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De Herita-missie 
Herita heeft het voorrecht om waardevolle historische plekken in Vlaanderen te beheren en te 
restaureren, met de steun van vele vrijwilligers. Zo worden onze schitterende, maar vaak 
kwetsbare monumenten - die zoveel vertellen over onze geschiedenis - bewaard voor 
toekomstige generaties.  

Het erfgoed dat we beheren stellen we open voor het publiek. Zo kan een brede waaier aan 
bezoekers deze bijzondere plekken écht ontdekken, beleven en waarderen. Vanuit onze werking 
trachten we zo het draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen te verbreden en verdiepen.  

Herita heeft als erfgoedstichting de ambitie om uit te groeien tot National Trust voor Vlaanderen 
en werkt samen met andere National Trusts wereldwijd. Op deze manier maken we deel uit van 
een internationale gemeenschap van meer dan 1.000 monumenten die beheerd worden in het 
algemeen belang. Van de gemeenschap, voor de gemeenschap.    

Iedereen met een hart voor monumenten, landschappen en archeologische sites is welkom om 
deel te nemen aan de missie van Herita: als lid, vrijwilliger, donateur, bezoeker of sympathisant. 
Herita brengt mensen samen: verenigd in een gemeenschappelijk doel en verzameld op 
erfgoedplekken vol schoonheid en geschiedenis!  

De Herita-erfgoedrekening 
Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en ontsluiten voor het grote publiek vergt veel tijd en 
de nodige centen. Naast premies, subsidies en fiscale maatregelen is er een groeiende nood aan 
aanvullende financieringsvormen. Vanuit haar ruimere dienstverlening biedt Herita jou de 
mogelijkheid om een erfgoedrekening te openen. Sinds 2002 heeft Herita en haar voorganger 
‘Erfgoed Vlaanderen’ immers een erkenning om fiscale attesten uit te reiken. Dat geeft potentiële 
donateurs een extra duwtje in de rug om jouw erfgoedproject financieel te steunen met een gift. 

Sinds 2013 is het systeem van belastingaftrek omgezet naar een belastingvermindering van 45% 
voor particulieren, los van de hoogte van het inkomen. Een gift van minimaal € 40 genereert een 
belastingvermindering van € 18 en kost aan de donateur slechts € 22 , een gift van € 100 kost de 
donateur slechts € 55. Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt 
verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, 
noch meer bedragen dan 392.200 euro (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2022). 

Wie komt er in aanmerking? 
De erfgoedrekening is voor elke private of publieke (rechts)persoon. Zowel particulieren als een 
vzw, stichting, gemeente, kerkfabriek, OCMW, intergemeentelijke projectvereniging enz. komen 
dus in aanmerking voor een Herita-erfgoedrekening, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan 
(Cf. Infra). 
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Wat komt er in aanmerking? 
Een erfgoedproject is steeds beperkt in tijd en moet verband houden met beschermd en niet-
beschermd erfgoed in de ruime betekenis. Herita werkt actief op monumenten, archeologie, 
landschappen en varend erfgoed, maar ook roerend en immaterieel erfgoed komt in aanmerking, 
mits het zich bevind in een onroerenderfgoedcontext. Alleen niet-commerciële projecten komen 
in aanmerking. Projecten die betrekking hebben op roerend erfgoed komen alleen in aanmerking 
als de objecten in kwestie nadien niet verhandeld of vervreemd worden. 

“Onze ervaring leert dat ook voor kleinere projecten van €2000 of 

€3000 een Herita-erfgoedrekening ideaal is. 

Willy De Four - vzw Brugge Mariastad restaureerde via de erfgoedrekening al 
verschillende Mariabeelden in een onroerenderfgoedcontext. 

 

De financiële middelen die voortkomen uit de giften zijn bestemd voor verwerving, onderzoek, 
beheer of ontsluiting van erfgoed. Elk project bevat daarnaast een luik publiekswerking om giften 
te werven en de resultaten te tonen. In overleg met Herita wordt samen bekeken op welke manier 
de erfgoedrekening ingebed kan worden in een partnerschap voor deelname aan Open 
Monumentendag, organisatie van activiteiten voor Herita-leden, deelname aan het Netwerk 
Open Monumenten, een tijdelijke of permanente openstelling, digitale en gedrukte communicatie 
en andere vormen. 

