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ANBI-gegevens tijdig actualiseren

Parochies en kerkelijke instellingen die onder de ANBI-regeling van de katholieke kerk vallen, moeten
tijdig hun gegevens actualiseren. Het gaat dan met name om de goedgekeurde jaarrekening. Per 1 juni
van elk jaar moeten de cijfers van het voorafgaande jaar op de speciale ANBI-website van de betreffende
parochie of instelling zijn gepubliceerd.
Als het goed is, hebben alle kerkelijke instellingen die onder de regeling vallen, hun gegevens afgelopen jaar al
gepubliceerd. Naast de financiële gegevens betreft het ook de bestuurssamenstelling en een actueel beleidsplan.
Elk jaar opnieuw
De gegevens moeten echter elk jaar opnieuw worden aangepast en vernieuwd. “Zoiets kan makkelijk worden
vergeten,” zegt algemeen-econoom Frank Hamers, “maar het is belangrijk om de cijfers actueel te houden.”
Hamers wijst erop dat instellingen die niet tijdig de juist gegevens publiceren het risico lopen hun ANBI-status
te verliezen. “Dat is niet alleen vervelend voor mensen die iets aan de parochie schenken, maar ook voor de
parochie of de kerkelijke instelling zelf, omdat die dan belasting over de giften of nalatenschap moet betalen.”
De kerkgenootschappen die bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken zijn aangesloten hebben met de
Belastingdienst een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die onlangs is vernieuwd. Hierin staat onder meer
aan welke voorwaarden kerkelijke instellingen die ANBI-erkend zijn, moeten voldoen. Daarbij gaat het met
name om de controle van de gepubliceerde gegevens.

Horizontaal toezicht
De katholieke kerk in Nederland heeft een groepsbeschikking ontvangen, waardoor alle instellingen die formeel
onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen automatisch anbi-erkend zijn. Het voordeel hiervan is dat de
administratieve lasten voor de kerken beperkt zijn. Lokale kerkbesturen hoeven daardoor geen afzonderlijke
ANBI-beschikking aan te vragen. “Maar ze moeten wel tijdig hun gegevens publiceren, anders kan de ANBIerkenning voor individuele parochies en instellingen alsnog worden ingetrokken,” aldus Hamers.
Het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO is vorige maand ondertekend. Dit
convenant past in het beleid van zogeheten ‘horizontaal toezicht’, waar de Belastingdienst met verschillende
maatschappelijke doelgroepen naar streeft.

