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Inleiding
Doel dataprotocol
Het CBF verzamelt gegevens over de goededoelenorganisaties die zich door het CBF laten
toetsen. Het CBF gebruikt deze gegevens voor het informeren van het publiek, het
uitvoeren van toetsingen en het reflecteren op trends in de sector.
Het doel van dit dataprotocol is het bieden van duidelijkheid richting Erkende goede
doelen, enabling partners1, kennispartners2 en andere betrokkenen over welke gegevens
het CBF verzamelt, met wie het CBF welke data kan delen, welke spelregels het CBF
hanteert voor het gebruik van de data door derden, hoe de data worden gepubliceerd door
het CBF en hoe lang de data worden bewaard. Het dataprotocol beschrijft deze
onderwerpen per datacategorie. Datacategorieën zijn: algemene publieksdata,
toetsingsdata en reflectiedata.
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het CBF is te vinden in het
privacystatement van het CBF op zijn website.
Reikwijdte dataprotocol
Dit dataprotocol heeft uitsluitend betrekking op de gegevens die het CBF verzamelt over
goededoelenorganisaties.
Inhoud dataprotocol
Algemene publieksdata
Toetsingsdata
Reflectiedata
Disclaimer
Dit dataprotocol is uitsluitend bestemd ter informatie. Aan dit dataprotocol kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend. Het dataprotocol maakt onderdeel uit van het
Reglement en Bijlagen CBF-erkenning. Het CBF kan het dataprotocol te allen tijde
tussentijds wijzigen. De meest actuele versie wordt gepresenteerd op de website van het
CBF.
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Enabling partners van het CBF zijn partners die een financiële bijdrage leveren aan de
totstandkoming van de databank met gevalideerde informatie over goede doelen en het actueel
houden van de analyse tooling. In ruil daarvoor krijgen zij gedurende de samenwerkingsperiode
toegang tot de algemene publieksdata d.m.v. de CBF-Analysetool. De samenwerkingsafspraken zijn
contractueel vastgelegd.
2

Kennispartners zijn partners waarmee het CBF een overeenkomst heeft tot samenwerking in het
kader van het analyseren en, waar relevant, publiceren van de beschikbare data.
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Algemene publieksdata
Kwalificatie: openbare informatie.
Welke data?
NAW-gegevens van de organisatie, de gegevens zoals opgenomen in het
Erkenningspaspoort, en alle informatie die conform de normen Erkenningsregeling door het
goede doel openbaar gemaakt moeten worden. Ook neemt het CBF (financiële) gegevens
over uit de jaarverslaggeving van goede doelen.
Met wie kan het CBF welke data delen?
De algemene publieksdata kan het CBF met iedereen delen, waaronder het publiek, de
Erkende goede doelen, enabling-, kennis- en andere datapartners.
Het CBF heeft in 2018 een Convenant gesloten met de Belastingdienst, waarin afspraken
zijn gemaakt over het uitwisselen van informatie. Het CBF informeert de Belastingdienst
over organisaties met een ANBI-status indien het CBF aanwijzingen heeft die op misstanden
duiden. In dat geval kan het CBF na hoor en wederhoor ook besluiten een nieuwsbericht te
formuleren voor het publiek. Het CBF informeert de Belastingdienst indien het CBF een
besluit neemt ten aanzien van de erkenningspositie van een organisatie.
Welke spelregels hanteert het CBF voor het gebruik van de data door derden?
Enabling partners hebben toegang tot de algemene publieksdata via de CBF-analysetool.
Op basis van de algemene publieksdata kunnen zij hun eigen product of dienst leveren.
Enabling partners mogen de algemene publieksdata gebruiken in hun advisering aan
klanten en in marketingmaterialen. De enabling partners zijn zelf verantwoordelijk voor
hun analyses en conclusies op basis van de data en voor hun eventuele verrijking van de
data. De enabling partners zijn (ook door contractuele afspraken met het CBF) verplicht
om zich bij de toepassing van de CBF-analysetool te houden aan de toepasselijke wet- en
regelgeving.
