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Samenvatting

De maatschappelijke organisaties staan

aan de vooravond van grote

veranderingen. De externe omgeving is

sterk in beweging. Een overzicht van

negen trends.

1. Minder publiek, meer privaat:

de overheid trekt zich terug door

minder subsidies te verstrekken.

Wat betekent dit voor

maatschappelijke organisaties? Hoe

divers zijn uw inkomstenbronnen en

hoe afhankelijk bent u van subsidies

geworden?

2. Roep om meer transparantie: er

heerst een publiek wantrouwen,

show me in plaats van trust me.

Wie als maatschappelijke

organisatie serieus genomen wil

worden, moet tegenwoordig meer

laten zien dan een financieel

jaarverslag. Stakeholders,

begunstigden, subsidieverleners,

(potentiële) donateurs en

(toekomstige) medewerkers, eisen

steeds vaker en nadrukkelijker

betrouwbare informatie over zaken

als de kwaliteit van de activiteiten,

milieubelasting en maatschappelijke

verantwoordelijkheid. Hoe gaat uw

organisatie hiermee om?

3. Nieuwe betrokkenheid van

gevers. Donateurs nemen controle

over hun relatie met het goede doel.

De roep om betrokkenheid groeit,

terwijl de beschikbare middelen

onder druk staan van een steeds

kritischer wordende donateur en

politieke bezuinigingen. Goede

doelen worden steeds leaner &

meaner en krijgen in de eerste plaats

een rol als regisseur en inspirator.

Hoe bindt en boeit u nieuwe en

bestaande gevers en betrekt u hen

bij uw doelstelling?

4. Sociale media geven nieuwe

mogelijkheden voor

communicatie, fondsenwerving

en realisatie van doelstelling.

Dialoogmarketing staat centraal.

Persoonlijk en online contact

vervangt wervingsmailingen en

storytelling & authenticiteit zijn

onmisbaar in communicatie. Wat

betekenen sociale media voor uw

organisatie?

5. Hogere eisen aan governance.

Door het toegenomen wantrouwen

ontstaan hogere eisen aan toezicht

en governance. Tegelijk is

vertrouwen kern van het bestaan

van maatschappelijke organisaties.

Meer goed bedoelde spelregels,

codes en regelgeving moeten het

ondernemerschap en innovatief

vermogen van de sector niet

belemmeren. Hoe stimuleert u

ondernemerschap en innovatief

vermogen in uw organisatie? Wordt

jaarlijks het functioneren van het

toezicht geëvalueerd waarbij

dilemma’s besproken worden? Hoe

wordt risicomanagement gebruikt

door de organisatie waar u toezicht

op houdt?

6. Impact en resultaatmeting steeds

relevanter. Hoe slaagt uw

organisatie er in het

maatschappelijk rendement en de

impact zichtbaar te maken? Doet u

nog wel de juiste dingen? Weet u

zichtbaar te maken aan uw

donateurs wat het resultaat van uw

inspanningen is en welke

toegevoegde waarde uw organisatie

heeft?

7. Samenwerking en co-creatie.

Veel organisaties bedienen een

gelijke doelgroep vanuit een andere

achtergrond of ontstaanshistorie.

Hoe betrekt u uw doelgroep/de

eindgebruiker bij uw organisatie?

Hoe duurzaam zijn de huidige

organisaties en kan meer

samenwerking voor uw doelgroep

tot meer betekenisvolle resultaten

leiden? Hoe succesvol bent u in het

realiseren van samenwerking met

bijvoorbeeld het bedrijfsleven?

Durft u het eigenaarschap van uw

activiteiten te delen met derden

(co-creatie)?

8. Duurzaamheid wordt steeds

relevanter ook voor

maatschappelijke organisaties.

Welke rol speelt duurzaamheid in

uw bedrijfsvoering en

doelstellingen. Heeft uw organisatie

een beleid voor maatschappelijk

verantwoord ondernemen (MVO)

en wat zijn uw resultaten? Als uw

organisatie beleggingen heeft, welke

rol speelt duurzaamheid in het

beleggingsbeleid?

9. Horizontaal toezicht is de naam

voor de nieuwe aanpak van de

belastingdienst. Horizontaal

toezicht is een belangrijke trend is

die kansen biedt voor organisaties

om proactief afspraken met de fiscus

te maken, gebaseerd op wederzijds

vertrouwen, begrip en

transparantie. Hebt u de fiscale

risico’s en kansen van uw

organisatie in beeld? Bent u klaar

voor een relatie van de fiscus

gebaseerd op horizontaal toezicht?
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1 Sectorontwikkelingen

1.1 Sector in het nieuws in
2010

Strategie, beleid en communicatie

� Diversiteitsbeleid goede doelen -

In de charitatieve sector ontbreekt

het vaak aan beleid om allochtonen

binnen te halen en binnen te

houden. Dat stelt de Stichting voor

Vluchteling-Studenten UAF op basis

van een onafhankelijk

VU-onderzoek onder veertig goede

doelen. Van de veertig hebben er

tien formeel een diversiteitsbeleid.

� Samenwerken moet -

Samenwerking van filantropische

organisaties, zeker ook met het

bedrijfsleven, is essentieel voor het

realiseren van duurzame invloed

van hun investeringen. Dat

signalement geeft Lucas Meijs af als

hij het ambt aanvaardt van

bijzonder hoogleraar aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam.

� Agenda Filantropie - de 5 thema’s

van de “Agenda Filantropie 2010"

zijn in 2010 verder uitgewerkt. Het

betreft de Databank Filantropie, Het

Gesprek (dialoog met alle relevante

groepen stakeholders), Filantropie

2.0. , Relatie met de Overheid en

Beeldvorming & Imago.

� Vermogensfondsen evolueren tot

partners - Vermogensfondsen

evolueren van eenmalige

geldschieters voor projecten tot

partners van maatschappelijke

initiatieven. Dat is de conclusie van

een FIN-symposium ‘Langdurige

financiering van maatschappelijke

initiatieven’. Vermogensfondsen

moeten de discussie met de

aanvragers aangaan vanuit de eigen

visie om investeerders te worden in

maatschappelijke ontwikkeling die

naast financiële steun hun expertise

en netwerk inzetten.

� KWF meest gerenommeerde

goede doel - KWF

Kankerbestrijding wordt door de

Nederlandse bevolking als de meest

gerenommeerde goededoelen-

organisatie gezien. Ook Het

Nederlandse Rode Kruis en KiKa

hebben een sterke positie. De

keurmerken van goede doelen

spelen nauwelijks een rol zo blijkt

uit een merkenonderzoek in de

goededoelenbranche onder

tweeduizend respondenten.

� VFI brancheonderzoek - Hoewel de

inkomsten uit eigen fondsenwerving

iets zijn teruggelopen (minus 1,9%),

zijn de totale inkomsten tegen de

verwachting in juist gestegen.

Bovendien zijn de bestedingen vorig

jaar aanzienlijk toegenomen (plus

5,5%). Dit blijkt uit een onderzoek

van PwC in opdracht van VFI onder

91 van de 120 bij deze

branchekoepel aangesloten goede

doelen.

� ANBI - In mei wordt bekend dat de

steekproef die de Belastingdienst

Den Bosch vorig jaar heeft gehouden

onder duizend Algemeen Nut

Beogende Instellingen (anbi’s) in de

regio’s Amsterdam en Den Bosch

heeft geleid tot “45 procedures”.

� Loterij-inkomsten – In een advies

aan Commissie “Modelverdeel-

systeem Kansspelopbrengsten stelt

professor Theo Schuyt dat de

overheid de opbrengsten van de

Goede Doelen Loterijen niet mag

zien als financieringsbron voor

eigen overheidsbeleid, noch de

opbrengsten beschouwen als

substitutie voor eigen beleid dat niet

langer wordt voortgezet.

� Verdeeld - Uit een onderzoek van

Maurice de Hond, uitgevoerd in

opdracht van AzG, blijkt dat meer

dan de helft van de Nederlanders

twijfelt aan het nut van hulp aan

derdewereldlanden.

� Peer review - Drie goede

doelen-directeuren starten met ‘peer

reviews’: ze gaan collega’s kritisch

doornemen op transparantie en

effectiviteit. Het initiatief is een

uitwerking van een van de doelen in

de “Agenda Filantropie 2010" om bij

het publiek een evenwichtiger beeld

van de filantropiesector te

bewerkstelligen.

Governance

� Keurmerken. In de sector bestaan

diverse keurmerken van het CBF en

het Keurmerk Goede Doelen.

Brancheorganisatie VFI wil een

einde aan de keurmerktwisten

omdat dit niet bijdraagt aan het

maatschappelijk vertrouwen. Naar

de mening van VFI is er in de sector

geen behoefte aan twee

keurmerken. Dat schept verwarring

en vermindert de gewenste en

noodzakelijke transparantie in de

sector. Vooralsnog lijkt er weinig

beweging te zijn.

� Toolkit Goede Doelen en

Vermogensfondsen- Door het

Register Commissarissen en

Toezichthouders is de “Toolkit

Goede Doelen en Vermogens-

fondsen” uitgereikt aan voormalig

minister van Justitie Hirsch Ballin.

De toolkit is een gids met praktische

informatie over hoe het interne

toezicht vorm en inhoud te geven bij

charitatieve instellingen en ngo’s.

� Directiesalaris - De VFI wil niet dat

goede doelen worden

geconfronteerd met twee

verschillende salarisnormen. “Dat er

voor ontwikkelingshulporganisaties

die subsidie ontvangen een andere

norm bestaat dan voor andere goede

doelen, is niet wenselijk. VFI wil dat

haar salarisregeling (Code Wijffels)

ook door de overheid wordt

geaccepteerd als de salarisnorm

voor goede doelen. Uit onderzoek

van RTL Nieuws naar de directie-

salarissen over 2009 blijkt dat van

excessief hoge salarissen aan

directeuren van goede doelen, zoals

in het verleden, geen sprake meer

is.

� Salarisnorm DG voor

ontwikkelingssamenwerking - Het

ministerie van Buitenlandse Zaken

beperkt definitief de topsalarissen

bij ontwikkelingsorganisaties.

Organisaties die in belangrijke mate

afhankelijk zijn van subsidies mogen

medewerkers niet meer betalen dan

124.000 euro, de zogenoemde

‘DG-norm’. Staatssecretaris Ben
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Knapen dreigt met sancties als

organisaties niet bereid zijn zich

naar de norm van het ministerie

te schikken.

Geeftrends

� Motieven major donors - Wat

levert onderzoek naar motieven van

rijke filantropen op? Onderzoekers

van de VU constateren een mix van

verschillende drijfveren waaronder

waardevolle betekenis geven,

verschil maken, zelfsturen en iets

terug doen. Filantropen voelen niets

voor het opvullen van gaten die

ontstaan door overheidsbeleid; dat

wordt gezien als dubbele belasting.

Substitutie zal een tegengesteld

effect hebben op de bereidheid van

vermogende particulieren om te

geven.

� Huiswerk - Er valt nog veel te doen

om de kloof tussen vermogende

gevers en de goededoelenwereld te

overbruggen. Dat blijkt uit het

onderzoek ‘Filantropie en

vermogenden in Nederland’. De

ervaringen van de grote gevers zijn

samengevat als: de sector is te

gefragmenteerd, te weinig

transparant, te opportunistisch, te

veel op snel geld gericht in plaats

van op blijvende relaties, en vooral:

te weinig inspirerend.

� Fondsen op Naam - Het instellen

van een CultuurFonds op Naam is

een schenkingsvorm die steeds

populairder wordt bij particulieren,

bedrijven en stichtingen. Bij het

Prins Bernhard Cultuurfonds is het

totaal aantal CultuurFondsen op

Naam opgelopen tot maar liefst 251.

� Vrouwen geven - Vrouwen blijken

ondanks de kredietcrisis gemiddeld

meer te zijn gaan geven aan goede

doelen in Nederland in vergelijking

met andere jaren. Daarnaast geven

vrouwen vaker online dan

voorgaande jaren. Dit blijkt uit het

geefindexcijfer-onderzoek van

Stichting GeefGratis, dat sinds 2006

wordt gehouden. Vrouwen (en

jongeren) blijken ook gevoelig voor

“social brands” (fabrikanten die

doneren aan goede doelen).

� Vol verwachting - Hoeveel geld

mensen geven aan goede doelen,

wordt grotendeels bepaald door de

verwachting die zij hebben van de

vrijgevigheid van anderen. Dat blijkt

uit onderzoek van de VU.

Hulporganisaties die geld

inzamelen, zoals na de aardbeving

in Haïti in januari, kunnen met dit

kuddegedrag hun voordeel doen.

� Bel-me-niet-register - Uit het

Nationaal Donateurspanel blijkt dat

consumenten ervan op de hoogte

zijn dat goede doelen ook onder het

Bel-me-niet-register vallen en

vinden dit ook terecht. Toch zegt

slechts de helft van de mensen

goede doelen ook daadwerkelijk

bewust geblokkeerd te hebben. Uit

onderzoek blijkt dat van de 4,8

miljoen Nederlanders die zich

hebben laten registreren in het

Bel-me-niet-register, maar liefst

97% ook telefoontjes van goede

doelen blokkeert.

� Effect bel-me-niet-register op

inkomsten en collectanten – In een

brief aan de Eerste en Tweede

Kamer van januari 2011 meldt

minister Verhagen van Economische

Zaken dat onderzoek geen causaal

verband kan aantonen tussen

invoering van het register en

dalende inkomsten en aantal

collectanten. Minister Verhagen

baseert zijn standpunt op de

uitkomsten van een onderzoek van

Intomart GfK, aangevuld met een

inventarisatie van de

collecteopbrengsten van goede

doelen over 2009 en 2010 van

Stichting Collecteplan.

