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Vraag 1 
Kan het college een duidelijkere definitie geven van een ideële instelling en een ideëel evenement? 

 

Antwoord  
In de commissie is gevraagd om een duidelijke omschrijving van een ideële instelling of evenement. In 
de nota staan meerdere criteria omschreven. In deze toelichting zetten wij ze nog eens op een rijtje en 
vullen ze aan. Zo ontstaat een meetlat.  

Het is belangrijk toch het onderscheid te blijven maken tussen instellingen en evenementen. Hoewel wij 
in de praktijk zien dat de meeste toekenning en potentiele toekenningen ideële evenementen van ideële 
instellingen zijn, hoeft dit niet persé samen te gaan. Zo kunnen bedrijven of niet-ideële instellingen een 
ideëel evenement organiseren. Een denkvoorbeeld kan een benefietactie tegen kanker zijn 
georganiseerd door winkeliers. Maar ook kan het zijn dat een terugkerende activiteit van een ideële 
instelling wordt bediend.  

Meetlat ideële instelling 

 De instelling bestaat om bij te dragen aan de realisatie van een goed doel; met een sociaal, 
medisch of cultureel karakter. 

 De instelling is gericht op het vergroten van het welzijn van inwoners van Ridderkerk. De 
instelling richt haar activiteiten niet primair op de eigen achterban (bijvoorbeeld leden), maar 
biedt de activiteiten aan iedereen aan. 

 De activiteiten van de instelling worden verricht door vrijwilligers. Wel kan er sprake zijn van 
professionele ondersteuning in de vorm van beroepskrachten. 

 De instelling heeft geen winstoogmerk.  

 Het moet gaan om een kleine bijdrage, zonder marktverstorende werking.  

 Het afval moet gescheiden worden aangeleverd en is in aard en omvang vergelijkbaar met 
huishoudelijk afval.  
 

Meetlat ideëel evenement 

 De activiteit is gericht op de realisatie van een goed doel; met een sociaal, medisch of cultureel 
karakter. 

 De activiteit vergroot het welzijn van de inwoners van Ridderkerk. 
 De activiteit is toegankelijk voor alle inwoners.  
 Het betreft incidentele dienstverlening. 
 De activiteiten worden verricht door vrijwilligers. 
 De activiteiten hebben geen winstoogmerk.  
 De activiteiten hebben geen reclame-oogmerk voor een onderneming. 



 

 Het afval moet gescheiden worden aangeleverd en is in aard en omvang vergelijkbaar met 
huishoudelijk afval.  

 Het moet gaan een om een kleine bijdrage, zonder marktverstorende werking.  

Tijdens uw commissievergadering zijn voorbeelden genoemd van activiteiten. Daarbij vroeg u zich af of 
deze in aanmerking kunnen komen voor de dienstverlening. Omdat er geen aanvragen zijn geweest, en 
dus informatie ontbreekt over de instelling en activiteit, is dat nu moeilijk vast te stellen. Wel kunnen wij 
iets zeggen over mogelijke aanvragen. 

De reguliere afvalinzameling van sportverenigingen en scholen zal niet vallen onder de ideële 
instellingsdefinitie. Het betreft hier geen hoeveelheid die in omvang vergelijkbaar is met huishoudelijk 
afval. De hoeveelheden zijn aanzienlijk groter dan van een normaal huishouden. Daardoor is de kans op 
marktverstoring te groot. Verder is er sprake van activiteiten die gericht zijn op de eigen achterban. 
Scholen zijn bovendien geen instellingen die vooral werken met vrijwilligers. Ook kerken richten zich op 
de eigen achterban. Daarmee voldoet ook een kerkgenootschap niet aan de criteria van onze meetlat. 
Wel is het zo dat kerken, scholen en sportverenigingen incidentele activiteiten kunnen hebben voor een 
veel breder publiek. Ze kunnen hiervoor dan een aanvraag doen voor dienstverlening in het kader van 
een ideëel evenement.  

Zoals in de commissie aangegeven is het voorstel bedoeld om een bestaande praktijk te voorzien van 
een correcte juridische basis. Maar dan wel op een wijze dat verenigingen en instellingen geen 
bureaucratie ervaren. Dus geen tijdrovende aanvragen en afrekeningen voor kleine bedragen. Juist deze 
procedures schrikken vrijwilligers af.  

Wanneer mocht blijken dat het aantal aanvragen fors toeneemt door deze nieuwe werkwijze, kunnen wij  
desnoods alsnog nadere regels gaan stellen. Het huidige budget wordt in 2017 nog niet volledig 
gebruikt. Een toename van het aantal aanvragen zal daarom niet leiden tot een budgettair probleem, 
maar wel tot een extra stimulans van mooie activiteiten voor Ridderkerk.  

 