Als data worden gebruikt in marketingmaterialen, dan zal de enabling partner in die
marketingmaterialen duidelijk de volgende bronvermelding opnemen: “Gegevens zijn
afkomstig uit de databank van het CBF, toezichthouder goede doelen en opgevraagd met
behulp van de CBF-analysetool. Analyse van gegevens zijn verricht door en onder
verantwoordelijkheid van <naam partner>.”
Hoe worden de data gepubliceerd door het CBF?
Het CBF publiceert de algemene publieksdata op zijn eigen website, via het
Erkenningspaspoort, het Register Goede Doelen en themarapportages over specifieke
onderwerpen.
Hoe lang worden de data bewaard door het CBF?
Het CBF hanteert geen maximale bewaartermijn, vanwege gebruik voor onderzoek naar
langetermijntrends en -ontwikkelingen.
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Toetsingsdata
Kwalificatie: vertrouwelijke informatie.
Welke data?
Vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 15 van het Reglement CBF-Erkenning
Goededoelenorganisaties. Te denken valt aan niet-openbare gegevens omtrent
fondsenwerving en fondsenwervingsstrategieën en het noemen van namen van
functionarissen in relatie tot een oordeel over het functioneren van directie- en
bestuursleden.
Met wie kan het CBF welke data delen?
De toetsingsdata worden door het CBF uitsluitend gebruikt in de toetsingsrapporten van
het desbetreffende goede doel. Deze rapporten zijn vertrouwelijk tussen CBF en het
betreffende goede doel.
Welke spelregels hanteert het CBF voor het gebruik van de data door derden?
Niet van toepassing.
Hoe worden de data gepubliceerd door het CBF?
De toetsingsdata worden in beginsel niet gepubliceerd voor het algemene publiek. In het
Register op de CBF-website wordt wel de status van de erkenning gepubliceerd. Eventueel
kan deze status worden voorzien van een onderbouwing. Een dergelijke onderbouwing kan
toetsingsdata bevatten. De Erkenningsvergadering van het CBF beslist over eventuele
publicatie van de onderbouwing. Indien de Erkenningsvergadering beslist om de
onderbouwing te publiceren, dan volgt het CBF de in de notitie Statussen erkenning
beschreven procedures voor hoor en wederhoor.
Hoe lang worden de data bewaard door het CBF?
Het CBF hanteert geen maximale bewaartermijn voor toetsingsdata.
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Reflectiedata
Kwalificatie: vertrouwelijke informatie.
Welke data?
De antwoorden op de reflectievragen in Mijn CBF. Tevens valt hieronder de informatie die
over reflectieonderwerpen wordt verkregen tijdens de toetsingsgesprekken.
Met wie kan het CBF welke data delen?
Deze data kan het CBF delen met het desbetreffende goede doel en met kennispartners.
Kennispartners zijn partijen waarmee het CBF samenwerkt voor de analyse en verwerking
van reflectiedata en indien relevant algemene publieksdata. Kennispartners stellen kennis
en capaciteit (om niet) ter beschikking aan het CBF.
Welke spelregels hanteert het CBF voor het gebruik van de data door derden?
Met de kennispartners sluit het CBF een samenwerkingsovereenkomst af. In deze
overeenkomst wordt onder meer geregeld welke data worden gedeeld, voor welke
doeleinden deze gebruikt mogen worden en hoe hierover gepubliceerd mag worden. Zo
mogen bijvoorbeeld de data in publicaties nooit herleidbaar zijn tot één individuele
organisatie of individu.
Als er publicaties plaatsvinden dan zal de kennispartner een duidelijk bronvermelding
opnemen. Als het een gezamenlijke publicatie betreft dan zullen de kennispartner en het
CBF dit duidelijk vermelden.
Hoe worden de data gepubliceerd door het CBF?
De reflectiedata worden gebruikt voor het opstellen van sector brede themarapportages.
Informatie in deze rapportages is nooit herleidbaar naar één individuele organisatie of
individu.
Het CBF kan deze reflectiedata daarnaast ter beschikking stellen aan het Erkende goede
doel door middel van een individuele themarapportage.
Hoe lang worden de data bewaard door het CBF?
Het CBF hanteert geen maximale bewaartermijn, vanwege gebruik voor onderzoek naar
langetermijntrends en -ontwikkelingen.
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