Tarievenblad CBF-Erkenning - Erkenningsbijdrage 2020i
Algemeen
De kosten voor het Erkenningsstelsel worden gevormd door de kosten van de Commissie
Normstelling (voor het ontwikkelen en vaststellen van de normen) en de kosten van de
toezichthouder, het CBF. De tarieven in dit tarievenblad hebben alleen betrekking op de
kosten van het toezicht.
In het Erkenningsstelsel wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: A, B, C en D.
De kleinere organisaties vallen in categorie A en de grootste organisaties vallen in
categorie D. De zwaarte van de normen en de toetsing loopt op per categorie. Het tarief
van de Erkenningsbijdrage bestaat uit twee componenten:



Component 1: gebaseerd op de totale baten van de organisatie
Component 2: gebaseerd op wervingsbaten

Voor de initiële toetsing vragen wij een toetsingsbijdrage, een eenmalige vergoeding te
betalen bij aanvraag van de Erkenning. In de onderstaande schematische weergave zijn de
tarieven voor 2020 weergegeven. Daarna lichten we de verschillende onderdelen nader
toe.
De Erkenningsbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer cao-lonen,
contractuele loonkosten en arbeidsduur.

Schematische weergave bijdrage 2020
Onderstaande schema’s (tabel 1 en 2) geven weer welke kosten een organisatie in een
bepaalde categorie kan verwachten:

Tabel 1: Tarieven toetsingsbijdrage en Erkenningsbijdrage 2020
Som van de baten

Toetsingscategorie

Toetsingsbijdrage

ErkenningsErkenningsbijdrage
bijdrage
(component 1) (component 2)

€ 0 < € 100.000

A

€ 250

€ 265

n.v.t.

€ 100.000 < € 500.000

B

€ 500

€ 530

n.v.t.

€ 500.000 < € 2.000.000 C

€ 3.000

€ 2.116

zie tabel 2

€ 2.000.000 of hoger

€ 3.500

€ 2.646

zie tabel 2

D

Tabel 2: Tarieven component 2 in 2020
Totale opbrengst uit fondsenwerving

Component 2

€ 0 < € 450.000

€0

€ 450.000 < € 1.125.000

€ 1.058

€ 1.125.000 < € 2.250.000

€ 2.116

€ 2.250.000 < € 4.500.000

€ 3.281

€ 4.500.000 < € 11.350.000

€ 4.444

€ 11.350.000 < € 22.700.000

€ 7.195

€ 22.700.000 of hoger

€ 10.052
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Toelichting
Component 1: gebaseerd op de totale baten van de organisatie
De omvang van de totale baten van de organisatie bepaalt de categorie waar een
organisatie in valt en de normen waar de organisatie op wordt getoetst.
De hoogte van component 1 wordt bepaald op basis van de som van de baten zoals
geformuleerd in de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (RJ 650). Door aan te
sluiten bij de RJ 650 is helder en objectief geformuleerd wat de uitgangspunten zijn voor
de bepaling van de omvang van de organisatie. Financiële resultaten, zoals
beleggingsresultaten, zijn conform de RJ 650 onderdeel van het Saldo Financiële baten en
lasten en zijn daarom geen onderdeel van de som van de totale baten. De relevante
informatie kan eenvoudig worden ontleend aan de jaarrekening van het Erkende Goede
Doel.
De indeling is als volgt:
Toetsingscategorie

Schaalindeling totale baten (in EUR)

Component 1 (in EUR)

A

0<

100.000

265

(259 in 2019)

B

100.000 <

500.000

530

(517 in 2019)

C

500.000 < 2.000.000

2.116 (2.067 in 2019)

D

2.000.000 of hoger

2.646 (2.584 In 2019)

Component 2: gebaseerd op wervingsbaten
Component 2 is alleen van toepassing op organisaties die vallen in de categorieën C en D
en die relatief veel baten verkrijgen van particulieren, bedrijven, loterijen en overige
organisaties zonder winststreven. Component 2 wordt bepaald door de hoogte van de
opbrengsten uit fondsenwerving en betreft, aansluitend op de RJ 650, de som van de
volgende baten:
Baten van particulieren; Baten van bedrijven; Baten van andere organisaties zonder
winststreven (waaronder vermogensfondsen) en Baten van loterijorganisaties.
Totale baten fondsenwerving van particulieren,
bedrijfsleven, overige organisaties zonder winststreven en
loterijorganisaties (in EUR)

Component 2
(in EUR)

0 < 450.000

0

(0 in 2019)

450.000 < 1.125.000

1.058

(1.033 in 2019)

1.125.000 < 2.250.000

2.116

(2.067 in 2019)

2.250.000 < 4.500.000

3.281

(3.204 in 2019)

4.500.000 < 11.350.000

4.444

(4.340 in 2019)

11.350.000 < 22.700.000

7.195

(7.026 in 2019)

22.700.000 of hoger

10.052

(9.817 in 2019)
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Wanneer gaat het nieuwe tarief in?
De nieuwe tarieven worden per 1 januari 2020 ingevoerd. Als grondslag voor de vaststelling
van de Erkenningsbijdrage 2020 wordt uitgegaan van de jaarrekening 2018.

Wat is de bijdrage voor de initiële toetsing?
Een nieuwe A-, B-, C- of D-organisatie betaalt bij aanvraag van de Erkenning eenmalig de
toetsingsbijdrage, ofwel een vergoeding voor de initiële toets. Op het moment dat de
Erkenning wordt verstrekt, betaalt de organisatie de Erkenningsbijdrage (componenten 1
en indien van toepassing 2) naar rato voor het lopende jaar. In de jaren daarna wordt
jaarlijks de Erkenningsbijdrage in één keer gefactureerd.
Toetsingscategorie

Toetsingsbijdrage (in EUR)

A

250

B

500

C

3.000

D

3.500

Wanneer wijzigt mijn categorie?
Om veelvuldig wisselen van toetsingscategorie te voorkomen, is een lichtere of zwaardere
toetsingscategorie pas van toepassing als in twee opeenvolgende jaren aan het betreffende
omvangcriterium is voldaan. Dat betekent dat de organisatie in het eerste jaar waarin de
baten hoger of lager zijn dan de geldende categorie, de organisatie nog het tarief betaalt
dat geldt voor de geldende categorie en ook getoetst wordt op de bijbehorende normen.

i

Zie voor de volledige tariefstructuur Bijlage 7 van het Reglement CBF-Erkenning.
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