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ANBI1  aanwijzing 

Stichting Roest Crollius Fonds (verder te noemen: het RCF) heeft in haar aanvraag aangegeven te 
voldoen aan de ANBI voorwaarden. De aanwijzing als ANBI is ingegaan op 1 januari 2008. 

Voor de regelgeving wordt verwezen naar de betreffende regelingen opgenomen in artikel 5b 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (voorheen en tot 31 december 2011: artikel 6:33 lid 1 letter 
b van de wet Inkomstenbelasting 2001). 

2 	 Reikwijdte van het onderzoek 

De rechtsgeldigheid van ANBI-beschikkingen is van rechtswege verlengd door de wetswijzigingen 
vanaf 1 januari 2010. Het onderzoek heeft als doel vast te stellen of het RCF terecht als ANBI is 
aangemerkt en deze status kan worden voortgezet. 

Kern van de regelgeving is dat zowel uit de doelstelling als uit de feitelijke werkzaamheden moet 
blijken, dat een instelling geheel of nagenoeg geheel (voor minstens 90%) en bovendien primair en 
rechtstreeks het algemeen nut beoogt. 

Het onderzoek richt zich op de doelstelling(en), de aard en omvang van de feitelijke activiteiten en 
het vermogen evenals de bestedingen volgens de doelstelling(en). Daarnaast is getoetst of en in 
hoeverre de Organisatie voldoet aan de overige voorwaarden en bepalingen. 

Volledigheidshalve wijs ik erop dat er geen controle heeft plaatsgevonden op enige fiscale aangifte. 
Het RCF kan dan ook geen vertrouwen ontlenen dat fiscale aangiften (welke dan ook) zijn 
beoordeeld c.q. zijn beoordeeld door de Belastingdienst. Wel is beoordeeld of de instelling op 
enigerlei wijze als belastingplichtige is aan te merken voor de vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en/of loonheffing. 

In dit rapport zijn de standpunten van de Belastingdienst opgenomen. Dit rapport geeft de 
uitkomsten weer van het uitgevoerde onderzoek en vermeldt de standpunten van de 
Belastingdienst. De opgenomen informatie heeft slechts tot doel de aanvaardbaarheid van het RCF 
als algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel m, van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) en artikel 5b van de AWR te toetsen. 

Het rapport is slechts met dit oogmerk geschreven en is niet bedoeld voor andere doeleinden. 

Om te beoordelen of de ANBI status van het RCF terecht is verleend is onder andere het volgende 
beoordeeld: 

- 	de feitelijke activiteiten en werkzaamheden; 
- 	de statuten; 
- 	de website: www.roestcrolliusfonds.nl; 
- 	de jaarstukken en jaarverslagen van de afgelopen twee jaren; 
- 	beleidsplan; 
- 	notulen van bestuursvergaderingen; 
- 	het controledossier van de accountant; 
- 	diverse administratieve vastleggingen.. 

1 Algemeen nut beogende instelling 
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3 	 Algemeen 

3.1 	Rechtsvorm 

De rechtsvorm van de instelling betreft een stichting en is statutair gevestigd te IJsselstein. 
Als activiteit is bij de Kamer van Koophandel opgenomen SBI-code: 88992 met als nadere 
omschrijving: Maatschappelijk werk. Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en 
activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang van 
de IJsselsteinse gemeenschap en de omgevingskwaliteit van Ijsselstein. 

Deze omschrijving komt overeen met de statutaire doelstelling. De Stichting heeft statutair geen 
winstoogmerk. 

De stichting in huidige vorm en tenaamstelling kwam tot stand bij oprichtingsakte van 
25 augustus 2006. Nadien vonden er geen statutenwijzigingen plaats. Het RCF is in 2006 opgericht 
als goede doelenfonds. Het startvermogen werd verkregen door een donatie van de Stichting CAI 
I3sselstein. De Stichting CAI Ijsselstein was een kabelonderneming die de gemeente Ijsselstein 
van radio en tv voorzag. Bij verkoop van de activiteiten aan een commerciële partij resteerde een 
bedrag ad 6,9 miljoen euro die de Stichting CAI IJsselstein specifiek ten goede wilde laten komen 
aan de IJsselsteinse gemeenschap. Voor het beheer van het vermogen werd het Roest Crollius 
Fonds opgericht, naar naam van een zeer gewaardeerd oud-burgemeester van lisselstein. 

