
Ga het 'algemeen belang' niet politiseren 

Sigrid Hemels in het Fiancieele Dagblad 22 september 2021  

Voor de anbi werd het begrip ‘algemeen belang’ altijd politiek neutraal ingevuld. Dat dreigt nu te 

worden doorbroken door demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief. Hierdoor ligt subjectiviteit op 

de loer, maar ook afkalving van pluriformiteit, waarschuwt hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels. 
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Voor de fiscale status van de algemeen nut beogende instellingen (anbi) moet een goed doel het 

algemeen belang dienen. ‘Algemeen belang’ is altijd politiek neutraal ingevuld. Demissionair 

staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën overweegt dit los te laten. Ik vind dat onverstandig. 

De staatssecretaris noemde het in juni onbevredigend dat ‘we’ zo weinig mogelijkheden hebben om 

in te grijpen bij anbi’s die ‘in de ogen van het kabinet’ niet in het algemeen belang handelen. Deze 

opmerking kan consequenties hebben voor onze pluriforme samenleving, die ruimte laat voor 

afwijkende meningen en discussie over gevestigde opvattingen. Anbi’s spelen hierbij een belangrijke 

rol. 

Al in 1926 oordeelde de Hoge Raad dat ‘algemeen belang’ niet vereist dat alle Nederlanders het met 

een doel eens zijn. De Hoge Raad preciseerde dit in 1983 in een zaak over het Komitee Zuidelijk 

Afrika en het Chili Komitee Nederland. Onze hoogste rechter vond het niet relevant of brede lagen 

van de bevolking met activiteiten instemmen, of dat deze omstreden zijn. Het is voldoende als 

redelijkerwijs aannemelijk is dat het doel het welzijn van de bevolking (van het betrokken land) dient, 

tenzij men het doel met geweld wil bereiken. 

 



Haatzaaien 

Daarnaast onthoudt de wettelijke integriteitseis de anbi-status aan instellingen die zijn veroordeeld 

voor misdrijven als haatzaaien, (aanzetten tot) geweld, het opzettelijk in gevaar brengen van 

personen of goederen (bijvoorbeeld door brandstichting of ontploffingen) en het opzettelijk 

beledigen of het aanzetten tot haat of discriminatie van groepen wegens ras, godsdienst, geaardheid 

of handicap. Het juridische kader biedt dus grenzen én waarborgen. 

Daarbij kan de algemene opinie over bepaalde doelen radicaal veranderen. De onafhankelijkheid van 

Indonesië, de afschaffing van kinderarbeid en de gelijkstelling van vrouwen waren ooit 

controversieel. 

‘De onafhankelijkheid van Indonesië en de gelijkstelling van vrouwen waren ooit controversieel’ 

Omgekeerd: wat op enig moment breed politiek draagvlak heeft (snelwegen in de stad!), kan later 

omstreden worden. Toekomstige generaties zijn dan gediend bij verzet van 

minderheidsgroeperingen tegen de tijdgeest. 

Regelmatig vragen Kamerleden de staatssecretaris de anbi-status van hun onwelgevallige instellingen 

in te trekken. Voorbeelden zijn islamitische instellingen en Greenpeace. Zo diende de PVV vorig jaar 

een (verworpen) motie in om de islam uit te zonderen van algemeen nut. Opeenvolgende 

staatssecretarissen van Financiën boden echter weerstand tegen politisering van de anbi. 

‘Homogenezing’ 

Ook de huidige staatssecretaris van Financiën benadrukte meermaals de neutraliteit. Nog in juni 

2020 wees hij erop dat mensen vanuit hun levensbeschouwelijke of politieke overtuiging 

verschillende opvattingen hebben over wat algemeen nut is, met als gevolg de verschillende doelen 

die anbi’s nastreven. Waarom maakte de staatssecretaris daarna een draai? 

Emoties en verkiezingskoorts lijken een verklaring. Mediaberichten over ‘homogenezing’ leidden tot 

ophef in het parlement. De staatssecretaris zei vorig jaar oktober dat hij ‘homogenezing’ niet 

algemeen nuttig vond. Hij wilde dat de Belastingdienst anbi’s hierop controleerde en wilde desnoods 

de wet wijzigen. 

SGP-Kamerlid Chris Stoffer onderschreef dat seksuele geaardheid geen ziekte is, maar noemde het 

opmerkelijk dat de staatssecretaris naar aanleiding van een krantenartikel de Belastingdienst gelijk in 

actie bracht. Fiscaal weekblad NTFR sprak van meten met twee maten: bij Greenpeace toetsing aan 

het wettelijk kader, bij christelijke organisaties aan morele overtuigingen. 

Kennelijk meldde de Belastingdienst dat het enkele feit dat een anbi vindt dat een bepaalde seksuele 

gerichtheid of genderidentiteit niet in overeenstemming is met haar religieuze overtuiging en de anbi 

zich wellicht daarom met conversie bezighoudt, geen basis biedt voor intrekking van de anbi-status. 

De staatssecretaris vindt dat ongewenst. 

Als het kabinet conversiepraktijken wil bestrijden, kan het deze strafbaar stellen. Een initiatiefwet is 

in de maak. Dat zou het anbi-probleem oplossen: na veroordeling kan de anbi-status worden 

ontnomen. In plaats van dit maatwerk wil de staatssecretaris meer mogelijkheden om in te grijpen bij 

anbi’s die volgens het kabinet niet in het algemeen belang handelen. 

  

 



 ‘Wat als een ‘deel van de samenleving’ voorlichting over abortus niet ‘algemeen nuttig’ vindt?’ 

Demissionair minister Tom de Bruijn voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

rekte het begrip ‘algemeen belang’ vorige maand op in een brief over weeshuisreizen, naar ‘wat door 

een deel van de samenleving niet als algemeen belang wordt gezien’. Een commissie moet deze 

winter adviseren over hoe het ‘algemeen nut’-karakter beter tot uitdrukking kan komen. Een vrijwel 

onmogelijke taak, omdat ‘beter’ subjectief is: welke opvattingen in de samenleving zijn (ir)relevant? 

Wat als een ander kabinet of ‘een deel van de samenleving’ voorlichting over abortus en euthanasie 

niet algemeen nuttig vindt? Of (bepaalde) religies? Of oppositiepartijen? We zien in Polen en 

Hongarije dat de pluriformiteit afkalft als een regering gesteund door een bevolkingsmeerderheid 

haar eigen voorkeuren als maatstaf neemt. Een kabinet moet zijn eigen tegenspraak durven 

organiseren. 

Siep Wijsenbeek van FIN, branchevereniging van fondsen en foundations, waarschuwde onlangs in 

internationaal verband voor misbruik van regelgeving om goede doelen te beknotten die kritisch, 

radicaal of activistisch zijn. Hoe oprecht de huidige staatssecretaris het ook bedoelt, zijn subjectieve 

oplossing schept een gevaarlijk precedent. 

 

Sigrid Hemels is hoogleraar belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, gasthoogleraar Lund 

University en fiscalist bij Allen & Overy. 

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/opinie/1413511/ga-het-algemeen-belang-niet-politiseren-

pwi1caU4irsw  

https://mailchi.mp/dafne-online/philanthropy-in-the-netherlands-trouble-in-paradise
https://mailchi.mp/dafne-online/philanthropy-in-the-netherlands-trouble-in-paradise
https://fd.nl/opinie/1413511/ga-het-algemeen-belang-niet-politiseren-pwi1caU4irsw
https://fd.nl/opinie/1413511/ga-het-algemeen-belang-niet-politiseren-pwi1caU4irsw

