
 

Aan de gemeenten, via secretarissen en penningmeesters 

Amsterdam, 3 oktober 2018 

Onderwerp: Naleving ANBI-voorwaarden. 

Geachte zusters en broeders, 

De gemeenten die zijn aangesloten bij de Unie vallen in het kader van de ANBI onder de 

groepsbeschikking die is afgegeven aan de Unie van Baptistengemeenten in Nederland als 

kerkgenootschap. Dat betekent dat u zelf geen ANBI-status hoeft aan te vragen, maar dat u die heeft 

via die groepsbeschikking. Wel moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden die door de 

Belastingdienst zijn gesteld. 

De Belastingdienst heeft via het CIO (het contactorgaan tussen kerken en overheid) laten weten de 

kerkgenootschappen ruimte te geven voor toezicht op de naleving van de ANBI-regeling. De Unieraad 

is verantwoordelijk voor de groepsbeschikking en dient toezicht te houden op de juiste naleving 

van de ANBI-voorwaarden door de gemeenten. 

U als aangesloten gemeenten bent zelfstandig, heeft eigen statuten en reglementen, zorgt voor een 

eigen beleid, jaarverslag, financiën, jaarrekening en de controle daarvan. De Unie staat hier als 

kerkgenootschap verder buiten. Met betrekking tot de naleving van de ANBI-voorwaarden echter dient 

de Unie(raad) in het kader van vorenstaande verantwoordelijkheid toezicht te houden op de gemeenten. 

De Belastingdienst houdt er op haar beurt toezicht op dat de Unie dit doet. 

We vragen u als gemeenten daarom om ieder jaar, uiterlijk in de maand juni, een Controleverslag ANBI 

over het voorafgaande jaar en een Controle Publicatieplicht Website over het lopende jaar op te 

maken en in te zenden aan het Uniebureau. 

Wij stellen ons voor dat u als gemeenten daarvoor een controlecommissie ANBI benoemt. Deze 

commissie kan desgewenst dezelfde zijn als de kascontrolecommissie. 

Om het voor u eenvoudiger te maken voegen wij toe: 

a. een checklist ANBI-voorwaarden en Publicatieplicht 

b. een bijlage bij deze checklist, waarin ook deze voorwaarden staan 

c. een modelverslag dat we u vragen te zijner tijd op te maken en aan de Unie terug te sturen 

We verzoeken u om in 2019, in de maand juni, voor de eerste keer dit controleverslag toe te 

zenden. Alle benodigde informatie kunt u vinden op de website van de Unie, 

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/beheer-financien.  

Vorenstaande werkwijze betekent overigens niet totale vrijwaring van controle door de Belastingdienst. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt die stellen aan ondergetekende, of contact opnemen met brs. Martin 

Baas 06-55197606 of Anne Mulder 06-53162483 van de Unieraad. 

Met vriendelijke groet 

Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris 

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/beheer-financien