3.2 	Bestuur 

Het bestuur van het RCF bestaat momenteel uit vijf leden. Het bestuur benoemt uit zijn midden 
een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement. De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de 
correspondentie en notuleert de vergaderingen. De penningmeester voert de financiële 
administratie, beheert de gelden. Verder is hij samen met de vice-penningmeester 
verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van de stichting en hij onderhoudt de contacten met de 
bank en de vermogensbeheerder. De voorzitter leidt de vergaderingen, is aanspreekpunt voor de 
overige bestuursleden en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. Het bestuur beoordeelt 
gezamenlijk de aanvragen voor een donatie of financiële bijdrage en laat zich daarbij adviseren 
door een afzonderlijke Raad van Advies die momenteel bestaat uit zes leden. Ten aanzien van hun 
taken en bevoegdheden is een reglement Raad van Advies opgesteld. 

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsook door twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 

Het voltallige bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als nodig wordt 
geacht. In de vergadering worden de aanvragen besproken die door de Raad van Advies zijn 
voorbereid en van een preadvies zijn voorzien. Besluiten worden genomen met een gewone 
meerderheid van stemmen. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle 
leden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. 



De huidige bestuurssamenstelling luidt als volgt: 

Naam Functie Datum in functie 

Dhr. N.A. van Dam Voorzitter 25-8-2006 

Dhr. H.C.G.M. Kusters Penningmeester 9-2-2011 

Dhr. M.A.J. Versteeg Secretaris 1-4-2009 

Dhr. R. Drolsbach Vice-penningmeester 1-1-2007 

Dhr. C.J.W. Meijer 1 Vice-secretaris 11-9-2012 

Alle bestuurders zijn blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gezamenlijk bevoegd de 
stichting te vertegenwoordigen. 

3.3 	Contactgegevens 

Tijdens het onderzoek is gesproken met voorzitter de heer Van Dam en accountant de heer 
Sterkenburg. Het onderzoek vond ook plaats op kantoor van de accountant. De heer Van Dam laat 
overigens nog weten dat het RCF aangesloten is bij de vereniging van Fondsen In Nederland (FIN) 
en dat hij uit hoofde van zijn bestuursfunctie de bijeenkomsten van de FIN bezoekt. 

3.4 	Accountant 

De accountant is:  

Naam accountantskantoor Sterkenburg 
Contactpersoon : dhr. M.J.L. Sterkenburg 
Adres : Energieweg  lb  
Postcode : 3401  MD  
Plaats : lJsselstein 
Telefoon :030-2108357 
E-mailadres : sterkenburg©sterkenburg.info 
Beconnummer :503009 

Accountant Sterkenburg heeft de jaarrekening samengesteld vanaf 2013. Voor dat jaar en voor het 
jaar 2014 werd een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voorgaande jaren werd de 
administratie gecontroleerd door Alfa Accountants. Ook voor die jaren werd bij de jaarrekening een 
goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

3.5 	Beoordeling Algemeen Nut 

De wettelijke regeling is niet volledig opgenomen in dit verslag maar is beperkt tot de relevante 
voorschriften. 

3.5.1 	Regelgeving ANBI 

In artikel 5b van de AWR staat de definitie van een ANBI en in artikel la, lid  lb  van de 
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (hierna: URAWR 1994) staat dat 
zowel uit de regelgeving als uit de feitelijke werkzaamheden van de instelling moet blijken dat de 
instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor minstens 90%) het algemene belang dient. 
Indien een instelling volgens de statuten het algemene belang lijkt te dienen, doch uit de feitelijke 
activiteiten blijkt anders, dan kan de instelling niet worden aangemerkt (of aangemerkt blijven) als 
een ANBI. 

Er moet worden voldaan aan de regelgeving zoals opgenomen in artikel la van de URAWR 1994. 
1. Een instelling wordt door de inspecteur aangemerkt als een ANBI indien en zolang: 

a. uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de 
instelling met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk heeft; 
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b. uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de 
instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient; 
c. uit de regelgeving van de instelling en de feiten blijkt dat een natuurlijk persoon noch 
een rechtspersoon over het vermogen van de instelling kan beschikken als ware het zijn 
eigen vermogen, met dien verstande dat de inspecteur, zo nodig onder door hem te stellen 
voorwaarden, kan toestaan dat een steunstichting en de instelling of instellingen welke 
door deze stichting wordt ondersteund, onderscheidenlijk worden ondersteund, over en 
weer kunnen beschikken over elkaars vermogen als ware het eigen vermogen; 
d. de instelling niet meer vermogen aanhoudt dan is aangegeven in artikel  lb;  
e. de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt, ter zake van de door 
hen in die hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning 
ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig 
vacatiegeld; 
f. de instelling beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de 
instelling te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze 
van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de instelling en de 
besteding daarvan; 
g. de beheerkosten van de instelling in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten 
behoeve van het doel van de instelling; 
h. uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig 
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling 
of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft; 
I. de administratie van de instelling zodanig is ingericht dat daaruit duidelijk blijkt: 

10. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de 
instelling dat het beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en 
vacatiegelden; 
20. de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten 
behoeve van het beheer van de instelling, alsmede de aard en omvang van de 
andere uitgaven van de instelling; 
3°. de aard en omvang van de inkomsten van de instelling, en 
40. de aard en omvang van het vermogen van de instelling, en 

j. de instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar 
functioneren, openbaar maakt. 

3.6 	Beoordeling van het algemeen belang 

Om tot een afweging te komen tussen het algemeen belang en een persoonlijk belang is hieronder 
een inventarisatie opgenomen over de statutaire doelstelling, het beleidsplan met de geplande 
activiteiten en informatie van de website. Daarna is opgenomen de financiële informatie en 
overzichten. 

3.6.1 	Kamer Van Koophandel 

De organisatie is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 30217941. De 
activiteit van het RCF bij de Kamer van Koophandel is omschreven als Maatschappelijk werk. 
Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het 
structureel versterken van de maatschappelijke samenhang van de Ijsselsteinse gemeenschap en 
de omgevingskwaliteit van Ijsselstein. 

3.6.2 	Doelstelling volgens statuten: 

In de statuten is als primaire doelstelling opgenomen, dat de stichting ten doel heeft initiatieven en 
activiteiten te stimuleren en financieel te ondersteunen met als oogmerk de maatschappelijke 
samenhang in brede zin van de l3sselsteinse gemeenschap en de omgevingskwaliteit van 
Ijsselstein structureel te versterken. 
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Als secundaire doelstelling is in de statuten opgenomen dat de stichting een kapitaal in stand moet 
houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die 
daarvoor in aanmerking komen. Daarbij dient het in stand te houden kapitaal gelijk te zijn aan het 
totale nominale bedrag ad bijna zeven miljoen euro die de stichting in het jaar 2006 van de 
Stichting CAI lisselstein ontving. De stichting mag het kapitaal beleggen onder voorwaarde dat 
deze belegging met beperkt risico is. Jaarlijks dient een zodanig bedrag aan het kapitaal toe te 
worden gevoegd dat de waarde van het kapitaal constant blijft. Indien de beleggingsresultaten 
negatief zouden zijn, waardoor de jaarlijkse toevoeging geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt of 
zelfs het in stand te houden kapitaal afneemt, zal de stichting zich inspannen om in de daarop 
volgende jaren aan het kapitaal toe te voegen een zodanig bedrag dat het oorspronkelijke kapitaal 
wordt hersteld dan wel aan het kapitaal toe te voegen het deel dat in enig voorafgaand jaar bij 
gebrek aan opbrengsten niet aan het kapitaal kon worden toegevoegd. 

3.6.3 	Doelstelling volgens het beleidsplan 

Gelet op met name de secundaire doelstelling dat het RCF het beginkapitaal in stand dient te 
houden, wordt er in het beleidsplan in ruime mate aandacht besteed aan het beleggingsbeleid. Zo 
is in het beleidsplan op 22 van de 37 pagina's informatie opgenomen over het beleggingsstatuut. 
In het statuut is opgenomen het beleggingsbeleid, het vermogens- en donatiebeleid en de 
communicatie hierover. In het beleggingsstatuut valt onder andere het navolgende te lezen: Het 
beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de langere termijn. Het beleggingsdoel is 
gericht op een stabiele waardegroei van het vermogen. Doel is niet alleen om de nominale waarde 
van het vermogen in stand te houden, maar ook de reële waarde. Daarnaast dient het Vermogen 
voldoende opbrengsten (minimaal EUR 75.000) te genereren voor de jaarlijkse donaties die het 
RCF wenst te verstrekken. 

