
  

 
 

 
 
 
 

Verslag van het Congres 
 

“25 Jaar Ethiek en Goede Praktijken” 
 

 
13 oktober 2021 

Provinciehuis, Leuven 

 
 
 
 
 
Met de steun van : 

 
  



2 

HET CONGRES 
 

 

 
Het tweejaarlijks congres, oorspronkelijk voorzien op 19 november 2020 en nadien verdaagd naar 10 juni 2021, ging 
uiteindelijk door op woensdag 13 oktober 2021 in het Provinciehuis in Leuven.  
Het Congres stond uiteraard ook in het teken van de vijfentwintigste verjaardag van de VEF. Ruim honderd mensen namen 
eraan deel. 
 
 
 
 
                                  
              
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Congres werd voorgezeten door Lodewijk De Witte, voormalig gouverneur van Vlaams Brabant; ingeleid door Erik 
Todts, voorzitter van de VEF ; en afgesloten door Lies Corneillie, Schepen van Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid 
(Stad Leuven).  
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Ethiek en kwaliteit als motor van communicatie en fondsenwerving 
 

Keynote - Erik Todts 
 
 
Op 23 oktober 1984 loodste BBC-reporter Michael Burke in 7 
minuten een immense tragedie in Ethiopië binnen in de 
huiskamers van miljoenen mensen in Groot-Brittannië. De 
pakkende reportage werd overgenomen door meer dan 
honderd TV-stations wereldwijd en lag aan de basis van LiveAid 
- de eerste planetaire fondsenwervingscampagne - en van de 
moderne professionele fondsenwerving, in België en andere 
westerse landen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XYOj_6OYuJc 

 
Bijzonder beklijvend en helaas nog actueel. 
 
De focus op Ethiopië was nochtans enigszins bedrieglijk : met deze reportage plaatste de BBC het thema hongersnood toen op de 
radar van de internationale media, maar honger, ondervoeding en droogte waren toen al bijna een jaar een morbide realiteit in de 
ganse Sahelgordel. Er was eerder ook nauwelijks sprake van het fenomeen El Niño, dat zich sedert 1983 manifesteerde voor de 
kusten van Chili, met een potentieel wereldwijd klimaatimpact… Het ontbrak enkel aan een ‘trigger’. 
 
In november 1984 activeerde het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties voor het eerst het verkorte postrekeningnummer 12-
12. Het samenwerkingsverband bestond toen een vijftal jaren en had – los van de actualiteit – bij de Postcheques gevraagd naar een 
verkort nummer. Het werd de succesvolle opstap van de eerste gemeenschappelijke humanitaire oproep met een 
eenheidsrekeningnummer in België (al eerder gebruikt in Groot-Brittannië en Nederland). De slogan was overigens ‘SOS SAHEL’ en 
niet ‘SOS Ethiopië’. Een jaar later was er ruim 380 miljoen BF (€ 9 miljoen – waarde 1985) aan giften binnengekomen, naast tonnen 
hulp in natura (zoals bloem, suiker, medicijnen, voertuigen,…).  
In die periode kwam ik, als onervaren fondsenwerver voor Oxfam, terecht bij het Consortium en ontdekte, samen met de meeste 
andere collega’s, een nieuwe wereld van communiceren en fondsen werven.  
 
Tot dan toe was er meestal geen specifieke dienst en strategie binnen een organisatie voor de ‘fundraising’ en de term zelf was 
nauwelijks ingeburgerd. Giften werden meestal ingezameld door vrijwilligers, in kerken en scholen, deur-aan-deur of tijdens acties 
binnen de filosofisch-politieke zuilen. Naast bedelbussen en collecteomslagen verschenen er ook overschrijvingsformulieren en werden 
voorwerpen te koop aangeboden (stiften van Damiaanactie, mannetjes van Vredeseilanden,…). De meeste organisaties spitsten zich 
toe op een jaarlijks campagnemoment en stuurden elk kwartaal een tijdschrift naar hun schenkers, eerst met een jaarlijkse 
overschrijvingsstrook, later in elk nummer. Van ‘bedelbrieven’ was nog nauwelijks sprake. Sommige campagnes konden rekenen op 
redactionele ondersteuning van de media, bijvoorbeeld in een Echo-reportage, zaterdagavond op de BRT.  
 
De Ethiopiëcrisis liet ons de kracht ontdekken van het beeld en van diens direct en emotioneel impact op de mensen. 
Televisie was het dominante medium en bepaalde in grote mate de ‘talk of the town’, thuis, in de kerk, op school, tijdens en na het 
werk,… Een brede mobilisatie van burgers, organisaties, bedrijven en overheden kwam op gang. Nieuwsredacties en 
buitenlandreporters bleven maandenlang de informatiestroom onderhouden. Benefietacties, in eigen land en internationaal, werden op 
hun beurt een centraal thema in de berichtgeving. RTBF-oorlogsverslaggever Josy Dubié bleef maandenlang een brede 
solidariteitsbeweging in Wallonië stimuleren, met de steun van de zender. 
Op internationaal niveau was BandAid/LiveAid de uitdrukking en bevestiging van de Angelsaksische globale popcultuur en van de 
nieuwe technologische mogelijkheden. 
 
In dezelfde periode begon een aantal avant-gardisten, vaak afkomstig uit de verkoop per correspondentie (VPC), de methode van de 
direct marketing toe te passen op de fondsenwerving, ondersteund door de rekenkracht van computers voor het beheer en de analyse 
van adressenbestanden. De Direct Mailing (DM) deed zijn intrede. En samen met deze ontwikkelingen, kwam outsourcing aan 
toeleveranciers van gespecialiseerde diensten op de markt. 
 
Aldus ontgroeide de geldinzameling stilaan het (zogenaamd) zuivere voluntarisme en kwam (zogenaamd) minder propere 
professionalisering op gang, gedragen door marketing, publiciteit, technologie en media en door een generatie van jonge 
‘ondernemers’. Oproepen tot vrijgevigheid van de bevolking werden meer gestructureerd en gepland en fondsenwerving kreeg een 
strategischere plaats in het beleid van de organisaties. In de beginjaren was noodhulp het voornaamste actiedomein, met Artsen 
zonder Grenzen als meest succesvolle pionier, snel gevolgd door de verenigingen voor kankerbestrijding. 
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Deze evoluties ontsnapten niet aan de aandacht van de wetgever. De volksvertegenwoordigers Jérôme in 1988, Grimberghs in 1992 
en Viseur in 1996 legden, met de beste bedoelingen, gelijkaardige wetsvoorstellen neer “tot regeling van het beroep op de 
vrijgevigheid van de bevolking” (waarmee de term ‘vrijgevigheid van de bevolking’ gelanceerd was). De voorstellen beoogden een 
toelatingsbeleid door de minister van Binnenlandse Zaken of door een Commissie voor de vrijgevigheid van de bevolking. Geen enkel 
voorstel bleek echt werkbaar. Zo moest bij aanvang van een fondsenwervingsactie een inschatting van de kosten aantonen dat de 
bruto-opbrengst minstens 5 keer hoger zou liggen, of ook moest een bedelbrief de verhouding kosten/opbrengsten van de vorige 
mailing vermelden. 
De twee eerste voorstellen werden door de Raad van State quasi integraal afgekraakt op basis van de Grondwet. Zo werden collectes 
in een religieuze context uitgesloten van elke regelgeving, omwille van de godsdienstvrijheid. Evenmin mocht de toelating voor 
oproepen tot vrijgevigheid van de bevolking enkel worden voorbehouden aan organisaties met formele rechtspersoonlijkheid, vermits 
de vrijheid van vereniging gewaarborgd is zonder deze voorwaarde. Geen van deze wetsvoorstellen is teruggekomen in de volgende 
legislatuur.  
 
In de sector begon men wel argwanend te kijken naar mogelijke bemoeienissen van de overheid. 
 
Tegen deze achtergrond werd in 1996 de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving opgericht. De insteek was 
zelfregulering (om regelgeving door de overheid te vermijden), nogal moraliserend en ideologisch, zelfs wat protectionistisch,… met 
als basisoptie : fout gedrag vermijden, eerder dan goede praktijken aanmoedigen.  
 
