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Goededoelen
waarschuwenvoor
‘Sywertfoundation’
Het goededoelenfondswaarin
Sywert vanLiendendemiljoenen
wil onderbrengendiehij over-
hield aaneenomstredenmond-
kapjesdeal, zouniet de status
vanalgemeennutbeogende in-
stelling (Anbi)metbijbehorende
belastingvoordelenmogenkrij-
gen.Dat vindtRien vanGendt,
oud-voorzitter vandeSamenwer-
kendeVereniging vanVermo-
gensfondsen. ‘Het gaat ompu-
bliek gelddat is getransformeerd
tot privaat geldmet een luchtje.’
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B I N N E N L A N D

Goededoelenclub: pasop

Robde Lange
Amsterdam

Het goededoelenfonds waarin Sywert van
Lienden demiljoenenwil onderbrengen die
hij overhield aan een omstredenmondkap-
jesdeal, zou niet de status van algemeen nut
beogendeinstelling (Anbi)metbijbehorende
belastingvoordelenmogenkrijgen.

DatschrijftRienvanGendt, tot voorenkele
jaren voorzitter van de Samenwerkende Ver-
enigingvanVermogensfondseninNederland
(FIN) ineenblogopzijnwebsite. ‘Hetgaatom
publiekgelddat isgetransformeerdtotprivaat
geldmet een luchtje’, zegt hij in een telefoni-
sche toelichting.

MediapersoonlijkheidVanLiendenverdien-
de afgelopen jaar €9mlnmet de inkoop van
mondkapjes. Hij deed datmet belastinggeld
voor hetministerie van Volksgezondheid en
naareigenzeggen ‘omniet’.Laterbleekhij er
toch geld aan te hebben verdiend. In het te-
levisieprogrammaBuitenhof kondigde Van
Liendenonlangsaaneenstichting tehebben
opgericht, vanwaaruit hij kankeronderzoek
enkansarme jongerenwil steunen.
Van Gendt pleit voor een ‘kritische inte-

griteitstoets’ door de Belastingdienst bij de
beoordeling van het fonds. ‘Het enige juiste
besluit isomhetgeld terug testorten indeal-
gemenemiddelen.’Bovendienvindthijdathet
fonds van Van Lienden geen lid kanworden
vandeFIN.HethuidigebestuurvandeFINlaat
opvragenvanhetFDweten ‘100procent ach-
terdeoproepvanhaaroud-voorzitter testaan.’

VanGendt is eenbegrip indewereld vande
filantropie.Hijzit inhetbestuurvanNederland-
se private vermogensbeheerders en bekleedt
bestuursfuncties bij deRockefeller Philantro-
phyAdvisors,deG-StarFoundationenhetmil-
jardenfonds vanwijlen Calouste Gulbenkian,
eenBritse oliemagnaat enkunstverzamelaar.
Van Gendt ziet weinig toekomst voor de

kersverse filantroop Van Lienden. ‘Deze jon-
ge foundation zal niet te scherp aan dewind
zeilenmet zijn beleggingsbeleid. Immers, er
barst weer een storm los als Sywert na enke-
le jaren een mededeling naar buiten moet
brengen, dat het vermogen door te risicovol-
lebeleggingenalssneeuwvoordezonzouzijn
verdwenen en dat helaas de bijdragen voor
kankeronderzoek en kinderen uit kansarme
gezinnenverwaarloosbaarkleinzijngeweest.’

VanGendtvoorspeltdathetbestuurvande
stichting,ondervoorzitterschapvanVanLien-
den,waarschijnlijkkiestvooreen‘keurigeas-

Productielijn in een Chinesemondkapjesfabriek. Sywert van

$ Ondernemer Sywert van
Liendenwil goeddoel beginnen

$ Slecht idee, stelt oud-voorzitter
goededoelenvereniging FIN

$ Het omstreden fonds zougeen
Anbi-statusmogen krijgen

set-allocatie van aandelen en obligaties’, dat
ongeveereenrendementoplevertvan3,5%op
jaar basis.Wat de foundation dan kan uitke-
renis ietsmeerdan€300.000per jaar. ‘Ikdenk
nietdathetNederlandsepubliekergonderde
indruk zal zijn vandit soort bedragen.’
Daar komt volgens Van Gendt bij dat de

foundationongetwijfeldkostenmaakt, zodat
donatiesnog lageruitvallen. InBuitenhof zei
VanLiendeninprincipenietaanhetbedragte
zullen komen, behalve als hij privé in de pro-
blemenzoukomen. ‘Kennelijkhadhijniet in
degatendathetgeldbuitenzijnbeschikkings-
macht is als het in een foundation zit. Het is
natuurlijk van de gekke omgeld te plaatsen
en laterweer terug tehalen.Dergelijkebelas-
tingtrucsmogenhelemaal niet.’

Ookandere fondsenhebbenafstandgeno-
men van Van Lienden. De studiolampen van
Buitenhof waren nog niet gedoofd of KWF
Kankerbestrijdinglietwetengeenbelangstel-

voor ‘Sywert-foundations’

n Lienden en partners verdienden €28mln aan de inkoop, voor Nederland, van Chinesemondkapjes. ANP

Het huidige bestuur
van de FIN laat weten
‘volledig achter de
oproep van haar oud-
voorzitter te staan’

lingtehebbenvoorzijngeld.Het leiddetotwis-
selendereacties,verteltwoordvoerderMischa
Stubenitsky. ‘Tijdensdeuitzendinglegdende
mensenaldelinktussenVanLiendenenons.
“KWFzalwelhandenwrijvendvooraanstaan”,
las ik ergens.We hebben direct besloten: dit
geldmoet terugnaardeoverheid.’

Erwarenookmensendiehunergernisuit-
spraken over deweigering.Wat is ermismet
geld van Van Lienden als daarmee baanbre-
kend onderzoek kanworden gestart? Stube-
nitsky: ‘Daar is iets voor te zeggen,maar het

verandertonsstandpuntniet.Wenemennooit
grote sommen geld aan als we de herkomst
niet kennenof alshetniet bij onspast.’Daar-
naast kon KWF ook veel nieuwe donateurs
begroeten. ‘Juistomdatweonszoprincipieel
hebbenopgesteld.’

Dekwestie-VanLiendenvoedtdediscussie
of filantropen niet betermeer belasting kun-
nenbetalendaneenfoundationtestarten. ‘Ik
benhetdaarnietmeeeens’,zegtVanGendt. ‘Ik
juichhettoedatfilantropiesteedsmeerbetrok-
kenraaktbijmaatschappelijkevraagstukken.
Ikwaarschuwwelvoordekomstvande“Sywert
Foundations”.Het vergrootde verantwoorde-
lijkheid van fondsen om volledige openheid
tegevenoverdeherkomst vanhet vermogen.’

Gevraagd om een reactie zegt Van Lienden
dat ‘de structuur die wij hebben gekozen niet
overeenkomt’met het door VanGendt en de
FIN geschetste beeld. Daaromheeft hij geen
behoefte aanhet geven vanmeer toelichting.
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