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Registratievoorwaarden databank Kennisbank Filantropie 
De inschrijving in de databank van Kennisbank Filantropie is verbonden aan enkele voorwaarden. 
 
1. De databank is specifiek gericht op ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) en overige 

filantropische instellingen. Elke instelling die zich inschrijft wordt gecontroleerd op haar relevantie tot 
de filantropische sector. Instellingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn of die niet 
passen binnen de context van deze databank kunnen worden geweigerd. 

 
2. De filantropische instelling dient als stichting of vereniging geregistreerd te zijn bij de Kamer van 

Koophandel (voor een kerkgenootschap geldt dit niet) en is in Nederland gevestigd. 
 
3. Een instellingen met een uitsluitend politieke of commerciële doelstelling komt niet in aanmerking voor 

registratie, tenzij deze als ANBI staat geregistreerd. 
 
4. De instelling is altijd zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, de invoer van gegevens in de databank 

en de mutaties daarop. Kennisbank Filantropie is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door 
een onjuiste of onvolledige registratie in de databank. 

 
5. Wijzingen kunnen uitsluitend worden doorgegeven door de in de databank opgenomen 

contactpersoon. Uitsluitend aan de contactpersoon wordt het bewijs van inschrijving en nadere 
gegevens verstrekt, die noodzakelijk zijn om mutaties van gegevens in de databank door te voeren. 
Het omgaan met die vertrouwelijke gegevens geschiedt geheel voor rekening en risico van de 
contactpersoon. 

 
6. Kennisbank Filantropie behoudt te allen tijde het recht om (zonder opgaaf van redenen) registratie 

van een filantropische instelling te weigeren. 
 
7. Kennisbank Filantropie bepaalt de inschrijvingsduur en het moment van uitschrijving.  Zij is tevens 

gerechtigd tussentijds wijzigingen door te voeren wanneer regelgeving van overheidswege dat 
noodzakelijk maakt, dan wel wanneer Kennisbank Filantropie dat zelf noodzakelijk vindt. 

 
8. De inschrijver geeft Kennisbank Filantropie toestemming om met de registratie verbandhoudende 

informatie per e-mail toe te sturen.  
 
9. Kennisbank Filantropie levert informatie aan derden, de zogeheten gebruikers van de databank. 

Welke informatie vanuit de databank wordt ontsloten aan derden, is verschillend per instellingstype en 
gebeurt volgens het hiertoe opgestelde dataprotocol (Nb. nog onder bewerking). 

 
10. De inschrijver vrijwaart Kennisbank Filantropie voor mogelijke aanspraken van derden, welke verband 

houden met de desbetreffende registratie. 
 
11. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kennisbank Filantropie en de inschrijver is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd voor de rechter, die volgens het 
Nederlandse recht bevoegd is. 

 
12. Kennisbank Filantropie is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. De inschrijver stemt in met deze 

wijzigingen, onverminderd zijn recht om zijn registratie te beëindigen. Kennisbank Filantropie zal de 
gewijzigde voorwaarden terstond publiceren op haar website. 


