
Fiscale vrijstelling giften 

Organisaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits een erkenning van de overheid, 
belastingvrije giften innen. Concreet betekent dit dat deze organisaties een vergunning krijgen om 
fiscale attesten uit te reiken aan hun schenkers. 
 

Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een 

belastingvermindering? 

De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging 

• de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën 

• de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt 

• de gift moet in geld gedaan zijn 

• giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als: 

o ze gedaan zijn aan rijksmusea, gemeenschappen en gewesten, provincies, 

gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat 

die openbare machten ze voor hun musea bestemmen 

o het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij 

behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam 

genieten 

o de minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld 

 

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker? 

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. 

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer 

bedragen dan: 

o ofwel 10% van het totale netto-inkomen 

o ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013) 

 

Welke verenigingen of instellingen mogen giften ontvangen die recht geven op een 

belastingvermindering? 

Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen kunnen recht geven op de 

belastingvermindering 

Er zijn 3 categorieën: 

• instellingen die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet 

• instellingen of verenigingen die erkend zijn door de minister van Financiën of bij koninklijk 

besluit 

• buitenlandse instellingen of verenigingen 

 

Alle andere instellingen of verenigingen die erkend willen worden, moeten een erkenningsaanvraag 

indienen. Zij zullen aan specifieke, in de wet bepaalde, voorwaarden moeten voldoen. 

De volgende verenigingen en instellingen kunnen erkend worden (overeenkomstig artikel 14533, § 1, 

eerste lid, 1° tot en met 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992): 

• instellingen voor wetenschappelijk onderzoek 



• culturele instellingen 

• instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde 

minderjarigen of de behoeftigen bijstaan 

• instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing 

rechtvaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 

veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen 

• instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het 

leefmilieu 

• instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben 

• vzw's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren 

• instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben 

• instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden 

• instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen 

 

Erkenningsvoorwaarden voor de Vzw's 

Uw instelling moet: 

• rechtspersoonlijkheid bezitten 

• gevestigd zijn in België 

• generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden 

als zodanig 

Specifieke voorwaarden voor Culturele instellingen 

Deze instellingen moeten: 

o hun werkzaamheden rechtstreeks verrichten op het vlak van de verspreiding van de cultuur, 

met name op het gebied van: 

o bescherming en luister van de taal 

o aanmoediging van de vorming van onderzoekers 

o schone kunsten met inbegrip van toneel en film 

o cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen 

o bibliotheken, discotheken en soortgelijke instellingen 

o radio-omroep en televisie 

o jeugdbeleid 

o permanente opvoeding en culturele animatie 

o lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven 

o vrijetijdsbesteding en toerisme 

o wegens hun werkzaamheden door de staat of door één van de gemeenschappen worden 

gesubsidieerd (met uitsluiting van de gewesten, de provincies, de gemeenten ...) 

o met hun invloedsgebied één van de gemeenschappen of het gehele land bestrijken. De 

instellingen die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn worden uitgesloten 

 

 

Hoe vraag ik de erkenning aan voor mijn instelling of vereniging? 

Om voor uw instelling de erkenning te krijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de 

Minister van Financiën, Wetstraat 12, 1000 Brussel.   

Die aanvraag moet u indienen uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode 

waarvoor u de erkenning aanvraagt.  



Bij voorkeur dient u de aanvraag al in vanaf het ogenblik dat u over al de nodige documenten voor de 

desbetreffende periode beschikt.  

 

Als uw instelling niet of niet meer voldoet aan één van de erkenningsvoorwaarden of ze niet nakomt, 

kan haar erkenning worden geweigerd of ingetrokken. 

 

Hoe lang geldt de erkenning? 

De erkenning wordt voor een maximumperiode van ten hoogste 6 opeenvolgende kalenderjaren 

toegestaan.   

De toekenning zal wel op de volgende manier over drie achtereenvolgende erkenningen worden 

gespreid: 

• 2 jaar voor de eerste erkenning 

• 4 jaar voor de tweede erkenning 

• 6 jaar vanaf de derde erkenning 

 

Welke documenten moet ik bij de aanvraag voegen? 