Voorwaarden 
Vanuit de federale overheid zijn er strikte voorwaarden gebonden aan het toekennen van 
erfgoedrekeningen. Giften om de basiswerking van een organisatie te bekostigen (zoals 
personeelskosten, website onderhouden, …) zijn uitgesloten. Daarnaast ontvang je de giften ook 
niet zelf, maar zal Herita jouw leveranciers of een andere partij rechtstreeks betalen. Op die manier 
geeft Herita jouw donateurs een extra garantie op de bestemming van hun gift. Herita rekent op 
basis van de totaliteit van de giften een procentuele beheersvergoeding (5-4-3%) aan om de 
werking van de erfgoedrekening en de bijhorende dienstverlening mogelijk te maken. 
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Afbeelding: De Donjon Ter Heyden 
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Procedure 
Fase 1: De aanvraag 
In de eerste fase stel je ons een wervend erfgoedproject voor. Het project moet steeds duidelijk 
omschreven worden qua tijd, ruimte en budget. Een project kan verschillende deelprojecten 
omvatten die op verschillende tijdstippen ingediend en goedgekeurd kunnen worden. Het 
indienen van een aanvraag gebeurt via het daarvoor opgestelde aanvraagformulier en is tevens 
voorzien van de vereiste bijlagen.  

 

Fase 2: De beoordeling 
De tweede fase gaat in wanneer het dossier is ingediend. Het project wordt intern beoordeeld 
door Herita. Mogelijks worden er ook bijkomende inlichtingen gevraagd. Onvolledige dossiers of 
dossiers die niet aan de voorwaarden voldoen, zullen niet verder behandeld worden. De 
aanvrager zal hiervan steeds op de hoogte gebracht worden. Dossiers die voldoen aan alle 
voorwaarden, volledig zijn ingevuld en voorzien van alle nodige bijlagen (Cf. Infra - Checklist) 
stromen door naar de volgende fase. 

 

Fase 3: De giftenwerving 
 

“In 10 jaar tijd bracht onze erfgoedrekening gemiddeld € 10 786,59 

per jaar op! 

Bart De Vos - vzw Eduard Bressinck opende een erfgoedrekening voor de 
restauratie van de Lierse Jezuïetenkerk en de herbestemming tot een 
concertruimte. 

 

Na goedkeuring door Herita start de derde fase. Hier dient de overeenkomst ondertekend 
terugbezorgd te worden aan Herita. Pas na ontvangst kan de giftenwerving van start gaan. In de 
overeenkomst wordt een uniek rekeningnummer vermeld waarop de giften door donateurs 
gestort kunnen worden. Jij werft vervolgens giften en Herita ondersteunt met communicatie en 
advies (Website, nieuwsbrieven, sociale media). De aanvrager vermeldt duidelijk op elke 
briefwisseling en communicatie dat het project ondersteund wordt door Herita. Het Herita-logo 
moet dan ook steeds zichtbaar aanwezig zijn. Daarnaast wordt vooraf en voor het ter perse gaat 
een exemplaar ter goedkeuring bezorgd aan Herita. 
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Alle stortingen zullen permanent digitaal op te volgen zijn via internetbankieren. Op jaarbasis (per 
kalenderjaar) moet er minstens €750 gestort worden om een erfgoedrekening open te houden. 
Alleen stortingen vanaf een bankrekening kunnen als gift worden geregistreerd. Het is de houder 
van de bankrekening vanwaar de gift afkomstig is die het fiscaal attest ontvangt. Enkel voor giften 
wordt een fiscaal attest uitgereikt. Een gift is onherroepelijk en mag onder geen beding aan een 
tegenprestatie gekoppeld worden. Betalingen voor diensten, lidmaatschap of abonnementen op 
tijdschriften en dergelijke worden dus niet als gift beschouwd. Er wordt dan ook geen fiscaal attest 
voor uitgereikt. Alleen voor giften vanaf €40 op jaarbasis wordt een fiscaal attest uitgereikt. 