De oprichting en het doel van de VEF moeten niet helemaal los gezien worden van twee schandalen die in die jaren nogal wat ophef 
maakten. In 1989 waren een aantal mensen, waaronder een zekere Michel Nihoul, aangehouden omwille van geldverduisteringen bij 
de vzw SOS Sahel; in 1996 werden ze veroordeeld. En in Frankrijk was in 1994 een grootschalige verduistering en fraude bij 
l’Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) naar buiten gebracht. De vereniging was zeer bekend, erkend als instelling van 
openbaar nut en telde niet minder dan 3,5 miljoen schenkers, maar amper 27% van de giften werden gebruikt voor 
kankeronderzoek… 
 
De eerste Ethische Code van de VEF bestond uit een hoofdstuk over financiële transparantie, één over 
fondsenwervingsmodaliteiten en relaties met de leveranciers en één over beheer van adressenbestanden. De Ethische Code 
bevatte nog een vierde hoofdstuk, met een aantal regels rond “de kwaliteit van acties, boodschappen en communicaties” (nogal 
uitzonderlijk voor de Codes die toen in Europa in voege waren), geïnspireerd door de “Code voor Beelden en Boodschappen”, 
opgesteld op Europees niveau en ondertekend door honderden structurele ontwikkelingsorganisaties. Het initiatief was overigens een 
nauwelijks verholen kritiek op de aanpak van Médecins sans Frontières, vooral in Frankrijk. 
Deze Code was een reactie op het groeiend belang van de marketing, op de focus op noodhulp en op miserabilisme. Eigenlijk wou 
men dat fondsenwerving ondergeschikt of ten minste niet tegenstrijdig zou zijn met sensibilisering en ontwikkelingseducatie. Nogal wat 
mensen in de sector waren van mening dat fondsen werven, dus expliciet vragen naar geld,  ‘vuil’ was; die argwaan is nog steeds niet 
helemaal verdwenen.  
Zij meenden dat iemand die geïnformeerd en “bewust gemaakt” was, die een vereniging had leren kennen en akkoord ging met haar 
doelstellingen en werkwijzen, bijna automatisch en zonder het te moeten vragen wel schenker zou worden, eerst eenmaal, dan jaarlijks 
en daarna regelmatig,… 
Wij weten inmiddels dat weinig of geen mensen spontaan een gift doen : ze moeten duidelijk voelen dat hun bijdrage nodig is (zoals 
bij het zien van beelden na een natuurramp) en/of moeten er expliciet om gevraagd worden.  
 
Maar er is vragen en vragen… De meeste van het beperkt aantal klachten dat bij de VEF werd ingediend, betreffen intrusieve of 
agressieve boodschappen, miserabilisme, voyeurisme, culpabilisering…, vooral in direct mailings en televisiespots. Zulke aanpak 
levert allicht een snel gewin op, maar leidt niet vanzelfsprekend tot duurzame fondsenwerving.  
Uit een Censydiamstudie die de VEF in 2003 liet uitvoeren, bleek trouwens dat zelfvoldaanheid (met name wanneer je welstand en 
geluk kan delen), eerder dan gewetenswroeging, een belangrijke motivatie was geworden voor schenkers.  
De laatste jaren is het aantal klachten van dit type nog verder gedaald, alsof er gewenning is opgetreden, want controversiële methodes 
worden nog steeds gebruikt. Vaak gaat het natuurlijk om subjectieve tolerantie die moeilijk te vatten is in een gedragscode. Wat is 
ethisch aanvaardbaar voor schenkers ?  
 
Deze vraag legde de VEF in 2016 voor aan de professoren Faseur en De Bock van de KU Leuven, campus Brussel. Het 
“Onderzoeksrapport naar de visie van Belgische schenkers over ethiek in fondsenwerving” besloot “dat er geen zwart-wit 
antwoord bestaat op de vraag welke fondsenwervingspraktijken donateurs al dan niet aanvaardbaar vinden. Over welk 
gerelateerd thema het ook gaat (transparantie, campagnes, straatwerving,…), er bestaat geen eenduidig antwoord op welke 
praktijken schenkers al dan niet ethisch beschouwen. Ook voor de onderliggende reden(en) is geen eenzijdig antwoord te 
formuleren. De analyse van de kwalitatieve data geeft echter wel aan dat deze percepties omtrent de aanvaardbaarheid van 
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welbepaalde fondsenwervingspraktijken wordt gestuurd vanuit zes verschillende kernconcepten.” Deze zijn : keuzevrijheid, 
waardigheid, authenticiteit, lange termijnrelatie, doelgerichtheid en evenwicht. 
 
In atelier 4 wordt straks ingegaan op deze kernconcepten en op de checklist die beide proffen daarrond hebben ontwikkeld en die 
veel meer aandacht verdient. De oefening moet helpen om ex-ante kwaliteit en ethiek te koppelen aan efficiëntie, resultaten en 
duurzaamheid, in de plaats van een fondsenwervende communicatie ex-post te onderwerpen aan een subjectieve, soms aanvechtbare 
en moraliserende beoordeling. Om, met andere woorden, van ethiek een troef te maken in plaats van een belemmering. 
 
Laten we terugkeren naar de financiële transparantie. 
 
De filosofie van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving was vanaf het begin “dat de schenker met kennis van zaken een 
gift moet kunnen doen aan een organisatie”. Dit wil zeggen : kunnen beschikken over minimale maar essentiële informatie over de 
manier waarop een organisatie middelen verwerft en gebruikt. De VEF legt zelf geen normen of limieten op, bijvoorbeeld hoeveel eigen 
vermogen een organisatie mag opbouwen of hoeveel een mailing mag kosten. 
 
“Dat zijn mooie principes maar hoe deze in de praktijk brengen ?”, vroegen onze leden. 
 
En zo werd een Recht op informatie en de daarmee samenhangende Informatieplicht voor de leden uitgewerkt en toegevoegd aan 
het Huishoudelijk Reglement. Een aantal kerngetallen van de rekeningen moesten jaarlijks aan alle schenkers worden bezorgd, zonder 
dat deze daarom hoefden te vragen. Op welbepaalde bijkomende vragen moest de organisatie antwoorden of toelichtingen geven, 
maar transparantie was geen absoluut recht voor iedereen of voor alles. Tenslotte moesten alle leden elk jaar een dossier neerleggen 
bij de VEF, om te bewijzen dat zij hun transparantieverplichtingen gerespecteerd hadden. 
 
De Informatieplicht en de Synthesetabel waren ongetwijfeld stappen in de goede richting. Tegelijk werd de ethische kwaliteit van 
fondsenwerving enigszins vernauwd tot financiële transparantie, met een focus op kosten (in plaats van bestedingen, ik kom 
daar seffens op terug) en op controle van een aantal formele regels. Regels en controle op zich zijn geen probleem, wél als het 
zich daartoe beperkt. En hier is nog werk aan de winkel. 
 
In de praktijk wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van het Recht op informatie, bij ons zomin als in andere landen. Enerzijds 
kunnen we het ons als verenigingssector niet veroorloven om niet over transparantieregels  te beschikken en ze na te leven, net zoals 
de bedrijven duurzaamheidsrapporten en bewijzen van ‘good governance’ moet produceren.  
Anderzijds is het aantal medeburgers dat naar de labels kijkt, rapporten raadpleegt en effectief rekening houdt met de sterkten en 
zwakten van de verenigingen of bedrijven, bedroevend beperkt. Als er ooit kritiek komt, kunnen we er wel op wijzen dat de informatie 
beschikbaar was. Dat alles belet niet belet dat we beter kunnen doen. 
 
Ik neem sinds vele jaren deel aan het vooronderzoek van gemiddeld een 20-tal dossiers van VEF-leden, teneinde eventuele 
probleemgevallen naar het Toezichtcomité door te verwijzen. Soms zijn er zeer aangename verrassingen, maar voor de meerderheid 
van de dossiers is er een echte speurtocht nodig op de website van de vereniging naar de pagina’s rond financiële transparantie 
(kerngetallen, grafieken, toelichtingen). Alsof men schrik heeft dat de schenker die informatie zou vinden… Voor de gedrukte 
communicatie naar de schenkers is de waardering wat beter, vooral wanneer een jaarrapport wordt opgestuurd, maar dat doet niet 
iedereen. 
Alle leden moeten het VEF-label gebruiken in hun communicatie rond fondsenwerving. Vele organisaties voorzien op hun website een 
klikbare link van het VEF-label naar… de VEF-website. Zou het niet veel logischer zijn om vanop het VEF-label direct te kunnen 
doorklikken naar de eigen transparantiepagina van de organisatie ? Als het VEF-label zelf tegelijkertijd een prominente plaats zou 
krijgen op de website - wat vaak ook te wensen overlaat -, zou het er te beginnen op lijken dat de betrokken organisatie fier is 
op haar aanpak, niks te verbergen heeft, integendeel, voluit het vertrouwen van de schenker waard is. 
 
Wellicht moeten wij in dit perspectief een paar dingen bijsturen. 
 
