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  Artikel 6.33, Wet IB 2001 

 

Samenvatting 

Belanghebbende is een muziekvereniging. Zij stelt zich ten doel om muziek te beoefenen en te bevorde-

ren. Gelet op dit doel en mede gezien haar repertoire kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden 

gezegd dat belanghebbende een religieuze of levensbeschouwelijke instelling is. Dat zij haar doelstelling 

op christelijke grondslag tracht te bereiken, maakt dit oordeel niet anders. De rechtbank verwerpt dan 

ook het standpunt van belanghebbende dat zij als religieuze of levensbeschouwelijke instelling moet 

worden aangemerkt. Ook overigens kan belanghebbende naar het oordeel van de rechtbank niet worden 

beschouwd als een anbi. Uit de feiten kan niet worden opgemaakt dat belanghebbende zich veelvuldig 

manifesteert buiten de eigen leefgemeenschap en ledenkring. Aldus kan niet worden gezegd dat de doel-

stelling van belanghebbende is gericht op het behartigen van een algemeen belang in de zin die de wet-

gever daaraan heeft gegeven. 

(Beroep ongegrond.) 

 

Commentaar (Molenaar1)  

Na de aanscherping per 1 januari 2010 van het criterium voor het algemeen nut van 50% naar 90%, 

wordt ook van deze muziekvereniging de anbi-status ingetrokken. Mijn commentaar bij Rechtbank Breda 

11 september 2012, nr. 12/00805 is ook op deze uitspraak van toepassing (zie NTFR 2013/304). Dus ook 

op het onderdeel dat de repetities vooral in het teken staan van de vele concerten, alhoewel die door 

deze vereniging vaak in de eigen gemeenschap worden gegeven, zoals bij kerkdiensten en trouwerijen.  

 

Maar in deze uitspraak komt er nog een aspect bij. De muziekvereniging brengt namelijk naar voren dat 

het voldoet aan elf van de twaalf omstandigheden die door de Koninklijke Nederlandse Federatie van 

Muziekverenigingen (KNFM) worden genoemd op haar website. In antwoord 8 op de Kamervragen van 14 

september 2011, nr. DB2011/2854, NTFR 2011/2076 zegt de staatssecretaris toe dat deze omstandighe-

den een belangrijke indicatie vormen voor de vraag of een muziekvereniging als een anbi kan worden 

aangemerkt. Maar daar blijkt hier helaas niets van. Ondanks het voldoen aan elf van de twaalf omstan-

digheden heeft het anbi-team van de Belastingdienst de anbi-beschikking van deze muziekvereniging in 

weerwil van de toezegging van de staatssecretaris toch ingetrokken. Eerlijk gezegd vind ik dat de rechter 

te makkelijk voorbijgaat aan het gewekte vertrouwen van de staatssecretaris met zijn antwoord op de 

Kamervragen. De rechter laat zich te veel leiden door de klaarblijkelijke wens van de wetgever om mu-

ziekverenigingen van de anbi- naar de sbbi-status over te hevelen. 
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