
 
 

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen 

Organisaties en verenigingen die in België actief zijn, kunnen bij de Koning 

Boudewijnstichting een rekening voor hun project openen, mits ze aan een aantal 

voorwaarden voldoen.  

Basisvoorwaarde  

Het moet gaan om een bijzonder en specifiek project in dienst van de samenleving, dat 

beperkt is in de tijd en een duidelijk realiseerbaar budget heeft. Bovendien moet dit project 

buiten de gewone activiteiten van de organisatie of vereniging vallen. Structurele steun of 

tegemoetkomingen in de werkingskosten komen niet in aanmerking.  

Bv : Een VZW opgericht voor het organiseren van activiteiten voor kinderen in armoede kan 

geen giften fiscaal aftrekken als deze giften dienen voor die activiteiten (zoals een dag aan 

zee). Ze zullen giften wel fiscaal kunnen aftrekken als deze dienen voor het project dat 

bestaat uit het renoveren van het dak van het gebouw waar deze activiteiten doorgaan. 

Inderdaad, de VZW werd niet opgericht voor het renoveren van daken (buiten de gewone 

activiteit van de VZW) en het gaat over een bijzonder project, beperkt in tijd (als het dak 

gerenoveerd is, wordt de projectrekening afgesloten) met een duidelijk realiseerbaar budget. 

Wie kan een aanvraag indienen?  

De initiatiefnemer van het project: 

• is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een feitelijke vereniging, een private 

stichting of een stichting van openbaar nut met maatschappelijke zetel in België  

• is een lokale gemeenschap (gemeente, kerkfabriek en dergelijke) in België met 

activiteiten in dienst van het algemeen belang en die uitsluitend bezig is met non-profit 

activiteiten 

• beschikt niet zelf over de mogelijkheid om een fiscaal attest te verlenen 

• moet bewijzen dat hij/zij gemotiveerd is en over de nodige ervaring en deskundigheid 

beschikt 

• moet in staat zijn fondsenwerving voor het specifieke project te organiseren 

(secretariaat, adressenlijst, actieplan ...) 

• is geen actie-, drukkings- of lobbygroep 
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Welke projecten van uw organisatie of vereniging komen in aanmerking?  

Een project moet: 

• bijzonder en specifiek zijn, het algemeen belang dienen en geen winst nastreven  

• in de lijn liggen van de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting  

• duidelijk gedefinieerd zijn (doelstellingen, initiatiefnemers, betrokken partners, budget 

en middelen)  

• de reikwijdte en looptijd moeten bepaald zijn 

• er moet een budget worden opgemaakt, evenals een gedetailleerd tijdschema  

• zich richten op het grote publiek en in dienst van de samenleving zijn  

• realistisch zijn wat de menselijke, technische en financiële middelen en competenties 

van de initiatiefnemer betreft  

Welke projecten komen NIET in aanmerking?  

Komen niet in aanmerking: projecten rond 

• algemene administratieve of personeelskosten (lonen, huur, verwarming, drukwerk, 

mailings, transportkosten,…)  

• aanvragen tot ondersteuning van de gewone activiteiten van de vereniging  

• evenementen, weekends, vakanties, concerten, tochten…  

• opleidingen, cursussen, workshops,…  

• terugkerende initiatieven: uitgeven van een krant of magazine,…  

• niet-beschermde historische gebouwen  

• publicaties, film, cd, dvd,...  

• wetenschappelijk onderzoek  

 


