 2017

Geachte kerkenraad, diaconie en college van kerkvoogden,
Tijdens een ANBI expertmeeting van het CIO zijn de kerkgenootschappen op de hoogte gebracht
over de laatste ANBI-ontwikkelingen. Tijdens deze informatiebijeenkomst werd meegedeeld dat
de Belastingdienst actief controleert of kerken voldoen aan de ANBI voorwaarden. Het thema
voor deze bijeenkomst was daarom ‘de vrijblijvendheid voorbij!’.
Per 1 mei 2017 zijn landelijk 1532 kerken gecontroleerd. Hiervan voldeden 632 kerken (41%) niet
aan de ANBI voorwaarden. Deze kerken hebben de omissie tijdig hersteld zodat er geen ANBI
beschikking is ingetrokken. Maar uit deze cijfers blijkt dat kerken een risico lopen. Naar
verwachting start de Belastingdienst dit jaar met de controle op de Hersteld hervormde
Gemeenten, diaconieën en de annexe instellingen (b.v. stichting vermogensbeheer). Daarom
vragen wij u om goede notitie van onderstaande te nemen.
Wat moet u doen:
- Lees de ANBI-nieuwsbrief van de HHK zorgvuldig door. De nieuwsbrief is bij deze brief
gevoegd. De meest actuele versie van de nieuwsbrief kunt u altijd vinden op de website.
- Controleer of door uw gemeente/diaconie aan alle ANBI voorwaarden is voldaan.
- Controleer of aan de ANBI publicatieverplichting is voldaan.
- Controleer of de gepubliceerde ANBI gegevens compleet en up-to-date zijn. Let op: per 1 juli
2017 moet de verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 gepubliceerd staan.
Annexe instellingen moeten naast de staat van baten en lasten ook een verkorte balans
publiceren.
- Controleer of de link waar de ANBI gegevens gepubliceerd staat overeen komt met de link
zoals vermeld in het ANBI register van de Belastingdienst
(https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)
- Geef eventuele wijzigingen door aan het kerkelijk bureau: bureau@hhk.nl
- Wanneer gebruik wordt gemaakt van de website van de landelijke kerk, stuur dan het up-todate format naar het e-mailadres: bureau@hhk.nl
- Wanneer de Belastingdienst tijdens de controle een omissie aantreft stuurt de Belastingdienst
een waarschuwingsbrief met het verzoek om binnen drie weken alsnog te voldoen aan de
ANBI voorwaarden. Wanneer u een dergelijk bericht van de Belastingdienst ontvangt
informeer dan ook het kerkelijk bureau hierover.
- Neem contact op met het kerkelijk bureau wanneer er vragen zijn of hulp gewenst is.

Wanneer niet aan de ANBI voorwaarden wordt voldaan zijn de consequenties:
1. Dat gemeenteleden geen gebruik meer kunnen maken van de giftenaftrek.
2. Uw gemeente geen gebruik meer kan maken van de vrijstellingen van erf- en
schenkbelasting en van de teruggave van de energiebelasting.
Het is dus van groot belang om aan de ANBI voorwaarden te (blijven) voldoen.
Graag vertrouwen we u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Breng de ANBI status
van uw gemeente niet in gevaar en zorg dat tijdig voldaan is aan de ANBI voorwaarden.

Met vriendelijke groet,
Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk

J. ten Klooster

