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Visie CBF op data
Het CBF is de onafhankelijke toezichthouder van de filantropische sector. Naast deze taak
informeren wij het publiek, gemeenten en andere belanghebbenden vanuit onze opdracht om het
vertrouwen van het publiek in de sector te borgen. Verder delen wij informatie en bevindingen met
de sector ter professionalisering en ontwikkeling van de sector als geheel.
Vanuit deze rol verzamelt het CBF informatie over (Erkende) goede doelen en daarmee zijn wij al
sinds 1994 het loket voor gevalideerde data van de filantropische sector in Nederland.
Het CBF heeft geen winstdoelstelling. Het CBF ontvangt jaarlijks subsidie van het ministerie van
Justitie en Veiligheid voor het ter beschikking stellen van actuele basisinformatie. Erkende Goede
Doelen betalen jaarlijks een vergoeding voor de toetsing.
Actuele basisinformatie over Erkende Goede Doelen is voor iedereen die interesse heeft gratis
toegankelijk via ons Register Goede Doelen. Voor partijen die meer verdieping en sectorbrede
inzichten zoeken, bieden wij verschillende mogelijkheden om nadere analyses te doen op het
openbare deel van onze gevalideerde databank. Zo kun je ‘enabling partner’ worden door een
financiële bijdrage te leveren aan het actueel houden van de databank met gevalideerde informatie
en de bijbehorende tooling. In ruil daarvoor krijg je gedurende de samenwerkingsperiode toegang
tot algemene publieksdata met de CBF-Analysetool. Daarnaast werken we samen met
‘kennispartners’ bij het analyseren en, waar relevant, publiceren van de beschikbare data. Wij maken
daarbij gebruik van een dataprotocol dat te vinden is op de website van het CBF.

Welke data krijgt u?
Het CBF verstrekt gedetailleerde, gevalideerde (financiële) informatie over Erkende Goede Doelen
over maximaal de laatste 10 jaar. Het CBF verstrekt alleen informatie over Erkende Goede Doelen.
Met uitzondering van website-adressen worden er geen NAW-gegevens verstrekt.

Uw verzoek tot informatie
Het CBF verstrekt de door u gewenste data en vraagt voor deze informatieverstrekking een
vergoeding ter tegemoetkoming van de kosten voor het beheer van de database en het
voorbereiden van de data. Dit kan in de vorm van een abonnement of eenmalig zonder abonnement.
Informatievragen van Erkende Goede Doelen, media en studenten beantwoorden we kosteloos naar
vermogen.

Welke spelregels hanteert het CBF voor het gebruik van de data door u?
U bent zelf verantwoordelijk voor uw analyses en conclusies op basis van de data en voor uw
eventuele verrijking van de data. Als de data worden gebruikt in uw publicaties en/of
marketingmaterialen, dan zal u daarin duidelijk de volgende bronvermelding opnemen: “Gegevens
zijn afkomstig uit de databank van het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. Analyse van gegevens
verricht door en onder verantwoordelijkheid van <uw (organisatie)naam>.”
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Alle persverklaringen en andere vormen van publiciteit en mededelingen aan derden betreffende de
data en kwesties die daaruit voortvloeien, worden voorafgaand aan de publicatie voorgelegd aan het
CBF (data@cbf.nl).

Overdraagbaarheid van de data
De aan u geleverde data zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht. U zult
technische en organisatorische maatregelen nemen om te voorkomen dat de data (ongevraagd)
gedeeld kan worden met derden.

Aansprakelijkheid
Het CBF kan niet volledig instaan voor de juistheid van de data, omdat het CBF wat de juistheid van
de data betreft afhankelijk is van de personen en goededoelenorganisaties die de gegevens
aanleveren. Het CBF is daarom nimmer aansprakelijk voor enige directe schade van u of derden
voortvloeiend uit uw gebruik van de data.
Het CBF is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede
begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade,
verband houdende met of voortvloeiend uit de data en/of het gebruik van de data.

Pilotjaar 2019
U krijgt deze data geleverd in 2019. Dat jaar wordt door het CBF beschouwd als een pilotjaar op het
gebied van datalevering aan derden. Deze pilot duurt tot en met 31 december 2019. Het CBF streeft
naar een meerjarige samenwerking. Of, en onder welke voorwaarden, het CBF de samenwerking
voortzet, wordt vóór het einde van de pilot onderzocht/bekendgemaakt.

Disclaimer
Deze leveringsvoorwaarden zijn bedoeld ter informatie omdat u via een abonnement of eenmalig
data geleverd hebt gekregen van het CBF. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
Het CBF kan de leveringsvoorwaarden te allen tijde tussentijds wijzigen. De meest actuele versie
wordt gepresenteerd op de website van het CBF. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van uw
bedrijf en/of organisaties zijn niet van toepassing.
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