Om te beginnen, het label. 
In 2016 werd een nieuw VEF-label ingevoerd, samen met een ‘aanbevolen vermelding’, die zeggen dat de betrokken organisatie de 
VEF-Code onderschreven heeft en dat de schenker een informatierecht heeft. Het VEF-label is vergelijkbaar met het Duitse en 
Oostenrijkse ‘Spendensiegel’ en met het Britse en Nederlandse keurmerk. Maar als je niet weet waar CBF, DZI of VEF voor staan, 
zeggen deze labels vrijwel niets. ‘Fundraising Regulator’ is duidelijker, maar niet echt aantrekkelijk. 
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Het Franse, Luxemburgse, Zwitserse en Italiaanse label 
lijken op mekaar. Zij zeggen waarover het gaat : deze 
organisatie verdient vertrouwen, je gift is in goede 
handen. Dit is een affirmatie van betrouwbaarheid, 
gecertifieerd nog wel, wat veel verder gaat dan de 
bewering dat een Code onderschreven werd. 
Om zulk betrouwbaarheidslabel te durven uitreiken, 
moet de kwaliteit van de controle op de naleving van 
de Code onberispelijk zijn. Ik ga ervan uit dat de VEF 
dit kan waarmaken en pleit er dan ook voor om het VEF-
label in deze geest te herwerken. Misschien volstaat een 
sterke baseline, gekoppeld aan de huidige visual met de 
euro-epsilon... Overigens zou dit er ook moeten toe 
leiden dat de leden met meer enthousiasme en fierheid 
het VEF-label veelvuldiger, systematischer en 
prominenter in hun communicatie opnemen. 
 
Ik wil niet uitsluiten dat dit leidt tot een identiteitsoefening, zelfs tot een naamsverandering van de VEF. Bijvoorbeeld : Beweging van 
Ethische Fondsenwerving – Mouvement de Récoltes de fonds Ethiques. Maar alles op zijn tijd. 
 
Een tweede wenselijke aanpassing betreft de focus op kosten.  
Inderdaad slaat de informatieplicht bijna uitsluitend op de manier waarop aan fondsenwerving gedaan wordt en wat dat kost. Dit, 
ondanks het feit dat sedert 1996 in de aanhef van de Ethische Code staat dat de ondertekenaars “het noodzakelijk vinden de schenkers 
in te lichten over het maatschappelijk nut van hun acties en over de verdeling van de ingezamelde fondsen, in overeenstemming met 
wat aangekondigd was”. 
De verklaring voor deze incoherentie gaat terug tot de oprichting van de VEF (zoals gezegd : in een moraliserende, argwanende sfeer) 
en lijkt niet langer pertinent. Integendeel : als we van ethiek, kwaliteit en transparantie drijvende krachten willen maken, zou 
meer aandacht moeten kunnen gaan naar hetgeen de vereniging heeft kunnen realiseren met de beschikbare middelen. 
Zowel kwantitatief, in termen van bestedingen voor de verwezenlijking van het statutair doel, als kwalitatief, in termen van evaluatie van 
resultaten en impact. Ik stel jullie voor om in 2020 een denkproces te starten om deze heroriëntatie vorm te geven. 
 
Parallel daaraan denk ik dat een paar details en subtotalen van fondsenwerving, niet langer moeten opgevraagd worden voor de 
Synthesetabel. Enkel het onderscheid tussen giften en legaten tegenover andere indirecte fondsenwerving lijkt nog relevant, ook 
omwille van de 30%-regel van de fiscus. 
 
De laatste bedenkingen brengen mij tot het narratief van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, dat ik als volgt zou 
verwoorden :  
 
Ons uitgangspunt is de maatschappelijke meerwaarde van onze sector en de essentiële rol van verenigingen en stichtingen 
die werken voor het maatschappelijk belang. 
 
Alvorens door te gaan op het narratief, wil ik even blijven staan bij de term ‘maatschappelijk belang’. 
 
België telt meer dan 100.000 verenigingen zonder winstoogmerk en enkele tientallen stichtingen van openbaar nut. De VZW en de 
SON zijn rechtspersonen die niet aan winstverdeling doen, maar die niet allemaal een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking 
om hun statutaire doelstelling te realiseren.  
Sedert de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in 2019, is het onderscheidend statuut van de Belgische 
not-for-profit-sector voor een deel opgegaan in het ruimer kader van (sociaal) ondernemerschap. Het Wetboek heeft goede kanten, 
maar als het gaat over vrijgevigheid en giften, vrijwilligerswerk, winst en subsidies, stoten we op een aantal grijze zones; er staan ons 
wellicht nog onaangename verrassingen te wachten, voortvloeiend uit de vervaging van specificiteiten.  
Een meer onderscheidende benaming dringt zich dus op voor onze sector. 
 
De term ‘goede doelen’ wordt vooral in de Vlaamse media vaak gebruikt. De term is makkelijk te begrijpen en vrij populair, en intussen 
ook in gebruik in het Frans. De Koning Boudewijnstichting heeft de naam overigens weerhouden voor haar filantropisch platform. 
’Goede doelen’ is echter een containerbegrip, zonder eenduidige definitie van wie of wat ertoe behoort of wat het precies dekt. 
Initiatieven van private burgers en van feitelijke verenigingen kunnen er ook onder vallen, vooral op lokaal niveau : het oudercomité 
van een school, een collecte voor een migrantenfamilie, een sportclub voor haar nieuw clubhuis,…  
Ook deze term lijkt dus niet echt opportuun. 
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Verenigingen en stichtingen die het maatschappelijk belang nastreven, die een maatschappelijke meerwaarde (beogen te) 
realiseren… Deze term is alles behalve ‘sexy’, maar wel pertinent en onderscheidend : “maatschappelijk belang” staat dicht bij 
‘openbaar nut’ of ‘algemeen belang’ en kan betrekking hebben op een aantal domeinen : gezondheid, welzijn, 
ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp, milieu, cultuur, mensenrechten,…  In vele gevallen is een overheid of openbare dienst 
verantwoordelijk of betrokken en kan er sprake zijn van een “aanvullende rol” voor private organisaties.  
Niet toevallig zijn de erkenningscriteria voor instellingen die fiscale attesten voor giften mogen uitreiken, gebaseerd op een beperkt 
aantal actiedomeinen van maatschappelijk belang en op het principe van complementariteit tussen overheid en privaat initiatief. Het 
concept van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) in Nederland toont veel gelijkenissen. 
 
Kortom : ik pleit ervoor om naar buiten te treden als “verenigingen en stichtgingen voor het maatschappelijk belang, die beroep doen 
op de vrijgevigheid van de bevolking”. 
 
En dan het vervolg van het narratief van de VEF : 
 

• De vrijgevigheid stimuleren is vitaal, want om hun doelstellingen zo onafhankelijk mogelijk te realiseren, hebben de verenigingen 
en stichtingen stabiele, duurzame en ‘vrije’ middelen nodig, geheel of deels vanuit de vrijgevigheid van de bevolking.  

• Kwaliteitsvolle fondsenwerving, gebaseerd op ethische principes en transparantie, is de beste manier om het vertrouwen van de 
schenker te winnen en/of te versterken. 

• De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving is een ledenvereniging die de legitimiteit heeft verworven om rond deze thema’s 
te werken en ze te verdedigen tegenover overheid en wetgever. 

 
Na de bevraging van de leden vorig jaar en op basis van het narratief en ons uitgangspunt, werd eind 2020 door de Raad van bestuur 
een nieuw strategisch plan uitgewerkt voor de periode 2021-2023. Eén werkterrein moet meer aandacht krijgen : de kwalitatieve 
praktijk. Mijn bedenkingen van deze morgen gingen daar deels op in. 
Seffens, in de workshops, willen we rond een aantal praktijken de oefening concreter maken, maar daar kom ik seffens op terug. 
 
Tijdens de voorbije 25 jaar zijn professionele marketing, media en technologische innovatie, en meer recent social media en 
digitalisering doorheen het werkveld van de non-for-profit-communicatie komen fietsen… Sedert het begin van de XXIste eeuw 
kenden wij bovendien een uitbreiding van het werkveld en verenigingen hebben nieuwe vormen van fondsenwerving uitgeprobeerd : 
mecenaat, legaten, domiciliëring, straatrecrutering, internet, enz. Rond een aantal van deze nieuwe domeinen hebben wij als sector 
en als VEF actie ondernomen, rond andere niet. 
 
Het lange termijnperspectief (duurzaamheid en kwaliteit) is onder druk gekomen van online interacties, snelle en directe resultaten, 
doorgedreven segmentering van doelgroepen en soms verregaande simplificatie… Ethische doelstellingen en regels worden soms 
beschouwd als een ‘noodzakelijk kwaad’ voor een moderne bedrijfsvoering, ook binnen de non-for-profitsector, met inbegrip van onze 
verenigingen en stichtingen van maatschappelijk belang. 
 
