BELEIDSPLAN 2022
1. Uitgangspunten
Belangrijk voor de vaststelling van 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 de volgende uitgangspositie:
- in 2021 werd besloten de ‘werkorganisatie’ van SBF te vernieuwen; momenteel is nog niet
geheel duidelijk voor welke inrichting wordt gekozen;
- SBF is op een aantal ‘lopende’ dossiers actief, t.w. het ANBI-dossier en het veiligheidsdossier,
w.o. de problematiek van derisking;
- SBF verwacht in 2022 politieke besluitvorming over aanpassing van regelgeving voor toezicht
op en transparantie van maatschappelijke organisaties;
- SBF maakt met het coördinerend ministerie, JenV, afspraken over monitoring van en zo
mogelijk bijdragen aan uitwerking van het coalitieakkoord;
- SBF heeft met NOV afspraken gemaakt voor bescherming en stimulering van het
vrijwilligerswerk;
- SBF beschikt over extra financiële middelen voor versterking van de ‘infrastructuur’ van de
filantropische sector.

2. Ambities, activiteiten en beoogde resultaten
SBF heeft in de voorbije jaren vaak reactief geopereerd. Het is belangrijk om proactiever te handelen
o.b.v. uitwerking van de eigen agenda en te anticiperen op ontwikkeling en behandeling van dossiers.
Gezien de uitgangspunten, het coalitieakkoord en de ‘actuele’ dossiers, ligt het voor de hand dat SBF
zich in 2022 op het volgende richt:
-

-

Positieve afronding van het voorstel WTMO, met zo min mogelijk negatieve neveneffecten
Bewaken van de filantropische belangen bij het vervolg van het POCOB-dossier, c.q. de
follow up van de kabinetsreactie op motie Charity Commission
Bewaken van de filantropische belangen bij afronding en vervolgacties FATF-evaluatie;
anticiperen op kabinetsreactie en inbreng op ambtelijk niveau afstemmen
Oplossingen voor de problematiek rondom uitsluiting, beperkte toegang en gebruik van het
betalingsverkeer
Bewaken en onderhouden van voldoende politieke steun voor giftenaftrek en ANBI-stelsel en
aanvullend afhechting van het verbetertraject; follow-up advisering Cie Grenzen Algemeen
Nut verloopt in lijn met inzet SBF
Versterken van de infrastructuur voor filantropie, rekening houdend met:
o de gezamenlijke agenda van SBF en NOV voor bescherming en versterking vrijwillige
inzet in maatschappelijke sectoren
o de ‘haakjes’ in het coalitieakkoord: Maatschappelijke Diensttijd en Maatschappelijke
BV
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-

Versterken van de infrastructuur, rekening houdend met het EU-beleid, i.h.b. het Social
Economy Action Plan:
o Beleidsmatige erkenning van belang filantropie voor de samenleving
o Totstandkoming van een Europees statuut voor ‘non profits’.

3. Investeren in relaties
Voor SBF is het van groot belang dat beleidsbepalers op de hoogte zijn van het wel en wee van de
sector en over adequate informatie beschikken om actuele ontwikkelingen en beleidsvoorstellen
goed te wegen en te beoordelen. Of om eventueel zelf initiatief te nemen, onderdelen van het
overheidsbeleid aan te passen.
Om die reden wil SBF:
- zichtbaar zijn voor en relaties opbouwen en onderhouden 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).
De wijze waarop SBF hieraan invulling geeft is mede afhankelijk van de nieuwe afspraken voor
strategische ondersteuning. Vooralsnog moet in elk geval a.d.h.v. actuele dossiers actie worden
ondernomen.

4. Sectorontwikkeling
SBF staat voor een sector die betrouwbaar, transparant en professioneel is en waarin goed wordt
samengewerkt. Daarom wordt veel tijd besteed aan relaties met partnerorganisaties: NOV,
NOC*NSF, Federatie Cultuur, SGF, Partos en Partin. Belangrijk is goede aansluiting te hebben met
wetenschap en kennisinstituten. Veel activiteiten worden ingevuld met hulp van de SBF-partners,
CIO, FIN en GDN.

5. Zicht op de politieke agenda, ook Europees
Voor het waarmaken van de inhoudelijke ambities en het onderhouden van relaties in het politieke
netwerk is een goed zicht op de parlementaire agenda essentieel. Naast de gebruikelijke 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, zal ook
gemonitord moeten worden wat vanuit de EU naar nationaal beleid zal worden vertaald.
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Onderwerp

Gewenste actie

Beoogd resultaat

Opmerkingen

WTMO

Vinger aan de pols, m.n.
ambtelijk

Raakt aan POCOBdossier

POCOB

Vooralsnog afhankelijk
van WTMO

WTMO is voor politiek bevredigend
antwoord zonder nevenschade voor
sector
Bestendiging van bestaande
infrastructuur toezicht

FATF-evaluatie

Vinger aan de pols

WTMO en POCOB
zijn van invloed

Derisking

Nederlands scoort positief bij FATFevaluatie door actieve, betrokken en
risicobewuste NPO-sector;
kabinetsreactie op FATF-evaluatie
spoort met SBF-inzet
Maatschappelijke org’s worden passend
beoordeeld en hebben goede toegang
tot betalingsverkeer
Behoud en versterking giftenaftrek

Perspectiefrijke
oplossingen uitdenken en
bespreken
Vinger aan de pols en
afhankelijk van inhoud van
en reacties op advies
acteren
Met sectorpartners
Haakjes in coalitieakkoord krijgen
voorstellen ontwikkelen
praktische opvolging

Behoud en
versterking
giftenaftrek en
ANBI-stelsel
Versterken
infrastructuur (I)
Versterken
infrastructuur (II)

Goed in beeld krijgen wat
er speelt en welke
belangen in het geding
zijn
Relatie
Adhv actuele dossiers
woordvoerders
versterken, m.n.
veiligheidsdossier
Ambtelijke
Overleg en contacten
contacten
voortzetten;
gemeenschappelijke
belangen in gaten houden
Sectorontwikkeling Inzet Breed Sectoroverleg,
deelname aan sectorale
projecten en
klankbordgroepen
Politieke
Afspraken maken met PAmonitoring, ook
bureau
EU

Raakt aan WTMO

Nederland reageert proactief op
uitwerking Social Economy Action Plan

Zicht op steun voor inzet goede
randvoorwaarden; open lijn met de
meest relevante woordvoerders
Contacten op relevante ministeries,
zodanig dat SBF vroegtijdig op de
hoogte is en zo nodig kan bijsturen
Sector ontwikkelt door als betrouwbaar,
transparant en professioneel

SBF is tijdig op de hoogte en kan tijdig
acteren
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