
Summary Report enquete brancheverenigingen,
keurmerken en de overheid

(Completion rate: 61.19%) (Completed responses)

Bent u werkzaam bij een non-profit organisatie?
Response Chart Percentage Count

Ja 84% 69

Nee 16% 13

Total Responses 82

Met welke van onderstaande brancheverenigingen die de belangen van non-profits behartigen
bent u bekend?

Response Chart Percentage Count

SBF 44% 26

VFI 53% 31

IF 27% 16

FIN 17% 10

CIO 3% 2

Partin 41% 24

Een andere branchevereniging,
namelijk...

14% 8

Total Responses 59

Met welke van onderstaande brancheverenigingen die de belangen van non-profits behartigen bent u bekend?
(Een andere branchevereniging, namelijk...)

# Response

1.

2.

3. PARTOS

4. Partos

5. Partos

6. geen

7. geen

8. geen



Leveren brancheverenigingen een positieve bijdrage aan de non-profit sector in Nederland?
Response Chart Percentage Count

Ja 62% 43

Nee 38% 26

Total Responses 69

Ziet u graag een branchevereniging verdwijnen?
Response Chart Percentage Count

Ja 39% 27

Nee 61% 42

Total Responses 69

Zo Ja, welke branchevereniging ziet u graag verdwijnen?
Response Chart Percentage Count

SBF 46% 11

VFI 46% 11

IF 38% 9

FIN 42% 10

CIO 50% 12

Partin 33% 8

Een andere branchevereniging,
namelijk...

42% 10

Total Responses 24

Zo Ja, welke branchevereniging ziet u graag verdwijnen? (Een andere branchevereniging, namelijk...)

# Response

1.

2.

3. Allen

4. CBF

5. Ik zou geen specifieke kunnen noemen

6. alle

7. alle

8. allemaal.

9. ik ken ze niet maar het zijn er duidelijk te veel.

10. zie hieronder



Hieronder is ruimte om optioneel uw mening m.b.t. de rol die brancheverenigingen in de
goede doelen sector vervullen te ventileren:
The 33 response(s) to this question can be found in the appendix.

Met welke van onderstaande keurmerken/gedragscodes bent u bekend?
Response Chart Percentage Count

CBF-Keur 85% 55

CBF-Certificaat 78% 51

KGD (Keurmerk Goede Doelen) 57% 37

KGB (Keurmerk Goed Besteed) 48% 31

Gedragscode IF 32% 21

Ander keurmerk, gelieve te
specificeren...

11% 7

Total Responses 65

Met welke van onderstaande keurmerken/gedragscodes bent u bekend? (Ander keurmerk, gelieve te
specificeren...)

# Response

1.

2.

3. ANBI

4. FPA en Pador (EU)

5. RfB

6. Wilde Ganzen

7. anbi

Leveren keurmerken/gedragscodes een positieve bijdrage aan de non-profit sector in
Nederland?

Response Chart Percentage Count

Ja 70% 48

Nee 30% 21

Total Responses 69

Ziet u graag een keurmerk verdwijnen?
Response Chart Percentage Count

Ja 64% 44

Nee 36% 25

Total Responses 69



Zo Ja, welk keurmerk ziet u graag verdwijnen?
Response Chart Percentage Count

CBF-Keur 70% 31

CBF-Certificaat 61% 27

KGD (Keurmerk Goede Doelen) 48% 21

KGB (Keurmerk Goed Besteed) 52% 23

Gedragscode IF 32% 14

Ander keurmerk, gelieve te
specificieren...

23% 10

Total Responses 44

Zo Ja, welk keurmerk ziet u graag verdwijnen? (Ander keurmerk, gelieve te specificieren...)

# Response

1.

2.

3.

4.

5. Allemaal behalve de anbi

6. Er zijn er teveel, een zou voldoende moeten zijn

7. Eén keurmerk voor goede doelen is transparanter en duidelijker voor de consument

8. alle

9. alle behalve een

10. geen

Hieronder is ruimte om optioneel uw mening m.b.t. de rol die keurmerken in de goede doelen
sector vervullen te ventileren:
The 37 response(s) to this question can be found in the appendix.