 
Ik heb geprobeerd om aan te geven dat deze schijnbare lasten en beperkingen een troef kunnen zijn voor een succesvolle, stabiele 
en duurzame praktijk, en dat de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving daarbij een ondersteunende partner kan zijn. 
 
Good luck. 
 

 
Ik nodig jullie uit op een ‘pousse-café’, een beetje vroeg op de 
dag en wat naast het thema van de inleiding op dit Congres, 
maar niet misplaatst denk ik. 
 
In mei van het Coronajaar 2020 hebben wij onverhoopt een 
verhoging van de belastingvermindering voor giften bekomen. 
We zijn er evenwel niet in geslaagd om dit te laten hernieuwen 
in 2021, ondanks goede contacten met verschillende 
kabinetten, een draagvlak in de sector, steun van koepels en 
federaties, zelfs een aantal persartikels,… Tijdens dezelfde 
periode moesten we vaststellen dat de FOD Financiën evenmin 
bereid was om een dialoog te openen over een aantal 
knelpuntdossiers rond giften en fondsenwerving… 
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De VEF is niet de enige die niet altijd gehoord wordt en het gaat niet alleen over de federale overheid. Ik alludeer op de brutaliteit 
waarmee de Vlaamse regering het duolegaat heeft begraven, zonder noemenswaardig overleg met legitieme vertegenwoordigers van 
de sector noch openheid voor redelijke argumenten… 
 
De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving kan zich beroepen op een zekere representativiteit en legitimiteit, maar dat blijkt niet 
altijd (meer) voldoende om gehoor te krijgen bij de overheid. En, zoals al gezegd, dat overkomt niet alleen de VEF.  
 
Wij hebben het geluk dat ons Congres vertegenwoordigers heeft aangetrokken van meerder koepels, federaties en verenigingen uit 
het Middenveld en/of actief op het terrein van de oproepen tot vrijgevigheid van de bevolking, ten voordele van het maatschappelijk 
belang. Ik ga ze niet met name noemen, zodat alle deuren open blijven. 
Bij deze nodig ik jullie uit om serieus na te denken over een krachtigere coalitie voor de verdediging van onze gemeenschappelijke 
belangen bij de federale of de regionale en lokale overheden. Kunnen we samen bouwen aan zoiets als een “Collectief Vrijgevigheid 
België”, met minimale inzet van middelen en structuren, maar op basis van gezamenlijke objectieven en een aantal 
kwalitatieve/ethische criteria ? 
Ik stel voor dat we deze middag, tijdens het buffet, hier informeel op doorgaan. Als blijkt dat er voldoende interesse is, kan de VEF 
later dit jaar een initiatief nemen om dit verder uit te diepen. 

 
 
 
 
 

 
De reacties op onze oproep tot coalitievorming, tijdens de middagpauze op het Congres, waren unaniem positief. De eerste 
afspraken om hieraan vorm te geven, zijn inmiddels achter de rug, teneinde zo vroeg mogelijk slagvaardig te kunnen zijn 
(zie Postscriptum van dit verslag). 
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DE WORKSHOPS 
 
 
Het programma werd toegespitst op workshops rond goede en ethische praktijken in vijf domeinen : 

 
1. De GDPR en de nieuwe sectoriële Code 
2. Kwaliteit & ethiek versus resultaten… 
3. Ethische fondsenwerving in een digitale wereld 
4. De checklist rond kernconcepten van de relatie met schenkers 
5. Wilsbeschikkingen en ethiek 

 
 
 

De GDPR en de nieuwe sectoriële Code 
 
Met Bart Vanden Brande (Sirius Legal) en Hugues d’Ydewalle (Fundraisers Forum) 
 

   
 
In deze workshop werden de belangrijkste verplichtingen in herinnering gebracht, die vooral fondsenwervende organisaties 
aanbelangen. 
Hieronder volgen de voornaamste punten die behandeld werden, zij het vaak zeer kort. 
 
1. Documentatie van de behandeling van persoonlijke gegevens 

Verplichting om uw activiteiten m.b.t. de behandeling van persoonlijke gegevens te documenteren. Dit register stelt de 
verantwoordelijken van de behandeling en onderaannemers in staat de persoonlijke gegevens die ze behandelen te 
identificeren en hierover een algemeen zicht te hebben. 
Dit register moet schriftelijk (of elektronisch) opgesteld worden. Het moet duidelijk en begrijpelijk zijn. 
 

2. Documentatie van de wettelijke grond 
Verplichting om de wettelijke grond te documenteren van de verschillende categorieën van behandeling (direct mail, 
e-mail, cookies, enz.) : gerechtvaardigd belang van de organisatie, contractuele verplichting van de organisatie, 
expliciete toestemming van de gebruikers, enz. 
Men herinnert zich dat de wettelijke grond “gerechtvaardigd belang” enkel mag ingeroepen worden indien het belang 
van de organisatie disproportioneel lijkt tegenover de fundamentele belangen van het individu. Daarom kan een 
organisatie moeilijk zijn gerechtvaardigd belang inroepen wanneer adressen van donateurs aan derden worden 
doorgegeven. 
 

3. Formulieren voor toestemming 
In voorkomend geval, er op letten dat de formulieren voor expliciete toestemming op eenduidige wijze toegankelijk 
zijn. 
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4. Informatie voor de donateurs 
Verplichte plaatsing van een bericht met voldoende informatie over de rechten van de donateurs : 
vertrouweljkheidsverklaring, recht op inzage, op opt-out, enz. Uiteraard moeten deze rechten gerespecteerd worden 
wanneer een gebruiker een vraag stelt. 
 

5. Beveiliging van gegevens 
Documenteren van de redelijke maatregelen die de organisatie in deze materie genomen heeft. 
 

6. Contractuele beschikkingen tegenover onderaannemers (GDPR compliancy) 
Elke organisatie moet erover waken dat zijn externe onderaannemers (drukkers, sorteerbedrijven, informatica-
leveranciers, list-brokers, enz.) zich expliciet engageren om de voorschriften van de GDPR te respecteren. 
Deze verplichtingen omvatten o.m. de vernietiging van bestanden na gebruik, maar eveneens – in het geval van list-
brokers – de verzekering dat het gebruik van persoonsgegevens steeds gerechtvaardigd is op basis van een 
aanvaardbare wettelijke grond. 
Verdient ook aandacht : mogelijke juridische moeilijkheden die veroorzaakt worden door een transfert van gegevens 
buiten de EU, wanneer dit bijv. nodig is voor een behandeling. 

 
 

Kwaliteit, ethiek en resultaten 
 
Met prof. Tine Faseur (KULeuven) en Stéphane Steyt (Caritas International), rond de case van Broederlijk Delen 
(Puhie Demaku) 

 
De twee sessies van de workshop waren nogal ongelijk : veel deelnemers in de eerste sessie, minder in de tweede, waarbij 
bovendien niet weinig deelnemers geen vereniging vertegenwoordigden. 
 
Na de presentatie van Broederlijk Delen werden verschillende vragen besproken. 
Drie hoofdideeën : respect, relativiteit, onafhankelijkheid. 
 
Respect 
Het belangrijkste is het respect : respect voor de personen waarover men spreekt en voor wie men de fondsenwerving 
doet (vooral in de postkoloniale periode); respect ook voor de donateurs. 
 
Relativiteit 
Een vraag stelt zich : hoe kunnen de lokale partners of de begunstigden (en hun waardigheid) worden gerespecteerd, terwijl 
men ook de werkelijkheid van de lokale situatie toont zonder deze te verbloemen? Zoals Broederlijk Delen kan men 
beslissen om de dingen positief voor te stellen, maar is dat steeds mogelijk? Kan men het accent verleggen in de mate dat 
de vereniging al dan niet werkt in noodsituaties? Anders gesteld : kan men “cru-er” zijn bij een catastrofe dan bij een 
structureel project? Deze vragen werden niet sluitend beantwoord. 
 
In dezelfde richting : moet de transparantie die men verplicht is aan de donateurs gerelativeerd worden in functie van de 
privacy of waardigheid van de begunstigden? 
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Onafhankelijkheid 
De vraag omtrent onafhankelijkheid werd gesteld in het kader van partnerships in België, nl. bij  belangrijke giften en 
fondsenwerving. 
 
Voor belangrijke giften, bijv. van bedrijven, is het essentieel om zijn onafhankelijkheid te behouden tegenover financiers, en 
de waarden van de vereniging te laten primeren. Een voorafgaandelijke screening van de bedrijven is essentieel. 
 
Bij externe partners voor fondsenwerving (bijv. direct mail, straatwerving, ...) is controle en opvolging steeds de uitdaging. 
In elk geval moet men waakzaam blijven zodat ook hier de waarden van de vereniging behouden blijven. 
 
