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Overkoepelende carnavalsorganisatie is geen anbi 
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Belastingjaar/tijdvak 2010 

Trefwoorden algemeen belang, primair en rechtsreeks algemeen nuttig 

  Artikel 41a, Uitv.reg. IB 2001  

  Artikel 6.33, Wet IB 2001 

 

Samenvatting 

Belanghebbende is een vereniging met als doel het in stand houden en bevorderen van het carnaval als 

uiting van een levende volkscultuur en folklore in de provincie X. Belanghebbende heeft zeventien leden 

en dat zijn alle stadscarnavalsverenigingen in de provincie X. Belanghebbende faciliteert deze verenigin-

gen en de activiteiten van belanghebbende zijn gericht op de behartiging van de belangen van deze ver-

enigingen. In geschil is of belanghebbende een anbi is.  

De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. De rechtbank acht het niet aannemelijk gemaakt dat 

belanghebbende voor minstens 90% het algemeen belang dient. Het belang dat belanghebbende dient is 

het belang van de zeventien aangesloten carnavalsverenigingen en dus niet het algemeen belang. Ook is 

niet gebleken dat de zeventien verenigingen voor 90% of meer het algemeen belang dienen. Dat twee 

van de zeventien verenigingen de anbi-status hebben maakt het oordeel van de rechtbank niet anders. 

(Beroep ongegrond.) 

Commentaar (Molenaar*)  

Voor een vereniging is het meestal moeilijk om een algemeen nut beogende instelling (anbi) te zijn, 

omdat zij zich met name op de eigen leden zal richten. Slechts als die leden als anbi’s zijn aangemerkt óf 

als de vereniging zelf vooral rechtstreeks het algemeen belang dient zal dit anders zijn. Hier is echter 

geen sprake van deze uitzonderingen, want volgens de doelstelling richt deze koepelvereniging van car-

navalsverenigingen zich vooral op de eigen leden en slechts twee van de vijftien leden hebben de anbi-

status. 

Ook de formeelrechtelijke bezwaren (motiveringsgebrek van de uitspraak op het bezwaarschrift en 

schending van het gelijkheidsbeginsel) mogen deze koepelvereniging niet baten. 

Wel zal de koepelvereniging net als de meeste carnavalsverenigingen een sociaal belang behartigende 

instelling (sbbi) zijn. Dat biedt echter minder fiscale voordelen dan de anbi-status, namelijk geen giften-

aftrek in de inkomstenbelasting (en evtueel vennootschapsbelasting). 
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