Met welke van onderstaande fiscale labels m.b.t. de non-profit sector in Nederland bent u
bekend?

Response Chart Percentage Count

ANBI 99% 68

SBBI 23% 16

Ander label, namelijk... 0% 0

Total Responses 69

Met welke van onderstaande fiscale labels m.b.t. de non-profit sector in Nederland bent u bekend? (Ander label,
namelijk...)

# Response



Leveren fiscale labels en dus fiscale mogelijkheden vanuit de overheid een positieve bijdrage
aan de non-profit sector in Nederland?

Response Chart Percentage Count

Ja 97% 67

Nee 3% 2

Total Responses 69

Ziet u graag een fiscaal label verdwijnen?
Response Chart Percentage Count

Ja 13% 9

Nee 87% 60

Total Responses 69

Zo Ja, welk fiscaal label ziet u graag verdwijnen?
Response Chart Percentage Count

ANBI 14% 1

SBBI 100% 7

Ander label, namelijk... 0% 0

Total Responses 7

Zo Ja, welk fiscaal label ziet u graag verdwijnen? (Ander label, namelijk...)

# Response

Hieronder is ruimte om optioneel uw mening te geven m.b.t. de fiscale labels die er zijn:
The 20 response(s) to this question can be found in the appendix.



Stellingen m.b.t. de overheid
Helemaa
l mee
oneens

Mee
oneen
s

Niet
eens/ni
et
oneens

Mee
eens

Helema
al mee
eens

Total
Respon
ses

De overheid moet zich minder gaan bemoeien met de
goede doelen sector in Nederland.

6 (9%) 17
(25%)

24
(35%)

13
(19%)

9 (13%) 69

De overheid hoort geen uitzonderingspositie voor
religieuze instellingen te maken m.b.t. fiscale
regelgeving.

4 (6%) 6 (9%) 6 (9%) 25
(36%)

28
(41%)

69

De overheid hoort geen uitzonderingspositie voor
culturele instellingen te maken fiscale regelgeving.

3 (4%) 9
(13%)

11
(16%)

22
(32%)

23
(34%)

68

De belastingdienst kent geen transparante regels
waardoor de uitslag van een aanvraag tot een fiscaal
label op voorhand niet vaststaat en op willekeur is
gebaseerd.

4 (6%) 11
(16%)

33
(49%)

11
(16%)

9 (13%) 68

Hieronder is ruimte om optioneel uw mening m.b.t. de rol die de overheid vervult in de goede
doelen sector te ventileren:
The 14 response(s) to this question can be found in the appendix.



Appendix
Hieronder is ruimte om optioneel uw mening m.b.t. de rol die brancheverenigingen in de goede doelen sector
vervullen te ventileren: |

# Response

1. Als je als goede doelinstelling je nergens bij aansluit, heb je ook geen belang bij hun verdwijning

2. Belangenbehartiging en professionalisering van de duizenden kleinschalige PI's die - zonder subsidie van de
overheid - duurzame en concrete projecten in ontwikkelingslanden steunen.

3. Brancheverenigingen zijn er vanwege het belang van de leden, niet voor zichzelf.
Ze zijn belangrijk in de politiek (lobby) en voor de pers.

4. De goede doelensector is geen positieve sector. Als je daadwerkelijk begrijpt hoe in Nederland wordt omgegaan
met 'Goede Doelen' dan denk je dat je water ziet branden. Hoe is het mogelijk dat het zo ver is gekomen?
Brancheverenigingen als bovengenoemd zijn hier debet aan.

5. De stem van de aangesloten goede doelen laten horen ..met name voor Partin het PI.
samen staan we sterk!

6. Eerlijk gezegd ken ik er een paar, maar heb geen idee van wat ze doen, vandaar dat ik bovenstaande vragen
eigenlijk niet met ja of nee kan beantwoorden. De optie "ik weet het niet" zou beter zijn

7. Geen enkele branche vereniging is mij bekend.

8. Heb me er nooit zo in verdiept.

9. Heb weinig kennis van de branchevereniingen, op afkorting ken ik een aantal ook niet. Daardoor lastig te
beoordelen of er enkele moeten verdwijnen of niet. Doe verder weinig met de brancheverenigingen die wel
bestaan. Enkel soms trainingen volgen.

