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Jaarplan SBF 2018 
 
Dit jaarplan beschrijft de belangrijkste voornemens en activiteiten voor 2018 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. 
 
 
Hoofdactiviteiten 2018 
 
Visie en ambitie 
Op 12 april 2017 vond het symposium 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' en 
politiek café plaats in Nieuwspoort Den Haag. Met bijna tweehonderd deelnemers, zeven 
Kamerleden, een inspirerend programma én een Manifest met aanbevelingen namens 
veertien koepelorganisaties, heeft de sector filantropie zich goed gemanifesteerd in Den 
Haag. Het initiatief voor het Manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' en 
symposium kwam van Goede Doelen Nederland, in samenwerking met SBF partners FIN, CIO 
en Nederland Filantropieland. 
Nu er sinds najaar 2017 een nieuwe regering is, willen de partners die samenwerken binnen 
SBF in 2018 vervolg geven aan dit symposium en zich samen met de Manifestpartners, 
verenigd in het SBF Breed Sectoroverleg, sterk maken voor een betere positie van filantropie 
in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat de filantropische sector beter op het netvlies 
komt van bewindslieden en Kamerleden. In nauwe samenwerking met de Manifestpartners 
en in overleg met SBF zal in 2018 door de partners die samenwerken binnen SBF nagedacht 
worden over een vervolg op het Symposium/Manifest. 
Mogelijke vervolgacties worden met de Manifestpartners geïnventariseerd tijdens het in 
december 2017 geagendeerde SBF Breed Sectoroverleg. Bij het te ontwikkelen vervolg zullen 
de vijf aanbevelingen uit het Manifest centraal staan: 
 

1. Behandel de sector f i lantropie als belangri jk fundament voor 
maatschappeli jke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare 
bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en 
maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap. 
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2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector f i lantropie bi j  de 
aanpak van maatschappeli jke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend 
vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid. 

3. Erken de grote waarde die de inzet van vri jwil l igers heeft voor goede 
doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag 
doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en 
investeer hierbij extra in jongeren. 

4. Stimuleer de vri jwil l ige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, 
goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal 
beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft. 

5. Maak het maatschappeli jk belang van loteri jen tot een aparte, vierde 
pij ler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van 
kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de 
fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen. 

 
De reguliere werkzaamheden van SBF hebben voornamelijk betrekking op punt 1 ('maak in 
wet- en regelgeving ruimte') en punt 4 ('ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek 
gehandhaafd blijft') van het Manifest. 
 
Concrete doelen SBF voor 2018 
Voor 2018 stelt SBF zich de volgende concreet te bereiken doelen: 
-	In	de	regeringsplannen	voor	2019	vinden	we	de	voor	ons	meest	relevante	punten	uit	het	
Manifest	terug	
-	De	Giftenaftrek	blijft	gehandhaafd	
-	De	UBO	wetgeving	is	voor	de	sector	op	een	goede	manier	geregeld	
-	De	resultaten	van	de	evaluaties	ANBI/SBBI	en	Giftenaftrek	leiden	tot	handhaving	en	waar	
zo	mogelijk	verbetering	van	de	fiscale	positie	van	de	SBF-achterban 
 
 
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 
sector en verantwoord beleid vanuit de overheid. Voor 2018 betekent het dat we als formeel 
gesprekpartner namens de filantropische sector betrokken zijn bij de volgende dossiers: 
 

1. Stimuleringsmaatregelen brede werking Erkenning: zie hieronder bij 'Zelfregulering in 
afstemming met de overheid'. 
 

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. 
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ANBI/SBBI regelingen en Giftenaftrek 
De evaluatierapporten van de ANBI/SBBI regelingen en de Giftenaftrek, die begin 2017 
zonder kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer zijn aangeboden en vervolgens 
controversieel zijn verklaard, zullen naar verwachting in 2018 van een kabinetsstandpunt 
worden voorzien en in de Tweede Kamer worden besproken. 
SBF heeft mei 2017 een Position Paper over dit onderwerp geschreven en met succes onder 
Eerste Kamerleden verspreid, die tijdens een schriftelijk overleg met de bewindsman een 
aantal argumenten uit dit Position Paper hebben overgenomen. Een aangepaste versie van 
dit Position Paper zal onder Tweede Kamerleden worden verspreid, en SBF zal bij de Tweede 
Kamer lobbyen voor behoud en versterking van de Giftenaftrek en het ANBI stelsel.  
De Belastingdienst heeft de sector in 2017 meerdere malen verzocht, mee te denken over de 
uitvoeringsproblemen rondom de handhaving van de Giftenaftrek. SBF zal zich in 2018 op 
prudente wijze verhouden tot deze verzoeken.  
 
UBO wetgeving 
SBF heeft in 2016 en 2017 een actieve lobby gevoerd met als doel alle ANBI's uit het UBO 
register te houden. De vierde EU anti-witwasrichtlijn en met name het 
implementatiewetsvoorstel ten aanzien van de bepalingen uit deze richtlijn die betrekking 
hebben op de verplichting tot het oprichten van een register van 
uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owner, UBO) zullen begin 2018 nader in de 
Tweede Kamer behandeld worden. De lobby wat dit onderwerp betreft zal in 2018 door SBF 
worden voortgezet. 
 
SBF en de polit iek 
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.  
 
Zelfregulering in afstemming met de overheid 
De afgelopen jaren is in nauw overleg met de overheid grote vooruitgang geboekt op het 
gebied van zelfregulering (validatiestelsel) binnen de filantropische sector. De stelsels van 
zelfregulering worden in 2018 door de afzonderlijke SBF partners nader ingevuld. 
Binnen SBF houden SBF partners elkaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen en wordt 
informatie uitgewisseld die voor alle SBF partners van belang is. Daarnaast voert SBF namens 
de vier partners periodiek overleg met het ministerie van J&V over de diverse stelsels van 
zelfregulering. 
Toenmalig 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. 
De overheid stimuleert goede doelen om de Erkenning aan te vragen via de vier sporen die 
genoemd zijn in de brief van Dijkhoff. Deze vier sporen zijn in 2017 door SBF-partners GDN en 
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NLFL en het CBF in samenwerking met de overheid nader verkend; de invulling van e.e.a. 
wordt in 2018 vormgegeven. 
De kerken ontwikkelden in 2017 via zelfregulering in afstemming met de overheid een eigen 
stelsel van toezicht en verantwoording. In 2018 zal dit stelsel operationeel zijn. 
De vermogensfondsen ontwikkelden ook in 2017 een dergelijk stelsel op basis van 
zelfregulering; dit zal in 2018 worden geconcretiseerd. In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt 
staatssecretaris Dijkhoff dat hij wat betreft het toezicht op vermogensfondsen geen rol voor 
de overheid ziet. 
 
 
 
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 2018 
 
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. 
 
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 2018 
3. Jaarverslag en jaarrekening 2016 / 2017 
4. Statuten (beheer)stichting SBF 

 