Uit het beleidsplan is op te maken dat de primaire doelstelling is uitgewerkt in zgn. 
toewijzingscriteria. Te lezen valt onder andere: 
Over de doelstelling: 
het RCF stimuleert initiatieven en activiteiten in beginsel door het financieel bijdragen aan 
investeringen in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) die nodig zijn voor 
het starten of voortzetten van de activiteit van de Aanvrager, onverlet de mogelijkheid om 
initiatieven en activiteiten op andere wijze te stimuleren en financieel te ondersteunen. 

Over de aanvrager: 
1. kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn, met dien verstande dat aan een 
natuurlijk persoon geen voorschot wordt verleend; 
2. kan zowel binnen als buiten lJsselstein gevestigd zijn; 
3. is geen overheidsinstantie, is niet gelieerd aan de overheid en valt niet direct of indirect onder 
de (financiële) verantwoordelijkheid van de overheid. 

Over het initiatief of de activiteit: 
1. kan zowel bestaand als nieuw zijn; 
2. komt zonder donatie van het RCF mogelijk niet van de grond of kan niet worden voortgezet en 
heeft geen winstoogmerk c.q. is niet commercieel van aard. 

Over het oogmerk: 
a. De gevraagde Donatie is niet bestemd voor directe of indirecte ondersteuning van de exploitatie 
van de Aanvrager; 
b. De gevraagde Donatie is niet bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren van 
investeringen en/of activiteiten van derden; 
c. De Aanvrager heeft geen winstoogmerk; 
d. Het initiatief of de activiteit heeft tot gevolg dat de maatschappelijke samenhang en/of de 
omgevingskwaliteit wordt behouden of verbeterd. 
e. Onder maatschappelijke samenhang in brede zin wordt verstaan de betrokkenheid van de 
inwoners van ljsselstein met de IJsselsteinse samenleving en met elkaar. 
f. Van omgevingskwaliteit is onder meer sprake bij de aankleding/inrichting van de openbare 
ruimte en/of natuur- of cultuurhistorische waarden. 



g. het initiatief of de activiteit dient gericht te zijn op de IJsselsteinse samenleving, en/of 
de effecten van het initiatief! de activiteit komen - grotendeels -ten goede aan de lJsselsteinse 
samenleving. 

Het beleidsplan sluit hiermee aan op de doelstelling zoals die in de statuten is opgenomen. 

3.6.4 	Beoordeling algemeen nut 

Om als ANBI te kunnen worden aangemerkt dient een instelling het algemeen belang rechtstreeks 
te beogen en te dienen (zie o.a. Hoge Raad 12 oktober 1960,  BNB  1960/296: Hoge Raad 12 mei 
2006, nr. 40 684, IIN:AT8202 en Hoge Raad 22 juni 2012: UN: BW9055). Een eventueel gediend 
zijdelings belang is onvoldoende om te kunnen worden aangemerkt als een ANBI. 

In de nota naar aanleiding van het verslag bij de Geefwet (zie Kamerstukken  II  2011-2012, 33 
006, nr. 6, p.10) geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat om van een ANBI te kunnen 
spreken aan een tweetal toetsen moet zijn voldaan: 

- 	 een kwalitatieve toets: is in de doelstelling sprake van het beogen van algemeen nut en 
- 	 een kwantitatieve toets: gebeurt dat voor meer dan 90%. 

Deze eisen (tweetrapstoets) zijn in lijn met de conclusie van de advocaat-generaal Wattel (zie  BNB  
2012/89 van 25 maart 2011) welke later zou leiden tot het arrest van 13 januari 2012, nr. 
10/03464, UN BQ0525,  BNB  2012/89. Ook in het arrest van 17 februari 2012, nr. 10/05460, UN 
BV5128,  BNB  2012/146 en in het arrest van 22 juni 2012, nr. 11/03215, UN BW9055 wordt deze 
dubbele toets feitelijk door de Hoge Raad toegepast 

1. de werkzaamheden van de instelling rechtstreeks er opgericht zijn enig algemeen belang 
te dienen (de kwalitatieve toets) en 
2. dat het algemeen belang door de werkzaamheden van die instelling voor ten minste 
90% wordt gediend (de kwantitatieve toets). 

Dat de werkzaamheden van het RCF er volledig op zijn gericht het algemeen belang te dienen 
blijkt, naast de in de statuten opgenomen doelstelling en uit het vermelde in het beleidsplan, met 
name uit de projecten die het RCF de afgelopen jaren financieel heeft ondersteund. 