 

Fase 4: De verrichtingen 
Ook de verrichtingen en uitgaven door Herita aan jouw leveranciers en anderen verbonden aan 
het project zullen steeds digitaal te volgen zijn. Giften blijven eigendom van Herita tot na betaling 
van de invorderingsstaten (Bijv. een factuur) met middelen van de erfgoedrekening. 
Invorderingsstaten worden pas betaald nadat de aanvrager heeft vastgesteld dat de werken 
behoorlijk uitgevoerd werden en de diensten effectief verleend werden. Er worden enkel 
invorderingsstaten betaald als er voldoende middelen beschikbaar zijn op de rekening van het 
project, na voorafgaande aftrek van de beheersvergoeding voor Herita (Cf. Supra, 5-4-3%).1  

De aanvrager maakt kopieën van de invorderingsstaten over aan Herita uiterlijk 15 werkdagen 
voor hun vervaldatum. Herita is niet verantwoordelijk voor verwijl- en andere intresten die het 
gevolg zouden zijn van het laattijdig bezorgen van een invorderingsstaat door de aanvrager. 
Herita betaalt invorderingsstaat uit binnen de 10 werkdagen. 

De werking van de erfgoedrekening wordt minstens jaarlijks geëvalueerd. Wanneer wordt 
afgezien van het gebruik van de giften, worden de beschikbare middelen in principe aangewend 
voor andere erfgoedrekeningen van Herita. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij Herita. 
Uiteraard wordt in overleg met de betrokken aanvrager gezocht naar de best mogelijke 
aanwending van de middelen. In geen geval worden de financiële middelen afkomstig van giften 
overgemaakt aan de persoon of aanvragende organisatie zelf. 

 

 

 

 

 

1 Herita houdt 5 % van de middelen af, met een minimum van € 50 per jaar. Voor rekeningen met een grote jaarlijkse 
opbrengst verlaagt Herita de beheerskosten gradueel: Bij een schijf tussen € 50 001 - 100 000 wordt 4% aangerekend; Bij 
een schijf boven € 100 001 wordt dit verlaagd naar 3%; Bij een gift vanaf €20 000 is de beheerskost beperkt tot € 1 000 euro 
per gift. De eventuele intresten op de erfgoedrekening komen toe aan Herita. 
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Fase 5: De Belastingsvermindering 
Herita bezorgt alle schenkers (vanaf giften van € 40 per kalenderjaar) begin maart van het 
kalenderjaar volgend op de schenking een fiscaal attest dat in overeenstemming is met de 
richtlijnen die door de FOD Financiën worden opgelegd. De donateurs krijgen 45% van hun gift 
terug in de vorm van een belastingsvermindering. Als één persoon verschillende giften 
overmaakt, worden die samengevoegd en ontvangt hij één attest voor het totale bedrag. 
Stortingen waarvoor geen attest werd afgeleverd omwille van een vermoeden van tegenprestatie 
(bv. mededeling ‘Lidgeld’ bij storting) worden aan de contactpersoon van het project gemeld 
maar worden niet teruggestort naar de donateur. Storting van een gift op 31 december kan om 
bancaire reden geregistreerd worden als een gift van het jaar nadien, waardoor het fiscaal attest 
pas twee jaar later overgemaakt wordt aan de donateur. 

