
PROJECTREKENING: EEN FINANCIËLE 
RUGGENSTEUN VOOR EEN SPECIFIEK PROJECT

Wat is een projectrekening?
Vele verenigingen, lokale gemeenschappen en instellingen die een project van algemeen belang 
willen realiseren, hebben te weinig middelen. Ze kunnen nochtans rekenen op vele 
sympathisanten die hen willen steunen. Organisaties en verenigingen die actief zijn in België 
kunnen een aanvraag indienen bij de Koning Boudewijnstichting om een projectrekening te 
openen voor een specifiek project. Zodra de Koning Boudewijnstichting de aanvraag goedkeurt, 
mogen schenkers hun gift doen voor dit project. 

Is een projectrekening iets voor u ?
Uw vereniging of organisatie heeft een specifiek project dat buiten de dagelijkse activiteiten van 
uw organisatie valt. Het gaat dus niet om werkingskosten, maar om een specifiek project in 
dienst van de samenleving dat binnen een duidelijke tijdspanne en budget kan worden 
gerealiseerd. Uw organisatie of vereniging beschikt nog niet over de nodige financiële middelen, 
en wil dus geld inzamelen om dat specifiek project te realiseren. 

Wat doet de Koning Boudewijnstichting voor u?
Het project krijgt niet alleen erkenning, de Koning Boudewijnstichting zorgt ook voor de fiscale 
aspecten. Giften vanaf 40€ die gestort worden ten voordele van de projectrekening, geven recht 
op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag, dat wordt vermeld op 
een attest dat door de Koning Boudewijnstichting wordt opgemaakt. Deze zal de verzamelde 
bedragen ook vrijgeven in functie van de voortgang van het project. Op die manier heeft de 
schenker de zekerheid dat zijn gift volledig wordt besteed aan het project waarvoor zijn steun 
werd gevraagd.

Welke projecten komen in aanmerking voor een projectrekening?
 Het moet gaan om een welomschreven project dat het algemeen belang nastreeft en beperkt is 
in de tijd. 

 Het budget moet duidelijk realistisch zijn en het project moet buiten de dagelijkse
activiteiten van de organisatie of de vereniging vallen.

 Het Comité voor lokale Filantropie van de Koning Boudewijnstichting onderzoekt de aanvraag 
en bepaalt of deze ontvankelijk is. 

De Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bevordering van de filantropie ten 
voordele van concrete projecten. Een vzw die activiteiten organiseert voor kinderen in 
armoede wil een nieuw dak leggen op het gebouw waar haar activiteiten plaatsvinden. 
Met een projectrekening kan ze hiervoor fondsen bijeenbrengen. Zodra het nieuwe 
dak er ligt, wordt de rekening afgesloten. Ze mag het geld op de rekening alleen 
gebruiken voor dit project. Projectrekeningen financieren nooit de algemene werking 
van een organisatie.
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Welke projecten komen niet in aanmerking?
 Algemene administratieve en personeelskosten (salarissen, huur, verwarming, drukkosten, 

verzendingen, vervoerskosten, enz.),

 vragen voor ondersteuning van de gewone activiteiten van de vereniging,

 evenementen, weekends, vakanties, concerten, markten, enz.,

 vormingen, cursussen, workshops, enz.,

 de financiering van ICT: website, database, software en materiaal (aankoop pc’s enz.), 

 initiatieven met een weerkerend karakter: uitgave van een krant of een tijdschrift, enz., 

 weerkerende uitgaven,

 lopende initiatieven die dagelijks moeten onderhouden worden, zoals een website.

Wie kan het begunstigde project beheren?
De initiatiefnemer van het project:

 Kan een vereniging, een stichting of een feitelijke vereniging zijn met maatschappelijke
  zetel in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg of Denemarken,

 kan een lokale gemeenschap (gemeente, kerkfabriek of gelijkaardige organisatie) in België, 
 Frankrijk, Nederland, Luxemburg of Denemarken zijn,

 kan zelf geen fiscaal attest afleveren,

 houdt zich uitsluitend bezig met activiteiten zonder winstoogmerk die het algemeen belang dienen,

 toont zijn motivatie aan en bewijst dat hij de nodige ervaring en competenties heeft,

 kan fondsen werven (secretariaat, adressenlijst, actieplan, enz.),

 mag geen drukkings- of lobbygroep zijn.

Hoe verloopt de fondsenwerving?
De organisatie of vereniging is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor haar project. 
De giften dienen alleen om het welomschreven project, waarvoor de rekening wordt afgesloten, 
te financieren. Zij mag hiervoor onder geen enkel beding commerciële gegevens (adressen) 
aankopen, huren of uitwisselen. Zij mag de fondsenwerving ook niet toevertrouwen aan andere 
verenigingen of netwerken (commercieel en niet-commercieel). De Koning Boudewijnstichting 
vraagt dat organisaties en verenigingen die een projectrekening openen minstens de Ethische 
Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) toepassen.

Hoe lang loopt een projectrekening?
Als de projectrekening wordt goedgekeurd, wordt een overeenkomst van beperkte duur  (maximum 
anderhalf jaar) afgesloten tussen de initiatiefnemer en de Koning Boudewijnstichting. Deze overeen-
komst kan verlengd worden, opnieuw voor een beperkte tijd. Het Comité voor lokale Filantropie van 
de Koning Boudewijnstichting beslist over het opstarten of het verlengen van een projectrekening.

Zijn er beheerskosten?
De Stichting is gemachtigd ter financiering van haar eigen doeleinde om bij opstart van de 
rekening een uniek bedrag gelijk aan 250 euro van de eerste giften te gebruiken en om jaarlijks 2% 
op het bedrag van de gecumuleerde giften vanaf 25.000€ aan te wenden. Vanaf 500.000€ aan 
gecumuleerde giften per jaar wordt dit bedrag als volgt berekend: 1% op het bedrag van de 
gecumuleerde giften tussen 500.000€ en 1.000.000€, 0,5% op het bedrag van 
de gecumuleerde giften hoger dan 1.000.000€.




