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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! 

 

Lid worden van Herita kan alvast via: https://www.herita.be/nl/word-lid 
 

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). 
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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 

▪ 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. 
 

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). 

 

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. 
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“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. 

Valt uw project binnen de voorwaarden of heeft u interesse om een project op te starten? Laat 
het ons dan zeker weten via leonard.adriaen@herita.be en dan bespreken we de mogelijkheden.  

 

Raadpleeg onze website: https://www.herita.be/nl/erfgoedrekening 

 

mailto:leonard.adriaen@herita.be
https://www.herita.be/nl/erfgoedrekening
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mogelijkheden. 

Afbeelding: De Donjon Ter Heyden 


