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Fiscale Attesten 

 

Wanneer schenkers meer dan 40 euro per jaar geven als gift, kunnen ze aanspraak maken op 
belastingvermindering. Hiervoor hebben ze een fiscaal attest nodig. Niet elke organisatie kan 

echter zomaar fiscale attesten afleveren. Er zijn echter enkele kanalen om een fiscaal attest aan te 
bieden aan je schenkers (Let wel: enkel ‘zuivere giften’): 

 

1. Fonds vrienden van GiPSo, via Koning Boudewijnstichting 

 

Via het Fonds Vrienden van GiPSo kunnen beginnende projecten die door GiPSo ondersteund 

worden in aanmerking komen voor de afgifte van fiscale attesten. 

Hou daarbij rekening dat giften enkel gebruikt kunnen worden voor eenmalige projecten,  geen 

werkingskosten en dus ook geen zorg- en personeelskosten. 
Alle giften verlopen op een gereserveerde rekening van de Koning Boudewijnstichting. 

 

• Website KBS : https://www.kbs-frb.be/nl/gipso-fonds-vrienden-van (onderaan staan de 
criteria en algemene voorwaarden vermeld) 

• Rechtstreekse link naar de kandidatuur : https://candidate.kbs-frb.be/nl/call/2022-
D7150770-N 

 

2. Fonds vrienden van … (je eigen project), via Koning Boudewijnstichting 

 

Meer vrijheid krijg je door zelf een ‘Fonds vrienden van …’ op te starten, maar er zitten wel een 
aantal voorwaarden aan, bijvoorbeeld een minimum aan bedrag van binnen te halen giften 

(10.000€). Meer informatie in volgende bijlage: Fonds Vrienden van.pdf (132,8 KB) 

 

3. Eigen projectrekening 

 

Je kan een erkenning aanvragen bij het FOD Financiën, zie [Aanvraagprocedure erkenning FOD] 

([https://financien.belgium.be/nl/vzws/giften/aanvraagprocedure 3]) 
Ook hier gelden een aantal voorwaarden, zoals een boekhouding kunnen voorleggen, en anderen. 
Ervaring leert dat deze erkenning niet zo eenvoudig te verkrijgen is. Onder andere het criterium om 

bovenlokaal te werken levert soms moeilijkheden voor ouderinitiatieven. 

 

https://www.kbs-frb.be/nl/gipso-fonds-vrienden-van
https://candidate.kbs-frb.be/nl/call/2022-D7150770-N
https://candidate.kbs-frb.be/nl/call/2022-D7150770-N
https://discourse.gipso.be/uploads/default/original/1X/044fcda13d6f72d9ee539f77a94b1969089d37f6.pdf
https://financien.belgium.be/nl/vzws/giften/aanvraagprocedure
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4. Via projectrekening van een samenwerkingspartner, bijvoorbeeld een vergunde 

zorgaanbieder. 

 

De ervaring leert dat dit wel een constructie is met mogelijkheden, maar heeft het grote nadeel dat 

je dus fondsen ophaalt die op de rekening van de zorgaanbieder komt. Je hangt dus ook vast aan 
die zorgaanbieder. Mits een goed uitgebouwde samenwerking met voldoende garanties op 
duurzaamheid is dit een optie, maar denk er zeker goed over na. 

 