� Gul voor Haïti - Particulieren

hebben in Nederland 68 miljoen

euro ingezameld via de

Samenwerkende Hulporganisaties

(giro 555) voor de slachtoffers van

de aardbevingsramp in Haïti van 12

januari: dat is € 4,10 per inwoner.

Daarmee staan de Nederlanders op

de tweede plaats, na de Zwitsers

(€ 7,10 per inwoner). De Italianen

bleken het minst vrijgevig, met

€ 0,90 per inwoner.

Goede doelen in Internationaal

perspectief

� Nederland op zevende plaats gulle

gevers - Australiërs en

Nieuw-Zeelanders geven van alle

mensen het meest. Nederland staat

op de zevende plaats van gulle

gevers. Dat blijkt uit de World

Giving Index, een onderzoek naar

filantropie over de hele wereld van

het Amerikaanse onderzoeksbureau

Gallup.

� Overbruggingsfonds in UK - De

Britse minister van Financiën

George Osborne kondigt aan dat er

tot en met 2012 een

overbruggingsfonds (Transition

Fund) beschikbaar komt ter waarde

van 100 miljoen pond voor de Britse

Third sector van maatschappelijke

organisaties en goede doelen. Dat

geld is bestemd voor private

(vrijwilligers)organisaties die als

gevolg van de draconische

overheidsbezuinigingen een grotere

bijdrage moeten gaan leveren aan

publieke diensten

� Giving Pledge - Vierendertig

Amerikaanse miljardairs schenken

in ieder geval de helft van hun

vermogen aan het goede doel. Zij

geven hiermee gehoor aan de

oproep van Microsoft-oprichter Bill

Gates en Warren Buffet eerder dit

jaar aan alle Amerikaanse

miljardairs omminstens de helft van

hun vermogen weg te geven.

1.2 Goede doelen op weg
naar 2015

In de publicatie “What’s New?”, ‘Goede

doelen op weg naar 2015’ hebben Fons

van Rooij en Mascha Buiting hun visie

vervat op basis van sessies met

bestuurders, directieleden en

medewerkers van goede doelen. De

centrale boodschap is dat goede doelen

moeten andere wegen zoeken om hun

inkomsten ook op langere termijn veilig

te stellen.



Goededoelenorganisaties moeten niet

alleen nieuwe wervingsmethoden

ontwikkelen. De grootste uitdaging is

om weer écht in contact te komen met

de achterban. De huidige generatie

medewerkers van goede doelen weet

niet meer wat er leeft onder de gevers.

Ze moeten achter hun bureau vandaan.

Goede doelen moeten weer een antenne

ontwikkelen voor wat gevers echt bezig

houdt. Als iedere medewerker van een

goed doel elke week iemand uit de

achterban zou opbellen, een vrijwilliger,

een donateur, een afdelingsbestuurder,

om eens te vragen hoe die persoon

aankijkt tegen de organisaties en te

horen wat die persoon verwacht, zou

dat een schat aan informatie opleveren.

Zo kom je ook in contact met de stille

donateur, die zich niet roert op fora of

in de media.

De “trust me-fase” is voorbij. Donateurs

willen zichzelf er van overtuigen dat het

geld goed besteed wordt. De kosten die

een organisatie maakt, zijn niet eens zo

van belang voor de gever. Hij wil weten

wat er met de rest van die euro wordt

gedaan, na aftrek van de kosten.

Organisaties die actief inspelen op de

verwachtingen van donateurs en

aantonen wat het effect is van hun

donatie, zijn veel geloofwaardiger.

Donateurs zijn minder geïnteresseerd in

grote onderzoeksprogramma’s, die pas

na vele jaren resultaten opleveren. Ze

willen direct resultaat. Hoe specifieker,

hoe beter. Daarom zullen ze zich veel

meer gaan richten op de lokale goede

doelen, die dichter op de gevers zitten

en makkelijker contact leggen.

Spilzucht en grote ambtelijke

organisaties in te dure kantoren zijn een

schrikbeeld voor de donateur. Het

bevestigt hun negatieve gevoel dat het

geld niet goed wordt besteed. Het

belangrijkste is dat de aandacht voor de

doelstelling en de donateurs daardoor

verdwijnt. Mensen kunnen zich

simpelweg niet identificeren met grote,

logge, onpersoonlijke organisaties.

Natuurlijk, er zijn organisaties die groot

moeten zijn om effectief te kunnen

werken. Maar zorg dan wel dat de

organisatie voor de donateur intiem,

toegankelijk en efficiënt voelt.

Consumenten willen de regie, ze eisen

controle over hun bestedingen. Ze

zullen ook niet zo makkelijk meer

machtigingen afgeven aan goede doelen

om periodiek geld af te schrijven.

Geeftrends:

� Donateurs nemen controle over hun

relatie met het goede doel. En als

dat niet kan, nemen ze afscheid,

stappen over of starten zelf een

initiatief.

� Donateurs hebben een actieve band

met hun charitatieve partners maar

wisselen frequent. Emotie &

beleving zijn daarbij de

basisingrediënten.

� Donateurs geven bij voorkeur lokaal

en aan single-issuedoelen, die

aantoonbaar het verschil maken of

passen in hun belevingswereld.

� Donateurs leggen rechtstreeks

contact met uitvoerende

mensen/organisaties, voor directe

steun zonder tussenkomst van een

‘goede doelen organisatie’.

� De grens tussen profit en non-profit

verdwijnt. Bedrijven integreren

maatschappelijke

verantwoordelijkheid in de visie van

hun organisatie.

� Fondsenwervers stellen de relaties

met de donateur centraal en

managen zijn verwachtingen.

� Dialoogmarketing staat centraal.

Persoonlijk en online contact

vervangt wervingsmailings en story

telling & authenticiteit zijn

onmisbaar in communicatie!

� Goede doelen worden mean en lean

en hebben in de eerste plaats een rol

als regisseur en inspirator.

� Grenzen vervagen. Fondsenwervers

zijn internationaal actief en het

Umfeld verandert door buitenlandse

toetreders, bedrijfsleven,

onderzoeksinstituten en overheid.

� Organisaties verliezen hun rol als

aanjager en actievoerder en moeten

zichzelf vernieuwen. Dit doen ze

door het integreren van kleine

fondsenwervende initiatieven of het

benutten van externe initiatieven.

1.3 Marktontwikkelingen:
publieke fondswerving
staat onder druk

Op basis van een analyse van de

resultaten van vijf jaar periodiek

onderzoek naar vertrouwen en

geefgedrag van de Nederlandse

donateurs kan geconcludeerd worden

dat de groei er uit is en misschien om zal

slaan in krimp. De slag om de publieke

opinie wordt daarom cruciaal.

In het onderzoek wordt gewezen op

kanttekeningen bij de index voor het

consumentenvertrouwen van het CBS.

Er is een belangrijk verschil is tussen

wat mensen zeggen en wat ze doen.

Concreet: de index bepaalt een

‘geefklimaat’ dat niet hetzelfde is als het

feitelijke geefgedrag. En daarin is een

duidelijke constante zichtbaar: de

beleving is een flink stuk negatiever dan

de werkelijkheid. De index zegt dus

vooral iets over de dynamiek in de

houding tegenover goede doelen.

Gezien de ontwikkeling in de index, is

het zeer aannemelijk dat de groei in de

giften aan goede doelen in het komende

jaar nog verder zal afnemen. Het is goed

mogelijk dat die groei zelfs negatief

wordt en de hoogte van de giften ook in

euro’s afneemt. De afgelopen jaren is

een toenemende concurrentie zichtbaar

in de filantropie. Veel lokale

instellingen op het terrein van cultuur,

sport en gezondheid, werven met succes

fondsen. Tegelijk is het totale bedrag

dat Nederlanders geven aan goede

doelen gestabiliseerd. De koek wordt

dus steeds in kleinere stukjes verdeeld.

In het onderzoek wordt een viertal

cruciale factoren benoemd dat het

donateursvertrouwen beïnvloedt.

� De economische conjunctuur - Het

verband tussen daling in het

geefgedrag en de economische crisis

is evident, maar er is ook sprake van
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een demping: consumenten

bezuinigen relatief minder op giften

aan goede doelen dan aan

bijvoorbeeld vakanties of andere

grote uitgaven. Geven aan goede

doelen is tamelijk recessiebestendig.

� Negatieve publiciteit - Negatieve

berichtgeving in de media is een

factor van belang. Met name de

commotie rond de topsalarissen van

goededoelendirecteuren leverde

forse reputatieschade op. De

filantropische sector heeft intern wel

gewerkt aan een gedragscode over

salarissen, maar heeft verzuimd het

publiek hierover te informeren.

Begin 2011 heeft branchevereniging

VFI een nieuw format voor de

toelichting op de directiebeloningen

opgesteld.

� Politieke voorkeur - Kiezers van

winnende politieke partijen hebben

meer vertrouwen, maar de

PVV-aanhang heeft weinig op met

goede doelen. En dat geldt ook voor

partijen aan de andere flank van het

politieke spectrum. Filantropie vaart

wel bij een stabiel politiek centrum.

De electorale klappen die het

politieke midden opliep in de laatste

verkiezingen zijn dus slecht nieuws

voor de goede doelen: juist in dat

midden, en met name bij de

confessionelen, zitten de trouwste

donateurs.

� Sociaal vertrouwen - Vertrouwen

in goede doelen is gebaseerd op het

basale vertrouwen in anderen.

Mensen die over het algemeen

minder vertrouwen hebben in

anderen, hebben ook minder

vertrouwen in goede doelen.

Ronduit opvallend is het daarom dat

bij een min of meer gelijkblijvend

algemeen sociaal vertrouwen in ons

land (bron: CBS) het vertrouwen in

goede doelen juist flink is

afgenomen. Oorzaak lijkt vooral te

liggen in de negatieve berichtgeving

in de media.

De rek is voorlopig uit filantropische

markt. Het aantal fondsenwervende

instellingen neemt echter toe. In dat

harde gevecht om de’filantropiekoek’,

valt op dat vooral de kleine “lokalen”

het relatief goed doen. Terwijl de

dynamiek in het geefgedrag toeneemt,

moet de fondsenwerving zich richten op

het behoud van donateurs. Kennis van

de wensen van donateurs is daarvoor

onontbeerlijk.

Gebrek aan vertrouwen is vrijwel altijd

het gevolg van het ontbreken van een

dialoog - mensen willen gehoord

worden. De oplossing ligt niet alleen in

transparante verslaglegging. Goede

doelen moeten weer luisteren en hun

achterban betrekken bij de

besluitvorming. Of Nederlanders

blijven geven is geen vraag. Of ze dat

blijven doen via een kleine groep

bevoorrechte professionele organisaties,

wel.

1.4 Kansen in major
donorwerving vragen om
aanpak waarin gever
centraal staat

Op het 30e International Fundraising

Congress was er veel aandacht voor

major donors. Deskundigen zijn het

erover eens dat daar nog heel veel

kansen aanwezig zijn.

Grote gevers zijn op zoek naar een

gastvrij thuis - Meer dan ooit is het

belangrijk om te weten wat de grote

gever motiveert en waarom hij juist bij

die organisatie terecht komt. Grote

gevers zijn als ‘weeskinderen die

ronddolen in het filantropische circuit,

op zoek naar een gastvrij thuis.’

Experience is het toverwoord -

Allesbepalend is de ervaring die het

goede doel de grote gever kan bieden.

Grote gevers weten zelf vrij goed wat ze

willen, en daar moeten wervende

organisaties heel goed bij aansluiten.

Meer dan om feiten, cijfers en resultaten

gaat het om het bevredigen van de

verlangens van de zoekende grote

gever.

Concept gever is geëvolueerd - Goede

doelen hebben lang gedacht dat mensen

geven uit altruïsme, dat het bij werven

vooral gaat om degene die profijt heeft

van de gift. Dus hebben goede doelen

hun gevers lang gebombardeerd met

zieke kindjes voor en blije kindjes ná

hun gift. De case for support was alles.

Terwijl dat maar een klein deel van de

hele donor-experience uitmaakt.



Gever staat nog steeds niet centraal -

Goede doelen dienen moeten hun

aandacht verleggen van cause-centered

naar relationship-centered. De donateur

écht centraal stellen en helemaal vanuit

hem/haar denken, dat is een belangrijk

leerpunt voor goede doelen. De

allerbelangrijkste vraag die een

potentiële gever beantwoord wil zien:

maakt mijn gift een echt verschil?

1.5 Kloof tussen goede
doelen en vermogende
gevers

Er valt nog héél veel te doen om de brug

tussen vermogende gevers en de

goededoelenwereld te overbruggen. Dat

blijkt uit een kleinschalig onderzoek

‘Filantropie en vermogenden in

Nederland’. Wat moet er veranderen om

een respectvolle relatie op te bouwen

met eventuele major donors en hen

wérkelijk te betrekken bij het werk?

� Geven is moeilijk - Nederlandse

vermogende gevers aan goede

doelen hebben een negatief beeld

van die goede doelen. ‘Ze zien je als

een wandelende portemonnee

zonder veel hersens.’ Ter

vergelijking: in de VS zijn grote

gevers juist erg positief over de

sector. Nederlandse grote gevers

vinden het moeilijk om ‘effectief te

geven’ en sommigen zijn niet

tevreden over hun filantropische

activiteiten. Er is vooral behoefte te

netwerken met andere gevers,

bijvoorbeeld over het vinden van de

juiste doelen. Dit zijn de

belangrijkste resultaten van een

kleinschalig, kwalitatief onderzoek

naar de filantropische ervaringen

van 20 vermogende/grote gevers.

