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Procedure als niet tijdig is voldaan aan ANBI- publicatieplicht 
 
Door het SRKK is namens de ANBI-groepsbeschikkingshouder R.-k. Kerk Nederland aan de 
Belastingdienst een opgave gedaan van de parochies en pci-en (Parochiële Caritasinstellingen) 
die op 3 december 2019 niet hebben voldaan aan de ANBI-publicatieplicht. Hoe gaat het nu 
verder voor de instellingen die het betreft?  
 
Hierna wordt steeds over ‘parochie’ gesproken. Voor de pci geldt hetzelfde procedé.  
 
NB In de hierna beschreven procedure heeft de parochie bij sommige onderdelen een 
zelfstandige rol. Het is belangrijk dat de parochie die rol ook op zich neemt.  
  
  
1. De Belastingdienst gaat eerst controleren of de publicatie van de parochie inmiddels toch 

aan de gestelde eisen voldoet en met name of de cijfers 2018 inmiddels wel zijn 

gepubliceerd. 

 

2. Wanneer geconstateerd wordt dat publicatie niet voldoet, krijgt de parochie een (eerste) 

brief van de Belastingdienst met verzoek tot aanvullen van de gegevens. Hiervoor staat een 

hersteltermijn van 3 weken.  

De parochie informeert het bisdom over de aanschrijving door de Belastingdienst. 

 

3. Indien de parochie niet in de richting van de Belastingdienst reageert, stuurt de 

Belastingdienst een rappel/herhaald verzoek waarvoor ook weer een hersteltermijn van 3 

weken staat. 

 

4. Als na die beide termijnen (dus na in totaal 6 weken sinds de eerste brief) nog steeds niet is 

voldaan aan de publicatieplicht, trekt de Belastingdienst de ANBI status van de parochie in 

per de datum dat het gebrek is geconstateerd. Let op: dat is de datum van de 1e brief!  

 

5. De Belastingdienst geeft aan het SRKK een lijst door met de parochies waarvan de ANBI-

status is ingetrokken. Het SRKK zorgt dat in het ANBI beheersysteem de ANBI-status van die 

parochies op ‘ingetrokken’ wordt gezet. 

 

6. De parochie ontvangt van Belastingdienst een beschikking dat de ANBI status is 

ingetrokken. Tegen die beschikking moet de parochie binnen de gestelde termijn 

bezwaar maken, ook als de parochie ondertussen wél aan de publicatieplicht heeft 

voldaan. Het is van belang dat de gegevens alsnog zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd 

en dat de parochie dit aan de Belastingdienst meldt. De Belastingdienst zal de intrekking 

dan terugdraaien.  

 
7. Als de intrekking door de Belastingdienst is teruggedraaid, ontvangt de parochie hierover 

een brief van de Belastingdienst en moet de parochie dit doorgeven aan het bisdom. 

Vervolgens wordt de ANBI status van de parochie door het bisdom in het ANBI 

beheersysteem weer op ‘toegewezen’ gezet. 
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8. Het is van belang dat de parochie tijdig bezwaar maakt. Lukt dat niet op tijd, dan moet de 

parochie toch bezwaar maken, ook al is dat buiten de termijn. Het is namelijk niet mogelijk 

om de intrekking van de ANBI-status terug te draaien enkel door middel van een mutatie 

door het bisdom in het ANBI beheersysteem. De Belastingdienst heeft een bezwaarschrift 

nodig. Er is echter wel een belangrijk verschil tussen het binnen en buiten de termijn 

bezwaar maken. Als binnen de termijn bezwaar wordt gemaakt en dit door de 

Belastingdienst wordt gehonoreerd, werkt het herstel van de ANBI-status terug tot de datum 

van intrekking. Als buiten de termijn bezwaar wordt gemaakt, geldt die terugwerkende 

kracht niet en ontstaat er dus een gat in de ANBI status van de parochie. Dit is nadelig voor 

mensen die een gift aan de parochie doen precies in de periode waarin de parochie tijdelijk 

geen ANBI-status had. Deze gift is dan immers niet aftrekbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