Conclusie  
Het is moeilijk om na deze dubbele workshop een conclusie te trekken.  Misschien door het accent te leggen op de grote 
verantwoordelijkheid die de verenigingen hebben in hun werkwijze, en in de wijze waarop ze hun acties, hun partners en 
de begunstigden van de projecten voorstellen. Men kan zich afvragen of deze verenigingen niet kunnen gegidst worden 
met een soort van leidraad die hen in twijfelgevallen zou kunnen helpen zo ethisch mogelijk te blijven. 
 
 

Fondsenwerving in de digitale wereld 
 

Met Constance Isaac (Caritas International) en de case van Greenpeace (Anne-Lise Martin) 
 

 
Gemeten aan het aantal deelnemers aan de workshop “Fondsenwerven in de digitale wereld”, is het duidelijk dat dit 
onderwerp passioneert, vragen oproept, en niet onverschillig laat. 
 
De organisaties en verenigingen die er de middelen voor hebben, hebben in de schoot van hun structuur een specifieke 
afdeling opgericht met specialisten ter zake. De anderen vragen zich af hoe ze op deze trein kunnen geraken. 
 
In 2020 heeft de digitale strategie kunnen profiteren van een investeringstransfert omdat de Covid-pandemie geen andere 
methoden van fondsenwerving toeliet (zoals punctuele acties naar het publiek, fondsenwerving op straat, door-to-door, 
...). 
Digitale communicatie schijnt zeer geschikt voor een wervingsstrategie om nieuwe donateurs te vinden, die een regelmatige 
gift (maandelijkse domiciliëring) willen doen. De beste weg is dan de gerichte mailing. 
 
Een andere benadering bestaat er in om nieuwe ‘leads’ te creëren. In dit geval zal de strategie zich vooral richten op de 
sociale media. Het voorbeeld van Greenpeace ging over een petitie voor een welbepaalde zaak. Het doel is dan om het 
contact te bekeren tot “lid-donateur”. Nochtans dringt zich volgende conclusie op : fondsenwerving via sociale media werkt 
in België nog niet zoals wel in bepaalde andere landen. 
 
Een gemeenschappelijke doelstelling bij de verschillende digitale benaderingen is de verjonging van het profiel van de 
donateurs. 
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Waar de fondsenwerving door digitale middelen bepaalde moeilijkheden ondervindt om geïmplementeerd te worden, 
kunnen we toch vaststellen dat ze eerder geschikt is voor militante verenigingen die aldus nieuwe recurrente donateurs 
willen werven, en voor acties die worden opgestart n.a.v. een urgente situatie, maar in dit laatste geval is het zeer moeilijk 
om de donateur te fideliseren. 
 
Tenslotte, hoewel de digitale media over het algemeen de reputatie hebben minder winstgevend te zijn, moet men 
constateren dat de structuren die het zich kunnen permitteren, verplicht zijn om belangrijke investeringen te doen, zowel 
financieel als in zake personeel, om zulke strategie op te starten en de opvolging te verzekeren. 
 
 

Checklist rond sleutelconcepten en kwaliteit 
 

Met prof. Tine De Bock (KULeuven) en Gregory Vandendaelen (consultant) 
 

 
Wat is de visie van Belgische schenkers over ethiek in fondsenwerving, en waarom? Deze onderzoeksvraag vormde dé 
toetssteen van het onderzoek in 2016, onder leiding van de professoren De Bock en Faseur (KULeuven). Belangrijk om 
te vermelden is dat dit onderzoek, naast een beschrijvende schets (Wat vinden Belgische schenkers (on)aanvaardbaar?), 
zich voornamelijk focuste op de onderliggende motivatie(s) (Waarom vinden Belgische schenkers bepaalde 
fondsenwervingspraktijken (on)aanvaardbaar?). Enkel op die manier kon een rijk inzicht verkregen worden in de visie die 
Belgische schenkers hebben rond ethiek in fondsenwerving en kan de VEF haar Ethische Code op een betekenisvolle 
manier vormgeven en toepassen. Het is belangrijk te vermelden dat we fondsenwerving in dit onderzoeksproject in al haar 
facetten beschouwden : van het aanspreken van (potentiële) schenkers, over het uitzenden van boodschappen via 
welbepaalde kanalen, het verzamelen en beheren van schenkersinformatie, het verzamelen en besteden van fondsen, tot 
zaken met betrekking tot transparantie over de werking van non-profitorganisaties. 
 
Op basis van de interviews werd besloten dat er geen zwart-wit antwoord bestaat op de vraag welke 
fondsenwervingspraktijken donateurs al dan niet aanvaardbaar vinden. Over welk gerelateerd thema het ook gaat 
(transparantie, campagnes, straatwerving,…), er bestaat geen eenduidig antwoord op welke praktijken schenkers al dan 
niet ethisch beschouwen. Ook voor de onderliggende reden(en) is geen eenzijdig antwoord te formuleren. De analyse van 
de kwalitatieve data geeft echter wel aan dat deze percepties omtrent de aanvaardbaarheid van welbepaalde 
fondsenwervingspraktijken wordt gestuurd vanuit zes verschillende kernconcepten : keuzevrijheid, waardigheid, 
authenticiteit, lange termijnrelatie, doelgerichtheid, en evenwicht. 
 
De uitwerking van de kernconcepten toonde duidelijk dat dezelfde fondsenwervingspraktijken als onaanvaardbaar kunnen 
worden gezien vanuit heel verschillende perspectieven. Uit de analyse blijkt ook dat er sprake is van een wederzijdse 
beïnvloeding tussen meerdere concepten. Het schenden van bepaalde kernconcepten kan bijdragen tot het schenden van 
het kernconcept van waaruit de schenker hoofdzakelijk vertrekt bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van 
fondsenwervingspraktijken.  
 
Er werd een checklist afgeleid uit de bespreking van de 6 kernconcepten en de manier waarop deze de verschillende 
thema’s (kanalen, boodschap,…) beïnvloeden en vormgeven, waarvan het gebruik door de VEF in haar Intern Reglement 
wordt aanbevolen. 
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Wilsbeschikkingen en ethiek 
 

Met Natasja Vermeulen (Kom op tegen Kanker) en Erik Todts (VEF) 

 
Sedert de uitholling van het fiscaal voordeel van het duolegaat en de invoering van het nultarief in Vlaanderen, moeten de 
‘goede doelen’ hun communicatie rond wilsbeschikkingen bijsturen. De uitdaging is om binnen een periode van 5 à 7 jaar 
het verlies vanwege de duolegaten, terug te winnen dankzij een ‘zuiver filantropisch product’, waarbij alles netto naar het 
goede doel gaat. Vermits we er mogen van uitgaan dat vroeg of laat ook het Brussels en Waals Gewest een van deze of 
beide maatregelen zullen overnemen, kunnen we ons daar nu al wat op voorbereiden. 
 
Het wondermodel bestaat niet. 
 
Natasja Vermeulen is notaris, die deeltijds werkt voor Kom op tegen Kanker. Vanuit die dubbele ervaring pleit zij ervoor om 
eerst en vooral het taboe op nalatenschap – dus op de sterfelijkheid van de mens – te doorbreken. Filantropie is vrijwel 
nooit aan de orde. In de recentste brochure die Natasja uitwerkte, staat duidelijke, feitelijke en positieve informatie over 
testamenten, zonder vermelding van de naam van Kom op tegen Kanker of van het nultarief. Later kan, dankzij 
ontmoetingen en activiteiten, de verdieping van de relatie en de betrokkenheid met de organisatie versterkt worden. 
 
Bij navraag blijken vrijwel alle mensen die een duolegaat hebben opgesteld, dit in eerste instantie te hebben gedaan omwille 
van het fiscaal voordeel. Maar als die mensen gecontacteerd worden en een herziening van het testament aan bod komt, 
wenst een grote meerderheid toch een constructie waarbij het goede doel tenminste hetzelfde zou krijgen als wat in het 
duolegaat was voorzien. Deze positieve ervaring werd gedeeld door andere organisaties. 
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Slotwoord schepen Lies Corneillie 
 

 
 
Goedemiddag allemaal. 
 
Fijn dat jullie Leuven hebben uitgekozen voor dit congres. Ik ben Lies Corneillie, schepen van mondiaal beleid hier in 
Leuven. 
 
Ik kon er niet de hele voormiddag bij zijn, maar ik had de kans om de keynote van Erik Todts al op voorhand even door 
te nemen. Verschillende elementen uit zijn betoog, zeker wanneer hij even teruggaat in de tijd en schetst hoe het werven 
van fondsen geëvolueerd is, zijn voor mij heel herkenbaar. Ik heb die evolutie van heel nabij meegemaakt, als kind en 
later als jongere, bij mij thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de kerk - ik kom uit een geëngageerd nest. Later, na 
mijn studies, ging ik aan de slag bij YOUCA, het vroegere Zuiddag. Op dat moment was de wereld van de fondsenwerving 
al erg veranderd. Ik was nog ooit namens YOUCA te gast op een activiteit van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. 
 