� Spontaan en ongepland geven - Er

ligt een enorme markt open voor

goede doelen als zij zich beter

bewust zijn van de wensen en

behoeften van potentiële grote

gevers. Grote gevers zouden meer

en beter geven als zij de geschiktste

doelen makkelijker zouden kunnen

identificeren. Meestal wordt er

spontaan en soms zelfs vrij

willekeurig gegeven zonder

planning of strategie, ook als het om

gigantische bedragen gaat. Eigen

stichtingen en sociaal

ondernemerschap winnen aan

populariteit. Er is behoefte aan

advies door banken, financieel en

vermogensadviseurs.

� Aantoonbare impact - Wat zijn de

drijfveren om grote bedragen te

schenken? Grote gevers willen

allereerst dat hun financiële

inspanning een verschil maakt,

effect sorteert. Met andere

woorden: zien dat ze zélf

aanwijsbaar iets bijdragen aan een

betere wereld. Daarnaast spelen bij

het besluit om aan een bepaald doel

belangrijke factoren als de

betrokkenheid met de organisatie,

communicatie en direct contact met

medewerkers en eventuele

begunstigden een rol. De grootte

van het goede doel is onbelangrijk.

Nederlandse grote gevers zijn sterk

internationaal georiënteerd.

� Contact op hoog niveau - Juist in

die communicatie gaat het nogal

eens verschrikkelijk mis. ‘Er komt

een fondsenwerver met wie het

klikt, en daarna krijg je te maken

met een hele reeks aan andere

mensen met wie je niks hebt.’ Of

andersom. Grote gevers willen graag

contact met directie of bestuur van

een organisatie. Daarnaast is

regelmatig contact met

fondsenwervers of andere

medewerkers die blijven inspireren

en verslag uitbrengen, erg welkom.

‘Zie een grote gift als een

investering. Dat is toch een

beslissing waar je op hoog niveau

ook even zakelijk over wilt

overleggen.’

� Het gaat om de klik - In het

algemeen valt er nog heel veel te

verbeteren aan de professionaliteit

van non-profits. Rijke mensen

komen vaak uit een competitieve,

ondernemingsgerichte omgeving.

Die sfeer treffen ze niet aan bij de

meeste goede doelen. Anderzijds

zijn grote gevers vaak eigenwijs en

hebben zelf te weinig tijd om zo’n

inspirerende relatie te

onderhouden. Wanneer gaat het

dan wél goed? Als er een klik

ontstaat tussen organisatie en

(potentiële) gever. Als het doel een

gezamenlijk doel wordt. ‘Ik wil

allereerst geïnspireerd worden. Ik

wil geraakt worden door het doel en

met de mensen die staan voor dat

doel.’

� Niet inhoudelijk, niet inspirerend -

De ervaringen van de grote gevers

zijn kort samengevat dat de sector te

gefragmenteerd is, transparanter

mag, te opportunistisch opereert, te

veel op snel geld gericht is in plaats

van blijvende relaties op te willen

bouwen en vooral, onvoldoende

inspireert. Gevers willen altijd

geraakt worden en vaak ook

meepraten over beleid.

1.6 Ontwikkelingen in
sectorcijfers

De bestedingen van fondsenwervende

goede doelen bereikten in 2009 een

absoluut record. Met een stijging van

bijna €100 miljoen ten opzichte van

2008 werd een totaal van ruim €3

miljard aan bestedingen geregistreerd

zo blijkt uit de CBF cijfers over 2009

onder werd afgelopen maandag bekend

gemaakt door het CBF tijdens de

presentatie van de financiële gegevens

over 2009. Het CBF heeft bijna 1.300

goededoelenorganisaties in haar

boeken, waarvan 350 grote, landelijke

clubs. De rest van de stichtingen en

verenigingen is vooral lokaal actief.

Ondanks een lichte daling in de baten

uit eigen fondsenwerving kwam er meer

geld beschikbaar voor bestedingen voor

goede doelen. Het CBF geeft als

verklaring hiervoor dat inkomsten uit

beleggingen vanwege het herstel van de
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aandelenkoersen en subsidies van

overheden zijn toegenomen. De

bestedingen in 2009 zijn als volgt

verdeeld:

� Internationale hulp: €1.107 (38%)

� Welzijn & cultuur: €1.038 (34%)

� Natuur, milieu & dierbelangen:

€478 (15%)

� Gezondheid: €403 (13%)

� Totaal: €3.089 (100%)

Afhankelijkheid van

overheidssubsidies - Uit de

jaarverslagen over 2009 bleek dat 288

van de 806 instellingen voor een bedrag

van €1,45 miljard ontvingen aan

subsidies van overheden. Percentage

inkomsten uit subsidies per

aandachtsgebied:

� Welzijn & cultuur: 61,7% inkomsten

uit subsidies

� Internationale hulp: 52,4%

� Natuur, milieu & dierbelangen:

41,2%

� Gezondheid: 16,3%

Man-vrouwverhouding - Uit de

samenstelling van besturen en directies

bij de door het CBF beoordeelde goede

doelen bleek dat meer mannen

leidinggevende posities innemen dan

vrouwen. De verhouding is evenals in

2008 70/30.

Salarissen - De salarissen van directies

van goede doelen zijn in 2009 bruto

gestegen met ruim 3 procent.

Gemiddeld verdient een directeur in de

sector 90.000 euro. De hoogste

directiesalarissen worden in de

gezondheidssector betaald: gemiddeld

bijna een ton. Er zijn in Nederland ruim

300 bezoldigde directieleden van goede

doelen.

Reserves - De goede doelen hebben

samen 2,6 miljard euro weggezet in de

vorm van reserveringen en beleggingen

voor slechtere tijden. Met dat geld

moeten de organisaties in geval van

nood draaiende kunnen worden

gehouden en moeten verplichtingen

kunnen worden nagekomen. Er is vorig

jaar 113 miljoen aan de reserves

toegevoegd. Vooral organisaties op het

gebied van natuur en milieu hebben

grote reserves.

Direct mailings - Direct mailings van

goede doelen leveren steeds minder

geld op. Vorig jaar is er met daarmee 59

miljoen euro opgehaald in Nederland,

bijna 17 procent minder dan het jaar

ervoor. In tien jaar is de opbrengst met

een kleine dertig procent teruggelopen.

Direct mail is diezelfde periode vooral

gebruikt bij acties voor internationale

hulp en door gezondheidsfondsen.

1.7 Vermogensfondsen
van enkel geldschieter naar
partner

Vermogensfondsen evolueren van

eenmalige geldschieters voor projecten

tot partners van maatschappelijke

initiatieven. Tot die conclusie kwamen

een kleine honderd deelnemers aan het

FIN-symposium ‘Langdurige

financiering van maatschappelijke

initiatieven’.

Er zijn goede argumenten voor tijdelijke

projectfinanciering. Maar er is meer.

Vermogensfondsen moeten de discussie

met aanvragers aangaan vanuit een

visie. Op die manier worden

vermogensfondsen partners,

investeerders in maatschappelijke

ontwikkeling. Daarbij hoort dat

vermogensfondsen niet alleen

financiële steun geven, maar ook

adviseren en hun netwerk inzetten.

Nu de overheid gaat bezuinigen in

allerlei sectoren waar fondsen actief

zijn, voelen besturen de noodzaak hun

beleid kritisch tegen het licht te houden.

Hoe ga je ommet de veranderende

wereld? Houd je vast aan eenmalige

projectfinanciering of kies je voor

meerjarige steun, omdat belangrijke

initiatieven anders kopje-onder gaan?

Hoe zorg je ervoor dat organisaties die

steun krijgen van vermogensfondsen

groeien naar zelfstandigheid om zonder

steun van het vermogensfondsen op

eigen benen te kunnen staan. De

overlevers hebben vier kenmerken. Hun

methodiek is effectief, ze meten hun

impact en tonen die aan, er staat een

sociaal ondernemer aan het roer en het

project is ingebed in een vitale alliantie.

Het krijgt ruggensteun van cruciale

personen, bondgenoten, bijvoorbeeld in

het lokale bestuur.

1.8 Beleggingsbeleid van
goede doelen en
vermogensfondsen niet
transparant

Uit een onderzoek van de Vereniging

van Beleggers voor Duurzame

Ontwikkeling (VBDO) blijkt dat het

beleggingsbeleid van fondsen niet

transparant is onder 38 fondswervende

instellingen en vermogensfondsen. Veel

fondsen zijn volgens de VBDO niet

transparant over hoe hun geld wordt

belegd. De VBDO dringt bij

filantropische instellingen aan op meer

transparantie over hun

beleggingsbeleid.

De VBDO onderzocht het

beleggingsbeleid van filantropische

organisaties. De vereniging heeft

gekeken naar beleid, de implementatie

ervan en de verantwoording hierover.

Slechts 22 van de 38 organisaties

hebben volgens de VBDO een

aantoonbaar verantwoord

beleggingsbeleid geformuleerd. De

VBDO onderzocht 18 fondswervende

instellingen, 16 vermogensfondsen en

drie hybride organisaties (‘hybride’

organisaties ontvangen geefgeld, maar

hebben ook een eigen vermogen).

Omdat hybride fondsen kenmerken

hebben van zowel fondswervende

organisaties als vermogensfondsen zijn

ze volgens de onderzoekers opgenomen

in de analyse van beide groepen. Vier

van de onderzochte fondswervende

instellingen hebben geen directe

beleggingen maar parkeren hun

reserves wel op bankrekeningen.

Het merendeel van de fondswervende

instellingen (16 van de 18) heeft beleid
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geformuleerd over verantwoord

beleggen. Hiervan leveren volgens

VBDO slechts 11 instellingen openbare

informatie over de inhoud van hun

beleggingsbeleid. Tien van de

onderzochte instellingen zijn volgens

VBDO niet transparant over de

toepassing van die richtlijnen: Niet

meer dan zes laten ook publiekelijk zien

hoe ze concreet invulling geven aan hun

beleggingsbeleid.

Zes van de 19 onderzochte

vermogensfondsen geven aan een

verantwoord beleggingsbeleid te

hebben opgesteld. Vijf van die

vermogensfondsen delen die informatie

met het publiek. Slechts twee van de zes

geven informatie over hoe ze dat beleid

in de praktijk brengen.

Volgens VBDO is de conclusie uit het

onderzoek dat het beleggingsbeleid van

zowel fondswervende instellingen als

vermogensfondsen nog onvoldoende

transparant is. Van alle onderzochte

instellingen zijn Fonds 1818 en

Greenpeace het meest open over hun

beleggingsbeleid.

1.9 Impact is relevant en
complex, oppassen voor
simplisme

Impact is een onderwerp dat in 2010

veel aandacht heeft gekregen in de

goededoelensector. De berichtgeving in

de media over de ramp in Haïti en het

publieke wantrouwen naar het effect

van de donaties vragen om een duidelijk

antwoord van de sector. Uit de

verschillende studiedagen, workshops

en de prijsuitreiking van De Transparant

Prijs is duidelijk geworden dat impact

een relevant onderwerp is en tegelijk

een complex onderwerp waar nog veel

te leren valt. Om deze reden heeft de

jury van De Transparant Prijs besloten

impact te kiezen als thema voor De

Transparant Prijs 2011.

FIN bestuursvoorzitter Rien van Gendt

heeft de volgende argumenten

aangedragen om te waken voor

simplisme:

Er zijn maar weinig mensen die geen

voorstander zijn van het denken in

termen van resultaat en zelfs van het

meer fundamentele impactbegrip, al

was het maar om te voorkomen dat de

sector gevangen zit in het beschrijven

van de processen en activiteiten.

� In de eerste plaats is het denken

over resultaat en impact zo

belangrijk dat we het debat moeten

voeren en ervaringen moeten

uitwisselen in plaats van het

impact-begrip snel trachten te

vangen in een keurmerk of een prijs.

Het gevaar is dat we

kortetermijndenken gaan

bevorderen en dingen gaan doen die

gekwantificeerd kunnen worden. De

essentie is dat we een platform

nodig hebben ommet elkaar het

echte denken over impact verder te

brengen. Keurmerken en prijzen

dragen het gevaar in zich dat ze de

discussie versimpelen in plaats van

verantwoord te compliceren.

� In de tweede plaats is veel

charitatief geld op zoek naar

succesvolle projecten met impact.

Immers je hoeft de de

ontwikkelingskosten niet meer te

financieren en je kunt onmiddellijk

meedoen aan succes. Het gaat

daarbij wel altijd om impact van

initiatieven die al in een veel eerder

stadium zijn genomen. Willen wij

als fondsen niet juist betrokken zijn

bij initiatieven die zich nog moeten

bewijzen? Zijn wij juist niet degenen

die de ‘wild card’ kunnen of zelfs

behoren te spelen? Het brengen van

veel geld naar initiatieven die

impact hebben, heeft ook als gevaar

dat overfinanciering dreigt. In mijn

ogen is het geweldige succes van

microkredietprogramma’s

tegelijkertijd de grote valkuil. Zijn

we niet met elkaar bezig om op

grond van impact in het verleden

zoveel geld aan de aanbodzijde te

mobiliseren dat we de

absorptiecapaciteit van

microkredieten dreigen te vergeten

(de vraagzijde) en daarmee de

impact uithollen?

� In de derde plaats heeft het meten

van impact alles te maken met de

theorie van verandering die men

voor ogen heeft. Wat dat betreft, is

er veel naïviteit in de fondsenwereld

en kan het impactdenken tot

goedbedoelde hoogmoedswaanzin

leiden. Als een bedrijf in

landbouwapparatuur een tractor

verkoopt aan een boerenbedrijf in

Kenia, dan zal de vraag niet snel

gesteld worden aan dit

landbouwbedrijf wat de impact van

deze verkoop op de nationale

landbouwproductiviteit is geweest.

Toch is dit de wijze waarop veel

fondsen de impactvraag formuleren

over hun eigen kleine interventies

zoals het financieren van een school

of een kliniek: wat is de impact van

het project op het systeem? De

theorie van verandering is kennelijk

dat een klein succesvol project

automatisch door de overheid wordt

overgenomen en wordt

opgeschaald. Dit gebeurt zelden.