Bij de aanvraag tot erkenning moet u al de volgende documenten in drievoud toevoegen zodat de 

administratie kan nagaan of alle vereiste voorwaarden zijn vervuld:   

 

• een afschrift van de statuten en van de akten over de benoeming of de ambtsbeëindiging van de 

bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen die 

gemachtigd zijn om de instelling te vertegenwoordigen en van de commissarissen, en van alle 

eventuele wijzigingen, zoals neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel; 

• werkingsverslagen, activiteitenkalender, publicaties, programma's...  
De verenigingen die actief zijn op het vlak van de hulpverlening aan ontwikkelingslanden vinden de nodige informatie 

betreffende haar specifieke vereisten op de website van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

• een voor eensluidend verklaard afschrift, gedagtekend en ondertekend door een persoon die 

wettelijk bevoegd is om de instelling te verbinden, van 

o de rekening van ontvangsten en uitgaven van het laatst afgesloten boekjaar 

o de begroting van het lopende boekjaar (wij vragen u de rekeningen van ontvangsten en 

uitgaven in de begroting te detailleren en aan te duiden welke posten kosten van 

algemeen beheer vertegenwoordigen.) 

o documenten waaruit blijkt dat de instelling wegens haar werkzaamheden wordt 

gesubsidieerd 

o het erkenningsbewijs afgeleverd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 

houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden 

inzake de verhandeling van dieren 

• Als u voor uw instelling de erkenning wenst voor meerdere categorieën, moet u een 

gedetailleerde omschrijving geven van al de verschillende werkzaamheden samen met een 

werkingsverslag en activiteitenkalender van al haar projecten van het verstreken en lopende 

kalenderjaar. Uw instelling moet ook, in de rekeningen ontvangsten en uitgaven die zij aan de 

administratie overlegt, duidelijk aangeven op welke activiteit zij betrekking hebben. Deze 

gedetailleerde omschrijving van de inkomsten en uitgaven is noodzakelijk om de administratie in 

staat te stellen een berekening te maken van de uitgaven die rechtstreeks betrekking hebben op 



het domein waarvoor de erkenning wordt gevraagd, op de publiciteitskosten en op de 

beheerskosten.  

Bovendien moet de instelling een verbintenisverklaring toevoegen (gedagtekend en ondertekend 

door een persoon die wettelijk bevoegd is om de instelling te verbinden) met de volgende tekst:  

 

De (rechtsvorm, maatschappelijke benaming en zetel van de instelling) verbindt er zich toe: 

o tot het dekken van de kosten van algemeen beheer geen hoger bedrag te zullen besteden dan 20 pct. van 

haar bestaansmiddelen van alle aard, vooraf verminderd met die welke voortkomen van andere erkende 

instellingen; 

o aan de schenkers een ontvangstbewijs uit te reiken waarvan het model door de Minister van Financiën of 

zijn gedelegeerde wordt vastgesteld, en aan de administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting 

binnen 2 maanden na het einde van ieder kalenderjaar van de periode waarvoor de erkenning is 

toegestaan, langs elektronische weg een afschrift van de tijdens dat jaar uitgereikte ontvangstbewijzen en 

een verzamelstaat of –attest daarvan te bezorgen overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de 

Minister van Financiën of zijn gedelegeerde; 

o de ambtenaren van de administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting toe te staan haar 

boekhouding te controleren telkens als zij dat nuttig achten; 

o aan de diensten die worden aangewezen door de voor de erkenning bevoegde organen van de Staat, van 

de Gewesten of van de Gemeenschappen, binnen een maand na het eerste verzoek van die diensten, alle 

inlichtingen te verstrekken die voor het onderzoek van de aanvraag om erkenning nuttig zijn. 

 

Hoe vraag ik de verlenging van de erkenning voor mijn instelling of vereniging? 

De procedure voor een hernieuwing van de erkenning is dezelfde als die voor de eerste erkenning. U 

moet dezelfde documenten meesturen. Voor de statuten moet u alleen de wijzigingen die sinds de 

vorige aanvraag zijn gebeurd, toevoegen. 

