Brieven aan de informateur
p/a Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
BetreA: Manifest Filantropie / GiAenaArek

Geachte heer Zalm,
Met genoegen bied ik u namens een coaliLe van veerLen koepelorganisaLes uit de
ﬁlantropische sector ons gezamenlijke Manifest aan: ‘Filantropie is onmisbaar voor onze
samenleving’. We doen hiermee een oproep aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet
om ﬁlantropie meer ruimte te geven en de sinds 1952 bestaande GiAenaArek in tact te laten.
Filantropie en parLculier maatschappelijk iniLaLef pakken vraagstukken op die overheid en
markt niet alLjd kunnen oplossen. Filantropie, ofwel ‘goed doen’, is onmisbaar voor de
Nederlandse samenleving. De overheid heeA de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te
versterken waarbinnen ﬁlantropie zelfstandig en onaVankelijk kan ﬂoreren. Dat is de centrale
boodschap van het Manifest Filantropie dat op 12 april Ljdens een symposium aan bijna alle
poliLeke parLjen in de Tweede Kamer is aangeboden.
Het Manifest Filantropie is met enthousiasme en instemming ontvangen door
volksvertegenwoordigers uit het gehele poliLeke spectrum.
Een belangrijke aanbeveling uit dit Manifest betreA het in stand houden van de GiAenaArek.
Graag willen wij in deze fase van de formaLe het belang hiervan nogmaals dringend onder uw
aandacht brengen. Wij verzoeken de onderhandelaars, de sector ﬁlantropie te erkennen als
een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en acLef burgerschap. De vrijwillige
inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken
heeA ﬁscaal ondersteunend beleid nodig waarbij de GiAenaArek gehandhaafd dient te blijven.
Wij vragen u hiermee rekening te houden in de huidige onderhandelingsfase.
Hoogachtend,

Mr. J.J.J. van Lanschot
Voorzi\er Samenwerkende BrancheorganisaLes Filantropie (SBF)

T 06-12236609 | info@sbf-filantropie.nl | www.sbf-filantropie.nl
Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW ’s-Gravenhage | KvK 52655571 | NL10RABO0128845848

Over SBF
Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een opLmaal
funcLonerende ﬁlantropische sector. SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen
beleid, uitvoeringskwesLes en wetgeving. SBF is een plaaorm dat de gemeenschappelijke
belangen beharLgt van vier zelfstandige brancheorganisaLes:
- Goede Doelen Nederland, brancheorganisaLe van goede doelen
- FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland, brancheorganisaLe voor vermogensfondsen
- Nederland Filantropieland, brancheorganisaLe van fondsenwervende instellingen en
(kennis-)netwerk voor iedereen met belangstelling voor Filantropie
- CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, samenwerkingsverband van 28 christelijke
kerken en 2 joodse gemeenschappen
Bovendien is het Manifest ondertekend door 10 andere koepelorganisaLes.
Bijlage: Manifest Filantropie
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