
 

Gedragscode fondsenwerving 

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 

Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (afgekort: de VvEE) is onlosmakelijk 

verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie. De VvEE zorgt ervoor dat Expertisecentrum 

Euthanasie financieel onafhankelijk zijn werk kan doen. Het streven is dat de zorgverlening 

van Expertisecentrum Euthanasie vergoed wordt uit de basis zorgverzekering. Daarmee 

worden niet alle kosten gedekt. De in totaal 15.000 vrienden (donateurs) maken deze 

werkzaamheden van Expertisecentrum Euthanasie mogelijk. De zorginstelling gebruikt de 

steun van de VvEE voor ontwikkeling en innovatie van haar zorgverlening en organisatie en 

voor de ontwikkeling van deskundigheid van de beroepsgroep op het gebied van euthanasie. 

Ook maakt zij wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Deze activiteiten passen bij de 

doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie. 

 

Hoe werft Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie? 

Particuliere donateurs zorgen voor de financiële middelen van de VvEE. Hoewel de stichting 

in principe ook bij bedrijven, vermogensfondsen en andere maatschappelijke organisaties 

zou kunnen werven, wordt er geworven onder particulieren. Hiertoe is een netwerk 

ontwikkeld van circa 15.000 vrienden, die door middel van donaties en schenkingen de VvEE 

financieel ondersteunen. Een deel van hen heeft de stichting gemachtigd een financiële 

bijdrage van hun bankrekening te incasseren. De VvEE ontvangt ook bijdragen uit 

erfenissen. 

 

Bij het werven van fondsen houden de VvEE zich aan onderstaande gedragscodes en 

richtlijnen: 

 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

VvEE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gegevens wijzigen of heeft u 

vragen? Bel 070 891 26 21 of mail vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl. Lees 

hier ook onze privacyverklaring op expertisecentrumeuthanasie.nl/privacy 

 Code nalaten 

VvEE gebruikt deze code als leidraad voor het verwerven van fondsen via 

nalatenschappen. De richtlijnen m.b.t. werving, communicatie en afhandeling worden 

nageleefd.  

 Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met 

(vrucht)gebruik.   
 Huishoudelijk reglement Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie / 

Expertisecentrum Euthanasie 

 

VvEE heeft geen personeel in dienst en heeft niet de intentie om medewerkers in 

dienst te nemen. EE-medewerkers bieden ondersteuning aan VvEE. VvEE en EE 

streven er gezamenlijk en nadrukkelijk naar om binnen de Vrienden beschikbare 

expertise in te zetten voor de doelstellingen van VvEE en EE. 

 

Er wordt een huishoudelijk reglement gehanteerd dat op alle medewerkers, 

vrijwilligers en extern ingehuurde krachten (Stichting MEO) van toepassing is. Daarin 

is onder andere opgenomen dat alle bovengenoemde personen: 

https://expertisecentrumeuthanasie.nl/privacy/


 

o in het bezit zijn van een geldige VOG verklaring; 

o bij indiensttreding, indien zij niet beroepshalve tot geheimhouding verplicht 

zijn (bijvoorbeeld via een BIG registratie), een geheimhoudingsverklaring 

tekenen. 

o zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens verstrekt door de 

verstrekkende partij (VvEE) en ontvangen door de ontvangende partij (MEO) 

met betrekking tot het donateurenbestand ten behoeve van de 

donateursadministratie of verzending van de donateursnieuwsbrief. Dit is 

overeengekomen in de bewerkingsovereenkomst. 

 SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).  

 Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling 

Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.  

(Via Accountantsverklaring) 

 Erkenningsregeling Goede Doelen CBF (Aanvraag in behandeling bij CBF). 

 Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.  
 

Klachtenprocedure 

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie doet er alles aan om haar diensten zo optimaal 

mogelijk te verlenen. Uiteraard horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Lees 

hierbij onze klachtenprocedure. 

 

 

https://expertisecentrumeuthanasie.nl/klachtenregeling/