 

Kwijtschriften 

Als uw instelling erkend is, moet zij aan haar schenkers die giften in geld van ten minste 40 euro per 

kalenderjaar gedaan hebben een kwijtschrift uitreiken. 

Die kwijtschriften moeten voor 1 maart aan de schenkers worden toegezonden. 

Bovendien moet uw instelling de gegevens van de uitgereikte kwijtschriften ook voor 1 maart aan de 

administratie bezorgen, in principe via Belcotax On Web(externe link). 
 

De kwijtschriften moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Zij moeten de vermelding dragen "Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145³³, § 1, 

tweede lid,  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" en de volgende inlichtingen 

bevatten: 

• het kalenderjaar waarvoor het kwijtschrift wordt uitgereikt 

• het volgnummer (die nummering moet per kalenderjaar ononderbroken zijn en mag 

uitsluitend op giften in geld van 40 euro en meer betrekking hebben) 

• de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de 

maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer) 

• de volledige identiteit en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en 

vennootschappen eveneens het ondernemingsnummer) 

• het bedrag van de gift en de bevestiging dat ze definitief en onherroepelijk verricht is. 

De instelling mag zich beperken tot het vermelden van het bedrag in cijfers voor zover die 

vermelding niet kan worden vervalst, inzonderheid door het bedrag te laten voorafgaan en te 

http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/belcotaxonweb/index.htm


laten volgen door drie "*" of andere gelijkaardige tekens, zodat elke verwarring uitgesloten is 

(bv.:"***150*** EUR" of "###150### EUR"). 

Indien dit niet het geval is, moet het bedrag in cijfers en in letters worden vermeld. 

De kwijtschriften moeten niet worden ondertekend. 

 

We raden u aan de verschillende giften die een schenker gedurende een kalenderjaar heeft gestort 

te groeperen, zodat voor dat jaar maar één kwijtschrift per schenker wordt uitgereikt. 

 

Hoe en wanneer moet mijn instelling aan de administratie de gegevens van de giften melden? 

Algemene regel: indiening via Belcotax-on-web  

De indiening van de gegevens aan de administratie moet langs elektronische weg gebeuren, via de 

toepassing Belcotax-on-web (online-invulling of verzending van een bestand). 

 

Voordelen: 

• u kunt de gegevens die u langs elektronische weg heeft ingegeven, nadien via dezelfde weg 

raadplegen, wijzigen of verwijderen 

• een valideringsprogramma is in de webtoepassing geïntegreerd 

• u moet bij deze procedure geen verzamelstaat meer indienen. Hij wordt door  Belcotax-on-

web zelf aangemaakt op basis van de ingediende kwijtschriften 281.71. 

U kunt een presentatiebrochure van Belcotax-on-web en de hulpdocumenten downloaden via de 

website van de toepassing. 

 

De gegevens moeten ten laatste bij de administratie toekomen op 1 maart van ieder jaar dat volgt op 

het kalenderjaar waarin de giften werden gedaan. De toepassing is in principe beschikbaar vanaf 

begin februari. 

 

Uitzonderingsgevallen: indiening op papier 

Alleen voor de volgende gevallen is het mogelijk om af te wijken van de regel van de verzending via 

Belcotax-on-web, en de afschriften van de uitgereikte kwijtschriften en de verzamelstaat op papier 

toe te sturen aan de administratie: 

 

• Voor de eerste twee kalenderjaren waarvoor de erkenning is verleend. 

Voorbeeld: uw instelling is voor de eerste keer erkend voor de jaren 2013 en 2014. In 2014 

en 2015 kunnen de gegevens met betrekking tot de giften die zij respectievelijk in 2013 en 

2014 ontvangen heeft ofwel op papier ofwel via Belcotax On Web worden ingediend. Vanaf  

2016 moet Belcotax-on-web worden gebruikt voor de in 2015 ontvangen giften (met 

uitzondering van het volgende geval). 

