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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35437  
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, 
CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga. 
Tegen: DENK. 
 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel IX, onderdeel 3 

9  12 (Stoffer) over een termijn van zestien weken voor het overleggen van een VOG 
 
Artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) bevat een aantal 
voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) aangemerkt te worden. Op grond van het voorgestelde artikel 5b, 
negende lid, AWR kan de inspecteur bij gerede twijfel over de integriteit van de ANBI of 
een of meer van de bestuurders, feitelijk leidinggevenden of gezichtsbepalende personen 
van die instelling aan die instelling of persoon vragen om een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) te overleggen. 
 
Als gevolg van dit amendement voorziet het negende lid in een termijn van zestien weken 
gerekend vanaf de datum waarop de inspecteur het verzoek heeft gedaan, waarbinnen de 
VOG moet worden overgelegd. De termijn van 16 weken is gekozen op basis van de 
wettelijke beslistermijn van acht weken voor Justis om een definitief besluit over de VOG te 
nemen. De aanvrager kan tegen deze beslissing in bezwaar en beroep gaan. Om hiermee 
rekening te houden, is volgens de indiener een totale termijn van 16 weken 
gerechtvaardigd. 
Met algemene stemmen aangenomen.  
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Artikel IX, invoegen onderdeel 3a 

8  11 (Lodders en Omtzigt) over verplichte standaardformulieren voor grote ANBI's 
 
De indieners van dit amendement menen dat financiële transparantie van groot belang is 
wanneer een fiscaal gunstige positie aan instanties of organisaties gegeven wordt. Dit 
amendement stelt daarom voor om standaardformulieren voor financiële transparantie bij 
ANBIs verplicht te stellen. Artikel 5b, eerste lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR) bevat een aantal voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen 
om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt te worden. Een voorwaarde is 
de publicatieplicht op basis van artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 2o, AWR, in 
combinatie met het (ingevolge het wetsvoorstel tot tiende lid te vernummeren) negende lid 
van dat artikel. Dit amendement stelt standaardformulíeren verplicht voor grotere ANBIs. 
Bij ministeriële regeling wordt uitwerking gegeven aan het begrip grotere ANBI’s, waarbij 
een verplichting van het gebruik van standaardformulieren gaat gelden vanaf een bepaalde 
omvang van inkomsten, uitgaven en vermogen. Die ministeriële regeling zal ook de nadere 
details van het standaardformulier bevatten. Er wordt, voor zover mogelijk, aansluiting 
gezocht bij de standaardformulieren die in overleg met de goededoelensector reeds zijn 
ontwikkeld voor de verschillende categorieën instellingen. 
Aangenomen. Tegen: DENK. 
 
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Artikel IX, invoegen onderdeel 1a 
17 (Edgar Mulder) over het uitsluiten van moskeeën van de ANBI-status   

 
Moskeeën kunnen niet gekwalificeerd worden als een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). 
De islam is een totalitaire gewelddadige ideologie, gericht op het omverwerpen van 
democratie en rechtsstaat. Het feit dat moskeeën de basis zijn van de islamitische 
infrastructuur, betekent dat zij nimmer het algemeen nut kunnen dienen en derhalve niet 
in aanmerking moeten komen voor de status van een ANBI. 
Artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) bevat een aantal 
voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om als ANBI aangemerkt te worden. In 
het derde lid van artikel 5b AWR wordt een definitie gegeven van «algemeen nut». Met dit 
amendement wordt de islam, en daarmee in het verlengde moskeeën dan wel islamitische 
gebedshuizen, uitgezonderd van de definitie van «algemeen nut». Zodoende kunnen 
moskeeën dan wel islamitische gebedshuizen niet kwalificeren als ANBI. 
Verworpen. Voor: Krol en PVV. 
 
 
Artikel IX, onderdeel 3 
10 (Stoffer) over een motiveringsplicht bij gerede twijfel over een VOG      

 

https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnvxz
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnqxj
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnvxz
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnqxj
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnvxz
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnvxz
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnqxj
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnvxz
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnqxj
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnqxj
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnvxz
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnqxj
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl
https://redactie.eerstekamer.nl/item_wijzigen_proxy?subgrid=1&key=vlcjmqlqnrxl


 

 datum 13 oktober 2020 

 blad 3 
 

 

Op grond van het voorgestelde artikel 5b, negende lid, AWR kan de inspecteur bij gerede 
twijfel over de integriteit van de ANBI of een of meer van de bestuurders, feitelijk 
leidinggevenden of gezichtsbepalende personen van die instelling aan die instelling of 
persoon vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. 
 
Als gevolg van dit amendement is de inspecteur verplicht zijn gerede twijfel te motiveren 
bij het doen van het verzoek om een VOG te overleggen. Deze gerede twijfel kan het 
gevolg zijn van een signaal vanuit de FIOD, maar ook het gevolg van een signaal van een 
burger. De indiener acht het redelijk dat bij gerede twijfel een verzoek om een VOG 
gedaan kan worden. Toch acht de indiener het wenselijk dat de inspecteur de gronden van 
dit verzoek gemotiveerd aantoont en aan de ANBI overlegt. Dit voorkomt dat de inspecteur 
te lichtvaardig overgaat tot het vragen om een VOG. Tevens biedt dit voor de ANBI inzicht 
in de redenen van het verzoek, waardoor deze instelling eventueel ook zelf stappen kan 
ondernemen, bijvoorbeeld het ontslaan van een bestuurder of het herzien van de 
werkwijze. 
Ingetrokken.  
 
 
 
Moties 
 

13 (Leijten) over onderzoek naar witwaspraktijken via anbi's 
Aangehouden. 
 
14 (Leijten c.s.) over toezicht op anbi's 
Met algemene stemmen aangenomen.  
 
15  16 (Edgar Mulder) over prioriteit leggen bij Nederlandse, legale vergunninghouders 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, SGP, PVV, 
FVD en Van Haga. 
 