10. Hebben een imago opgebouwd waarbij geen ruimte is voor de vele honderden andere organisaties op dit gebied,
claimen het alleenrecht te hebben en stellen zich commercieel op

11. Het SFB is voor de meeste kleine particuliere initiatief nemers een veel te kostbare grootheid om mee in zee te
gaan. Wij geven onze euro's aan onze projecten niet aan onnozele papiertjes of certificaten die je aan de muur kunt
hangen en vervolgens niks meer mee doet. De rompslomp van administratieve handelingen, de zogenaamde
meerwaarde, is in volkoen onbalans geraakt door krankjoreme regels.

12. Het idee erachter is goed. Alleen de kosten vaak veel te hoog voor PI's die toch gezamelijk veel doen.

13. Het kost alleen maar geld. Geld dat eigenlijk gewoon in het doel zelf gestoken moet worden, niet in mensen die
hun brood proberen te verdienen aan het geld dat goede doelen (ANBI's) met veel moeite bij elkaar krijgen.

14. Ik ben niet bekend met de hier genoemde brancheverenigingen en kan derhalve ook de vragen niet beantwoorden.

15. Ik weet niet of brancheverenigingen een positieve rol spelen, net zo min als ik weer of ze negatieve invloed
hebben. Hun rol is me sowieso niet helder en het lijken me er erg veel. Versnippering doet mij denken aan eigen
belangen eerst en dat lijke me niet positief.

16. In principe vind ik het goed de krachten te bundelen in een branchevereniging maar ik zou vooral willen zien dat
brancheverenigingen zich richten op kennis delen en mogelijke schaalvoordelen. Ik zie vaak dat er van alles
geinitieerd wordt door brancheverenigingen waar onze stichting helemaal geen behoefte aan heeft.

17. Meer overheidsregulering en minder 'zelfregulering'. Strak toezicht en ook sancties op het overtreden van regels.

18. Meer toezicht op misbruik en criminele activiteiten binnen de non-profitbranche

19. Nederland is een land wanneer iemand op een onderdeel ergens niet mee eens is, beginnen wij een nieuwe 
vereniging. Dit levert een enorme versnippering op van kennis en kunde en daarbij ontstaan er extra kosten omdat



elke organisatie sowiezo zijn eigen vaste lasten creërt. 
De vraagstelling in uw enquete is niet goed. Alleen ja of nee kunnen antwoorden is onvoldoende. Uw enquete
uitslag wordt hierdoor waardeloos.

20. Over het algemeen zijn brancheverenigingen voornamelijk bezig zichzelf in stand te houden en dragen ze weinig
bij voor de betreffende branche welke zij vertegenwoordigen. Geldverslindend, overbodig en bureaucratisch.
Wij hebben de voorkeur voor een daadwerkelijke onafhankelijke stichting welke toezicht houdt op de sector,
zonder daarbij vooral gericht te zijn op het eigen voortbestaan.

21. SBF werkt al veel samen met andere brancheorganisaties. Samen sta je sterker, maar het is ook goed als
brancheorganisaties hun eigen speerpunten (specialisatie) hebben en daarin tijd investeren.

22. Vele van deze brancheverenigingen kosten erg veel geld, geld dat wij liever aan ons doel besteden. Zouden ze niet
samengevoegd kunnen worden en een bijdrage vragen op basis van het opgehaalde geld.