Waarom proberen we net zoals het

bedrijf in landbouwapparatuur niet

gewoon de dingen die wij doen,

goed te doen en te leren van de

onmiddellijke resultaten? Kortom,

het denken in termen van impact

stimuleert soms megalomane

veranderingstheorieën.

In samenwerking met het Centrum voor

Strategische Filantropie (ECSP) van de

Erasmus Universiteit is de VFI gestart

met onderzoek naar de impact, de

maatschappelijke bijdrage die de goede

doelen sector levert. ECSP heeft als doel

om de kwaliteit, de effectiviteit, de

transparantie en de impact van de

filantropie te vergroten door

wetenschappelijk onderzoek en

onderwijs.
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2 Ontwikkelingen
Ontwikkelingssamenwerking

2.1 Nieuwe regering raakt
sector Ontwikkelings-
samenwerking hard

De nieuwe samenstelling van de

regering heeft grote gevolgen voor

Ontwikkelingssamenwerking in

Nederland. Niet alleen worden

budgetten drastisch verlaagd, ook de

uitgangspunten voor het doen van

ontwikkelingssamenwerking worden

door de huidige staatssecretaris

heroverwogen. In een Kamerbrief

verwoordt Ben Knapen zijn visie in de

volgende hoofdlijnen.

Leidraad voor de kamerbrief vormt het

adviesrapport ‘Minder pretentie, meer

ambitie; Ontwikkelingshulp die verschil

maakt’ van de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid (WRR). De

regering deelt de mening van de Raad

dat met een verschuiving in motivatie

van morele overtuiging naar zakelijk

belang de ontwikkelingsopdracht steeds

meer ‘onontkoombaar’ wordt.

Ontwikkelingssamenwerking heeft

namelijk een belangrijke rol te spelen bij

de aanpak van de grote mondiale

vraagstukken die ook ons land raken

zoals veiligheid en stabiliteit,

klimaatverandering, voedsel en

energieschaarste en

grensoverschrijdende criminaliteit.

Daarnaast heeft Nederland zich

verbonden aan internationale

verdragen en afspraken opdat mondiale

welvaart voor veel meer mensen

toegankelijk wordt en armoede in de

wereld wordt teruggedrongen.

De regering wil realistisch zijn en maakt

daarom, zoals de Raad aanbeveelt,

duidelijke keuzes: verschuiving van

sociale naar economische sectoren,

groter accent op zelfredzaamheid, van

hulp naar investeren, concentratie op

minder thema’s en partnerlanden,

nauwere aansluiting bij Nederlandse

kennis en kunde en gemeenschappelijke

belangen. Deze keuzes moeten er ook

toe leiden dat de verbinding en

daarmee ook het draagvlak met de

Nederlandse samenleving wordt

versterkt.

De regering onderschrijft dat klassieke

bilaterale OS op middellange termijn

overbodig zal worden voor ten minste

een deel van de huidige partnerlanden.

Partnerschappen met het bedrijfsleven

zoals het Initiatief Duurzame Handel en

vernieuwende programma’s zoals het

Health Insurance Fund passen hier goed

bij. De regering zal deze vorm van

samenwerking verder uitbouwen.

Hetzelfde geldt voor andere innovatieve

vormen van samenwerking en

financieringsvormen zoals de Global

Alliance for Vaccinations and

Immunizations en in het kader van

veiligheid en stabiliteit de

3D-benadering.

Tegelijkertijd bestaan er zorgen over

een niet onbelangrijk aantal

achterblijvers, vooral in landen die

geconfronteerd worden met conflicten.

Daarom kiest de regering ook expliciet

voor het thema veiligheid en rechtsorde

in fragiele staten, een thema dat zowel

vanuit de mondiale agenda als vanuit de

MDG-agenda prioriteit verdient.

Dezelfde zorgen voeden de keuze om de

millennium ontwikkelingsdoelen als

uitgangspunt te blijven behouden. De

millennium ontwikkelingsdoelen

vormen immers een belangrijk politiek

afsprakenkader om internationale

ontwikkelingsinspanningen te

mobiliseren. Daarbij concentreert de

regering zich op Seksuele en

Reproductieve Gezondheid en Rechten,

inclusief moedersterfte en HIV/Aids.

Verder blijft het van belang de milieu-

en duurzaamheidaspecten integraal

mee te wegen. Hetzelfde geldt voor een

bredere focus op gender.

De regering is van mening, dat NGO’s

een essentiële bijdrage leveren aan het

ontwikkelingsproces, juist omdat zij

vaak beter dan overheden in staat zijn

kwetsbare groepen te bereiken. Die rol

kan met meer legitimiteit worden

ingevuld, indien zij de band met de

samenleving verder versterken, met als

logisch gevolg minder omvangrijke

financieringen door de overheid. In de

komende periode zal de regering de

dialoog met het maatschappelijk

middenveld hierover aangaan. De

vorige regering heeft een advies

gevraagd aan de Sociaal Economische

Raad over de rol die organisaties van

werkgevers en werknemers kunnen

spelen bij het bevorderen van sociale

dialoog in ontwikkelingslanden. De

Commissie Internationale

Sociaal-Economische Aangelegenheden

van de SER heeft deze aanvraag thans in

bespreking. Een dergelijk advies sluit

goed aan bij het streven naar een groter

ontwikkelingseffect van economische

groei.

2.2 Verregaande gevolgen
financieel reglement MFS-2
op bedrijfsvoering en
jaarrekening

In november 2010 is bekend geworden

dat 19 allianties in aanmerking komen

voor een subsidie van het

Medefinancieringsstelsel 2 (MSF-2). In

de daarop volgende maanden volgen al

gauw 2 bezuinigingsrondes die de

toekenning fors beperken. Het is

meteen duidelijk, organisaties moeten

op zoek naar andere

financieringswijzen. Enkele organisaties

moeten ook flink reorganiseren om de

kosten te beperken en de organisatie af

te stemmen op het nieuwe

activiteitenniveau.

Meteen na de bekendmaking van het

financieel reglement MFS 2 en het

bijbehorende controleprotocol begin

november 2010 door het ministerie van

Buitenlandse Zaken bleek dat de eisen

in het financieel reglement verregaande

gevolgen voor de bedrijfsvoering en de

jaarrekening van de ontvangende

organisaties met zich meebrengen.

De belangrijkste aandachtspunten uit

het financieel reglement zijn:

� Eigen bijdrage. De norm voor de

eigen bijdrage bedraagt 25%, op
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basis van de staat van baten en

lasten. De gehele alliantie dient de

norm ieder jaar te halen. Daarbij

geldt wel dat binnen een alliantie

een compensatiemogelijkheid

bestaat. Een belangrijk aspect is dat

giften in natura kunnen worden

gewaardeerd tegen de waarde in het

economisch verkeer. Overigens

geldt ook dat enkele categorieën aan

inkomsten expliciet worden

uitgesloten van de 25%-norm. De

belangrijkste uitzonderingen zijn

inkomsten van andere overheden of

overheidsinstellingen en inkomsten

uit microkredieten.

� Bestedingen in partnerlanden.

Van de bestedingen van de

MFS2-subsidie (van de gehele

alliantie) moet in 2015 60% in

partnerlanden worden besteed. Dit

is geen gemiddelde over de gehele

periode heen, maar een einddoel in

2015. Deze eis heeft een grote

impact op de bedrijfsvoering van de

organisaties, aangezien de

organisaties moeten sturen waar de

MFS-gelden gecommitteerd (en

uitgegeven) worden, inclusief

registratie en inzichtelijkheid. Een

grote onduidelijkheid is momenteel

nog op welke wijze het begrip

bestedingen wordt gedefinieerd

onder deze eis. Zijn dit lasten in de

jaarrekening conform RJ 650 of

overmakingen. Onder

partnerlanden worden verstaan de

landen die in de subsidieaanvraag

zijn opgenomen.

� Doelmatigheid. Voor het begrip

doelmatigheid tracht het financieel

reglement zo veel als mogelijk aan

te haken bij de definitie van VFI voor

kosten van administratie en beheer.

Overigens wordt de mogelijkheid

vrijgelaten andere definities te

hanteren, mits goed toegelicht. Van

belang is dat kan worden

aangetoond dat de ratio’s voor

doelmatigheid in kwaliteitssystemen

zijn opgenomen, zodat kan worden

aangetoond dat doelmatigheid een

continu aspect van de

bedrijfsvoering is. Een ander

belangrijk aspect is dat de

toerekeningsystematiek van de

kosten moet worden toegelicht.

� Opbouw reserves, beleggingen en

investeringen. Reserves mogen

niet worden gevormd ten laste van

BuZa-gelden. Beleggingen en

commerciële investeringen met BZ

-gelden zijn niet toegestaan. Een

uitvloeisel daarvan is dat uit

MFS2-gelden geen microkredieten

mogen worden gefinancierd (inzet

nieuwe middelen). Ook bij herinzet

van middelen mogen beheerskosten

niet worden gefinancierd uit MFS2.

Daarnaast wordt expliciet gevraagd

om een transparante

verantwoording over mutaties

bestemmingsfonds Leningen &

Garanties. Dit stelt hoge eisen aan

de administraties van de

organisaties om dit transparant te

kunnen verantwoorden naar het

Ministerie toe.

� Afwikkeling contractuele

verplichtingen in subsidieperiode.

Deze bepaling heeft verstrekkende

gevolgen voor de jaarrekening en de

bedrijfsvoering van organisaties.

Letterlijk is bepaald dat

“contractuele verplichtingen

voortvloeiend uit contracten

aangegaan met zuidelijke

partnerorganisaties, volledig dienen

te zijn afgewikkeld voor 31

december 2015”. Een kleine

uitzondering wordt gemaakt voor de

restantbetalingen na vaststelling van
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de bijdrage aan de partner nadat zij

begin 2016 hierover

verantwoording hebben afgelegd.

Onze algemene conclusie is dan ook

dat de huidige jaarrekening,

gebaseerd op het

baten-en-lastenstelsel, meer en

meer gedwongen wordt richting een

jaarrekening met als primaire

invalshoek het

kasverplichtingenstelsel.

� Beheerscapaciteit, sanctiebeleid

en anti-corruptiebeleid.

Organisaties dienen de opzet en

werking van de beheerscapaciteit

van de samenwerkingspartner in het

Zuiden te onderzoeken. Daarbij zijn

vier bestanddelen van de

beheerscapaciteit voorgeschreven:

beoordeling vooraf van de

beheerscapaciteit van de

samenwerkingspartner, zijn in het

contract voldoende waarborgen

opgenomen indien sancties moeten

worden opgelegd, tussentijdse

monitoring, evaluatie, en

verantwoording achteraf. De

organisaties dienen over de

uitkomsten van het beleid toetsing

beheerscapaciteit van

samenwerkingspartners te

rapporteren, waaronder de

gehouden accountantscontroles.

Ook voor het sanctiebeleid geldt dat

over de opzet en werking dient te

worden gerapporteerd, overigens

zonder dat dit nader is uitgewerkt.

Het anti-corruptiebeleid moet in

overeenkomsten met

samenwerkingspartners worden

vormgegeven door specifieke

clausules op te nemen.

� Code Wijffels en

directiebeloningen. De letterlijke

bepaling in het financieel reglement

luidt dat “vanaf 1 januari 2011 de

subsidieontvanger de Code Wijffels

en de adviesregeling beloning heeft

ingebed in de organisatie en de

principes in de Code Wijffels

naleeft.” Hierbij geldt de regel “pas

toe of leg uit”. Bij de definitie van de

directiebeloning wijkt het Ministerie

af van de definitie van

bestuurdersbeloningen in de

jaarrekening. Het Ministerie vraagt

een overzicht op te nemen van de

beloning van de leiding van alle

alliantiepartners gespecificeerd naar

beloningscomponenten

bruto-maandsalaris,

vakantie-uitkering en

eindejaarsuitkering. In de

jaarrekening zijn secundaire

arbeidsvoorwaarden, zoals

bijstorting pensioen, ook

gedefinieerd als

bestuurdersbeloningen. De eis van

het Ministerie is dat de door hen

gedefinieerde directiebeloning

vanaf 1 januari 2011 maximaal

gelijk is aan DG bij Rijksoverheid

(schaal 19 BBRA).

� Overige aandachtspunten. De

inrichting van de administratie dient

zodanig vorm gegeven te zijn, dat te

allen tijde per financieringsvorm een

juist en volledig inzicht kan worden

verstrekt in o.a. de nog te

verwachten betalingen in

toekomstige jaren (gesplitst per

jaar). Tevens wordt gewezen op het

belang van goede

liquiditeitsprognose om de aanvraag

voor liquiditeiten bij het Ministerie

te onderbouwen. Daarnaast zijn

uitgebreide criteria opgesteld voor

de financiële verantwoording van de

alliantie en dienen de jaarrekening

van alliantiepartners die meer dan

25% van het subsidiebedrag

ontvangen, te worden meegestuurd

bij de jaarverantwoording van de

gehele alliantie. Daarnaast is nu

reeds bepaald dat verlenging van de

subsidieperiode niet mogelijk is.

Controleprotocol bij het financieel

reglement

In het controleprotocol bij het financieel

reglement zijn diverse eisen opgenomen

waaraan de accountant in zijn

jaarrekening rekening mee moet

houden. De accountant dient specifiek

in zijn controle de naleving van de

bepalingen omtrent de 25% eigen

bijdrage, de toets in hoeverre de

directiebeloningen de DG-norm niet

overschrijden en de 60% eis van

bestedingen in partnerlanden in 2015

na te gaan. Daarnaast dient de

accountant expliciet de

beheerscapaciteit en het treffen van

sancties te toetsen. Een ander opvallend

aspect is dat de organisatie specifiek

dient te bevestigen dat voldaan is aan

artikel 13 van de subsidiebeschikking

(inzake anti-corruptie). Indien dit niet

wordt bevestigd, moet de accountant dit

vermelden in zijn rapportage,

bijvoorbeeld het accountantsverslag.

