
 
 

 
Toelichtingen voor leden van de VEF bij de  
Omzendbrief 2019/C/83 over giften via online betaalplatformen 
 

Brussel, 17 september 2019 

 

Fiscale aftrekbaarheid van giften via moderne betaalkanalen :  
regels duidelijker en soepeler 

 
De FOD Financies heeft op 4 september jl. een omzendbrief gepubliceerd, die de bepalingen in 
de omzendbrief van 2014 (AAFISC Nr. 42/2014) over online giften via betaalplatformen 
verduidelijkt en enigszins versoepelt.  
 
Hiermee wordt een einde gemaakt aan een aanslepende rechtsonzekerheid in de sector van 
fondsenwervende verengingen, voor wie moderne betaalkanalen voor het overmaken van 
giften, alsmaar belangrijker geworden zijn. 
 
Giften in België konden al 20 jaar geleden hun weg vinden via een betaalknop op een webpagina 
en een door Ogone beveiligde transactie, direct naar de bankrekening van de begunstigde 
vereniging. Het recht op fiscale aftrekbaarheid bij deze betaalmethode werd door niemand in vraag 
gesteld. Na een  bescheiden aanloop, begonnen vanaf 2005 meer en meer verenigingen met het 
aanbod van een betaalplatform, meestal onder de vlag van ‘Ik wil helpen’, dat  conform was aan de 
criteria van de fiscale administratie. 
Tijdens de daaropvolgende jaren kwamen nieuwe operatoren, vaak buitenlandse, hun diensten aan 
bieden. Hun werkwijze en procedures waren niet altijd volledig aangepast aan de nogal specifieke 
regels voor fiscale aftrekbaarheid in België en zo ontstond mettertijd verwarring, onduidelijkheid 
en rechtsonzekerheid. 
 
Op vraag van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en het Netwerk van Stichtingen, 
werd hierover in 2013 met de Fiscale administratie overleg gepleegd, hetgeen heeft geleid tot de 
Omzendbrief AAFISC Nr. 42/2014 over online giften of internetgiften. 
 
Deze omzendbrief bleek niet lang opgewassen tegen de snelle evolutie van de vraag, van de 
modellen, van de technologie en van de - open, Europese zoniet globale - markt. Een beperkt aantal 
platformen deed de moeite om via ruling duidelijkheid te bekomen over de conformiteit van hun 
model. 
 
En dan is er nu de Omzendbrief 2019/C/83 over giften via online betaalplatformen. 
 
De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, drukt haar tevredenheid uit over 
dit verrassend initiatief van de Minister en de Administratie van Financies, dat onze 
medeburgers moet aanmoedigen om op eenvoudige kost-efficiënte wijze financiële steun te 
geven aan verenigingen en stichtingen voor het maatschappelijk belang. 



 
Als verdedigers van ethiek en transparantie, verheugen wij er ons over dat de versoepeling van 
de modaliteiten geen afbreuk doet aan de oorspronkelijke strikte criteria. De omzendbrief zal 
toelaten dat een groter aantal betaalplatformen met rechtszekerheid hun diensten kunnen 
aanbieden, maar betekent geen blanco cheque voor alle operatoren op de markt. 
 
 
De voornaamste punten in deze geactualiseerde regelgeving zijn : 
 
1. de bestaande voorwaarden (omzendbrief 2014) blijven onverkort van kracht: 

 de identificatie van de schenker moet mogelijk zijn; 

 de gift moet toekomen op een rekening van de erkende instelling waarvan zij alleen eigenaar 
is; 

 de erkende instelling moet de gift in haar boekhouding opnemen (hierdoor wordt de identiteit 
van de schenker en het initieel overgemaakte bedrag duidelijk controleerbaar zowel door de 
instelling als door de administratie); 

 de gift moet definitief en onherroepelijk zijn gestort; 

 de gift moet ten minste 40 euro bedragen. 
 

2. betaalplatformen moeten erkend zijn als PSP in het kader van de wet van 26 maart 2018, 
hetzij als kredietinstelling;  
 

3. transacties via een ‘intermediaire’ of  ‘derdenrekening’ zijn voortaan mogelijk, op 
voorwaarde dat de verrichtingen opgenomen kunnen worden in de boekhouding van de 
erkende vereniging, dit betekent : “dat zowel het brutobedrag van de gift, de door het 
betaalplatform ingehouden transactiekosten als het nettobedrag per individuele storting in de 
boekhouding van de erkende vereniging terug te vinden moeten zijn.” 

 
4. de verenigingen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving (door het 

betaalplatform waarmee zij werken) en moeten, in geval van controle, alle bewijsstukken 
kunnen voorleggen : “het betaalplatform moet dus al doen wat nodig is om een volledige en 
onbetwistbare transparantie te garanderen zodanig dat er geen enkele twijfel bestaat over de 
volledige identiteit van de schenker, van de begiftigde instelling en het geschonken bedrag.” 

 
5. voortaan geldt de datum van ontvangst en niet de datum van transactie van de gift; 

 
6. dezelfde regels gelden voor crowdfundingplatformen, overigens onderworpen aan de wet 

van 20 december 2016. 
 

7. deze omzendbrief is onmiddellijk van kracht, dwz. voor alle procedures die conform zijn 
met deze nieuwe regelgeving, met ingang van 4 september 2019. 

 
 
 
Erik Todts, Geert Robberechts, 
ondervoorzitter algemeen secretaris 
 
  
 



 
 


