FAQ Herita-projectrekening
Aanvrager en project
Naar welk e-mailadres moet ik mijn aanvraag mailen?
Stuur nooit zomaar een projectaanvraag in zonder dat je op voorhand contact had met een
medewerker van Herita. De regioverdeling, namen en contactgegevens vind je op de Herita-website.
Kunnen aanvragers uit Brussel, Wallonië of het buitenland ook een Herita-projectrekening
openen?
Herita focust op erfgoedprojecten in Vlaanderen. Interessante projecten uit een ander gewest kunnen
juridisch wel en qua roerend en immaterieel erfgoed is er geen verschil tussen Brussel en Vlaanderen
(gemeenschapsmaterie). Projecten buiten België zijn niet zinvol omdat dan aanvrager, donateurs en
leveranciers hoofdzakelijk in het buitenland zitten. Het fiscaal attest is echter alleen geldig voor
belastingvermindering in België. Buitenlandse donateurs kunnen dus niets aanvangen met een
Belgisch attest. Alle communicatie vanuit Herita verloopt bovendien in het Nederlands.
Kan je het rekeningnummer behouden als het van de vzw naar de kerkfabriek overgaat?
Neen. Herita koppelt het rekeningnummer aan de rechtspersoon, zodat er geen verkeerde stortingen
kunnen gebeuren. Verandering van rechtspersoon impliceert verandering van rekeningnummer. Dat
is ook transparanter naar donateurs toe. Een rechtspersoon kan wel meerdere en opeenvolgende
projecten hebben, waarbij hetzelfde rekeningnummer behouden blijft.
Mag een evenement gefinancierd worden met de projectrekening?
Ja, op voorwaarde dat het evenement past binnen het goedgekeurde project én de beleving en
interpretatie van het erfgoed bevordert. Uitgaven voor louter promotionele evenementen en
evenementen alleen maar om potentiële donateurs aan te trekken of te bedanken, worden niet
aanvaard. Hou er ook rekening mee dat de fiscus dergelijke events kan beschouwen als basiswerking
van een organisatie.
Een organisatie wil een aanpalende kerk kopen om er sporadisch concerten in te
organiseren. Kunnen giften aangewend worden voor de aankoop en het beheer?
Ja. Verwerving van erfgoed is expliciet mogelijk en dus ook de aankoop. Qua beheer komen vooral
projectgebonden kosten in aanmerking zoals restauratie, onderzoek, ontsluiting, enz. Kosten
verbonden aan de dagdagelijkse werking van de organisatie, onroerende voorheffing en dergelijke
komen niet in aanmerking.
Mag een zwaar onderhoud ook als factuur ingediend worden?
Als dat onderhoud past binnen het goedgekeurde project moet dat in principe kunnen. Regelmatig
onderhoud van erfgoed is immers te verkiezen boven dure restauraties. Hou er wel rekening mee
dat de fiscus basisonderhoud kan beschouwen als basiswerking van een organisatie en de uitgaven
hiervoor zijn beperkt. Herita verkiest daarom om in te zetten op projectwerking en niet op
basiswerking.
Is het mogelijk om giften te werven voor andermans eigendom?
Ja, dat is mogelijk. Bij de aanvraag moet wel een schriftelijke toestemming van de eigenaar gevoegd
worden. Een erfgoedvereniging kan een project op poten zetten voor bvb. de restauratie van
gevelornamenten van woonhuizen die eigendom zijn van anderen, een lokale vzw kan werven voor
erfgoed dat toebehoort aan de kerkfabriek of gemeente.
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Komt het bouwen van replica’s in aanmerking voor een project?
Ja. Als het origineel niet meer bestaat of te veel beschadigd is, draagt een replica bij aan een actieve
publiekswerking en interpretatie van het betrokken erfgoed. Daarnaast spelen replica’s een
belangrijke rol om de kennis en expertise van ambachten over te dragen. Voorwaarde is wel dat de
replica’s op een verantwoorde en gedocumenteerde manier tot stand komen, op basis van degelijk
onderzoek en met maximaal respect voor het origineel.
Als we een publicatie uitbrengen met geld geworven via de projectrekening, mogen we
daar dan een vrije gift voor vragen?
Giften via de Herita-projectrekening helpen om de publicatie mee mogelijk te maken. Het is geen
probleem om de publicatie vervolgens te verkopen. Hetzelfde geldt voor toegangsgeld voor een
tentoonstelling of voor een gerestaureerd monument. Vraag is wel of donateurs bereid zijn om te
schenken voor een publicatie die nadien verkocht wordt. Je mag bovendien de donateurs niet
exclusief een gratis of goedkoper exemplaar geven, want dit wordt door de fiscus beschouwd als een
tegenprestatie voor de gift.

Fondsenwerving
Wanneer begint het jaar waarin we minimum 750 euro aan fondsen moeten halen? Als we
in oktober een rekening openen, is dat dan voor 365 dagen, of tot eind dat jaar?
‘€ 750 per jaar’ wordt berekend per kalenderjaar. Alleen als de projectrekening laat in het
kalenderjaar van start gaat, wordt dit soepeler bekeken.
Wat gebeurt er als we de 750 euro niet halen?