Verantwoording subsidies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

heeft per alliantie een

subsidiebeschikking verstrekt. De

subsidiebeschikking is gericht aan de

penvoerder. In het financieel reglement

is niet aangegeven op welke wijze de

subsidie door de penvoerder en de

alliantieleden moet worden

verantwoord in de jaarrekening. Naar

onze mening dient de penvoerder de

gehele subsidie te verantwoorden als

bate, inclusief de bijdragen aan de

alliantiepartners. In de lasten

verantwoordt de penvoerder dan haar

bijdragen aan de partnerorganisaties.

De partnerorganisaties verantwoorden

de bijdrage van de penvoerder, conform

de nieuwe richtlijn voor

Fondsenwervende instellingen, onder

subsidies van overheden.
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3 Governance-ontwikkelingen

3.1 Verantwoordings-
verklaring in jaarverslag

Organisaties met een CBF-keurmerk

dienen een specifieke

verantwoordingsverklaring op te stellen

waarin ingegaan wordt op hoe het

besturen en toezicht hebben

gefunctioneerd, hoe toezicht is

gehouden op de optimale besteding van

de middelen en de relatie met

belanghebbenden. Vanuit De

Transparant Prijs zien wij dat de

kwaliteit van de

governanceverantwoording de

afgelopen jaren sterk is toegenomen

hetgeen een oorzaak heeft in de

verantwoordingsverklaring die meer

expliciet maakt aan welke principes en

thema’s het toezicht minimaal aandacht

moet besteden.

De Transparant Prijs toont de volgende

bevindingen:

� Wij hebben geconstateerd dat

achttien deelnemers met een

CBF-keurmerk geen specifieke

verantwoordingsverklaring in het

jaarverslag hebben opgenomen. Dat

is wel een eis in het CBF-keur

reglement (minimaal opnemen van

een samenvatting van de

verantwoordingsverklaring). Wel

wordt in het merendeel van deze

verslagen ingegaan op de thema’s

waarover verantwoording moet

worden afgelegd door het bestuur.

� Voorgaand jaar bestond er nog een

overlapping van de

verantwoordingsverklaring en

overige delen van het jaarverslag.

Dit jaar zijn de organisaties er beter

in geslaagd om de informatie slechts

op één plaats in het jaarverslag op te

nemen.

� Kanttekening is dat de

verantwoordingsverklaring nog wel

erg vlak is en met name de opzet van

de processen beschrijft. Slechts

weinig besturen of toezichthouders

laten zich expliciet uit over de

werking van de governance. Hier

ligt duidelijk een belangrijk

verbeterpunt.

3.2 Governance-
ontwikkelingen
bedrijfsleven

One –tier board

Op 6 november 2008 is het wetsvoorstel

ter introductie van het one-tier board

model in Nederland aangeboden aan

het parlement. Dit wetsvoorstel volgt uit

een internetconsultatie uit het voorjaar

van 2008, waarin de mogelijkheid van

een one-tier board als wenselijk naar

voren is gekomen. In het huidige

systeemmoeten ondernemingen die

onderworpen zijn aan het

structuurregime een Raad van Bestuur

en een Raad van Commissarissen

instellen. Het onderhavige wetsvoorstel

ligt op dit moment bij de Eerste Kamer

voor verdere behandeling. Wanneer de

mogelijkheid een one-tier board in te

stellen voor Nederlandse

vennootschappen beschikbaar wordt, is

nog niet duidelijk.

Wijzigingen corporate governance

beursvennootschappen

Op 24 juli 2009 is een wetsvoorstel

ingediend dat de corporate governance

van beursvennootschappen op een

aantal punten beoogt te wijzigen. Het

wetsvoorstel (parlementair

dossiernummer 32014) is een

belangrijke stap in de herziening van de

Nederlandse

corporate-governanceregelgeving.

Inmiddels heeft de behandeling van de

Tweede Kamer tot een paar wijzigingen

aanleiding gegeven. Het nader verslag

d.d. 15 juli 2010 geeft aan dat de vaste

commissie de openbare behandeling

hiermee voldoende voorbereid acht.

Verdere behandeling staat bij het

schrijven van dit stuk nog niet op de

agenda van de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel (Wetsvoorstel)

voorziet in wijzigingen van de Wet op

het financieel toezicht, de Wet giraal

effectenverkeer, het Burgerlijk Wetboek

en de Wet op de economische delicten.

Het Wetsvoorstel volgt op de

aanbevelingen van de Monitoring

Commissie Corporate Governance Code

(de Monitoring Commissie) in haar

rapport van mei 2007 over de evaluatie

van de Corporate Governance Code

2003. Het Wetsvoorstel is nog in

behandeling bij de Tweede Kamer. De

belangrijkste voorgestelde

wetswijzigingen zijn:

� De introductie van de mogelijkheid

voor een in Nederland genoteerde

vennootschap om haar ‘ultimate

investors’ te identificeren en de

communicatie met, en tussen hen te

faciliteren

� De introductie van een lagere

drempel voor de melding van

substantiële deelnemingen in

Nederlandse beursvennootschappen

� De introductie van een verplichting

voor beursvennootschappen om hun

strategie op hun website te

publiceren

� De introductie van een verplichting

voor houders van substantiële

deelnemingen in Nederlandse

beursvennootschappen om te

melden of zij wel of geen bezwaar

hebben tegen de strategie

� Contouren wettelijke regeling

loyaliteitsdividend: en

� Een verhoging van de drempel voor

het agenderingsrecht van

aandeelhouders in Nederlandse

naamloze vennootschappen.
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4 Verslaggevingsontwikkelingen

4.1 Actualisatie Richtlijn
650

Eind januari 2011 heeft de Raad van de

Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2011-1

gepubliceerd met aanpassingen op

Richtlijn 650 Fondsenwervende

instellingen. De aangepaste RJ 650

Fondsenwervende instellingen in deze

Uiting is van toepassing op boekjaren

die aanvangen op of na 1 januari 2011,

waarbij aanbevolen wordt om deze

Richtlijn met ingang van boekjaar 2010

toe te passen.

De wijzigingen zijn zeer beperkt en niet

ingrijpend ten opzichte van de huidige

Richtlijn 650 Fondsenwervende

instellingen en betreffen:

� verduidelijking in geval van

subsidies die niet rechtstreeks van

overheden worden verkregen, maar

via een organisatie die deze

subsidies onder dezelfde

voorwaarden toewijst of verdeelt.

Dergelijke subsidies dienen onder

de subsidies verantwoord te

worden. Subsidies van

niet-overheden, worden als baten

uit eigen fondsenwerving verwerkt.

Subsidies van andere

fondsenwervende instellingen

worden als baten uit acties van

derden verwerkt.

� verduidelijking van de presentatie

van rentebaten uit beleggingen of

liquide middelen (presenteren

onder de post rentebaten en baten

uit beleggingen). In de praktijk

werden rentebaten uit liquide

middelen door organisaties

verschillend verantwoord. Als

overige baten of als baten uit

beleggingen. De verduidelijking

zorgt voor uniformering.

� De bestedingsratio dient in twee

kengetallen berekend te worden. Als

bestedingen aan de doelstelling ten

opzichte van de totale lasten en ten

opzichte van de totale baten.

� Bij de toelichting op de beloning van

individuele en gewezen bestuurders

dient tevens de omvang van het

dienstverband in uren te worden

toegelicht, naast de reeds bestaande

toelichtingsvereisten omtrent de

bezoldiging, aan hen verstrekte

leningen, etc.

4.2 Kernbevindingen De
Transparant Prijs

Op 13 oktober 2010 reikte Alexander

Rinnooy Kan in De Nieuwe Kerk in Den

Haag De Transparant Prijs 2010 uit aan

de Vereniging Natuurmonumenten. De

jaarlijkse Transparant Prijs is een

initiatief van PwC in samenwerking met

Stichting Civil Society.

In de rapportage met kernbevindingen

zijn de volgende trends opgenomen:

Record aantal deelnemers: effect

van introductie top-100 zichtbaar

1. Het aantal deelnemers is

toegenomen tot 219 (2009: 201).

De deelnemers representeren met

€ 2,8 miljard inkomsten circa 85%

van de sectorinkomsten. De

toename van het aantal deelnemers

wordt met name veroorzaakt door

de instelling van een top-100 van

grootste fondsenwervende

instellingen, die als vaste

onderzoeksgroep vanaf De

Transparant Prijs 2010 standaard

worden meegenomen in de

beoordeling (voor zover het

jaarverslag beschikbaar is). Van de

top-100 waren 8 verslagen nog niet

beschikbaar. Een belangrijk

aandachtspunt voor deze

organisaties is om sneller een

jaarverslag te publiceren.

Transparantiescore opnieuw

toegenomen

2. De gemiddelde transparantiescore is

toegenomen tot 5,9 (2009: 5,6).

Gelet op het aantal nieuwe

deelnemers dat jaar een keurig

resultaat. De transparantiescore van

organisaties die meerdere jaren

meedoen, is met een 6,1 (vorig jaar

6,2) beter dan deelnemers die voor

het eerst meedoen. Deze score is

licht gedaald ten opzichte van

voorgaand jaar, wat met name

veroorzaakt wordt door een

aanscherping van de criteria die in

samenwerking met een aantal

VFI-leden tot stand is gekomen. De

gemiddelde score van de top-100

ligt met een 6,4 sterk boven de

gemiddelde score van alle

deelnemers.

Transparantie over toegevoegde

waarde, klanttevredenheid en

openheid over mislukkingen

behoeft verbetering

3. Veel organisaties nemen de eigen

waarde als uitgangspunt en

beschrijven niet wat hun

toegevoegde waarde is. Waarin ligt

nu de kerncompetentie van een

organisatie en doet de organisatie

de juiste dingen? Wat zou er

gebeuren als een organisatie zou

stoppen? Deze vraagt raakt het

bestaansrecht van een organisatie

en het is daarom ook wezenlijk dat

een lezer van een jaarverslag hier

een helder antwoord op krijgt.

4. Organisaties geven onvoldoende

inzicht in projecten die mislukt zijn

of niet aan het gestelde doel hebben

voldaan. De mix tussen wat goed en

wat minder goed ging, is nog te veel

onderbelicht in de jaarverslagen,

waardoor een te rooskleurig beeld

wordt geschetst naar de lezer van

het verslag. In veel verslagen lijkt

sprake te zijn van cherry picking.

Open en eerlijke communicatie is

wezenlijk voor goede doelen.

Ongetwijfeld speelt het risico van

negatieve publiciteit en het effect op

de reputatie een belangrijke rol in

het transparant zijn over

mislukte/minder goed gelukte

projecten.

5. Klanttevredenheid (wat vindt de

afnemer van de projectsteun van

onze organisatie) is door VFI leden

als nieuwe vraag opgenomen. Uit de

jaarverslagen blijkt dat reflectie op

klanttevredenheid nog geen

standaard onderwerp in het

15Capita Selecta Maatschappelijke Organisaties



jaarverslag is. Als al wel een

vermelding plaatsvindt van de

uitkomsten van klanttevredenheid,

dan wordt nog te summier ingegaan

op leer- en verbeterpunten.

Aan compliance-eisen

verslaggevingsrichtlijn 650 wordt

door te veel deelnemers nog niet

voldaan

6. Ondanks het feit dat de nieuwe

Richtlijn 650 Verslaggeving

Fondsenwervende Instellingen al

een aantal jaren geldt, passen 43

deelnemers de richtlijn niet (geheel)

juist en/of volledig toe. Dit betreft

met name de kleine organisaties (22

deelnemers), maar ook 21 grote

organisaties. Voorbeelden van

onjuiste toepassing zijn:

voorgeschreven modellen worden

niet gebruikt of aangepast, de

toelichting op de lastenverdeling

(model C) is niet opgenomen in het

verkorte verslag, het (meerjaren)

kengetallenoverzicht wordt niet

opgenomen en een toelichting op

het kengetal bestedingsratio

ontbreekt. Duidelijk is wel dat hier

een actiepunt ligt bij de organisaties

en accountants om nog eens kritisch

te kijken naar het (geheel) juist en

volledig toepassen van de

verslaggevingsrichtlijn.

Jaarverslagen compacter

geworden door beter gebruik te

maken van internet. Tijdigheid

publicatie jaarverslagen blijft een

belangrijk aandachtspunt

7. De gemiddelde omvang van de

verslagen is afgenomen van 71

pagina’s naar 65 pagina’s. De daling

wordt met name veroorzaakt

doordat organisaties meer

informatie opnemen op het internet

en hiernaar verwijzen in het

papieren jaarverslag (met name

detailinformatie over projecten).

Daarnaast heeft een aantal

organisaties het jaarverslag

substantieel ingekort. Het dunste

jaarverslag is 1 pagina (vorig jaar 3

pagina’s), terwijl het dikste

jaarverslag 196 pagina’s (vorig jaar

253 pagina’s) telt. Op basis van de

scores van De Transparant Prijs zien

wij dat een jaarverslag een

minimumomvang van 25 pagina’s

nodig heeft om tot een voldoende

score te komen.

8. De tijdigheid van het publiceren van

de jaarverslagen is niet verbeterd.

Het merendeel van de jaarverslagen

wordt in mei en juni gepubliceerd.

Met name voor de grote instellingen

zou een streefdoel moeten zijn het

jaarverslag eerder te publiceren. Wij

merken nog onvoldoende beweging

naar een eerdere publicatie.