Als schepen van mondiaal beleid kan ik die betrokkenheid verder zetten, zij het vanuit een andere rol, en daar ben ik erg 
blij om. Leuven bruist van het engagement en telt een groot aantal organisaties die werken aan mondiale 
rechtvaardigheid. De Leuvense mondiale organisaties zijn trouwens sinds vorig jaar verenigd in Mundia. Mundia telt 
momenteel ongeveer 60 Leuvense mondiale partners. Die werken allemaal rond wereldwijde kansen en uitdagingen. 
Binnen Mundia kunnen ze dat voor een stuk samen, in kruisbestuiving met elkaar. Het samen streven naar mondiale 
rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling staat in het netwerk voorop. Met Mundia willen we die organisaties en de rol 
van het middenveld nog versterken. Ik denk dat dat meer dan ooit belangrijk is met alle uitdagingen die op ons afkomen. 
 
Het middenveld en het werk van al deze organisaties is erg belangrijk en hen financieel ondersteunen dus ook. Ook vandaag 
zijn we getuige van belangrijke evoluties. Waar vroeger veelal de idee leefde: "ik geef geld dus ik verander mee de wereld", 
is er meer nodig, namelijk echte betrokkenheid, die verdergaat dan louter het financiële, om zo van donateurs echte 
bondgenoten te maken. Verschillende organisaties spelen daar al op in. Door het internationale karakter van de uitdagingen 
waarvoor we staan, ik denk aan de klimaatverandering, de groeiende polarisatie en de weerbaarheid van de democratie, 
moeten mondiale organisaties zich bovendien heruitvinden en transformeren. Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, 
bijvoorbeeld heeft dat goed begrepen. Waar het werk van Vredeseilanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vroeger 
aangestuurd werd vanuit een hoofdkantoor in België, gebeurt de aansturing nu door een internationaal team.  
 
Ik wens jullie allen veel succes met jullie werking, activiteiten en uiteraard fondsenwerving en bedank graag de Vereniging 
voor Ethische Fondsenwerving voor de uitnodiging en voor de organisatie van dit congres. Ik stel voor dat we zo dadelijk 
samen tijdens de lunch klinken op de 25e verjaardag van de Vereniging!  
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DE DEELNEMERS 
 
 

 
 
 
Arc-en-Ciel Cloes Julie 

Arc-en-Ciel de Radiguès Thibaut 
Artsen zonder Grenzen Duwée Cécile 
Arsten zonder Vakantie Bresseleers Sarah 

ATD Quart Monde | Vierde Wereld 
Denayer André 
Descamps Nicolas 

Ronsman Natacha 
Autre Terre Echiheb Soumia 
Belgische Cardiologische Liga | Ligue Cardiologique belge Daout Sandrine 

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS | FBFP) van den Nieuwenhuijzen Jan 

Broederlijk Delen 

Bielen Tine 

Demaku Puhie 
Herijgers Lieve 

Quintiens Paul 

Caritas International 
Cnockaert Gilles 
Isaac Constance 

Steyt Stéphane 
Cavaria Deschodt Olivier 

Charistar 
Verbaas Peter 
Verlodt Gerrit 

Child Focus Smets Stephan 

CNCD | 11.11.11. Broqvielle Fréderic 
Congresvoorzitter | Président du Congrès De Witte  Lodewijk 

Consultant Vandendaelen Gregory 
Datumoj Solutions Barbeau Jerome 

Dierenartsen zonder grenzen | Véterinaires sans Frontières 
Diependaele Frederic 

Goemans Alexandra 

Dokters van de Wereld | Médecins du Monde 
Naeyaert Dorine 

Van Parys Harald 
Dominiek Savio Vandenhoucke Ann 

Donorinfo 
Meeus Manuela 
Van Baren Hervé 

DSC 
Louis Marion 

Van Hoecke Tine 
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Entraide et Fraternité 
Houssiau Cathérine 
Minsier Quentin 

Fédération | Federatie Froidure Christiaens Johan 

Fundraisersalliance.be 
Brugge Jeroen  
Decoster Ilja  

Penne Isabelle  

Fundraisersforum.be 
d'Ydewalle Hugues 

Vander Elst Paul 
Gast | Invité Lambrechts Alain 
Greenpeace Martin Anne-Lise 

Handicap International 
Sepulchre Antoine 
Van Vooren Aurore 

Vanhuysse Nina 
HoGent Bouckaert Ann-Sophie 

Koalect 
Bouckaert Maxime 

Hermans Valerie 

Kom op tegen Kanker 
Lemahieu Annemie 

Vermeulen Natasja 

KU Leuven 
De Bock Tine 

Faseur Tine 
Leuven - Schepen | Echevine Corneillie Lies 
Light for the World Heyvaert Luc 

Ligue Alzheimer Gössing-Henry Sabine  
Make a Wish BE | VL Vander Stichele Hilde 

MS-Liga Vlaanderen Saron Elke 
Natagora Oldenhove Baudouin 
Netwerk Vlaanderen | FairFin Van Dijck Lieve 

New Samusocial Rousseau Christine 
Oscare Maertens  Koen 

Oxfam-Solidariteit | Solidarité 

Bonte Françoise 
Maertens Thomas 

Maertens Mundo 
Vannechelput Stefaan 

Photographe | Fotograaf Ghys Arnaud 

Rode Kruis Vlaanderen 
Mampey Nick 
Pardon Jolien 

Sirius Legal Vanden Brande Bart 

SOS Faim 
Delmar Gaétan 
Grandjean Valérie 

Muscogiuri Giuseppe 

Spullenhulp | Les Petits Riens 
Adam Laurence 

Lorge Michel 
Stichting Brandwonden | Fondation Brulûres Peersman Willy 

Stichting tegen Kanker | Fondation contre le Cancer 

Devillers Margaux 
Feyaerts Bram 
Grymonprez Nik 

Jacoby Sébastien 
Koerperich Benoit 

Nguyen Huy-Quan 
Van der Gracht Greta 
Willems Mieke 

Straatverplegers | Infirmiers de Rue Van den Broeck Koen 

testament.be 
Coopman Carine 

Rachels Jan 

UNICEF België | Belgique 
Devos Christèle 

Maes Patrick 
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VEF | AERF 

Carron Guébli 
Demaret Philippe 
Foubert Dominique 

Garnier Yves 
Kahn  Guy 

Kahn  Mme. 
Robberechts Geert 

Todts Erik 

Via Don Bosco 
Lennerts Cécile 
Morales Valérie 

Persoons Isabel 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
Allonsius Cara 

Van Roosbroeck Manu 
Welzijnszorg De Cock Chris 
WSM Liebaut Katrien 
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POSTSCRIPTUM : DE COALITE [1] 
 

In mei van het Coronajaar 2020 heeft de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw onverhoopt een verhoging van de 
belastingvermindering voor giften bekomen. We zijn er evenwel niet in geslaagd om dit te laten hernieuwen in 2021, ondanks goede 
contacten met verschillende kabinetten, een draagvlak in de sector, steun van koepels en federaties, persartikels,… Tijdens dezelfde 
periode moesten we vaststellen dat de FOD Financiën weinig enthousiasme toonde om een dialoog te openen over een aantal 
knelpuntdossiers rond fondsenwerving en giften, aangekaart door een coalitie van koepels en federaties… [2] 
Wij zijn niet de enigen die niet altijd gehoord wordt en het gaat niet alleen over de federale overheid. Denken we aan de manier waarop 
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen tot stand kwam, of hoe de Vlaamse regering het duolegaat heeft begraven, telkens 
zonder noemenswaardig overleg met legitieme vertegenwoordigers van de sector noch openheid voor redelijke argumenten… 
 
Bij deze nodigen wij jullie [3] uit om een meer slagkrachtige collectief op te zetten voor de verdediging van onze gemeenschappelijke 
belangen bij de federale of de regionale en lokale overheden. Kunnen we samen bouwen aan zoiets als een “Coalitie Maatschappelijk 
belang - Kader en middelen” [4], met minimale inzet van middelen en structuren, op basis van gezamenlijke objectieven, een 
overlegde strategie en een aantal kwalitatieve/ethische criteria ? 
 
Wij stellen voor te beginnen met een proactieve benadering op basis van een inventaris van actuele diverse knelpunten, die hierna 
wordt toegelicht. De Coalitie zou evenwel ook gecoördineerd reactief moeten kunnen optreden wanneer zich in de toekomst dossiers 
aandienen die onze sector kunnen impacteren. 
 