23. Verscheidenheid maakt alles onduidelijk en ondoorzichtig.
Eén vereniging/organisatie met duidelijke spelregels inzake informatievoorziening, die voor zowel grote als kleine
organisaties te gebruiken zijn. Het gaat om transparantie, niet om regels

24. Wij hebben geen lidmaatschap bij een of andere branchevereniging. Alleen al omdat het geld kost. Wij vinden het
voldoende dat de belastingdienst ons de ANBI-status toegekend heeft. Helaas is dat niet voor elke
subsidie-aanvraag oid voldoende. Gelukkig wel voor de dienstverlening van GeefGratis. Daar zijn we dan ook erg
blij mee.

25. Wij zijn nog niet bekend met het werk van de brancheverenigingen.
Is er een branchevereniging voor ons werk?

26. Ze controleren de Goede Doelen, of dat effectief is betwijfel ik. Vaak kosten deze brancheverenigingen ook weer
veel geld en dat kan beter bestemd worden aan de doelstellingen van het goede Doel.

27. Ze kosten heel veel geld en zijn alleen voor grote organisaties, de kleintjes laten ze met plezier lekker verzuipen.

28. Zijn er enkel voor de grote jongens. VFI netwerk van vriendjes. allemaal een pot nat!

29. fuseren

30. handig om naast de afkortingen de naam voluit te schrijven, ik ken ze niet allemaal, dus kan ze niet vergelijken

31. informatie uitwisseling, voorlichting over nieuwe politieke koersen, goede doelen aan elkaar voorstellen.

32. op dit moment is voor kleine organisaties alleen partin interessant. alle andere clubs richten zich op grote
organisaties. en ze vragen een fors bedrag voor het lidmaatschap. het zijn er sowieso teveel.

33. wij zijn waarschijnlijk te miniscuul met onze onbetaalde medewerkers die allen fulltime weken maken om het
draaiende te houden. Alle grote stichtingen halen bergen geld binnen en geven dat keihard uit aan zaken die het
doel niet direct dienen. Als het nou nog nuttig is, dan kan ik er mee leven, maar voorbeelden als
dierenbescherming en wspa die heel veel donaties puur besteden aan overhead... daar ga ik van over mijn nek. Oh
sorry, ik sla een zijpad in.

Hieronder is ruimte om optioneel uw mening m.b.t. de rol die keurmerken in de goede doelen sector vervullen te
ventileren: |

# Response

1. 1 keurmerk voor grote en 1 voor kleine organisaties is ruim voldoende.

2. Alle keurmerken weg. De goede-doelen-wereld is big business. Zou ingeperkt moeten worden. Alleen de
belastingdienst of een andere overheidsorganisatie zou keurmerken moeten mogen uitdelen. GRATIS!

3. Beter te komen tot een nieuw keurmerk dat duidelijk herkenbaar is, onafhankelijk, en ook betaalbaar voor kleine
organisaties.



4. CBF keur weinig waardevol omdat zij niet kijken naar de output en de bestedingen voor en door de doelgroep

5. De ANBI erkenning zegt al meer dan genoeg over de wijze waarop je je boekhouding voert, omgaat met het geld
van donateurs, je projecten uitvoert en opvolgt, de besluitvorming uitvoert. etc.
Alle andere keurmerken zijn geldklopperij en hoe bekender ze worden, hoe meer je als goede doelen organisatie
gedwongen wordt er ook een aan te schaffen.
De CBF keurmerken zijn bv minder streng dan de ANBI erkenning van de belasting.
Dus heb je aan een CBF erkenning niet zo bar veel. Maar ze hebben wel een bekendere naam dan de ABNI.
Nogmaals; geldklopperij.

6. De macht van het CBF is veel te groot en komt niet meer neer op het behartigen van het goede maar op
machtvertoon en status.

7. Donateurs hebben vertrouwen bij een kerumerk omdat veel gecontroleerd gaat worden.

CBF vind ik een slechte club, regeltjes die onduidelijk zijn en het valt op dat de grote jongers er allemaal zitten.
Kost een vermogen dat merk.

8. Er zijn al zoveel gedragscodes en keurmerken waar zich vervolgens niemand aan houdt. Bovendien kunnen al die
keurmerken hun beloftes niet waar maken.