Zo doneerde Het RCF €30.000,- aan de Stichting Kerstboom voor het structureel verlichten van de 
grootste kerstboom ter wereld. De grootste kerstboom ter wereld is een uniek project dat in de 
wijde omtrek van IJsselstein zeer wordt gewaardeerd en de stad IJsselstein nationaal en 
internationaal op de kaart zet. Ten behoeve van de Stichting I]selvaert, die rondvaarten per boot 
door de historische IJsselsteinse binnenstad verzorgt, legde het RCF €20.000 bij in de 
exploitatiekosten. Aan de IJsselsteinse Tennisclub (IJTC) werd een bijdrage geleverd ad €12.400 
voor de aanleg van een kindertennisveld. De Organisatie die zich bezighoudt met de week van de 
I]sselsteinse Vakantie Ontspanning (IJVO) ontving een bedrag ad €6.500. En tot slot werd €3.000 
bijgedragen aan het fanfare orkest Excelsior in IJsselstein en ontving het plaatselijke zangkoor  
Dutch Pride  een bedrag ad €990. 

3.6.5 	Vermogensfonds 

Het RCF is een instelling die een (stam)vermogen beheert. Het vermogen is in 2006 gevormd uit 
het kapitaal ad 6,9 miljoen euro dat van de Stichting CAI Ijsselstein werd verkregen. De gelden die 
toekomen aan de algemeen nuttige projecten doet men vanuit het rendement op het vermogen 
dat is gerealiseerd. Het betreft dividend op het belegde vermogen en rente alsmede het resultaat 
op het verhandelen van aandelen en obligaties. Er zijn geen nieuwe schenkingen of legaten 
ontvangen. Het RCF doet voor haar financieringsbehoefte geen beroep op het publiek. 



Overige schulden 

Totaal balans 

	

€ 16.309 	€ 10.394 

	

€ 8.72 1.010 
	

€ 8.524.580  

3.6.6 	Vermogensfonds  / bested ingscriterium 

Het vermogen en de behaalde rendementen worden binnen een redelijke termijn besteed aan de 
algemeen nuttige doelstellingen van de stichting. 

3.7 	Beleidsplan 

Een instelling dient vanaf de aanmerking als ANBI vanaf 1 januari 2008 te beschikken over een 
actueel beleidsplan. In de artikelsgewijze toelichting op de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 
DB 2007-31M is bepaald wat onder een beleidsplan dient te worden verstaan. 

Onder een beleidsplan dient in dit verband te worden verstaan een geschrift waarmee inzicht wordt 
gegeven in de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de instelling. 
Een beleidsplan is slechts actueel indien het toepasselijk is op en van belang voor de toestand 
waarin de instelling zich feitelijk begeeft. Verder bevat zo'n plan een programma ten behoeve van 
die doelstelling te ondernemen activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die 
zullen worden verricht en een beschrijving van de met de uitvoering van beleid beoogde resultaten. 
In artikel 1 a lid 1 onderdeel f van de URAWR 1994 is omschreven wat een beleidsplan minimaal 
dient te omvatten. 

Het RCF heeft een actueel beleidsplan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop zij het werk 
uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het beleidsplan bevat eveneens vastleggingen die inzicht 
geven in de interne beheersing en de administratieve organisatie. 

3.8 	Beheerkosten / bestedingen 

De op grond van het doel van een ANBI geworven gelden dienen op grond van de regeling ook 
feitelijk voor dat doel te worden aangewend. Volgens artikel la lid 1 letter g van de URAWR 1994 
dient de instelling daarbij een redelijke verhouding te hanteren tussen de beheerkosten enerzijds 
en de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling anderzijds. Onder beheerkosten 
worden begrepen de kosten die betrekking hebben op het beheer van de instelling. Daaronder 
worden mede verstaan de kosten die verband houden met het voeren van administratief beheer. 

Bij het onderzoek is met name uit de jaarcijfers en de onderliggende bescheiden gebleken, dat de 
beheerkosten van de instelling in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van 
het doel van de instelling. 