Het kader 
 
De verenigingssector in België en diens socio-economisch belang 
 
Hoeveel instellingen zonder winstoogmerk (izw’s, met rechtspersoon) telt ons land ?  
Naar schatting tenminste 100.000 verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), actief en in regel met hun verplichtingen. In 2015 
werden er 573 stichtingen van openbaar nut geteld naast 1.178 private stichtingen, waarvan 1.334 met een missie voor het 
algemeen belang. Daarnaast zijn er nog zo’n 1.700 internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw, naar Belgisch recht 
en met zetel in België). 
 
De sector van de instellingen zonder winstoogmerk draagt significant bij aan de creatie van rijkdom in de Belgische economie, met 
een toegevoegde waarde (van bijna € 22 miljard) in de buurt van 5% van het BBP [5]. De bruto toegevoegde waarde van de sector 
is tussen 2009 en 2017 voortdurend toegenomen, meer dan het gemiddelde van de economie als geheel. De creatie van 
toegevoegde waarde is vooral te danken aan de izw’s die actief zijn in ‘menselijke gezondheidszorg’ (niet-openbare ziekenhuizen, 
wijkgezondheidscentra, gezondheidscentra) en ‘maatschappelijke dienstverlening’. 
Met 497.400 gesalarieerde werknemers (2017) zijn izw’s belangrijke werkverschaffers. Hun aandeel in de totale gesalarieerde 
werkgelegenheid in de Belgische economie bedraagt 12,6% en gaat sinds 2009 in stijgende lijn. Over de hele verslagperiode bedraagt 
de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in de verenigingssector jaarlijks 2,3%, tegenover 0,5% in de rest van de economie.  
Als we het aantal gewerkte uren of het totaal van de bezoldigingen bekijken, is het aandeel van de izw’s wat kleiner. De verklaring ligt 
in het feit dat in de verenigingssector deeltijds werk vaker voorkomt. De sector beschikt ook niet over de middelen om lonen aan te 
bieden waarvan het niveau vergelijkbaar is met de rest van de economie.  
De izw’s zijn een zeer arbeidsintensieve en weinig kapitaalintensieve sector. Dat weerspiegelt zich in de structuur van hun 
productiekosten : bezoldigingen zijn goed voor 57,6% daarvan (tegenover 21,6% bij de vennootschappen). 
 
De maatschappelijk toegevoegde waarde van de verenigingssector 
 
De izw’s zijn niet alleen een belangrijke werkgever, die een substantiële economische toegevoegde waarde genereren.  
                                                

[1] Platformtekst voor het eerste overleg op 22 december 2021. 
[2] Naast de VEF : de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen, de Federatie van Sociocultureel werk, ngo-federatie en Acodev. 
[3] Werden uitgenodigd om tot de Coalitie toe te treden : de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) vzw, ngp-federatie vzw, De 
Federatie (van Sociocultureel werk) vzw, De Verenigde Verenigingen vzw, Acodev asbl, La Fédération des Employeurs des Secteurs de l'Education 
permanente et de la Formation des Adultes (Fesefa) asbl, Collectif21, FAIB (Federation of European and International Associations established in 
Belgium), Fundraisers Alliance Belgium vzw, Fundraisers Forum (Give Wisely asbl) 
[4] Dit is een werktitel. 
[5] Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België (2020), een uitgave van de Koning Boudewijnstichting, in 
samenwerking met de Nationale Bank van België 
Het rapport houdt alleen rekening met de satelietrekeningen van (zo’n 19.000) izw’s die gesalarieerde werknemers tewerkstellen en/of die hun 
jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de NBB. Het belang van de verenigingssector in de economie wordt dan ook onderschat: 
de satellietrekening van de izw’s meet namelijk niet de activiteiten die vrijwilligers aan de dag leggen. 
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De verenigingssector ontwikkelt niet-marktactiviteiten die voorzien in behoeften die als fundamenteel moeten worden beschouwd en 
bieden collectieve en/of quasi-collectieve goederen en diensten aan, die niet door de markt alleen kunnen worden beheerd, zoals 
onderwijs, gezondheid, sociale actie, cultuur. 
Ze zijn een belangrijke speler bij het formuleren van innoverende antwoorden op openstaande vragen, waar zonder hen vaak niet op 
in zou worden gegaan. De sector zorgt voor structurele antwoorden op (nieuwe) maatschappelijke noden en maakt de ontwikkeling 
mogelijk voor bepaalde actieterreinen die voor collectief welzijn zorgen.  
De sector zoekt naar evenwichten tussen missiegedrevenheid en ondernemerschap. Hij is een belangrijke schakel in het vrijwillig samen 
brengen van mensen. Gemeenschapsvorming en het uitbouwen en versterken van sociale cohesie in de samenleving zijn een 
essentieel onderdeel van het verenigingsleven, dat beschikt over veel ervaring en expertise op dit domein. Velen zetten in op het 
bereiken van kwetsbare groepen en dragen bij om kwetsbare mensen te integreren en actief te laten participeren aan de samenleving 
in al zijn facetten. 
 
Overigens is ‘goed bestuur’ geen loos begrip [6].  
 
De verenigingssector en het maatschappelijk belang 
 
Een betekenisvol deel van de verenigingssector in ons land werkt voor het maatschappelijk belang. De term is pertinent en 
onderscheidend : “maatschappelijk belang” staat dicht bij ‘openbaar nut’ of ‘algemeen belang’ en kan betrekking hebben op diverse 
maatschappelijk relevante domeinen : gezondheid, welzijn, ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp, milieu, cultuur, 
mensenrechten,…  In vele gevallen is een overheid of openbare dienst (mede)verantwoordelijk of betrokken en kan er tenminste 
sprake zijn van een “aanvullende rol” voor private organisaties.  
 
Niet toevallig zijn de erkenningscriteria voor instellingen die fiscale attesten voor giften mogen uitreiken, gebaseerd op een beperkt 
aantal actiedomeinen van maatschappelijk belang en op het principe van complementariteit tussen overheid en privaat initiatief.  
 
De middelen van de verenigingssector 
 
De middelen van izw’s komen enerzijds uit de markt (verkoop van goederen en diensten) en anderzijds uit de lopende overdrachten 
(giften, subsidies enz.). Voor alle izw’s samen komen deze middelen hoofdzakelijk van de overheden : in de periode 2009-2017 
gemiddeld 46,4%. Op de tweede plaats komen private bijdragen, met een gemiddelde bijdrage van 27,7%. De rest komt van 
vennootschappen, andere izw’s en het buitenland. [7] 
 
Het verwerven van private bijdragen, dus het stimuleren van de vrijgevigheid van de bevolking, is dan ook vitaal, want om 
haar doelstellingen zo onafhankelijk mogelijk te kunnen realiseren, heeft de verenigingssector stabiele, duurzame en ‘vrije’ 
middelen nodig.  
 
Kwaliteitsvolle fondsenwerving, gebaseerd op ethische principes, transparantie en goed bestuur, is de beste manier om het 
vertrouwen van de schenker te winnen en/of te versterken. [8] 
 

 
Knelpunten in wet- en regelgeving ivm. verenigingen en stichtingen, de administratieve 
vereenvoudiging en, in het bijzonder, het beroep op de vrijgevigheid 
 
Wij stoten in de wet- en regelgeving die vandaag van kracht is, op een aantal knelpunten van diverse aard : 
 

A. met betrekking tot de (algemene) administratieve verplichtingen 
B. met betrekking tot het domein van de vrijgevigheid van de bevolking 
C. met betrekking tot de belastingaftrek van giften 

 
De talloze, grote en kleine problemen voor de verenigingen, voortvloeiend uit de insteek van het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen, laten wij hier momenteel terzijde.  

