
 

 

Centrale Diensten - Personenbelasting 
Afz.: Koning Albert II-laan 33 bus 25 – 1030 Brussel 

 

Personenbelasting 
Belastingvermindering voor giften – Giften aan de Nederlandse Stichting Merels Wereld 

Geachte heer van der Ploeg, 

Met uw bovenvermelde e-mail, gericht aan het Contactcenter van de FOD Financiën, wenst u te 

vernemen of uw Nederlandse vereniging met ANBI-status ook in België erkend kan worden zodat 

giften die een Belgische schenker doet aan uw vereniging in aanmerking komt voor 

belastingvermindering. 

Dienaangaande moet er ik er u eerst en vooral op wijzen dat de dienst Personenbelasting van de 

centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit als regel heeft aangenomen 

zich niet definitief en bindend uit te spreken over verrichtingen en situaties waarvan hij niet alle 

feitelijke en juridische gegevens kent die voor zijn beslissing van belang kunnen zijn. 

Onder dit voorbehoud kan ik u wel het volgende meedelen. 

Giften in geld aan ‘erkende instellingen’ kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 
komen voor belastingvermindering. Erkende instellingen zijn niet alleen instellingen gevestigd in 
België, maar ook instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte (hierna EER) die gelijkwaardig zijn aan de in aanmerking komende Belgische instellingen 
en die, in voorkomend geval, op vergelijkbare wijze zijn erkend in die lidstaat (art. 14533, § 1 en 2, 
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 – hierna WIB 92). 
 
De voorwaarden waaraan in België gevestigde instellingen moeten voldoen, welke de 
erkenningsvoorwaarden zijn en welke procedure zij moeten volgen om een erkenning aan te 
vragen, worden opgesomd in de art. 6318/1 tot 18/7 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het 
WIB 92 (hierna KB/WIB 92)1.  
Die erkenningsprocedure is uitsluitend van toepassing op instellingen gevestigd in België. 
Instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de EER kunnen dus in België niet worden erkend. 

                                                
1 www.fisconetplus.be / FISCALITEIT / Inkomstenbelastingen / Wetgeving en reglementering / Koninklijk Besluit 
tot uitvoering van het WIB 92 / KB/WIB 92 per inkomstenjaar / KB/WIB 92 - Inkomsten 2018 
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Wel kunnen de giften die een Belgische belastingplichtige doet aan instellingen gevestigd in 

een andere lidstaat van de EER, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 

belastingvermindering. 

Het moet gaan om een instelling uit een andere lidstaat van de EER die gelijkwaardig is aan een 

erkende Belgische instelling en die, in voorkomend geval, in die andere lidstaat op vergelijkbare 

wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde 

instellingen worden erkend. 

Aangezien de Belgische overheid geen verplichtingen kan opleggen aan buitenlandse instellingen, 

wordt aan de betrokken belastingplichtige de verplichting opgelegd de nodige bewijsstukken ter 

beschikking te houden van de administratie.  

Het gaat meer bepaald om de volgende bewijsstukken: 

 
a) een kwijtschrift van de begiftigde instelling waaruit de effectieve betaling van de gift van 

minimum 40 euro (geïndexeerd bedrag voor aj. 2019) per kalenderjaar en per instelling  
blijkt2. De gift moet gedaan zijn zonder tegenprestatie en mag dus niet geheel of zelfs 
gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden. 
 

b) het bewijs dat de instelling gelijkwaardig is aan een Belgische erkende instelling. Concreet 
gaat het om de aard van de instelling, de aard van de activiteiten en de plaats waar de 
begiftigde instelling de werkzaamheden uitoefent. De instelling moet: 
 

1. activiteiten uitoefenen die behoren tot 1 van de categorieën3 die in België voor erkenning 
in aanmerking komen (vb. hulp aan misdeelden, wetenschappelijk onderzoek, 
ontwikkelingssamenwerking,…);  
 

2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 

3. geen winstoogmerk nastreven, noch voor zichzelf, noch voor haar organen, noch voor 
haar leden; 

4. aantonen dat de kosten van algemeen beheer de grens van 20% van de 
bestaansmiddelen niet overschrijdt; 

5. activiteiten uitoefenen op het volledige grondgebied van een of meerdere lidstaten van 
de EER waar die instellingen actief zijn, of betrekking hebben op het centraliseren en 
coördineren van plaatselijke en gewestelijke werkzaamheden of werkzaamheden in 
meerdere lidstaten (instellingen die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn, komen niet in 
aanmerking voor belastingvermindering); 

6. de activiteiten aanvullen die op de hierboven vermelde gebieden worden verricht door 
de Belgische overheid – of door internationale instellingen waarvan België lid is. 

c) het bewijs dat de vereniging of instelling uit een andere lidstaat op vergelijkbare wijze is 
erkend. De erkenning van de buitenlandse instelling moet gebeuren volgens dezelfde 
voorwaarden als deze vereist voor de erkenning van Belgische instellingen. 

De belastingplichtige kan deze bewijzen leveren met alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, 

met uitzondering van de eed. 

                                                
2 Overeenkomstig artikel 14533, §1, tweede lid, WIB 92 
3 Die categorieën worden opgesomd in artikel 14533, § 1, WIB 92 
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De bewijskracht van de voorgelegde stukken en bescheiden wordt aan het oordeel van de 

bevoegde controleambtenaar overgelaten. 

Als de belastingplichtige voormelde bewijzen met betrekking tot de door hem gedane giften aan de 

Nederlandse Stichting Merels Wereld kan leveren, dan komen die giften in aanmerking voor de 

belastingvermindering. 

 
Hoogachtend,  
 
Voor de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit,  
 
 
 
 
 
 
 
Luc Clerinx 
Adviseur 
 