Jaarrekeningen en uitgaven van het RCF 

Balans Passiva 	 2014 	 2013 

Eigen Vermogen 	 € 8.579.340 	€ 8.313.172 

Voorziening donaties 	 € 125.361 	€ 201.014 

[] 

Opbrengsten 

Baten uit beleggingen 	 € 372.390 	€ 283.820 

€372.390 	€283.820 



Uitgaven 

Donaties en sponsoring 	€ 71.890 	€ 140.043 

Beheer en adm. kosten 	 € 34.332 	€ 31.413 

€ 106.222 	€ 171.456  

resultaat 	 € 266.168 	€ 112.364 

% kosten vd opbrengsten 	 9% 	 11% 

% doelbestedingen 	 19% 	 49% 

Uit deze cijfers blijkt, dat met het behoudende financiële beleid het bestuur er ruimschoots in 
slaagt het statutair bepaalde en vastgelegde doelvermogen in stand te houden. Daarom is uit het 
jaarverslag 2014 dan ook op te tekenen dat voor het jaar 2015 het beschikbare bedrag voor 
donaties fors hoger zal liggen dan de afgelopen jaren het geval was. 

3.9 	Inkomsten uit commerciële activiteiten 

Met betrekking tot commerciële activiteiten wordt met ingang van 2012 een ruimhartig standpunt 
gehanteerd. Commerciële activiteiten waarvan de inkomsten binnen een redelijke termijn - 
overeenkomstig artikel  lb  van de URAWR 1994 - (nagenoeg) geheel ten goede komen aan de 
algemeen nuttige doelstelling van de instelling zijn toegestaan bij een ANBI. 

Commerciële activiteiten in dit kader zijn: het tegen commerciële tarieven verrichten van 
werkzaamheden of verlenen van diensten met het oogmerk hiermee ter financiering van de 
algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen. 

Het RCF heeft geen inkomsten uit commerciële activiteiten. De inkomsten uit beleggingen vormen 
normaal vermogensbeheer. 

3.10 	Beschikkingsmacht 

Uit de regelgeving en feitelijke werkzaamheden blijkt, dat niemand (zowel rechtspersonen als 
natuurlijke personen) kan beschikken over het vermogen van de instelling alsof het hun eigen 
vermogen is. 

3.11 	Vermogensplafond / continuïteitsreserve: 

De norm luidt dat een ANBI niet meer vermogen  aan mag houden dan redelijkerwijs nodig is voor 
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. 
Indien de organisatie geen concrete voorgenomen activiteiten heeft opgenomen in het beleidsplan 
kan geen vermogen worden aangehouden. Vermogensvorming voor toekomstige werkzaamheden 
is mogelijk, maar er moet wel sprake zijn van voorziene werkzaamheden binnen een redelijk 
tijdsbestek. 

Continuïteitsreserve (nodig voor de continuïteit van de werkorganisatie van de instelling te 
waarborgen) is ook mogelijk. Wel moet de onderbouwing hiervan (bijvoorbeeld de reserve voor de 
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zoals: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, 
kantoor- en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving) worden vastgelegd. 

2 Onder vermogen wordt verstaan: alle vermogensbestanddelen die de instelling ter beschikking staan om ten behoeve van de 
doelstelling van de instelling te besteden 
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Hierover is de benodigde onderbouwing in de administratie aangetroffen in de vorm van de 
kolommenbalans, de jaarrekening en de onderliggende bescheiden. Hiermee voldoet de instelling 
aan de gestelde eisen. 

3.12 	Beloningen 

De bestuursleden van het RCF ontvangen een vrijwilligersvergoeding ad €150 per maand met een 
maximum van €1.500 per jaar. De commissieleden van de RVA ontvangen een vergoeding van €75 
per maand met eveneens een maximum van €1.500 per jaar. In 2014 ging het in totaal om 5 
bestuursleden en 5 commissieleden die gezamenlijk een bedrag ontvingen ad €12.000. 

3.13 	Liquidatiesaldo 

In de statuten van het RCF is onder artikel 14, Ontbinding en vereffening onder meer 
opgenomen dat: "(3A) Indien het Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming 
van het liquidatiesaldo vastgesteld. In alle gevallen van ontbinding moet de bestemming in 
overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting, zodat een batig liquidatiesaldo 
uitsluitend kan worden aangewend overeenkomstig de doelstelling." 

