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Per 01 ianuari 2008 merkt de Belastingdiensl uw instelling aan als
Algemeen Nul Beogende lnstelling (ANBI)
U heeÍt een AanvÍaag Algemeen nul beogende instelling ingediend. 01> basis van
de door u verstrekte gegevens blijkl dat de Belastingdienst uw instelling kan
aanmerken als een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charilalieve, culturele,
wetenschappeliike oÍ algemeen nui beogende instelling.
De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan
conlroleren oÍ uw instellinS (noS) aan de voonivaarden voldoel. U ontvangt
daanioor een OpgaaÍ Algemeen nul beogende instelling. Deze moet u altijd
invullen en lerugsluren naar de Belastingdienst.
Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 en
geldt zolang u voldoet aan de eisen voor een dergeliike instelling.
De voorzilter van hel managementteam van hel Belastingkantoor.

Bezwaar nraken
Als u het niet eens bent mel deze
beschikking kunt u birrnen zes weken een
bezwaarschriÍt indienen bij ondervermeld
adres. Uw bezwaarschrift is
tijdig als het binnen zes weken per post is
bezorgd en niel laler dan een week na
aÍloop van die termijn door de
Belastlngdiensl is ontuangen.
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en
het Íiscaal nummer dat bovenaan de
beschikking is aÍgedrurkt.

Adres voor het indienen van een
bezwaarschriÍt
BelastingdiensUOost Brabant

Kanloor's-Hertogenbosch
ANBI team
P/a Postbus 2510
6401 DA Heerlen

Meer informatie
Voor meer iníormatie over de beschikking
Kunt u conlact opnemen met 073-G245848.
Voor algemene inÍormatie kijk ap
www.belastingdienst.nl. Oí bel met de

BelastingteleÍoon 0800-0543. De
BelastingTeleÍoon kunt u bereiken op
Maandag lol en mel donderdag van 8.00 to
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00
uuÍ.
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