9. Eén keurmerk is duidelijker naar consument. Voor consument onlogisch dat onze branche daarin niet samenwerkt.

10. Geen van de genoemde keurmerken voegt daadwerkelijk waarde toe en is een keurmerk in de 'ware zin' van het
woord.
De consument/gever wordt volledig voor het lapje gehouden. Zie ook mijn eerdere opmerking bij de vorige
vragen. Deze keurmerken zijn een onderdeel.....

11. Het "keurmerk"dient geen enkel doel anders dan dat het geldklopperij is. Als keurmerken zich zouden uitbetalen,
voor betere en meer bestendige projecten zou zorgen, dan zou het gratis moeten zijn zodat iedere particuliere
initiatief nemer zich er ook voor in zou kunnen en willen zetten. Nuis het een elite groep met veel geld en veel
mensen die het zich kunnen veroorloven om het geld dat voor projecten bedoeld is uit te geven aan papieren
nietsnuttigheden.

12. Het CBF heeft zichzelf gediskwalificeerd door de absurd hoge prijzen welke voor de meeste goede doelen niet
betaalbaar zijn. Hierdoor komen alleen 'goede doelen'in aanmerking met voldoende financiële middelen, meestal
zijnde de goede doelen met overmatig hoge kostenposten en financiële vergoedingen voor directie.

13. Het CBF-keur suggereert ten onrechte dat doelen die dit niet dragen onbetrouwbaar zouden zijn. Tegelijkertijd
worden accountantstarieven gebruikt, die niet in verhouding staan tot het non-profit karakter van de sector en in
depraktijk inhouden dat deze worden "uitgenomen", danwel dat goede doelen die dit niet
(kunnen) betalen aan de zijlijn worden gezet

14. Keurmerk = te duur voor kleine goede doelen

15. Keurmerken afgifte is een moment opname. Na de audith is maar de vraag of het door gezet wordt.

16. Keurmerken worden gebruikt als marketinginstrumenten. Dat is op termijn slecht voor het vertrouwen van de
donateurs in de sector. Onafhankelijk overheidstoezicht is een goed alternatief voor de wildgroei in keurmerken.
Is beter voor de 'goededoelenmarkt'.

17. Keurmerken zijn duur in aanschaf en onderhoud.
Ze halen de rotte appels er niet uit.
Niet-keurmerkdragers worden negatief afgeschilderd.

18. Kost teveel geld en zegt NIETS over bijvoorbeeld de hoogte van de salarissen van bestuurders.

19. Kosten voor kleine pi's veel te hoog, soms meer dan er wordt binnengehaald

20. Meer controle op misbruik van de keurmerken



21. Men denkt dat organisaties met een keurmerk betrouwbaarder zijn, dan zonder. Maar voor de kleintjes is het
onbetaalbaar én ze presteren vaak uitstekend.
Dus de donateur wordt op het verkeerde been gezet. Eén brachdvereniging, die de goede doelen sector
vertgenwoordigd en zich hard maakt voor transparantie in de informatievoorziening/verslaglegging is voldoende.

22. Naar mijn mening moet er gewoon een gedragscode komen voor Goede Doelen waar iedereen(alle goede doelen)
aan moeten voldoen. Voor de handhaving moet er een systeem/ instantie komen dat corrigerend kan optreden en
zo nodig boetes kan opleggen/ uitzetten.

23. Ook de keurmerken kosten veel geld voor een accountant. Voor een kleine organisatie zou dat neerkomen op rond
de 10% van het jaarbudget, dat is gekkenwerk! Als de organisatie zelf 100% aan het doel uitgeeft1

24. Ook hier geldt de versnippering. Bovendien zijn de eisen veel te bureaucratisch en te streng. Deze instanties
houden zichzelf door de strnege eisen wel in stand!!!!!
Kleine goede doelen kunnen niet aan de eisen voldoen, anders dan tegen te hoge kosten.