9. Van 80% van de deelnemers (vorig

jaar 69%) is het jaarverslag ook op

internet beschikbaar. Bij de kleine

organisaties hebben 13 van de 37

deelnemende organisaties het

jaarverslag en/of jaarrekening niet

beschikbaar op internet. Een

toenemend aantal organisaties

publiceert alleen nog een

internetverslag. Daarnaast is een

trend zichtbaar van een sterk

toenemend aantal jaarverslagen die

vormen van interactiviteit hebben

(beeldmateriaal, navigatie-

mogelijkheden in het jaarverslag).

Onze ervaring met internet-

verslaggeving is dat nog te vaak

alleen een PDF document wordt

geplaatst zonder dat mogelijkheden

van internet worden gebruikt. Het

inzetten van de sterke kanten van

internet zou kunnen helpen om juist

jonge donateurs aan te spreken.

Indien u meer informatie wilt hebben

over de kernbevindingen of inzage in

de scores van de deelnemers kunt u het

rapport met kernbevindingen

downloaden via

www.transparantprijs.nl

4.3 Jurybesluiten De
Transparant Prijs 2011

Top-100 gewijzigd: van verplichte

naar een vrijwillige deelname met

als doel stimulerende werking

voor transparantie.

Het doel van De Transparant Prijs is een

stimulans te zijn voor de verdere

professionalisering van de kwaliteit en

de transparantie van de

maatschappelijke verantwoording door

de charitatieve sector. Daarnaast kan de

Transparant Prijs bijdragen aan een

positieve beeldvorming rond de

charitatieve sector. Wij hebben gemerkt

dat de vorig jaar geïntroduceerde

top-100 met een verplichte deelname

voor de grootste 100 fondsenwervende

instellingen een koerswijziging was

waardoor De Transparant Prijs van

vrijwillig en stimulerend naar

beoordelend is gegaan.

De jury heeft besloten de top-100 als

volgt te wijzigen:

� kernpunt is een vrijwillige

deelname. Transparant zijn is een

eigen keuze die niet afgedwongen

moet worden. Transparantie moet

wel gestimuleerd worden.

� top-25 scores (kopgroep) worden

volledig openbaar gemaakt, bedoeld

als stimulans om tot de kopgroep te

behoren en om de (media-)

aandacht met name te richten op de

best scorende organisaties.

� alle deelnemers worden op basis van

de score ingedeeld in een groep:

“koplopers, achtervolgers, peloton

en achterblijvers” die openbaar

wordt gemaakt. De cijfermatige

score van de deelnemers wordt niet

langer openbaar gemaakt. Op deze

manier wil de jury een ‘veilige

leeromgeving’ creëren waarin de

aandacht kan worden gelegd op het

leren en verbeteren. De “pijn in de

staart” die nu veroorzaakt werd

door een lage score werkt niet

stimulerend voor transparantie.

� wat blijft, is dat de grootste 100

fondsenwervende instellingen (op

basis van inkomsten uit eigen
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fondsenwerving) wordt gevraagd

vrijwillig het jaarverslag in te zenden.

Indien een top-100 organisatie

ervoor kiest om niet deel te nemen,

dan zal hiervan wel een vermelding

plaatsvinden. Wat niet meer gebeurt,

is een beoordeling van de

publiekelijk beschikbare informatie.

Vermogensfondsencategorie

wordt opnieuw geopend.

Brancheorganisatie FIN heeft

toezeggingen verkregen van het

minimumaantal van 20 vermogens-

fondsen die deel zullen nemen aan De

Transparant Prijs. In 2011 kunnen de

vermogensfondsen hun jaarverslag

indienen voor deelname aan de

Transparant Prijs voor Vermogens-

fondsen 2011. De beoordelingscriteria

zijn op een tweetal aspecten verder

toegespitst op de vermogensfondsen,

waardoor meer aandacht komt te liggen

bij het resultaat en bij het vermogen en

vermogensbeleid.

Categorie-indeling

fondsenwervende instellingen is

niet gewijzigd.

Prijs voor meest innovatieve jaarverslag

gericht op thema impact. De Transparant

Prijs kent de volgende categorieën:

� De Transparant Prijs voor grote

fondsenwervende organisaties

(inkomsten > EUR 0,5 miljoen)

� De Transparant Prijs kleine

organisaties (inkomsten < EUR 0,5

miljoen)

� Meest innovatieve jaarverslag op het

thema impact

De innovatieprijs wordt thematisch

ingevuld, waarbij het thema jaarlijks

door de jury vastgesteld wordt. Dit jaar

heeft de jury gekozen om impact te

kiezen als thematische invulling voor de

innovatieprijs.

Nieuw voor de innovatieprijs is dat aan

deelnemers gevraagd wordt aan te

geven waarom zij innovatief zijn met

impact en in aanmerking willen komen

voor de innovatieprijs. Het gaat ons dus

niet alleen om de transparantie in het

jaarverslag, maar ook om impact zelf.

Het gaat daarbij om best practices ten

aanzien van een innovatieve aanpak,

gebruikte methoden, wijze van

monitoring en last but not least om de

impact die is gerealiseerd. Per categorie

zullen 3 tot maximaal 5 nominaties

worden voorgedragen aan de jury .

Prijzengeld weer ingesteld voor

kleine organisaties.

Het prijzengeld van EUR 10.000 wordt

weer ingesteld voor de categorie kleine

organisaties. Voor grote organisaties en

vermogensfondsen geldt de eer en

eeuwige roem.

Criteria voor De Transparant Prijs

2011 zijn vastgesteld.

De jury heeft de criteria 2011 voor de

fondsenwervende instellingen

vastgesteld. Ten opzichte van

voorgaand jaar zijn de criteria beperkt

aangepast. Belangrijkste aanpassing

betreft de impact vragen die ter

verduidelijking in vier deelvragen zijn

opgeknipt (doelstellingen, monitoring

en meetsysteem, dilemma’s en

resultaten van activiteiten).

Dilemma’s van De Transparant

Prijs vragen om een grondige

evaluatie van beoordelingscriteria

die in samenspraak met de sector

in 2011 zal plaatsvinden.

De Transparant Prijs wil relevant

blijven. Bij de beoordeling van de

jaarverslagen ervaren wij de volgende

dilemma’s die voor ons aanleiding zijn

om in 2011 een grondige evaluatie van

de beoordelingscriteria te laten

plaatsvinden.

a) Dilemma van dikkere jaarverslagen -

de beoordelingscriteria zijn

afgelopen jaren steeds verder

uitgebreid waarbij gemiddeld

genomen de dikkere verslagen

prijswinnaar zijn. De Transparant

Prijs stimuleert compactheid, sober-

heid en het gebruik van internet.

Tegelijk wordt compleetheid ook

gewaardeerd.

b) Dilemma van meer gebruikmaken

van internet (wat De Transparant

Prijs stimuleert) en minder papieren

boekwerk. Houden de huidige

beoordelingscriteria voldoende

rekening met deze trend en

stimuleren de huidige beoordelings-

criteria in voldoende mate?

c) Dilemma van balans tussen de harde

informatie en de toegankelijkheid

en leesbaarheid van informatie. Zijn

de huidige beoordelingscriteria niet

teveel gefocust op de inhoud en te

weinig op de kwaliteitsaspecten van

informatie.

Het doel hiervan van de evaluatie is om

de Transparant Prijs relevant te houden

en een juiste stimulans / prikkel te laten

zijn.

Thema voor Transparant Prijs

2011: impact.

De jury heeft besloten als thema voor de

2011 (jaarverslagen 2010) te kiezen voor

het thema impact. Bij de prijsuitreiking

vorig jaar is het thema impact besproken.

Ook in de sector heeft het thema impact

vorig jaar veel aandacht gekregen. De

jury is benieuwd of goede doelen

progressie hebben bereikt in het

verantwoorden over impact. Het thema

raakt de kern van goede doelen en sluit

goed aan op de actualiteit. Ook zal bij de

screening van de jaarverslagen specifiek

worden gelet op good practices met

betrekking tot de impact.

Thema voor Transparant Prijs

2012: communicatie met

donateurs.

De Transparant Prijs wil naast het

beoordelen van de transparantie van de

jaarverslaggeving ook nadrukkelijk

thema’s agenderen die voor de sector

relevant zijn. Om deze reden heeft de

jury besloten voor De Transparant Prijs

2012 het thema Communicatie met

Donateurs te kiezen. Goede doelen

kunnen lopende het jaar hun aandacht

hierop richten zodat het thema ook

inhoud kan krijgen in de jaarverslagen

2011.
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4.4 Ontwikkelingen
maatschappelijke
verslaggeving bedrijfsleven

In het laatste decennium heeft externe

verslaggeving over maatschappelijke

aspecten van ondernemen een sterke

ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels

bestaat er een breed draagvlak voor

‘maatschappelijke verslaggeving’. Ook

in de landelijke politiek heeft dit

onderwerp de nodige aandacht

gekregen en krijgt het die nog steeds.

Medio 2001 verzocht de staatssecretaris

van Economische Zaken de Raad voor

de Jaarverslaggeving (RJ) verzocht hem

te adviseren omtrent maatschappelijke

verslaggeving. Dit heeft er onder meer

toe geleid dat de RJ hiervoor een

conceptueel kader heeft ontwikkeld dat

werd uitgewerkt in een ‘Handreiking

voor maatschappelijke verslaggeving’.

Deze handreiking uit 2003 is feitelijk de

eerste ‘formele’ aansporing geweest

richting het Nederlandse bedrijfsleven

om ook over maatschappelijke aspecten

van ondernemen openheid te

betrachten.

Sinds 2004 wordt in opdracht van het

ministerie van Economische Zaken (EZ)

de Transparantiebenchmark (TB)

uitgevoerd. De criteria van de TB sluiten

aan bij de RJ en de ‘Handreiking voor

maatschappelijke verslaggeving’. Voor

de Regering biedt de TB een

beleidsinstrument dat de aandacht voor

maatschappelijke aspecten van

ondernemen moet vergroten. Door

transparantie over deze aspecten te

stimuleren, ontstaat als vanzelf een

dialoog tussen ondernemingen en haar

stakeholders. De gedachte hierachter is

dat deze dialoog tot verbeteringen zal

leiden. Inmiddels is de TB uitgegroeid

tot een maatgevend instrument voor

maatschappelijke verslaggeving en valt

het succes van de TB af te lezen aan de

toenemende aandacht die de scores

krijgen binnen ondernemingen,

alsmede aan het groeiende aantal

vrijwillige aanmeldingen.

Ook de Sociaal Economische Raad (SER)

vindt verdere stimulering en facilitering

vanmaatschappelijk ondernemen

geboden. In ‘De winst van waarden’

(2000) heeft de SER zich voor het eerst

uitgesproken over dit onderwerp. In

2008 volgde het SER-advies ‘Duurzame

globalisering: een wereld te winnen’.

Naar aanleiding daarvan heeft de SER op

23 juli 2008 de RJ verzocht om

aanbevelingen te ontwikkelen voor

rapportage van bedrijven over hun

internationale ketenbeheer als aanvulling

op Richtlijn 400 en de bestaande

‘Handreiking voor maatschappelijke

verslaggeving’. Hieraan wordt ook

gerefereerd in de SER-verklaring:

‘Internationaal Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen’ die op 19

december 2008werd gepubliceerd.

De RJ heeft positief gereageerd op het

verzoek van de SER. Naast aanvulling

van Richtlijn 400 voor het onderdeel dat

betrekking heeft op maatschappelijke

aspecten van ondernemen, inclusief

internationaal ketenbeheer, heeft de RJ

ook de ‘Handreiking voor

maatschappelijke verslaggeving’

geactualiseerd waarbij de uitgangs-

punten vrijwilligheid en eigen

verantwoordelijkheid zijn gehandhaafd.

Daarbij is ook rekening gehouden met

internationale ontwikkelingen en goede

voorbeelden uit de praktijk, onder meer

door aansluiting te zoeken bij algemeen

geaccepteerde richtlijnen en

standaarden waaronder die van het

Global Reporting Initiative (GRI). De

Handreiking is in september 2010 ook

opgenomen als Bijlage in hoofdstuk 920

in jaareditie 2010 van de Richtlijnen

voor de jaarverslaggeving voor grote en

middelgrote rechtspersonen.

De richtlijn RJ 400 zoals die door de RJ

op 24 november 2009 werd

gepubliceerd, was op veel punten

aangepast. De belangrijkste

wijzigingen, die van kracht zijn voor

boekjaren die aanvangen op of na 1

januari 2010 hebben betrekking op:

� aanpassing van de richtlijn voor het

verschaffen van algemene

informatie (al. 108) waaraan een

beschrijving in algemene zin is

toegevoegd van de internationale

keten waarin de rechtspersoon

actief is;

� aanbeveling een toelichting op te

nemen met betrekking tot

maatschappelijke aspecten van

ondernemen, inclusief

internationaal ketenbeheer (al.

117);

� aanreiking van een kader dat beoogt

steun en richting te geven aan

verslaggeving over

maatschappelijke aspecten van

ondernemen (al. 118 e.v.).

� aanbeveling om voor zover relevant

voor de aard van de

ondernemingsactiviteiten naast

algemene maatschappelijke

aspecten aandacht te besteden aan

milieu-, sociale- en economische

aspecten (al. 119),

� aanbeveling om in de toelichting op

maatschappelijke aspecten van

ondernemen een onderscheid te

maken tussen de eigen

bedrijfsvoering en de internationale

keten waarin de onderneming

opereert (al. 120).

� Aanbeveling om in de toelichting op

maatschappelijke aspecten van

ondernemen in te gaan op het

gevoerde en te voeren

maatschappelijke beleid, de

organisatie en uitvoering ervan en

de dialoog met belanghebbenden

(al. 121).

De latere herziening van RJ 400 op basis

van RJ Uiting 2009-9, die op 13 oktober

2010 definitief is geworden bevat geen

nadere wijzigingen meer inzake maat-

schappelijk verantwoord ondernemen.