 

                                                

[6] Cfr. de zelftest op https://goedbestuur.be, op initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met Verso en UNIPSO. 
[7] Zoals reeds aangegeven, geven deze cijfers geen volledig beeld van de sector. Vermoedelijk ligt het sectoriële gemiddelde van de 
overheidssubsidies lager en is het belang van private en andere bijdragen groter. 
[8] De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw promoot sinds 25 jaar haar Ethische Code, waaraan zich vandaag ruim 125 
verenigingen formeel onderwerpen. De principes van ethiek en transparantie in de Code, naast principes van goed bestuur, hebben tijdens al die 
jaren ongetwijfeld een ruimere groep van izw’s geïnspireerd. 
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A. Met betrekking tot de (algemene) administratieve verplichtingen 
 

Resolutie van Steven Matheï (CD&V), neergelegd in de Kamer [9] 
 
Vooral :  

• veralgemeende gratis neerleggingsplicht voor jaarrekeningen van vzw’s, ongeacht hun grootte, te voorzien bij Balanscentrale 
van Nationale Bank van België, zodat ook kleine vzw’s hun jaarrekening moeten neerleggen bij de NBB;  

• UBO-register automatisch in te vullen en aan te passen en de nodige bewijsstukken automatisch aan te leveren aan de hand 
van de gegevens die gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Ook wordt verzocht om de procedure die vzw’s 
moeten doorlopen om gegevens aan te leveren te vereenvoudigen;  

• het portaal e-griffie van de FOD Justitie uit te breiden, zodat ook onderhandse wijzigingsakten elektronisch en gratis kunnen 
neergelegd worden;  

• digitalisering van de aangifte van de patrimoniumtaks zo snel als mogelijk te implementeren en te onderzoeken op welke 
wijze de aangifte van de patrimoniumtaks kan worden vereenvoudigd voor vzw’s;  

• aangifte van rechtspersonenbelasting voor vzw’s te vereenvoudigen door werk te maken van vooraf ingevulde aangifte die 
enkel digitaal bevestigd dient te worden, wanneer betrokken rechtspersonen voorgaande jaar nihil-aangifte hebben gedaan 
 

B. Met betrekking tot het domein van de vrijgevigheid van de bevolking 
 

Modernisering van het KB van 1823 
“In tegenstelling tot de huis-aan-huis geldinzamelingen die geregeld worden door het KB van 22 september 1823, kennen 
geldinzamelingen op de openbare weg en in publieke plaatsen geen enkele wettelijke beperking; ze zijn volledig vrij, op 
voorwaarde dan men zich houdt aan de algemene wetten en reglementen.” (CIRC., 12.2.1970). 
De procedure en de criteria van het KB van 1823 zijn aan herziening toe, bijvoorbeeld in overeenstemming met deze voor fiscale 
attesten. 
Dit dossier behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. 

 
C. Met betrekking tot de belastingaftrek van giften 
 

 Erkenning van instellingen voor belastingaftrek van giften en het begrip ‘winstoogmerk’ 
De erkenning van vzw’s en stichtingen om fiscale attesten uit te reiken wordt bedreigd door de discrepantie tussen het 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de fiscale regelgeving die momenteel van kracht is. Inderdaad, stelt 
het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat verenigingen [zonder winstoogmerk] en stichtingen onbeperkt 
winstgevende activiteiten mogen uitvoeren, maar verbiedt hen om deze winst direct of indirect uit te keren aan haar leden, 
bestuurders of enige andere personen (art. 1:2 WVV). Het fiscaal recht daarentegen hanteert nog het oude, restrictieve 
verbod op winstoogmerk.  
Het Kabinet is zich bewust van het probleem, maar wenst de deur niet te ver open te zetten. Hun denkpiste : in het 
KB/WIB92 de zin ivm. winstoogmerk schrappen en vervangen door een verwijzing naar Art. 182 van het WIB92.  

 
 Dubbele beslissing en erkenning mits advies 

De aanvraag tot erkenning voor het afleveren van fiscale attesten wordt onderzocht door de FOD Financiën, die de erkenning 
verleent, in sommige gevallen na advies, in andere gevallen na akkoord van een tweede ‘bevoegde’ overheid. De procedure 
verschilt naargelang het activiteitendomein. Een advies van de voogdijminister moet niet altijd worden gevraagd, zoals bij 
verlengingsprocedures. Dit resulteert dan ook soms in arbitraire situaties waarbij de rechtszekerheid sterk in het gedrang 
komt. 
Het principe van ‘erkenning’ door een bevoegde overheid zou moeten hersteld worden, eventueel op basis van 
een permanent geactualiseerd centraal register. 

 
 Herziening van de actiedomeinen weerhouden voor de erkenning 

Verenigingen en stichtingen hebben soms moeilijkheden om een erkenning voor fiscale attesten te krijgen, omdat hun 
activiteiten niet kaderen binnen de activiteitendomeinen die momenteel van kracht zijn, bijvoorbeeld op domeinen als 
gelijkheid van mannen en vrouwen, strijd tegen discriminatie of verdediging van democratie en persvrijheid. Geconfronteerd 
met een zelfde probleem jaren geleden, werd verdediging van de mensenrechten ondergebracht bij... cultuur. 
Afgezien van een directe oplossing voor de hierboven aangehaalde gevallen, zou een ingrijpende herziening van 
de huidige lijst van domeinen, opgesteld in de jaren zeventig, een belangrijke stap zou betekenen in het 
moderniseren en efficiënter maken van het systeem. Zowel de minimumoptie als een herziening vereisen 
aanpassingen aan artikel 145/33 van het WIB92. 

                                                

[9]  DOC 55 2242/001 (8 oktober 2021) 
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 Online giften 
Giften aan erkende verenigingen worden alsmaar meer digitaal en lopen via online betaalplatformen. De FOD Financiën 
beoogde met de circulaires uit 2014 (AAFISC Nr. 42/2014) en 2019 (2019/C/83) verduidelijking en versoepeling, maar 
in de praktijk blijkt dat de teksten niet beantwoorden aan de verwachtingen en de rechtsonzekerheid niet wegwerken van de 
organisaties voor wie de giften bestemd zijn.  
De verantwoordelijkheid voor het uitreiken van een fiscaal attest ligt bij de erkende vereniging of stichting die de gift ontvangt, 
maar hiervoor is het nodig dat deze over een aantal essentiële gegevens beschikt zodanig dat er geen enkele twijfel bestaat 
over de volledige identiteit van de schenker, van de begiftigde instelling en het geschonken bedrag. Als een online gift bij 
de vereniging terecht komt, kunnen deze gegevens vaak slechts gedeeltelijk of helemaal niet of niet onweerlegbaar worden 
overgemaakt.  
Het probleem wordt erkend. Denkpiste : bij KB een nieuwe regeling uitwerken, in samenwerking met FOD Economie 
(want wet op betalingsverkeer en PSD2). 
 

 Definitie van kosten voor algemeen beheer 
De kosten van algemeen beheer mogen volgens het KB/WIB92 niet meer bedragen dan 20% van de bestaansmiddelen. 
Aangezien noch het WIB 92, noch het KB/WIB 92, noch de wet op de boekhouding een definitie van de kosten van 
algemeen beheer bevat, wordt in de praktijk uitgemaakt door de plaatselijke controleambtenaar of en in welke mate bepaalde 
uitgaven als kosten van algemeen beheer moeten worden aangemerkt.  
Dit knelpunt vraagt wellicht om een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. 
 

 Fiscale aftrekbaarheid voor grensoverschrijdende giften 
Jammer genoeg blijft de toepassing van het arrest ‘Persche’ (2009) van het Europese Gerechtshof grotendeels theoretisch. 
Zelfs als de meeste landen van de EER dit wederkerigheidsprincipe hebben ingeschreven in hun nationale wetgeving, hebben 
ze er vaak voorwaarden aan verbonden die de toepassing (sterk) beperken.  
In België moet de belastingplichtige die een gift heeft gedaan aan een organisatie in een ander land van de EER «het bewijs 
ter beschikking houden van de administratie, dat deze organisatie gelijkaardig is aan een erkende Belgische organisatie, en 
indien dit het geval is, dat ze op analoge wijze erkend is.”  Deze ‘gelijkaardigheid en analogie’ kunnen bewezen worden met 
alle bewijsmiddelen die toegestaan zijn door het gemeen recht. Nochtans behoudt de Belgische fiscale administratie zich 
het recht voor om zich uit te spreken over de geldigheid van de aldus geleverde bewijzen. 
We zouden ons kunnen inspireren op het Luxemburgs model en nadien de wederkerigheid vragen van de andere 
landen, in het voordeel van de Belgische vzw’s en stichtingen. 

 
 Permanente verhoging van de belastingaftrek voor giften naar 60% 

In vergelijking met onze buurlanden, is de belastingvermindering van 45% in België aan de lage kant : in Frankrijk bedraagt 
die 66% (75% voor bepaalde domeinen); in Duitsland kan het oplopen tot 100%; in Nederland en Luxemburg bedraagt 
het 100% vanaf een bepaalde ondergrens. Zijn dergelijke verschillen nog verdedigbaar in Europa, met haar voortdurend 
stijgend supranationaal betalingsverkeer, met inbegrip voor giften ?  
De resultaten van de Covid-maatregelen in 2020 zijn een overtuigend argument om belastingvermindering voor 
giften permanent naar minstens 60% op te trekken.  De aangekondigde belastinghervorming is een goede 
gelegenheid om dat in te voeren. 

 

Brussel, 30 januari 2022 
 
 
 

Foto’s : Arnaud Ghys 
https://www.arnaudghys.be 
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