25. Positieve bijdrage? Ze zijn ingeburgerd, vooral het CBF bij het grote publiek, maar velen weten niet wat de
kwaliteit van zo'n merk is of niet is.
Keurmerk verdwijnen? Voor kleine stichtingen als de onze zijn ze gewoon te duur en administratief veel te
bewerkelijk. Er gaat dan een te groot percentage van de jaarinkomsten verloren aan een etiket waarvan de
wervende impact uiterst dubieus is. Er zijn andere kanalen om uiterste transparantie naar (toekomstige) donateurs
en sponsors te bewerken. En de grote organisaties die toch al de markt overschaduwen hebben al impact genoeg
zonder zo'n keurmerk. En juist bij die organisaties zie je directeuren na jaren niet functioneren met een
driedubbele gouden handdruk vertrekken. Niu ja, af en toe dan. Ik bedoel maar: wat garandeert zo'n keurmerk dan
eigenlijk?

26. Pricipieel zijn een keurmerk goed zijn maar niet zoveel verschillende. Tevens zou het te prijzen zijn indien de
jaarlijkse kosten hertoetsingskosten flink omlaag gebracht zouden kunnen worden.

27. Slechts 1 (betaalbaar) keurmerk voor alle goede doelen lijkt me voldoende

28. Te hoge kosten en eisen aan kleine goede doelen organisaties. Te grote invloed op collectes binnen Nederland,
vaak is een CBF keur vereist. Op deze wijze wordt een soort van monopoly gecreëerd en vallen kleine goede
doelen buiten de boot.

29. Veel te duur. Totaal geen juiste controle op de gekeurde goede doelen

30. Voor ons is aanvraag CBF-keur te duur.

31. Zouden deze keurmerken niet beter kunnen samenwerken?

32. er is te veel

33. heldere en korte formulering goed doel. Heldere en korte formulering criteria met cijfer van 1 tot 10

34. idem als bij branchorganisaties. De meeste keurmerken zijn te duur of te specifiek, of worden als niet
professioneel gezien. CBF zou de standaard zijn, maar is niet te betalen als je goed met je middelen wilt omgaan.

35. oplichter! althans, als je kunt onderhandelen over de bijdrage voor het keurmerk...

36. wanneer een keurmerk het kaf van het koren scheidt, is het goed. Om het voor de donateur helder te houden, moet
er een keurmerk zijn dat ook daadwerkelijk iets voorstelt. Te vaak is het een wassen neus.

37. zie de vorige opmerking

Hieronder is ruimte om optioneel uw mening te geven m.b.t. de fiscale labels die er zijn: |

# Response

1. 1 fiscaal label is toch voldoende?

2. ANBI controle van de belastingdienst is niet goed.



3. ANBI status is een stimulering voor doneren. Geen waarde oordeel over welke organisatie dan ook. Gaat uit van
een (potentiele) donateur die gefaciliteerd wordt om zijn/haar geld maatschappelijk te besteden.

4. ANBI zou ook de basis kunnen zijn voor een algemeen keurmerk. Verder zouden doelen meer op kwaliteit van
handelen beoordeeld moeten worden dan op puur theoretische eisen.

5. De ANBI is een prima controle middel op de goede doelen stichtingen en verenigingen. Er zou wat meer controle
werking vanuit kunnen gaan als dat organisatorisch in de belastingdienst in te passen zou zijn.

6. De ANBI-status garandeert dat 90% van het gedoneerde geld aan het goede doel wordt besteed. De
betrouwbaarheid van de controlemogelijkheden van de belastingdienst is absoluut, dus dit geeft de
belastingbetaler de meeste zekerheid dat dit label "de lading dekt"

7. De overheid heeft zich niet te bemoeien met de goede doelen sector in Nederland.

8. Er moet wel controle zijn, anders wordt er misbruik gemaakt, helaas.

9. Geen idee waarom er 2 fiscale labels zouden moeten zijn.

10. Goed dat de overheid de fiscale aftrekbaarheid controleert.

11. Graag een systeem van handhaving van de "regels".

12. Het is belangrijk dat de overheid achter de goede doelen blijft staan en alles in het werk stelt ze te steunen

13. Ken SBBI niet?

14. Ken het andere label niet, dus kan geen oordeel geven over verdwijnen van ander label.

Voor consument zou ANBI en CBF samen kunnen wellicht.