Naar aanleiding van onder meer

bovenstaande herziene RJ 400 zijn de

criteria van de TB ook ingrijpend

gewijzigd. Als logisch gevolg van het feit

dat er in de RJ 400 meer aandacht is

voor internationaal ondernemen

(ketenbeheer) krijgt dit ook meer

aandacht in de nieuwe TB 2010. Er

wordt meer nadruk gelegd op thema’s

als ketenverantwoordelijkheid en

integratie van maatschappelijk
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verantwoord ondernemen in de

kernprocessen van de ondernemingen.

Daarnaast is ‘De Kristal’ prijs

geïntroduceerd voor het bedrijf met de

beste MVO-verslaglegging.

De vaste onderzoeksgroep van de TB is

in 2010 uitgebreid naar de 500 grootste

ondernemingen van Nederland. Deze

groep bestaat uit de eerdere

onderzoeksgroep van de AEX en AMX

genoteerde ondernemingen, aangevuld

met ondernemingen uit de voormalige

FEM 500, plus ondernemingen die zich

vrijwillig hebben aangemeld.

De SER heeft in haar verklaring inzake

Internationaal Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen aangegeven

dat zij voornemens is om een jaarlijkse

voortgangsrapportage op te stellen.

Hierin zal onder meer worden ingegaan

op het aantal ondernemingen dat

rapporteert over de maatschappelijke

aspecten van internationaal

ondernemen. De SER is voornemens om

hiervoor de TB te gaan gebruiken als

monitoringsinstrument.

In het maatschappelijk verkeer krijgt

ketenmanagement ook steeds meer

aandacht. Een voorbeeld hiervan is het

initiatief van de Vereniging van

Duurzame Beleggers (VBDO), die

jaarlijks een beoordeling uitvoeren in

hoeverre bedrijven hiermee actief zijn.

De door de VBDO gehanteerde criteria

zijn behulpzaam bij het verder inrichten

van uw bedrijfsvoering.

4.5 Digitalisering
informatieketen
Digitalisering is een brede

maatschappelijke ontwikkeling die in

toenemend tempo in onze dagelijkse

activiteiten naar voren komt. Ook in het

economisch verkeer is een sterke

toename van het aantal gedigitaliseerde

handelingen en processen te zien.

Bedrijven en organisaties merken dit

door de veelheid aan digitale

initiatieven waarmee zij worden

geconfronteerd, zowel vanuit de

overheid als private initiatieven.

Al deze initiatieven zijn gebaseerd op

een of meerdere digitale standaarden

die het mogelijk maken dat registraties,

(trans)acties en rapportages effectiever

èn efficiënter kunnen plaatsvinden.

Deze standaarden zijn open en flexibel

van aard, en veelal gebaseerd op

eXtensible Markup Language (XML).

De Nederlandse overheid is al sinds

2004 bezig met de toepassing van deze

standaarden met als primair doel de

verlaging van de administratieve lasten

voor bedrijven en organisaties. Door

middel van het gebruik van o.a. de

standaarden eXtensible Business

Reporting Language (XBRL) en

(Universal Business Language (UBL)

moeten bedrijven en organisaties

uiteindelijk gemakkelijker, beter en

goedkoper hun facturen,

verantwoordingen, aangiftes,

specificaties en rapportages kunnen

opstellen, versturen en verwerken. In

het Standard Business Reporting (SBR)

programma van de Nederlandse

overheid, werken organisaties uit de

publieke en private sector samen aan

het realiseren van deze voordelen.

UBL word met name toegepast voor

handelsdocumenten zoals facturen,

orders, orderbevestigingen etc. Sinds

begin 2009 is een digitale factuur

juridisch gelijk aan een papieren

factuur, en bij veel aanbestedingen

word geëist dat leveranciers hun

facturen digitaal aanleveren. In veel

andere Europese landen is een zelfde

ontwikkeling gaande, en ook de EU

heeft recent de intentie uitgesproken

om dit te gaan regelen.

XBRL is vooral bedoeld voor het digitaal

rapporteren van zowel financiële als

niet-financiële gegevens. Dergelijke

gegevens worden elk voorzien van een

soort digitale barcode (een label),

waarvan de definities zijn opgeslagen in

een eveneens digitaal woordenboek

(een taxonomie). Zowel de gegevens

zelf, de labels die daar aan hangen als

de taxonomie waarnaar die labels

verwijzen, zijn door software te lezen èn

interpreteren. Daarnaast is van belang

om te weten dat zo’n taxonomie vaak is

opgesteld door een overheid of een

(semi)overheidsinstelling waardoor

deze taxonomie een onafhankelijke en

gezaghebbende status heeft. Zowel de

XBRL standaard als de daarbinnen

ontwikkelde taxonomieën is overigens

gratis.

XBRL kent internationaal momenteel

drie grote toepassingsgebieden, te

weten jaarrekeningen, toezicht (op

beurzen en de financiële sector) en

fiscale aangiftes, vaak verplicht. In de

loop van 2011 zal in het Verenigd

Koninkrijk, Japan, Ierland, België en

Duitsland een groot gedeelte van de

fiscale aangiftes in XBRL verplicht zijn

of worden.

Wij verwachten dat Nederland rond

2013-2014 tot verplichtstelling zal

overgaan, waarschijnlijk eerst voor

bepaalde fiscale aangiftes en daarna

ook voor het deponeren van statutaire

jaarrekeningen. Ook de banken

overwegen om rond die tijd

kredietrapportages verplicht in XBRL te

laten aanleveren.

Wij willen benadrukken dat er voor

rapportages en aangiftes in XBRL-vorm

nog geen uitgekristalliseerde

controlestandaarden bestaan, waardoor

het op dit moment nog niet mogelijk is

om bij dergelijk rapportages dezelfde

soort accountantsverklaringen te

krijgen als bij rapportages op papier.

Overigens is het wel mogelijk om

diverse andere soorten

accountantsverklaringen bij digitale

rapportages en aangiftes te krijgen.

Mocht binnen uw organisatie worden

overwogen om een rapportage- of

aangiftestroom te digitaliseren op basis

van XBRL, en is op die rapportage- of

aangiftestroom onafhankelijke controle

gewenst of vereist, dan raden wij u aan

om daarover contact op te nemen met

een daarin gespecialiseerde accountant.
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5 Fiscale ontwikkelingen

5.1 Btw

Bij veel maatschappelijke organisaties is

nog weinig aandacht voor btw. Dit is

onterecht. Inderdaad vallen de

activiteiten van maatschappelijke

organisaties deels buiten de

economische sfeer en dus buiten het

werkingsgebied van de btw. Gelet op

afnemende geldstromen uit subsidies,

schenkingen en legaten zoeken

maatschappelijke organisaties echter

naar andere bronnen van financiering

zoals sponsorcontracten met

organisaties uit het bedrijfsleven of het

organiseren van veilingen en gala’s. Dit

brengt weer heel eigen btw-aspecten

met zich mee. Soms kan de

maatschappelijke organisatie bij

dergelijke activiteiten een beroep doen

op de btw-vrijstelling voor

fondsenwerving of de btw-vrijstelling

voor sociaal-cultureel werk. Dit is echter

niet automatisch het geval, het is dan

ook belangrijk na te gaan waar voor uw

organisatie mogelijkheden liggen.

Als uw maatschappelijke organisatie

ook btw-belaste activiteiten verricht

(bijvoorbeeld vanwege de exploitatie

van een personeelskantine of vanwege

de genoemde sponsorcontracten) kan

btw op de direct daaraan toerekenbare

kosten worden verrekend. Er liggen dan

echter ook kansen voor het terugvragen

van btw op algemene kosten. Recente

jurisprudentie bevestigt ons standpunt

dat op dat gebied ook voor

maatschappelijke organisaties

voordelen behaald kunnen worden.

Een manier om kosten te besparen die

maatschappelijke organisaties steeds

vaker toepast, is het opzetten van

samenwerkingsverbanden met andere

maatschappelijke organisaties. Door

bijvoorbeeld de administratie

gezamenlijk te onderhouden of

personeel onderling uit te wisselen,

besparen maatschappelijke organisaties

veel geld. Deze samenwerking leidt

echter per definitie tot btw-gevolgen.

Maar waar btw-gevolgen zijn, liggen

automatisch ook btw-kansen.

In het algemeen geldt dat btw-risico’s,

maar dus ook kansen, zich bij vrijwel

iedere maatschappelijke organisatie

voordoen bij ter beschikking stellen van

personeel (detachering), bouwen en

exploiteren van onroerend goed,

geldstromen van en naar

nevenstichtingen, subsidies,

samenwerkingsverbanden met andere

(maatschappelijke) organisaties en de

steeds strakkere regelgeving over

kosten voor gemene rekening. Indien de

maatschappelijke organisatie diensten

afneemt van, of goederen koopt bij

organisaties die buiten Nederland zijn

gevestigd, kan het zijn dat de

maatschappelijke organisatie zelf de

btw als te betalen moet verantwoorden

op de eigen btw-aangifte. Omdat

dergelijke grensoverschrijdende

leveringen en diensten binnen de EU

door de leverancier elektronisch moeten

worden verantwoord en gespecificeerd

(diensten vanaf 2010), zullen fouten op

dit punt sneller door de fiscus worden

ontdekt en loopt de organisatie een

risico op naheffing.

5.2 Loonheffingen

Bestuurders van verenigingen en

stichtingen ontvangen nogal eens een

onbelaste vergoeding voor hun

werkzaamheden. Het is niet zonder

meer mogelijk om een onbelaste

vergoeding aan bestuurders te

verstrekken. Bestuurders zullen

namelijk veelal in een gezagsrelatie

staan tot een algemeen bestuur, een

hoofdbestuur of de algemene

ledenvergadering. Is dat het geval dan

zijn de bestuurders in dienstbetrekking

en dient hun vergoeding belast te

worden voor de loonheffingen. Het is

dan ook van belang om te beoordelen of

er sprake is van een gezagsverhouding.

Verenigingen en stichtingen hebben

veelal ook commissarissen

(toezichthouders). De

commissarisvergoeding wordt niet

zelden zonder inhouding van

loonheffingen uitbetaald. Echter, op

grond van de Wet op de loonbelasting is

een commissaris in fictieve

dienstbetrekking. Dit heeft tot gevolg

dat in beginsel loonheffingen

ingehouden en afgedragen moeten

worden (premies

werknemersverzekeringen zijn niet

verschuldigd). Wij adviseren na te gaan

of de commissarisvergoeding ook

daadwerkelijk in de heffing wordt

betrokken of dat hier op juiste gronden

van wordt afgezien.

Tevens constateren wij nog steeds

regelmatig dat fondsenwervende

instellingen vaak onvoldoende op de

hoogte blijken van de mogelijke risico’s

bij betalingen aan freelancers/zzp’ers

en andere derden. De vereniging of

stichting loopt hierbij het risico dat de

Belastingdienst achteraf een

dienstbetrekking aanwezig acht tussen

de vereniging of stichting en de

betreffende arbeidskracht, wat

naheffingen en boetes tot gevolg kan

hebben. Overigens bestaat dit risico ook

bij het uitbetalen van bepaalde

vergoedingen aan vrijwilligers.

Toepassing van de vrijwilligersregeling

op vergoedingen van vrijwilligers leidt

ertoe dat de instelling geen loonheffing

hoeft in te houden. Voor het kunnen

toepassen van de vrijwilligersregeling is

het van belang dat de stichting of

vereniging niet is onderworpen aan de

vennootschapsbelasting (of een

sportorganisatie is). Indien de

vereniging of stichting namelijk

belastingplichtig is voor de

vennootschapsbelasting kan de

vrijwilligersregeling niet worden

toegepast. Daarnaast is het ook van

belang dat wordt getoetst of de

vrijwilliger geen marktconforme

beloning ontvangt en dat de jaar- en

maandvergoedingen minder dan € 1500

respectievelijk € 150 bedragen. Als niet

aan al deze regels wordt voldaan, is wel

loonheffing verschuldigd.

Een interessante mogelijkheid om

werknemers een aantrekkelijk

arbeidsvoorwaardenpakket te bieden, is

de invoering (of uitbreiding) van een

cafetariasysteem. Bij een

cafetariasysteem krijgen de werknemers



de mogelijkheid om een deel van hun

belaste beloningsbestanddelen

(vakantiedagen, geld) uit te ruilen

tegen andere onbelaste

beloningsbestanddelen (bijvoorbeeld

reiskosten). Een cafetariasysteem kan

zowel de werknemer als de werkgever

een financieel voordeel bieden.

Tenslotte willen wij erop wijzen dat de

Belastingdienst de afgelopen tijd nog

strikter de wettelijke regels is gaan

toepassen ten aanzien van vaste

(on)kostenvergoedingen. Wij adviseren

na te gaan of er een juiste, uitgebreide

onderbouwing aanwezig is. Mocht deze

er niet zijn, dan adviseren wij om een

kostenonderzoek te houden of contact

op nemen met een specialist voor

eventuele alternatieven. Vanaf 2011

wordt (eerst als keuzemogelijkheid) de

werkkostenregeling ingevoerd, die

uitgaat van een bedrag aan vrij te

vergoeden werkkosten voor een bedrag

van 1,4% van de loonsom.

