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Jaarplan 2017  
 
Dit jaarplan beschrijft de belangrijkste voornemens en activiteiten voor 2017 van 
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). SBF is het platform voor 
overheidszaken van vier brancheorganisaties:  
 

• Goede Doelen Nederland (GDN);  
• Nederland Filantropieland (NLFL); 
• Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN); 
• Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).  

 
Doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal 
functionerende filantropische sector. Voor de behartiging van de gemeenschappelijke 
belangen bij overheid en politiek trekken de vier brancheorganisaties zoveel mogelijk 
gezamenlijk op. Waar partijen individueel hun belangen bepleiten bij de overheid vindt tijdige 
afstemming plaats binnen SBF-verband. 
 
Wat heeft SBF bereikt 
 
De afgelopen jaren is in nauw overleg met de overheid) grote vooruitgang geboekt op het 
gebied van zelfregulering (validatiestelsel) binnen de filantropische sector.  
Staatssecretaris Dijkhoff heeft in een brief aan de Tweede Kamer dd. 8 november 2016 de 
ambitie van de sector onderschreven om te komen tot een brede werking van het 
validatiestelsel. In deze brief worden door het Kabinet aan SBF maatregelen toegezegd om 
met name de werking van de Erkenning voor fondsenwervende organisaties te ondersteunen 
en te stimuleren.  
Sinds 1 januari 2016 kunnen goede doelen die een beroep doen op (financiële) steun van het 
publiek een Erkenning aanvragen bij het CBF. Met een Erkenning laten goede doelen zien dat 
zij hun organisatie op orde hebben en transparant zijn over inkomsten, bestedingen en 
bereikte resultaten. De overheid stimuleert goede doelen om de Erkenning aan te vragen.  
De kerken ontwikkelen via zelfregulering in afstemming met de overheid een eigen stelsel van 
toezicht en verantwoording. 
De vermogensfondsen ontwikkelen een dergelijk stelsel op basis van zelfregulering. In zijn 
brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Dijkhoff dat hij wat betreft het toezicht op 
vermogensfondsen geen rol voor de overheid ziet. 
 
 
Hoofdactiviteiten 2017 
 
SBF en de overheid 
De hoofdtaak van SBF in relatie tot de overheid is gesprekspartner zijn bij de totstandkoming 
en herziening van wet- en regelgeving, de aanpak van uitvoeringsvraagstukken en de 
ontwikkeling van nieuw beleid. Intensief en tijdig contact tussen departementen aan de ene 
kant en SBF aan de andere kant leidt tot betere randvoorwaarden voor de filantropische 
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sector en verantwoord beleid vanuit de overheid. Voor 2017 betekent het dat we als formeel 
gesprekpartner namens de filantropische sector betrokken zijn bij de volgende dossiers: 
 

1. Stimuleringsmaatregelen brede werking Erkenning: 
a. De koppeling tussen ANBI-normen en normen van de Erkenning; 
b. De koppeling tussen de Erkenning en Loterijen; 
c. De koppeling tussen Erkenning en subsidieregelingen; 
d. De financiële ondersteuning van publieksvoorlichting over de Erkenning. 

2. Periodiek overleg met departementen en uitvoeringsinstanties: 
a. Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie over wet- en regelgeving, 

kansspelbeleid, publicatieplicht stichtingen, et cetera; 
b. Met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over het UBO-register,  

fiscale aangelegenheden zoals de ANBI/SBBI-regeling en de giftenaftrek. 
 
SBF en de politiek 
SBF streeft ernaar de betekenis van de filantropie en de rol van het particulier initiatief beter 
in het vizier van de politiek te krijgen. We volgen actief de agenda’s van de Eerste en Tweede 
Kamer, we nemen bij wetgeving die mogelijk van invloed is op de werking van de filantropie 
proactief contact op met politici. De partijen verenigd binnen SBF brengen daarnaast via 
diverse kanalen het belang van de filantropie in Nederland breder onder de aandacht.  
 
SBF en de media 
Het kan voorkomen dat publiekelijk een standpunt moet worden ingenomen ten aanzien van 
een van de dossiers. In overleg met alle betrokkenen kan worden besloten dat woordvoering 
vanuit SBF is gewenst. De voorzitter is in beginsel de aangewezen persoon om als 
woordvoerder op te treden in de media.  
 
Uitvoering werkzaamheden 2017 
 
De dagelijkse werkzaamheden voor SBF worden voor een belangrijk deel uitgevoerd door de 
aangesloten brancheorganisaties. Hierbij wordt zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik 
gemaakt van aanwezige competenties en contacten en bestaande middelen. SBF voert slechts 
die activiteiten uit, die de deelnemende brancheorganisaties niet zelf afzonderlijk uit kunnen 
voeren. 
Voor een ander belangrijk deel worden de werkzaamheden verricht door de secretaris van 
SBF, Suzanne Kooij.  
Voor het monitoren van ontwikkelingen en politieke agenda’s wordt gebruikgemaakt van een 
gespecialiseerd extern adviesbureau. 
 
Het bestuur bestaat uit vier vertegenwoordigers van de dragende brancheorganisaties. Het 
voorzitterschap wordt in 2017 vervuld door Joost van Lanschot, voorzitter FIN. Secretaris en 
penningmeester is John Bakker, bestuurslid en lid van het moderamen van CIO. 
Het bestuur vergadert in de regel zes maal per jaar. Voor de bestuursvergadering worden 
naast de bestuursleden ook de directeuren van de aangesloten brancheorganisaties 
uitgenodigd deel te nemen. 
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Relevante documenten 
 
Documenten die tegen de achtergrond van dit jaarplan relevant kunnen zijn, zijn via de site 
van SBF te raadplegen: 

1. Platformovereenkomst  
2. Begroting 2017 
3. Jaarverslag en jaarrekening 2016 
4. Statuten (beheer)stichting SBF 

 


