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1. Sponsoring of mecenaat? 
 
Sponsoring wordt steeds gezien als een commerciële activiteit. Jij voert namelijk reclame voor een 
commerciële firma. De afspraken en voorwaarden van de sponsoring worden vastgelegd in een 
sponsoringovereenkomst. 
 
Een voorbeeld van sponsoring is: een lokale handelaar is bereid te betalen voor een commerciële 
inlassing in een boekje dat de afdeling uitgeeft. 
 
Mecenaat daarentegen is een belangeloze gift zonder tegenprestatie. 
 
Een voorbeeld van mecenaat is: een lokale supermarktuitbater schenkt de plaatselijke afdeling een 
aankoopbon van 100 euro voor de aankopen van het komende kerstfeestje. 
 
 

2. Fiscale gevolgen van sponsoring 
 
Voor de donateur 
Sponsorgelden zijn in principe en onder voorwaarden fiscaal aftrekbare professionele kosten (door het 
sponsorend bedrijf). Hiervoor moet de ontvanger (de afdeling) een factuur uitschrijven en dat laatste is 
juridisch onmogelijk voor een feitelijke vereniging die niet over een BTW-nummer beschikt. Een lid van 
de afdeling kan voor ontvangst handtekenen maar geen factuur uitschrijven in naam van de afdeling. 
 
Een feitelijke vereniging kan op zich ook geen contracten afsluiten. Elk lid moet mee ondertekenen, 
waardoor elk lid ook aansprakelijk is in het geval de afspraken uit het contract niet nageleefd worden. 
 
Publiciteit maken is een BTW-handeling. Onze afdelingen zijn daarom niet in de mogelijkheid 
om fiscaal aftrekbare sponsoringovereenkomsten aan te gaan. 
 
Anders gesteld: een handelaar kan akkoord gaan met publiciteit in ruil voor een sponsorbedrag ten 
gunste van de afdeling. De afdeling kan een ontvangstmelding handtekenen, maar de handelaar zal 
de kosten nooit fiscaal aftrekbaar kunnen stellen bij gebrek aan een factuur die de afdeling hem niet 
kan bezorgen. 
 
Voor de afdeling 
De leden van de vereniging kunnen als ontvanger van sponsorgelden wel persoonlijk belast worden. 
Het kan dan zijn dat het sponsorende bedrijf je een fiscale fiche (281.50) bezorgt. Vaak zal het zo'n 
vaart niet lopen, maar in principe word je op deze bedragen belast als 'diverse inkomsten'. 
 
Je beperkt daarom best het ontvangen bedrag om fiscale gevolgen te vermijden. 
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3. Fiscale gevolgen van Mecenaat 
 
Voor de donateur 
Mecenaat wordt in juridisch jargon ook wel Vrijgevigheden genoemd, in mensentaal: een gift. 
Mecenaat ten gunste van een feitelijke vereniging is sowieso nooit fiscaal aftrekbaar voor de 
schenker. 
 
Voor de afdeling 
Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan daardoor geen giften of legaten 
ontvangen. Het is steeds een lid van de feitelijke vereniging die de gift in ontvangst neemt. 
 
Net zoals bij sponsoring kunnen de leden van de vereniging als ontvanger van sponsorgelden wel 
persoonlijk belast worden. Het kan dan zijn dat de schenker je een fiscale fiche (281.50) bezorgt. 
Vaak zal het zo'n vaart niet lopen, maar in principe word je op deze bedragen belast als 'diverse 
inkomsten'. 
 
Je beperkt daarom best het ontvangen bedrag om fiscale gevolgen te vermijden. 
 