Samenvatting werkkostenregeling

Het huidige regime van regels voor

onbelaste vergoedingen en

verstrekkingen (personeelskortingen,

zakenlunches, vaste

kostenvergoedingen, bedrijfsuitjes,

mobiele telefoon, etc.) komt volledig te

vervallen en wordt omgezet in de

werkkostenregeling. Deze

werkkostenregeling houdt in dat een

werkgever op jaarbasis maximaal 1,4%

van de fiscale loonsom belastingvrij mag

verstrekken of vergoeden. Wat bovenop

deze 1,4% van de loonsom wordt

vergoed of verstrekt zal, met

uitzondering van een aantal ‘gerichte’

vrijstellingen, belast worden met een

80%-eindheffing. Het privégebruik van

de auto van de zaak en intermediaire

kosten vallen overigens niet onder de

werkkostenregeling. Werkgevers mogen

gedurende 2011 tot en met 2013 kiezen

tussen ofwel toepassing van het huidige

regime voor onbelaste vergoedingen en

verstrekkingen ofwel toepassing van de

nieuwe werkkostenregeling. Per 1

januari 2014 dient de werkkosten-

regeling bij elke werkgever verplicht te

zijn ingevoerd. Indien u kiest voor

voortzetting van het huidige regime, zal

wel vanaf 1 januari 2011 gelden dat per

werknemer maximaal een bedrag van

€ 454 onbelast per jaar aan personeels-

reizen, personeelsfestiviteiten en

dergelijke incidentele voorzieningen

besteed kan worden.

PwC beschikt over een tool die u de

mogelijkheid bied om naast een aantal

basisgegevens (algemene informatie,

vaste kostenvergoeding en eindheffing)

de bedragen in te vullen voor

vergoedingen en verstrekkingen die

onder de werkkostenregeling

daadwerkelijk het 1,4%-forfait zullen

vullen (de werkkosten). Verder geeft de

tool per vergoeding/verstrekking aan

op welke wijze deze onder de

werkkostenregeling kwalificeert

(werkkosten, gerichte vrijstelling,

nihilwaardering, etc.). Dit geldt dus ook

voor vergoedingen/verstrekkingen

waarbij je geen bedrag hoeft in te

vullen.

Bovendien zet de inventarisatietool de

werkkosten automatisch af tegen het

1,4%-forfait dat op basis van de

algemene informatie wordt berekend.

Tenslotte berekent de tool niet alleen

een ruimte of overschrijding (en

eindheffing) van het 1,4%-forfait, maar

speelt daarnaast in op een belangrijke

wijziging die onder het huidige regime

wordt doorgevoerd: de invoering van

een maximum van € 454 per

werknemer per jaar ter zake van de

personeelsfestiviteiten, borrels, etc.

Nadat u met de tool eerst zelf een

inschatting hebt kunnen maken,

adviseren we u om de resultaten aan

ons voor te leggen. Wij kunnen u dan

zekerheid bieden en adviseren over de
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mogelijkheden om posten onder de

werkkostenregeling fiscaal anders te

kunnen kwalificeren zodat het

1,4%-forfait minder wordt gevuld.

Tevens kunnen we u ondersteunen bij

andere vraagstukken die spelen rondom

(de invoering van) de werkkosten-

regeling. Denk hierbij aan het

aanpassen van arbeidsvoorwaarden en

administratie.

5.3 Vennootschaps-
belasting

Sommige maatschappelijke organisaties

blijken ‘ongemerkt’ vennootschaps-

belastingplichtig te zijn. In toenemende

mate oriënteren de organisaties zich

immers op een bepaalde vorm van

ondernemingsactiviteiten waarbij zij in

staat zijn om resultaten te genereren.

Dit heeft in beginsel de heffing van

vennootschapsbelasting over de winst

tot gevolg:

� de instelling heeft een organisatie

van kapitaal en arbeid die

deelneemt aan het economische

verkeer; en

� de instelling beoogt met deze

organisatie winst óf treedt hiermee

in concurrentie met andere

bedrijven.

Overigens gelden er (onder

voorwaarden) diverse vrijstellingen

voor onder meer:

� zorginstellingen;

� fondswervende instellingen en

andere algemeen nut beogende

instellingen met een zeer beperkte

winst.

Uiteraard zijn er structuren ontwikkeld

om te voorkomen dat er belastingplicht

ontstaat, dan wel ter voorkoming van

belastingafdracht in het geval er

onverhoopt sprake is van belasting-

plicht. Deze afspraken worden in de

praktijk veelal schriftelijk vastgelegd

met de Belastingdienst. De afwezigheid

van belastingplicht voor de

vennootschapsbelasting is één van de

voorwaarden voor het toepassen van de

vrijwilligersregeling in de loonheffingen

(zie hiervoor), van de SBBI-status (zie

hierna) en van de teruggaaf van 50%

van de energiebelasting.

5.4 Schenk- en erfbelasting

Sinds 1 januari 2008 moet een

instelling, die als ‘algemeen nut

beogende instelling’ (anbi) wenst te

worden aangemerkt, een beschikking

van de Belastingdienst aanvragen.

Wanneer een instelling de

anbi-beschikking verkrijgt, is zij

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Als de instelling geen geregistreerde

anbi is, kan schenk- of erfbelasting

verschuldigd zij tegen tarieven van

30-40%. De anbi-status kan soms ook

met betrekking tot andere

belastingmiddelen (zoals de

overdrachtsbelasting) van belang zijn.

Een schenking, erfenis of legaat is in

beginsel enkel vrijgesteld wanneer de

instelling op het moment van de

verkrijging beschikt over de anbi-status.

Wij adviseren een anbi-beschikking aan

te vragen, wanneer de organisatie aan

de voorwaarden voldoet en de

toekomstige verkrijging van

schenkingen, erfenissen en/of legaten

door de instelling niet uit te sluiten zijn.

Ook indien zich (op termijn) een fusie

of reorganisatie ten aanzien van de

organisatie zou voordoen, adviseren wij

een beschikking aan te vragen.

Wij merken op dat de Belastingdienst op

ieder moment kan controleren of uw

instelling terecht in het bezit is van een

anbi-beschikking. De Belastingdienst zal

dan nagaan of de instelling aan de

betreffende voorwaarden voldoet. Er

mag bijvoorbeeld niet te veel vermogen

worden opgepot en er gelden

voorwaarden ten aanzien van de

bestuurdersbeloningen en de statuten.

Voldoet een instelling niet (langer), dan

zal de anbi-beschikking (met

terugwerkende kracht) ingetrokken

worden. Vanaf 1 januari 20102 gelden

er twee nieuwe voorwaarden.

De instelling, bestuursleden, feitelijk

leidinggevende en andere

gezichtsbepalende personen bij een

anbi moeten aan bepaalde

integriteitseisen voldoen. Verder

moeten de activiteiten van een anbi

voor meer dan 90% algemeen nuttig

zijn (dat was 50%). Voor

fondswervende instellingen heeft de

aanscherping in beginsel geen invloed.

Instellingen die voor meer dan 10%

commerciële activiteiten hebben, die

niet fondswervend van aard zijn,

kunnen door de aanscherping wellicht

wel in de problemen komen.

De Belastingdienst stelt zich vaak strikt

op ten aanzien van bepaalde (niet

fondswervende) commerciële

activiteiten en erkent bijvoorbeeld

social venturing niet als algemeen

nuttig. Ook verenigingen en sommige

familiestichtingen die nu anbi zijn,

kunnen door de verscherping in de

problemen komen. Dit is naar de

mening van PwC niet altijd

gerechtvaardigd en eventueel kan nader

overleg met de fiscus, herstructurering,

of zelfs een bezwaar- en beroeps-

procedure worden overwogen.

Het blijft in beginsel de

verantwoordelijkheid van de instelling

zelf of daadwerkelijk aan de

voorwaarden is voldaan. Zo niet, dan

loopt de instelling het risico op

intrekking van de anbi-status en op

heffing van schenk- en erfbelasting. In

beginsel zou deze intrekking, alsmede

de genoemde belastingheffing ook met

terugwerkende kracht kunnen

plaatsvinden.

In een aantal gevallen kunnen

instellingen die geen recht hebben op de

anbi-status, per 1 januari 2010 wel als

SBBI worden aangemerkt. Dit kan
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onder omstandigheden de heffing van

schenk- en erfbelasting voorkomen.

5.5 Horizontaal Toezicht
neemt een vlucht

Veel maatschappelijke organisaties

hebben (vooralsnog) niet geopteerd

voor Horizontaal Toezicht, de nieuwe

controlemethodiek van de

Belastingdienst.

De keuze voor het Horizontaal Toezicht

regime wordt in de huidige tijdsgeest

niet meer alleen gemaakt op basis van

zuivere fiscale overwegingen. Steeds

vaker wordt deze keuze sterk beïnvloed

door de eigen maatschappelijke

verantwoordelijkheid van de

betreffende onderneming. Wij zien dan

ook dat fiscaliteit steeds meer een

onderwerp wordt waarover ook

publiekelijk verantwoording wordt

afgelegd als antwoord op de

transparantievragen van stakeholders.

Steeds meer ondernemingen sluiten een

schriftelijk convenant Horizontaal

Toezicht af met de Belastingdienst, of

maken hierover met de Belastingdienst

mondelinge afspraken. In het laatste

geval adviseren wij ondernemingen de

besprekingen met de Belastingdienst

rondom de toepassing van Horizontaal

Toezicht vast te leggen. Inmiddels

hebben enkele honderden zeer grote en

middelgrote ondernemingen een

dergelijk convenant afgesloten. Ook

worden convenanten afgesloten met

(lagere) overheden en instellingen in de

publieke sector, brancheverenigingen

en fiscaal intermediairs.

In deze nieuwe vorm van toezicht wordt

het bestaande verticale toezicht dat

vooral bestond uit (gegevensgerichte)

gedetailleerde boekenonderzoeken,

vervangen door toezicht op het fiscale

interne beheersingssysteem van de

organisatie (systeemtoezicht). Daarbij

wordt ‘werken in de actualiteit’, door

beide partijen toegepast. Dit houdt in

dat het overleg met de Belastingdienst

gaat over relevante en actuele fiscale

ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Discussies die vaak pas jaren na afloop

van het boekjaar werden gevoerd,

behoren hierdoor tot het verleden.

Het accent ligt bij Horizontaal Toezicht

dus op de wijze waarop de organisatie

voor elk relevant belastingmiddel

(bijvoorbeeld vennootschapsbelasting,

loonbelasting, omzetbelasting,

douaneheffingen etc.) haar fiscale

risico’s in de grip heeft middels haar

fiscale interne beheersingssysteem. Wij

wijzen er hier nadrukkelijk op dat de

vereisten die gesteld worden aan de

kwaliteit van dat fiscale interne

beheerssystemen bij een mondelinge

overeenstemming over de toepassing

van het Horizontale Toezicht, identiek

zijn als in het geval van een schriftelijk

convenant.

De Belastingdienst zal vervolgens zijn

toezicht (controle) afstemmen op de

kwaliteit van dat fiscale interne

beheersingsysteem (Tax Control

Framework). Hoe beter dit systeem des

te minder toezicht de Belastingdienst

uitoefent. De aangiften zijn daarbij niet

de start van vaak langdurige discussies

maar juist het sluitstuk van het overleg.

Uitgangspunt voor dit overleg en de

nieuwe vorm van samenwerking met de

Belastingdienst, is een relatie die

gebaseerd is op wederzijds vertrouwen,

begrip en transparantie. Het grote

voordeel van deze nieuwe benadering

ligt erin dat fiscale thema’s worden

afgehandeld op het moment dat ze

opkomen en dus onzekerheden worden

geminimaliseerd. Bijkomend voordeel is

dat alle fiscale issues uit het verleden

worden afgewikkeld.

Nu is een fiscaal intern

beheersingsysteem geen doel op zich.

Dit systeem dient in onze ogen dan ook

integraal onderdeel te worden van de

wijze waarop de organisatie haar

bedrijfsrisico’s beheerst en te worden

verankerd in de reguliere planning &

control cyclus. De kunst ligt er dan ook

in om dit fiscale interne

beheersingsysteem top-down, risk

based in te richten en juist te vertrekken

bij alle goede (fiscale) processen en

controls die er reeds zijn. Met deze

benadering wordt voorkomen dat de

aanpak verwordt tot een bottom-up,

compliance georiënteerde, te

gedetailleerde en inefficiënte

benadering.

De keuze voor het wel of niet opteren

voor Horizontaal Toezicht is naar haar

aard een strategische keuze. Wij

adviseren u derhalve die keuze eerst

zelf te maken na een gedegen interne

analyse en niet af te wachten totdat de

Belastingdienst contact met u opneemt.

Door juist proactief en goed voorbereid

de dialoog met de Belastingdienst aan

te gaan, blijft u zelf aan het roer. Zo

kunt u optimaal profiteren van de

voordelen die Horizontaal Toezicht u

kan bieden.

5.6 Overige fiscaliteiten

Fondswerving en giftenaftrek: een

anbi-beschikking kan de

fondsenwerving van uw instelling

stimuleren, omdat giften aan een anbi

in beginsel aftrekbaar zijn. Hebt u een

anbi-beschikking, dan kan worden

overwogen dit in de marketing-

communicatie te vermelden. PwC kan

goede doelen van dienst zijn bij het

opstellen van een schenkings-

programma voor (vermogende)

particulieren.

Overige belastingen: naast de hiervoor

genoemde belastingen zijn er nog tal

van heffingen waar maatschappelijke

organisaties mee te maken hebben en

die in bepaalde gevallen voorzien in

specifieke vrijstellingen dan wel

verminderingen. Genoemd kunnen

worden de overdrachtsbelasting, de

energiebelasting en de

onroerendezaakbelasting.
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Contact

Wil u meer weten over thema’s in dit capita selecta rapport, neemt u dan contact

op met:

Assurance

Nita Wink 088 792 33 44

nita.wink@nl.pwc.com

Wim van Ginkel 088 792 45 37

wim.van.ginkel@nl.pwc.com

Paul Koets 088 792 32 99

paul.koets@nl.pwc.com

Tax

Jac Veeger 088-7925159

jac.veeger@nl.pwc.com

Marcel Oliemans 088-7925392

marcel.oliemans@nl.pwc.com

‘PwC’ is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited

(PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde

PwC-netwerk. Elke firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor

eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere

member firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of

aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen

zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier

binden.
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