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De Minister van Financiën 

Persbericht 

 

                                                  Minister Geens versnelt procedure fiscale attesten 

 

In afwachting van de blauwdruk voor een fiscale hervorming stelde Minister Geens op 24 oktober een pakket van 

fiscale vereenvoudigingsmaatregelen voor burger en ondernemingen voor.  Eén van die maatregelen is de 

aanpassing van de procedure voor de  erkenning van culturele instellingen in het kader van de giften. 

Tot 6 maanden snellere erkenning 

De aanpassing van de procedure voor de erkenning is vooral belangrijk voor de sociaal-culturele instellingen. Tot nu 

toe verliep de soms erg lange procedure via een Koninklijk Besluit. Zo kon de wachttijd voor een aanvraag in 2011 

oplopen tot een gemiddelde wachttijd van 21 maanden. Voortaan zal er sneller uitsluitsel kunnen gegeven worden 

aan instellingen over hun aanvraag via een ministeriële beslissing.  De termijn tussen de indiening van de aanvraag 

en de erkenning kan op die manier met zes maanden worden ingekort. 

Quote Geens: “ de procedure voor de erkenning van culturele instellingen was te tijdrovend. Via deze 

vereenvoudiging zal er tot 6 maanden sneller erkend kunnen worden, wat voor de instellingen een belangrijk verschil 

maakt”.  

 

Aantal giften  

Hieronder een tabel die een idee geeft over het aantal erkende instellingen en de uitgekeerde bedragen: 

 NL FR D 

Aantal erkende instellingen  915 1.151 37 

Aantal uitgereikte attesten 862.734 727.634 2850 

Bedrag (in Euro)  137.079.887,97 116.550.933,29 490.750,73 

 

 

 

Woordvoerder:  Davine Dujardin : 02 574 84 08 -  0472 74 94 40 – davine.dujardin@ckfin.minfin.be 
 
Kabinet Koen GEENS, Minister van Financiën 

Wetstraat 12 
1000 Brussel 

Cabinet Koen GEENS, Ministre des Finances 
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HUIDIGE PROCEDURE 

(erkenning door de Koning) 
 

 

 

 

(art. 145
33

, §1, eerste lid, 1°, d, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen - WIB 92) 

 

TOEKOMSTIGE PROCEDURE 

(erkenning, op gezamenlijke basis, door de 

Minister van Financiën en de Minister 

bevoegd voor Cultuur) 
 

(na wijziging art. 145
33

, §1, eerste lid, 1°, d, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen - WIB 92) 

 

 

Vereniging dient aanvraag tot erkenning of nieuwe 

erkenning bij Minister van Financiën 

 

 

 

Dienst Vergunningen (AAFisc) verricht een preliminair 

onderzoek. 

 

 

 

Onderzoek (gelijklopend): 

- lokale taxatiedienst 

- departement Cultuur (Gemeenschappelijk of 

federaal, d.w.z. POD Wetenschapsbeleid) 

met het oog op advies van de bevoegde 

Minister. 

 

 

 

Taxatiedienst: verslag aan Dienst Vergunningen. 

Minister Cultuur: advies aan Minister van Financiën 

(op adres Dienst Vergunningen). 

  

 

 

Dienst Vergunningen verricht eindonderzoek. 

 

Indien gunstig resultaat, wordt vereniging in lijst van 

te erkennen instellingen opgenomen (in de regel 

wordt zo’n lijst 4 maal per jaar opgemaakt). 

 

 

 

 

De lijst wordt naar de AFZ (Administratie van Fiscale 

Zaken) overgemaakt met het oog op het opmaken 

van een ontwerp van KB tot erkenning. 

 

 

 

AFZ legt ontwerp KB, ter advies, aan Inspectie 

Financiën voor. 

 

 

 

 

Vereniging dient aanvraag tot erkenning of nieuwe 

erkenning bij Minister van Financiën 

 

 

 

Dienst Vergunningen (AAFisc) verricht een preliminair 

onderzoek. 

 

 

 

Onderzoek (gelijklopend): 

- lokale taxatiedienst 

- departement Cultuur (Gemeenschappelijk of 

federaal, d.w.z. POD Wetenschapsbeleid) 

met het oog op een co-beslissing van de 

bevoegde Minister). 

 

 

 

Taxatiedienst: verslag aan Dienst Vergunningen. 

Minister Cultuur: co-beslissing aan Minister van 

Financiën (op adres Dienst Vergunningen). 

  

 

 

Dienst Vergunningen verricht eindonderzoek. 

 

Indien gunstig resultaat, legt een ontwerp van 

beslissing, gericht aan de vereniging, aan de Minister 

van Financiën voor. 

 

 

 

 

Minister van Financiën ondertekent en zendt de 

beslissing naar de vereniging toe. 

Tegelijkertijd, zendt hij er een afschrift van aan zijn 

collega van Cultuur.  

 

HIER EINDIGT DE NIEUWE PROCEDURE 

 

Daarmee wordt de tijdspanne tussen de indiening van 

de aanvraag en het verwerven van de erkenning met 

4 tot 6 maanden, soms meer, ingekort.  
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Indien advies IF gunstig is, legt Minister van Financiën 

het ontwerp van KB, ter akkoord, aan Minister van 

Begroting. 

 

 

 

 

Indien Minister van Begroting zich akkoord verklaart, 

legt Minister van Financiën het ontwerp van KB aan 

de Koning voor.  

 

 

 

 

Publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

 

Minister van Financiën meldt de erkenning/nieuwe 

erkenning aan de vereniging (per door hem 

ondertekende brief). 

 

 

JF Piccin 

31/10/2013 
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