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Samenvatting
De staatssecretaris van Financiën heeft besloten geen cassa-
tie in te stellen tegen Hof Arnhem 31 mei 2016, nr. 15/01232
(NTFR 2016/1601). Een stichting organiseert watersportacti-
viteiten voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking. De inspecteur heeft belanghebbende aanvanke-
lijk aangemerkt als anbi, maar heeft die beschikking vervol-
gens met terugwerkende kracht ingetrokken. Evenals
Rechtbank Gelderland (30 juli 2016, nr. 14/4204, NTFR
2015/2399) is het hof van oordeel dat dit niet terecht is.
Aannemelijk is volgens het hof namelijk dat met de activi-
teiten die door belanghebbende worden ontplooid, het be-
vorderen van het welzijn van mensen met een beperking
als doel vooropstaat en dat de watersportactiviteiten het
middel zijn om dit doel te bewerkstelligen. Met het bevor-
deren van het welzijn beoogt belanghebbende meer in het
bijzonder bij te dragen aan de revalidatie, de zelfredzaam-
heid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van de
deelnemers aan de activiteiten. Gelet op de door belangheb-
bende overgelegde verklaringen van revalidatiecentra en
organisaties die actief zijn voor mensen met een beperking,
is aannemelijk dat belanghebbende er ook daadwerkelijk
in slaagt dit oogmerk met haar activiteiten in betekenisvolle
mate te bewerkstelligen. Naar de mening van de staatsse-
cretaris geeft het oordeel van het hof geen blijk van een
onjuiste rechtsopvatting. Daarnaast is de gevraagde prijs
voor de activiteiten lager dan een commerciële prijs. Hier-
door kan worden aangenomen dat de activiteiten niet pri-
mair particulieren belangen dienen (vgl. HR 12 december
2014, nr. 13/05820 (NTFR 2014/2937).
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Volkomen terecht dat de staatssecretaris van Financiën geen

cassatie instelt tegen deze hofuitspraak. In mijn commentaar

bij de uitspraak van de rechtbank in NTFR 2015/2399 (Recht-

1 Dr. D. Molenaar is werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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