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1. Uitgangspunten 
 
Belangrijk voor de vaststelling van beleid, ambities en activiteiten is het gegeven dat SBF als platform 
opereert, waarbinnen CIO, FIN en GDN samenwerken. Met de samenwerking wordt gestreefd naar 
borging van optimale randvoorwaarden voor de filantropische sector. Het gaat daarbij om de 
randvoorwaarden die door overheidsbeleid worden bepaald. 
 
Er is sprake van een bijzondere uitgangspositie: 

- SBF is op een aantal ‘lopende’ dossiers actief, t.w. het ANBI-dossier, WTMO-POCOB, de FATF-
evaluatie en het UBO-register 

- de politieke belangenbehartiging wordt getekend door de lopende besprekingen over een 
nieuwe coalitie en vorming van een regeerakkoord 

- SBF is op 1 juni begonnen met de campagne ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de 
ruimte’, gericht op de borging van een voor filantropie positief regeerakkoord 

 
V.w.b. de ‘werkorganisatie’: SBF wordt bij haar activiteiten ondersteund door een parttime secretaris 
en GDN verzorgt administratieve ondersteuning. Voor de effectiviteit van de SBF-rol is het verder van 
groot belang met de sectorpartners (Breed Sectoroverleg) open en korte lijnen te onderhouden. 
 

2. Beleid, ambities en beoogde resultaten1 
 
Gezien de uitgangspunten, de vorming van een nieuw kabinet en regeerakkoord en de politiek 
‘actuele’ dossiers, richt SBF zich tot einde 2021 op het volgende2: 

- met de campagne als slotakkoord van het strategisch project borgen dat tijdens de formatie 
de basis wordt gelegd voor een voor filantropie positief overheidsbeleid 

- afhechting van het voorstel WTMO als antwoord op risico’s van misbruik van 
maatschappelijke organisaties, zonder schadelijke neveneffecten voor de filantropie 

- bewaken van de filantropische belangen in het POCOB-dossier 
- idem voor het dossier van de FATF-evaluatie 
- passende inregeling UBO-registratie voor ANBI’s 
- bewaken van voldoende politieke steun voor giftenaftrek en ANBI-stelsel en aanvullend 

afhechting van het verbetertraject 
- zichtbaar zijn voor en relatie opbouwen met de meest relevante fracties, c.q. woordvoerders 

in de Tweede Kamer 
- adequate ambtelijke contacten voortzetten en opbouwen, deels afhankelijk van inhoud van 

het regeerakkoord (beleidsafspraken) en kabinetsvorming- en samenstelling ((her)indeling 
departementen) 

- scherpe monitoring van de parlementaire agenda – lopende en nieuwe dossiers – teneinde 
tijdig invloed te hebben en te schakelen met ambtenaren, TK-leden, evt EK-leden, en indien 
nodig bewindspersonen 

 
In onderstaand schema worden ‘gewenste actie’ en ‘beoogd resultaat’ expliciet benoemd. 

 
1 Het vorig jaar gestarte project, met de campagne als slotakkoord, is hierin in zeer bondige vorm opgenomen. 
2 Sommige onderdelen hebben overlap met andere. 
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Onderwerp Gewenste actie Beoogd resultaat Opmerkingen 
 

Formatie/ 
regeerakkoord 

Ikv campagne afspraken 
gemaakt 

Een ‘positief’ regeerakkoord  
 
 
 

 

WTMO Reactie voorbereiden; 
evt publieke 
stellingname over 
wijzigingsvoorstel 

WTMO is voor politiek 
bevredigend antwoord zonder 
nevenschade voor sector 

Raakt aan POCOB-
dossier 

POCOB Vinger aan de pols bij 
ambtelijke 
voorbereiding; 
verkenning 
verstevigingsvoorstellen 
voorbereiden 

Motie CC loopt met sisser af; 
discussie over toezicht 
voorlopig afgesloten 

Raakt aan WTMO 

FATF-evaluatie Actieve betrokkenheid 
bij voorbereidingen en 
borgen dat SBF wordt 
gehoord door FATF-
werkgroep 
 

Nederlands scoort positief bij 
FATF-evaluatie door actieve, 
betrokken en risicobewuste 
NPO-sector 

WTMO en POCOB 
zijn van invloed 

UBO-register Laatste toezeggingen 
inregeling afwachten 

ANBI’s hebben onderscheiden 
registratiemogelijkheid 

 

Behoud en 
versterking 
giftenaftrek en 
ANBI-stelsel 

Brief over Beter Geven 
aan Vijlbrief 

Behoud en versterking 
giftenaftrek; bevestiging in 
regeerakkoord 

Goede timing nog 
bespreken 

Relatie 
woordvoerders 

Kennismakings- 
momenten organiseren 

Zicht op steun voor inzet goede 
randvoorwaarden; open lijn 
met de meest relevante 
woordvoerders 
 

Deze maand 
afspraken ingepland 
hebben 

Ambtelijke 
contacten 

Bestaande contacten 
warmhouden; ook 
aandacht voor het 
hogere echelon 

Contacten op relevante 
ministeries, zodanig dat SBF 
vroegtijdig op de hoogte is  

 

Politieke 
monitoring 

Afspraken over 
opvolging vrijdag-
adviezen 

SBF is tijdig op de hoogte en kan 
tijdig acteren 

 

 
 

 

 