Een projectrekening wordt nooit zomaar stopgezet. De aanvrager dient tijdig aan te geven dat het
minimumbedrag niet gehaald zal worden. Een voorbeeld: een project start in september ’18. In juni
‘19 zou al duidelijk moeten zijn of het minimumbedrag voor ’19 gehaald wordt of niet. Indien niet
sluit Herita de rekening formeel af bij berekening van de beheersvergoeding in januari ’20, op basis
van de volledige resultaten van 2019. Tenzij het project of de fondsenwervingscampagne
aantoonbaar bijgestuurd wordt en dit steeds in overleg met Herita.
Als een project in november of december start, moet de beheersvergoeding van 50 euro
dan nog betaald worden voor dat (korte) kalenderjaar?
Ja. De beheersvergoeding die Herita vraagt dient onder meer als bijdrage voor de opstartkosten voor
de projectrekening, met onder meer een begeleiding door Herita in functie van de opstart.
Als vereniging die de projectrekening opende een van hun medewerkers, leden of
bestuurders persoonlijk 500 euro geeft en die stort het vervolgens door op de
projectrekening: kan dat?
Dergelijk scenario is niet gewenst en komt over als een onethische fiscale constructie. De vereniging
in kwestie houdt netto minder geld over (de beheersvergoeding Herita gaat immers af van het
bedrag). Dit is duidelijk niet in het voordeel van de vereniging, noch van het erfgoedproject.
Kan Herita herinneringen sturen naar donateurs om eventueel opnieuw te doneren?
Neen. Het is aan de aanvrager om fondsen te werven bij (potentiële) donateurs. In het begeleidend
schrijven bij het fiscaal attest roept Herita generiek wel nog eens op om een herhaalgift voor een
van de Herita-projectrekeningen te doen.
Mag je namen van donateurs op een bord, steen of andere zetten?
Neen. De fiscus beschouwt een naamsvermelding als een tegenprestatie en dat is niet toegelaten.
Naamsvermeldingen horen eerder thuis bij sponsoring.
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Mag de eigenaar van het erfgoed zelf een schenking doen?
Ja, maar de eigenaar (of een erfverwant tot de tweede graad) ontvangt geen fiscaal attest. Als
donateur mag de eigenaar immers geen tegenprestatie krijgen. Een erfgoedproject zal in principe
steeds een voordeel genereren, vaak in de vorm van een waardevermeerdering van het erfgoed.
Herita-projectrekeningen zijn bedoeld als een instrument om vanuit een maatschappelijk belang
giften van derden voor erfgoedprojecten te werven en niet om fiscale constructies op te zetten. Dat
laatste is zeker het geval wanneer het project slechts 1 of 2 donateurs kent, nl. de eigenaar zelf en
een verwante.
Wat zijn de maximale bedragen die de fiscus als gift per donateur toestaat?
Het totale bedrag aan giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag per belastbaar
tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, noch meer bedragen dan
376.350 euro (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2018).
Geniet een bedrijf ook belastingvermindering en wat is het maximumbedrag?
Ja. Vennootschappen kunnen een gift doen en kunnen vervolgens de gift inbrengen als een kost,
waardoor dit voor hen een alternatieve vorm van belastingvermindering is. Ook hier geldt de voorwaarde van minimum 40 euro aan giften op jaarbasis. En een maximum: 5 % van het belastbaar
inkomen na de zgn. 'eerste bewerking' met een maximum van 500.000 euro (dit bedrag wordt niet
geïndexeerd). Met ‘eerste bewerking’ wordt bedoeld dat de gift in eerste instantie moet opgenomen
worden onder de verworpen uitgaven, wat wil zeggen dat de gift niet mag afgetrokken worden van
het resultaat om de 5% te berekenen. Een voorbeeld: de vennootschap heeft een belastbaar inkomen
van 25.000 euro (na de eerste bewerking). Voor een gift van 1.500 euro kan de vennootschap
maximaal 1.250 euro 'fiscaal' gebruiken. De andere 250 euro zal als verworpen uitgave bij de winst
worden geteld.
Kan een (duo)legaat geschonken worden via een Herita-projectrekening?
Neen. Legaten en duo-legaten kennen een aparte regelgeving. Herita zelf of een andere erkende
organisatie kan wel begunstigde zijn van een (duo)legaat.
Wat gebeurt er met giften als een project uiteindelijk niet gerealiseerd wordt?
Er zijn drie mogelijkheden:
- overdracht naar een ander project van dezelfde aanvrager, mits goedgekeurde
projectaanvraag;
- schenking aan een andere Herita-projectrekening;
- schenking aan Herita vzw;

Communicatie met Herita
Onze penningmeester en/of secretaris is gewijzigd. Aan wie en in welk vorm moeten wij
dit aan Herita laten weten als er wijzigingen zijn?
Interne wijziging van functies zijn een interne zaak voor de partner. Alleen als de officiële
contactpersoon voor de projectrekening verandert, moet de partner dit formeel en zo snel mogelijk
laten weten aan Herita. Bezorg Herita via e-mail een schriftelijke en ondertekende bevestiging
waaruit blijkt dat de nieuwe verantwoordelijke contactpersoon gemandateerd is en de vorige
contactpersoon vervangt. Alleen met die contactpersoon wordt gecommuniceerd over de
projectrekening.
Aan wie bezorgen we de facturen voor uitbetaling?
Stuur een digitale kopie van de factuur per e-mail naar boekhouding@herita.be met vermelding van
het projectnummer. De originele factuur bewaar je zelf voor de eigen boekhouding.
_______
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