 

De oude molen van Betekom 
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Controle 
 

Controle op de boekhouding 
Herita heeft zich door de erkenning als instelling die fiscale attesten mag uitreiken, akkoord 
verklaard met een permanent controlerecht door de FOD Financiën. Bij deze controles wordt niet 
alleen de boekhouding van Herita nagekeken, maar ook de boekhouding van de aanvragers die 
het project hebben aangevraagd. Om aan deze voorwaarden in de praktijk te voldoen, wordt op 
de maatschappelijke zetel van Herita van elk project een digitaal dossier bijgehouden waarin, 
behalve informatie over het project, ook de goedgekeurde jaarrekening van het afgelopen 
boekjaar van de aanvrager zit, samen met de begroting van het lopende boekjaar. De 
jaarrekening en de begroting dienen jaarlijks uiterlijk 15 juli aan Herita bezorgd te worden. In het 
startjaar van het project wordt de begroting van de aanvrager uiterlijk op het moment van de 
projectaanvraag aan Herita bezorgd. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan 
de overeenkomst tussen Herita en de aanvrager worden stop gezet. De op dat ogenblik 
beschikbare middelen blijven eigendom van Herita. 

 

Controle op de uitvoering van het project 
De aanvrager verbindt zich ertoe alle informatie over het project - ook tijdens de verdere 
ontwikkeling ervan - ter beschikking te stellen van Herita. Herita kan controles uitoefenen of laten 
uitoefenen ten einde na te gaan of het project conform de regels van de kunst uitgevoerd wordt. 
De aanvrager verbindt zich ertoe dergelijke controles toe te staan en te faciliteren. De aanvrager 
stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de werken en een bewijs van 
registratie kunnen voorleggen. Het onderzoek naar de geldigheid van de registratie en de controle 
ervan tijdens de uitvoering van de werken zijn ten laste van de aanvrager. Als in de loop van het 
project vragen rijzen over de deskundigheid van de uitvoering, wordt in onderling overleg een 
oplossing gezocht. Zolang die oplossing niet is uitgewerkt, worden geen invorderingsstaten 
uitbetaald. 

Herita evalueert op regelmatige basis de stand van zaken van het project. Indien nodig vindt een 
overleg plaats tussen de aanvrager en Herita. Dit overleg heeft tot doel het project te evalueren, 
desgevallend bij te sturen en de toekomstige werking te optimaliseren. 
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Beëindiging 
Nadat het project beëindigd werd, eindigt de overeenkomst. De eventueel op dat ogenblik nog 
beschikbare middelen op de erfgoedrekening kunnen na akkoord van Herita worden aangewend 
voor een ander project dat in overleg met de aanvrager wordt gekozen. In de overeenkomst 
worden de voortijdige beëindiging-mogelijkheden voor beide partijen duidelijk omschreven.  

In geval van misbruik (o.a. fiscale fraude), niet naleven van de voorwaarden en afspraken of bij 
andere ernstige of herhaaldelijke problemen, kan Herita de overeenkomst eenzijdig opzeggen na 
evaluatie en overleg met de aanvrager. Daarbij wordt rekening gehouden met een opzegtermijn 
van één maand. De reeds verzamelde middelen blijven eigendom van Herita. Herita beslist over 
de verdere aanwending van de ingezamelde middelen.  

Ook de aanvrager kan de overeenkomst opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 
1 maand. De reeds verzamelde middelen blijven eigendom van Herita. Herita beslist over de 
verdere aanwending van de ingezamelde middelen.  

Houdt de aanvrager op te bestaan, dan blijven de verzamelde middelen eigendom van Herita. 
Herita beslist over de verdere aanwending van de ingezamelde middelen.  

De aanvrager mag het erfgoed niet vervreemden (verkopen, schenken, ...) binnen een termijn van 
tien jaar na afsluiting van de erfgoedrekening, behoudens schriftelijk akkoord van Herita. Herita 
wil hiermee het speculatief en oneigenlijk aanwenden van giften vermijden. Indien de termijn van 
tien jaar niet kan worden nageleefd, moet de aanvrager per volledig jaar dat niet verstreken is 
van de termijn van tien jaar een tiende van de aangewende middelen terugbetalen aan Herita. 
Herita beslist over de verdere aanwending van die terugbetaalde middelen. 

 

Waarom een erfgoedrekening openen bij 
Herita? 

▪ Herita spitst zich sinds 22 oktober 2002 als enige in Vlaanderen voor 100% toe op 
erfgoedrekeningen 

▪ Herita opent een uniek rekeningnummer, alleen voor jouw project. Verkeerde stortingen 
zijn dus uitgesloten.  