Deze bepaling voldoet niet aan de voorwaarden zoals die vanaf 23 juni 2012 gelden. Uit de 
statuten van een ANBI moet namelijk sindsdien blijken, dat bij opheffing een batig 
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. 
Hierbij geldt een overgangsrecht voor instellingen die vóór 23 juni 2012 reeds werden 
aangemerkt als ANBI. Het overgangsrecht houdt in dat de statuten wat betreft het onderdeel 
'bestemming van het liquidatiesaldo' met het nieuwe recht in overeenstemming mag worden 
gebracht bij de eerste statutenwijziging die na eerdergenoemde datum plaatsvindt. Met iedere 
statutaire aanpassing na 23 juni 2012 vervalt dus het overgangsrecht. (Wijziging URAWR 
1994 DB 2012/248 Publicatie Staatscourant 22 juni 2012). 

Van het RCF zijn na oprichting op 25-8-2006 de statuten niet gewijzigd. Ik wijs er dus op dat 
bij de eerstvolgende statutenwijziging de nieuwe regeling omtrent het liquidatiesaldo in de 
statuten dient te worden opgenomen omdat het overgangsrecht vervalt en de stichting vanaf 
dat moment niet meer aan de ANBI-voorwaarden voldoet. 

3.14 	Transparantie AN  BI's  vanaf 2014 

In artikel la, lid 1 onderdeel j van de URAWR 1994 is bepaald dat de instelling via internet op 
elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar maakt. Welke 
gegevens gepubliceerd moeten worden en binnen welke termijn is opgenomen in artikel la, lid 7 
en 8 van de URAWR 1994. 

Deze publicatieplicht is vanaf 1 januari 2014 van kracht. Concreet houdt dit in dat op de 
internetsite de volgende gegevens (volgens artikel la, lid 7 van de URAWR 1994) van de ANBI 
dienen te worden gepubliceerd: 
a. de naam; 
b. het RSIN of het fiscaal nummer; 
C. 	de contactgegevens; 
d. de doelstelling; 
e. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; 
f. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuursleden (tenzij 

daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico); 
g. een verslag van de uitgeoefende activiteiten; 
h. een financiële verantwoording (balans en staat van baten en lasten met toelichting). 
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Deze informatie dient (volgens artikel la, lid 8) binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
openbaar te worden gemaakt. De publicatieplicht is van toepassing met betrekking tot boekjaren 
die zijn geëindigd na 31 december 2011 (vanaf boekjaar 2012). 

Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen op hun site een aantal gegevens publiceren  
met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De 
Belastingdienst publiceert daarom vanaf 1 januari 2014 op haar website het internetadres en het 
RSIN/fiscaal nummer van ANBI's. 

Het RCF beschikt over een website die volledig aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

3.15 	Integriteitseisen 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij 
betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: 

Vanaf 1 januari 2014 is de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het 
opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in 
gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon 
van de instelling. 

- 	 De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot 
haat of het gebruik van geweld. 

- 	 Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de 
afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld. 

Er is geen reden gevonden om te twijfelen aan de integriteit van een instelling of een persoon die 
daarbij betrokken is. Bij het onderzoek is daarom niet verzocht om een Verklaring Omtrent Gedrag 
te overleggen. 

3.16 	Inrichting van de administratie 

Het voeren van een administratie is van belang vanwege de toetsbaarheid van het beleid van de 
instelling en het verloop van het aangehouden vermogen. Het doel van de inrichting van de 
administratie is het waarborgen dat de door de instelling bijeengebrachte middelen daadwerkelijk 
en controleerbaar ten behoeve van de - het algemeen nut betreffende - doelstelling worden 
ingezet. 

Allereerst moet uit de administratie de aard en omvang blijken van de afzonderlijke leden van het 
orgaan dat het beleid bepaalt en de aan hen betaalde onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden 
moeten uit de administratie kunnen worden afgeleid (onder 10). Beoogd wordt daarmee dat de 
inspecteur kan beoordelen of de leden van het bestuur al dan niet bovenmatige 
onkostenvergoedingen en vacatiegelden ontvangen. Voorts dient de administratie van de instelling 
blijk te geven van de aard en omvang van de kosten van werving van gelden en het beheer ervan, 
alsook de aard en omvang van de andere uitgaven van de instelling (onder 20). De administratie 
dient hiervan blijk te geven om te kunnen beoordelen of de instelling ook een redelijke verhouding 
hanteert tussen deze kosten en bestedingen. De administratie van de instelling dient ten slotte ook 
blijk te geven van de aard en omvang van de inkomsten (van derden ontvangen 
vermogensbestanddelen, inkomsten uit vermogen en vermogenswinst) en het vermogen van de 
instelling (onder 31' en 41). Deze administratieve voorwaarden beogen mogelijk te maken de 
bestedingen van de instelling te beoordelen op het bestedingscriterium van artikel  lb  van de 
URAWR 1994. 