15. Op deze manier is er voldoende controle mogelijk a.d.h. van jaarcijfers om organisaties te controleren. Er kunnen
hiermee voldoende voorwaarden gecreëerd worden waaraan een organisatie moet voldoen.

16. SBBI is overbodig en maakt de verwarring alleen maar groter over wat de Goede Doelen zijn waar je van opaan
kunt dat je donatie voor 90% aan het bereiken van het Doel besteed wordt.

17. anbi is zo vaag, het is bij de meeste mensen volledig onbekend.
Iedereen kan een anbi banner op zijn website plakken, het zegt niets.

18. fiscale aftrek bij schenken helpt bij de fondsenwerving

19. goed intitiatief

20. idem voor sbbi? waar staat het voor?

Hieronder is ruimte om optioneel uw mening m.b.t. de rol die de overheid vervult in de goede doelen sector te
ventileren: |

# Response

1. De enige blijvende "bemoeieness"zou moeten zijn het fiscaal aftrekbaar maken van donaties aan ANBI en SBB

2. De overheid kan als leidinggevend orgaan binnen Nederland prima functioneren, zolang zij niet de wet voor gaan
schrijven aan ieder die projecten met mensen die minder ruim bedeeld zijn in deze wereld. Het zou beter zijn als
zij zich realiseerden dat een mens een mens is en niet een land of een regering.

3. De overheid zou haar eigen ("Balkenende"norm) ook op bestuurders van goede doelen moeten toepassen, en dan
pas belastingvoordeel moeten geven..

4. Deze vraag lijkt tendentieus. Hoezo willekeur?



5. Goede doelen moeten niet op grond van de aard van hun missie (cultureel/religieus etc) beoordeeld worden voor
fiscale voordeelregelingen. Wat van belang moet zijn, is hoeveel maatschappelijke aanhang ze kunnen
organiseren voor hun missie en of die aanhang zelf ook werkelijk inspraak krijgt. De organisatievorm zou dus
eventueel wel een criterium mogen zijn (verenigingen wel, stichtingen niet)

6. Heb zelf aanvraag ANBI meegemaakt. Men vraagt in de aanvraag geen begeleidende stukken maar wat blijkt,,,,
we moeten een hele serie bijlagen insturen. Dit heeft alleen maar tot een hoop vertraging geleid.

7. Het lijkt me handig als de overheid niet alleen met de grootste partijen spreekt, maar zeker ook met kleine omdat
die in de meerderheid zijn. Maar ja, het is politiek en voor wat hoort wat. Ik heb er dan ook weinig vertrouwen in
dat er objectief gesproken en beslist wordt.

8. Het nieuwe convenant is geen goede regeling voor kleinere NGOs en het PI. Zij worden extra op kosten gejaagd
zonder duidelijke meerwaarde voor deze kleine organisaties.

9. Hier heb ik niets aan toe te voegen.

10. OOk hier is toezicht en handhaving voorwaarde voor het welslagen van het systeem

11. Of iedereen heeft recht op subsidie of niemand heeft recht op subsidie. Dus geen uitzonderingen en mogen dus
alle subsidies worden afgeschaft. De regels van de belastingdienst ken k niet om te weten of die op willekeur
gebaseerd zijn. Vandaar daarover geen mening.

12. Overheid moet zorgen dat alle belastingen worden betaald (eerlijkheid).
Als er een aftrekpost bestaat, moet de overheid controleren of dat terecht is.
Culturele organisaties moeten zichzelf bedruipen (sponsors, toegang).

13. Regeltjes zijn er voor het CBF. Die willen graag het alleenrecht hebben en schromen geen enkel middel.
Belastingdienst zijn geschrokken van hun TV spotje uit 2008 over giftenaftrek en willen nu van goede doelen af.
Kleintjes zijn de dupe want die kunnen vaak geen advocaat betalen.

14. de laatste vraag geeft wel heel erg jullie eigen mening weer, beetje neutraler kan geen kwaad


