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Filantropische stichtingen vervullen een belangrijke
ondersteunende rol in het overwinnen van de
corona-crisis
Brussel, woensdag 15 april 2020. – De Belgische Federatie van Filantropische
Stichtingen (BFFS) en haar leden staan in de frontlinie om het land uit de crisis
te helpen die door de COVID-19-epidemie is veroorzaakt. Of ze nu wel of niet
actief zijn in de onderzoeks- en gezondheidssector dragen de stichtingen met
hun activiteiten ten gunste van het algemeen belang bij aan het verzachten van
de gevolgen van de gezondheids-, economische en sociale crisis.
Als professionele organisatie die meer dan 120 stichtingen van openbaar nut en private
stichtingen met belangeloze doelstellingen vertegenwoordigt wil de BFFS het publiek en de
Belgische autoriteiten wijzen op het belang van het behoud van een sterke filantropische
sector om de huidige crisis te boven te komen:
•

Private initiatieven die door stichtingen worden gesteund, vormen een
essentiële aanvulling op de maatregelen van de autoriteiten ter bestrijding
van de epidemie en de gevolgen ervan. Dankzij hun flexibele structuur en de
steun van particuliere donoren zijn filantropische stichtingen in staat om in tijden van
crisis snel en flexibel op te treden, zoals verschillende recente initiatieven hebben
aangetoond, met name gericht op het verlenen van logistieke steun aan
gezondheidspersoneel (bv. door het vervaardigen van maskers en overmaskers), het
versnellen van wetenschappelijke onderzoek, en het steun aan de bevolkingsgroepen
die het meest kwetsbaar zijn voor de epidemie (bv. ouderen, zieken, migranten). Alleen
de gecombineerde inspanningen van de filantropische sector, het maatschappelijk
middenveld en de overheden kunnen ons in staat stellen het hoofd te bieden aan
grootschalige crises.

•

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zijn de stichtingen vastbesloten
om solidariteit en flexibiliteit te tonen ten opzichte van projectleiders en
partners in het veld. Als ondertekenaar van de Europese Verklaring European
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Philanthropy Statement on COVID-19 sluit de Belgische Federatie van Filantropische
Stichtingen zich aan bij de inspanningen van haar buitenlandse collega's om ervoor te
zorgen dat verenigingen en actoren op het terrein niet verstoken blijven van
financiering vanwege moeilijkheden bij het vervullen van de toekenningsvoorwaarden
die zouden worden veroorzaakt door nood- en beheersingsmaatregelen. In een geest
van dialoog en partnerschap zijn de stichtingen vastbesloten praktische oplossingen te
vinden om projecten die momenteel met uitvoeringsproblemen te kampen hebben, te
kunnen voortzetten door de aanvankelijk geplande termijnen en financiering aan te
passen.
•

Tot slot wil de BFFS de aandacht van de autoriteiten vestigen op het belang
van een passend wettelijk en fiscaal kader om een sterke, gezonde en
evenwichtige filantropische sector in stand te houden. In tijden van crisis
hebben zowel particuliere als publieke middelen de neiging te verschuiven naar
dringende behoeften, soms ten koste van andere gebieden van openbaar belang die ook
op lange termijn van essentieel belang zijn. Sommige stichtingen die een beroep doen
op donaties verwachten een sterke daling van de inkomsten in 2020. Zonder afbreuk
te doen aan het bestaande kader, met name wat betreft de fiscale goedkeuring van de
aftrekbaarheid van giften wil de BFFS benadrukken dat het belangrijk is dat
filantropische stichtingen kunnen blijven profiteren van een fiscaal stimulerend kader,
zelfs in het geval van een tijdelijk gebrek aan evenwicht tussen hun kosten en hun
inkomsten.

Het einde van de periode van opsluiting zal helaas niet het einde van de crisis betekenen.
Hoewel het nog steeds moeilijk is om de economische en maatschappelijke impact van de
COVID-19-crisis in te schatten, staan de Belgische filantropische stichtingen klaar om hun
verantwoordelijkheid te nemen door meer dan ooit de waarden van solidariteit,
menselijkheid en transparantie te verdedigen die hen dagelijks leiden.
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