▪ Herita beschikt over diverse communicatiekanalen (website, nieuwsbrieven, sociale 
media) en een ruim ledenbestand. Daardoor krijgt jouw project meteen promotie en 
zichtbaarheid naar een grote groep potentiële donateurs, die sowieso een hart voor 
erfgoed hebben. 

▪ De aangeboden belastingvermindering voor donateurs werkt stimulerend voor uw 
giftenwerving 
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▪ Herita biedt de erfgoedrekeningen aan binnen een ruimere dienstverlening op jouw maat: 
delen van kennis en expertise op vlak van fondsenwerving, communicatie, 
publiekswerking enz. We nemen dit op vanuit een partner- schap en bekijken samen hoe 
we jouw werking kunnen versterken. 

 

Contact 
Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Herita via leonard.adriaen@herita.be en wij 
helpen u graag verder met uw erfgoedproject. 

Bekijk hieronder alvast onze Checklist en de FAQ om na te gaan of jouw project in aanmerking 
komt.

 

De Lierse Jezuïetenkerk en de herbestemming tot een concertruimte. 

 

 

 

mailto:leonard.adriaen@herita.be
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Checklist 
Voldoet mijn project? 

Het project gaat over erfgoed (onroerend of roerend en immaterieel in 
onroerenderfgoedcontext), al dan niet beschermd 

 

Het project gaat over verwerving, onderzoek, beheer of ontsluiting  

Het project bevat een luik publiekswerking  

Het project is niet-commercieel  

Het project gaat niet over de dagelijkse of basiswerking van de aanvrager  

Het project is duidelijk gedefinieerd (doelstellingen, betrokkenen, …)  

Het project is duidelijk afgebakend in tijd en ruimte  

Voldoet mijn dossier? 

Het digitale aanvraagformulier is volledig ingevuld:  

Het project is duidelijk en gedetailleerd omschreven (enkel facturen die in deze 
omschrijving passen, kunnen later uitbetaald worden!) 

 

De projectbegroting is ingevuld  

Alle bijlagen zijn toegevoegd:  

* statuten of ander document met doelstellingen van de rechtspersoon   

* schriftelijk en ondertekend mandaat van de contactpersoon  

* toestemming van de eigenaar  

* jaarrekening vorig boekjaar  

* begroting lopende jaar  

* minstens 3 foto's vrij van gebruiksrecht  
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Het aanvraagformulier is gedateerd en manueel ondertekend  

Het aanvraagformulier wordt aan Herita bezorgd  

Hoe aanvaardt Herita een dossier? 

Herita bevestigt ontvangst van het aanvraagdossier 

Herita beoordeelt het aanvraagdossier 

Indien Herita het project aanvaardt: 

* Herita opent een erfgoedrekening bij de bank 

* beide partijen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst 

* Herita bevestigt formeel de start van de erfgoedrekening 

 

Hoe aanvaardt Herita een dossier? 

Giftenwerving 

Elke communicatie en/of briefwisseling m.b.t. de erfgoedrekening wordt voorafgaand 
aan de verspreiding bezorgd aan Herita 

Elke vermelding van het erfgoedrekeningnummer moet vergezeld zijn van het logo van 
Herita 

Op jaarbasis moet er minstens € 750 geworven worden 

Elke vermelding van het erfgoedrekeningnummer moet vergezeld zijn van volgende 
mededeling 'Voor giften op dit rekeningnummer ontvangt u een fiscaal attest vanaf € 
40 per kalenderjaar.' 

