TOELICHTING OP DE CATEGORIE A TOT 50K
I.

Introductie

De Erkenningsregeling bestaat inmiddels ruim vijf jaar. Een belangrijk uitgangspunt van de
Erkenningsregeling is toegankelijkheid voor alle goededoelenorganisaties. Dat betekent onder meer dat de
normen en de tarieven moeten passen bij de omvang en complexiteit van de organisatie.
De groei van het aantal Erkende Goede Doelen laat zien dat de Erkenningsregeling voldoende toegankelijk
is. Toch blijkt uit de ervaring van de afgelopen vijf jaar ook dat er ruimte voor verbetering is op
verschillende vlakken. Een van die verbeterpunten is de toegankelijkheid voor kleine goede doelen.

II.

Wat is gewijzigd?

De normen zijn ingedeeld in een aantal categorieën, die zijn afgestemd op de omvang en complexiteit van
de organisatie. Over het algemeen is bij kleinere organisaties sprake van minder complexiteit in de
bedrijfsvoering en is ook minder capaciteit en noodzaak om zaken te formaliseren. Hoe groter een
organisatie wordt, hoe complexer de bedrijfsvoering en hoe meer capaciteit beschikbaar is om zaken te
formaliseren. De kleinste organisaties vallen nu in categorie A. Dat zijn alle organisaties met opbrengsten
tot maximaal € 100.000 per jaar.
Introductie van een nieuwe categorie voor het kleine particuliere initiatief
De Commissie Normstelling introduceert een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine
particuliere initiatief. De grens hiervoor zijn jaarlijkse baten tot maximaal € 50.000. De belastingdienst
hanteert diezelfde grens voor kleine fondsenwervende organisaties.1 De normen van de ‘categorie A tot
50k’ zijn gebaseerd op de normen van categorie A.
Deze nieuwe categorie wordt ingevoegd vóór categorie A. Om de namen van de andere categorieën op dit
moment nog niet te wijzigen is gekozen voor de aanduiding ‘categorie A tot 50k’ als voorlopige naam voor
deze categorie.

III.

Wat is niet gewijzigd?

De introductie van deze nieuwe normenset voor categorie A tot 50k heeft niet geleid tot een wijziging van
de normen van respectievelijk categorie A tot en met categorie D.
De criteria voor de ANBI-status zijn materieel gelijkwaardig aan de normen van de Erkenningsregeling. Dat
uitgangspunt is gehandhaafd in de categorie A tot 50k.
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NB. Organisaties met een ANBI-status zijn verplicht het publicatieformat voor verantwoordingsinformatie te
gebruiken. Organisaties die beschikken over een CBF-Erkenningspaspoort zijn hiervan uitgesloten. Fondsenwervende
organisaties met opbrengsten tot maximaal € 50.000 zijn van deze verplichting eveneens uitgesloten.
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