Samengevat: de administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit duidelijk 
blijkt: 

Staatscourant (Nr. 20451 16 juli 2013) 
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10.de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling dat het 
beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; 
21.de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve van het 
beheer van de instelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de instelling; 
31.de aard en omvang van de inkomsten van de instelling, en 
41.de aard en omvang van het vermogen van de instelling. 

Op basis van de bevindingen voldoet het RCF aan de administratieve voorwaarden. Hierbij sluit de 
administratie aan bij de jaarrekening. 

3.16.1 	Bewaarplicht 

Ik wees mijn gesprekspartners op de bewaarplicht van artikel 52 AWR. Hierin is vastgelegd dat 
voor administratieplichtigen zoals (ook) het RCF er een algemene bewaarplicht geldt van zeven 
jaar van alle (primaire) bescheiden (inclusief elektronische gegevensdragers). 

4 	 Belastingplicht 

4.1 	Vennootschapsbelastingplicht 

Een stichting of andere instelling is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als deze een 
onderneming drijft. Men drijft een onderneming als er sprake is van een duurzame organisatie van arbeid 
en kapitaal die is gericht op deelname aan het economisch verkeer én daarbij een winstoogmerk heeft. 

Aangezien bij de beoordeling van het algemeen nut (onderdeel 3.6.4 van dit verslag) is vastgesteld dat het 
RCF haar activiteiten en werkzaamheden zonder winstoogmerk uitvoert, is er geen sprake van 
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. 

4.2 	Omzetbelasting 

Een stichting of andere instelling is belastingplichtig voor de omzetbelasting als zij deelneemt aan het 
economische verkeer om behoeften te bevredigen. Het RCF neemt geen deel aan het economische 
verkeer omdat zij met haar activiteiten bijvoorbeeld niet in concurrentie treedt met andere partijen. Het RCF 
is daarom niet belastingplichtig voor de omzetbelasting. 

4.3 	Loonbelasting en premieheffing 

Vastgesteld is dat bij het RCF geen personen in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam zijn. Van een 
dienstbetrekking is sprake als een natuurlijk persoon (de werknemer), onder gezag van iemand anders (de 
werkgever) tegen een arbeidsbeloning werkzaamheden verricht. Kenmerk hierbij is, dat de werknemer 
verplicht is de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en de werkgever verplicht is hier een beloning voor 
te geven. 

5 	 Slotopmerkingen 

De Belastingdienst oefent toezicht uit op de feitelijke werkzaamheden van ANBI's, waarbij onder 
meer wordt onderzocht of die werkzaamheden passen in de statutaire doelstelling en of aan de 
overige voorwaarden voor ANBI's is voldaan. 

Gebleken is dat het RCF voldoet aan de voorwaarden, waarbij Ik het bestuur wel attendeer op het 
vermelde bij onderdeel 6.13 van dit rapport dat handelt over de bestemming van het 
liquidatiesaldo 

Tot slot: mochten er zich wijzigingen voordoen of hebben gedaan bij de instelling, die van invloed 
kunnen zijn op de ANBI-status of de belastingplicht, dan moeten deze worden gemeld bij de 
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Belastingdienst/kantoor Eindhoven t.a.v. team ANBI. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn wijzigingen in de 
doelstelling, de samenstelling van het bestuur, wijzigingen van de beloningen en/of vacatiegelden, 
de besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing van de instelling, of een wijziging van 
het website-adres (URL) waarop moet worden gepubliceerd (zie www.belastingdienst.nI/anbi). 

Het ANBI-team behoudt zich het recht voor om op termijn de ANBI-status in heroverweging te 
nemen. Dit is toegestaan op grond van artikel 5b, lid 7 van de AWR. Dit betekent dat bij een 
nadere (toekomstige) beoordeling van de ANBI-status van de instelling, indien wijzigingen die van 
invloed kunnen zijn op de ANBI-status niet tijdig zijn doorgegeven, met terugwerkende kracht deze 
ANBI-status kan worden ingetrokken. Dit kan fiscale gevolgen hebben voor zowel het RCF als voor 
derden. 

Namens de inspecteur, 

S 	 - - - 

J.H. Kakebeen 
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