Giften die in aanmerking komen voor een fiscaal attest 

Giften zijn onherroepelijk 

Giften mogen geen tegenprestatie (lidmaatschap, abonnement, tickets,...) doen 
vermoeden 

Giften bedragen minimaal € 40 per kalenderjaar (kan in verschillende stortingen) 
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Giften zijn gestort vanaf een bankrekening (de eigenaar van de bankrekening krijgt het 
fiscaal attest) 

Herita als logistieke en ondersteunende partner 

Herita beheert de erfgoedrekening 

Herita faciliteert een opvolging van de erfgoedrekening door de contactpersoon van de 
partner 

Herita reikt de fiscale attesten uit in het volgend kalenderjaar 

Herita hanteert een beheersvergoeding van 5%, 4% of 3% van de stortingen,  minstens € 
50 per jaar en in januari verrekend voor het voorbije kalenderjaar 

 Herita is begunstigde van eventuele rente op de erfgoedrekening 

Herita stort geen enkele storting op de erfgoedrekening terug 

Fiscale attesten 

Attesten worden gebundeld per schenker 

Attesten worden verzonden begin maart volgend op het aanslagjaar waarin de gift 
gedaan werd 

Aanwending van de giften 

Giften worden enkel aangewend indien het dossier in orde is en blijft 

Elke factuur of invorderingsstaat is geadresseerd aan de rechtspersoon van de 
aanvrager en is gerelateerd aan het specifieke project (geen basiswerking) 

Facturen of invorderingsstaten worden enkel betaald mits voldoende saldo op de 
erfgoedrekening 

Enkel een kopie van de factuur of invorderingsstaat worden ter betaling bezorgd aan 
Herita 

Facturen of invorderingsstaten worden binnen 10 werkdagen na ontvangst betaald door 
Herita 

Controle 

De contactpersoon bezorgt alle nodige informatie m.b.t. het verloop van het project aan 
Herita 



INHOUD 

 

 

herita.be 15 

Medewerkers van Herita krijgen toegang tot het erfgoed en het project in uitvoering 

Jaarlijkse boekhoudkundige verplichtingen 

De contactpersoon legt op verzoek transparante documenten voor 

De invorderingsstaten vermelden geen andere financieringskanalen 

De contactpersoon bezorgt jaarlijks een goedgekeurde jaarrekening van het voorbije 
boekjaar aan Herita 

De contactpersoon bezorgt jaarlijks een goedgekeurde begroting voor het lopende of 
volgende boekjaar aan Herita 

Beëindiging van de overeenkomst 

De erfgoedrekening eindigt wanneer het project gerealiseerd is 

De aanvrager bezorgt vorderingsstaten gerelateerd aan het goedgekeurde project om 
de middelen op de erfgoedrekening op te gebruiken 

De erfgoedrekening wordt eenzijdig stopgezet door Herita wanneer de aanvrager zich 
niet houdt aan de voorwaarden en afspraken 

De erfgoedrekening wordt eenzijdig stopgezet door Herita wanneer de aanvrager 
handelingen stelt of in gebreke blijft waardoor Herita haar erkenning dreigt te verliezen 

De erfgoedrekening kan opgezegd worden door één van beide partijen mits een 
opzegtermijn van 1 maand 

Resterende financiële middelen op de erfgoedrekening blijven eigendom van Herita na 
definitieve beëindiging van het project en worden niet overgemaakt aan de aanvrager 
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FAQ 
Aanvrager en project 

Kunnen aanvragers uit Brussel, Wallonië of het buitenland ook een erfgoedrekening openen 
bij Herita? 
Herita focust op erfgoedprojecten in Vlaanderen, maar interessante projecten uit een ander 
gewest kunnen juridisch ook. Wat betreft roerend en immaterieel erfgoed is er geen verschil 
tussen Brussel en Vlaanderen (gemeenschapsmaterie). Projecten buiten België zijn niet zinvol 
omdat de aanvrager, donateurs en leveranciers dan 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 je unieke code op het rekeningnummer behouden als het van de vzw naar de 
kerkfabriek overgaat? 
Neen. Herita koppelt de rekeningcode aan de rechtspersoon, zodat er geen verkeerde stortingen 
kunnen gebeuren. Verandering van rechtspersoon impliceert verandering van rekeningcode. Dat 
is ook transparanter naar donateurs toe. Een rechtspersoon kan wel meerdere en opeenvolgende 
projecten hebben, waarbij dezelfde rekeningcode behouden blijft.  
 