• Vanaf het derde kalenderjaar waarvoor de erkenning is verleend, voor zover uw instelling of 

de persoon die gemachtigd is om de kwijtschriften en de verzamelstaat namens uw instelling 

in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt voor de indiening 

langs elektronische weg. 

Om deze uitzondering te krijgen, moet u schriftelijk een aanvraag indienen bij:  

 

             Federale Overheidsdienst Financiën  

             Algemene Administratie van de Fiscaliteit  



             Administratie KMO  

             Dienst Vergunningen  

             North Galaxy - Toren A - 21de verd.  

             Koning Albert II-laan 33, bus 281   

             1030 Brussel  

             Tel.: 0257 623 69 

De afschriften van de kwijtschriften en de verzamelstaat moeten bij de administratie toekomen voor 

1 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de giften werden ontvangen. 

 

Hoe kan ik de afschriften van de uitgereikte kwijtschriften en de verzamelstaat op papier indienen? 

De afschriften van de kwijtschriften moet u samen met de verzamelstaat aan het bevoegde 

Documentatiecentrum (zie hierna) toesturen.  

De afschriften van de kwijtschriften die u naar de administratie verstuurt moet u rangschikken in 

volgorde van de postnummers van de schenkers en vervolgens in alfabetische orde volgens hun 

namen. 

De verzamelstaat, bij voorkeur getypt of gedrukt, moet voor echt verklaard, gedagtekend en 

ondertekend zijn door een persoon die wettelijk bevoegd is om uw instelling te verbinden en moet 

het volgende bevatten: 

• een afzonderlijk blad met de vermelding van: 

o de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de 

maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer) 

o het jaar waarop de verzamelstaat betrekking heeft 

o het juiste aantal van de voor dat jaar uitgereikte kwijtschriften 

o het totale bedrag van de giften waarvoor kwijtschriften zijn uitgereikt voor dat jaar 

• bijbladen die alle de volledige identificatiegegevens van uw instelling en het jaartal waarop de 

verzamelstaat betrekking heeft moeten vermelden en waarop voor ieder uitgereikt kwijtschrift 

moeten voorkomen: 

o het volgnummer 

o de volledige benaming en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en 

vennootschappen ook het ondernemingsnummer) 

o het totale bedrag van de giften 

 

!! 

De instellingen die een erkenning hebben gekregen, mogen maar kwijtschriften uitreiken nadat zij de 

erkenning voor het desbetreffende jaar hebben verkregen. 

Voorbeeld: uw instelling heeft in 2013 een erkenning voor 2012 gekregen. Zij kan maar beginnen 

kwijtschriften uit te reiken voor giften die zij in 2012 ontvangen heeft nadat zij de erkenning 

verkregen heeft. 

 

Voor welke giften mag geen kwijtschrift opgemaakt worden? 

Giften met tegenwaarde 

Het verlenen van een belastingvermindering voor de giften is ingegeven door het nationaal belang en 

geldt bijgevolg alleen voor eigenlijke giften, d.w.z. schenkingen die zijn afgestaan zonder 

tegenwaarde. Bijgevolg zijn uitgesloten: abonnementen op tijdschriften, lidgelden, collegegelden, 

schoolgelden, les-, examen- en andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor concerten... 



 

Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de 

prestatie van een dienst vergoeden, mogen daarvoor geen kwijtschriften worden uitgereikt, noch 

voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen. 

 

Om in aanmerking te komen als gift die recht geeft op een belastingvermindering, moet het bedrag 

bijgevolg geheel om niet worden overgemaakt en mag aan de schenker geen enkel voordeel worden 

gegeven (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere 

informatiebrochure ...). 

 

Giften die doorgestort worden aan een andere instelling 

Een instelling die erkend is om kwijtschriften uit te reiken volgens de hierboven vermelde richtlijnen, 

mag niet optreden als doorgeefluik voor een andere instelling. Zij mag bijgevolg geen kwijtschriften 

uitreiken voor sommen die in feite bestemd zijn voor die andere instelling. 

 

Collectieve giften 

Er mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen 

van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker. 

 

 