Mag er een evenement gefinancierd worden met de erfgoedrekening? 
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, enzovoort. 
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 
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rekening mee dat de fiscus basisonderhoud kan beschouwen als basiswerking van een 
organisatie. De uitgaven daarvoor 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 bijvoorbeeld 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. Let wel op, fiscale 
attesten mogen niet uitgereikt worden om particuliere eigenaren te verrijken.    
 
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 erfgoedrekening, mogen we daar 
dan een vrije gift voor vragen? 
Giften via de erfgoedrekening 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 dat wordt door de fiscus beschouwd 
als een tegenprestatie voor de gift.  
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Fondsenwerving 

 
Wanneer begint het jaar waarin we minimum € 750 aan fondsen moeten werven? Als we in 
oktober een erfgoedrekening openen, is dat dan voor 365 dagen, of tot eind dat jaar?  
De € 750 per jaar wordt berekend per kalenderjaar. Alleen als de erfgoedrekening laat in het 
kalenderjaar van start gaat, wordt dit soepeler bekeken.   
 
Wat gebeurt er als we de 750 euro niet halen? 
Een erfgoedrekening wordt nooit zomaar stopgezet. De aanvrager dient tijdig aan te geven dat 
het minimumbedrag niet zal worden gehaald. Een voorbeeld: een project start in september 2023. 
In juni 2024 zou al duidelijk moeten zijn of het minimumbedrag voor dat jaar gehaald wordt of 
niet. Indien niet, sluit Herita de rekening formeel af bij berekening van de beheersvergoeding in 
januari 2025, op basis van de volledige resultaten van 2024, tenzij het project of de 
fondsenwervingscampagne aantoonbaar wordt bijgestuurd. Dit gebeurt steeds in overleg.    
 
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 erfgoedrekening, met onder meer een begeleiding door Herita in functie van de opstart.  
 
Als vereniging die de erfgoedrekening opende een van hun medewerkers, leden of bestuurders 
persoonlijk 500 euro geeft en die stort het vervolgens door op de erfgoedrekening: 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 te doen voor een van de erfgoedrekeningen.   
 
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. 
Erfgoedrekeningen van Herita zijn bedoeld als 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 392.200 euro (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2022).  
 
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 aan giften op jaarbasis. En een maximum: 5 % van het belastbaar 
inkomen na de zogenaamde 'eerste bewerking' met een maximum van € 500.000 (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 (na de eerste bewerking). Voor een gift van € 1.500 
kan de vennootschap maximaal € 1.250 'fiscaal' gebruiken. De andere € 250 zal als verworpen 
uitgave bij de winst worden geteld. 
 
Kan een (duo)legaat geschonken worden via een erfgoedrekening van Herita?    
Neen. Legaten en duo-legaten kennen een aparte regelgeving. Herita zelf of een andere erkende 
organisatie kan wel begunstigde zijn van een (duo)legaat. Sinds 1 juli 2021 bestaat het fiscaal 
voordeel van het duolegaat ook niet meer in Vlaanderen. 
 
Wat gebeurt er met giften als een project uiteindelijk niet wordt gerealiseerd? 
Er zijn drie mogelijkheden:  

• Overdracht naar een ander project van dezelfde aanvrager, mits goedgekeurde  
projectaanvraag. 

• Schenking aan een andere erfgoedrekening van Herita.   
• Schenking aan Herita vzw.  
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Communicatie met Herita 
 
Onze penningmeester en/of secretaris is gewijzigd. Hoe moeten wij dit melden?  
Interne wijziging van functies zijn een interne zaak voor de partner. Alleen als de officiële 
contactpersoon voor de erfgoedrekening 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 erfgoedrekening.      
 
Aan wie bezorgen we de facturen voor uitbetaling?  
Stuur een digitale kopie van de factuur per email naar boekhouding@herita.be met vermelding 
van het projectnummer. De originele factuur bewaar je zelf voor de eigen boekhouding. 
 
 


