
Giftenvloeienvooralnaarmensen
innoodenslachtoffersvanrampen

ERIKA RACQUET

Altijdgoedvoorhilariteit: aanvrien-
denof collega’svragenhunrijbewijs
eens boven te halen en het fotootje
te tonen.Zekeralsdehouders intus-
sen pakweg 40 jaar of ouder zijn,
kan je haast een quizje spelenmet
die foto’swaaropvelennogmethun
puurste net-volwassen-kopje staan.
Zomoeilijkwordt het somsomalle
gezichten te herkennen.
Eerder dezeweekwerd bekend-

gemaaktdatnogalwatbuitenland-
sepolitiedienstenu lievernietmeer
zien aankomen met een oud Bel-
gisch rijbewijs van voor 1989, dat
nog niet volgens het ‘Model van de
Europese Gemeenschappen’ is - als
hetwel zo is, staatdatopdevoorzij-

de vermeld. Hoewel het rijbewijs in
principenoggeldig is,komenersig-
nalen datmensen er in het buiten-
land in de problemen mee raken.
Buitenlandse politieagenten her-
kennen bijvoorbeeld niet het oude
Belgische systeemomeen gaatje te
maken naargelang de voertuigen
die men mag besturen.Wie een
gaatje heeft bij C (vrachtwagen),
heeft een rijbewijs dat ook geldig is
voor A (motor) en B (personen-
wagen),maar dat blijkt in het bui-
tenland aanleiding te geven tot
discussies en somshoge boetes.
Het rijbewijs bij degemeente in-

ruilen voor een nieuw exemplaar
vermijdt problemen. Het kost 20 à
25 euro. De nieuwe rijbewijzen in
bankkaartvormzijnnietmeeronbe-
perkt geldig zoals het papieren
exemplaar dat u misschien nog in
uwportefeuillehebt. Zehebbeneen
geldigheidsduur van tien jaar.
Maarookalsuniet inhetbuiten-

land hoeft te zijn of niet van plan

bent buiten België een voertuig te
besturen,danmoetuvolgensdewet
inprincipeuwoudeexemplaar ver-
vangen wanneer de foto niet meer
gelijkend is.Uwordtgeacht zelf dat
initiatief tenemen,watweinigen lij-
ken te weten. Een politieagent kan
er u bij een controle eenwaarschu-
wing voor geven.
Rijbewijs indewasmachineof in

de bek van uw hond gesukkeld?
Ook als het beschadigd is of (deels)
onleesbaargeworden,moetuhet la-
tenvervangen.Hetoudeexemplaar
levert u in.

Diefstal
Hebt u een nieuwdocument nodig
omdat het vorige is gestolen of ver-
loren, dan moet u een attest van
aangifte van verlies of diefstalmee-
nemenwanneer u het nieuwe gaat
aanvragen. Heeft een buitenlandse
overheid uw rijbewijs ingetrokken,
dan moet u daarvan eveneens een
attestkunnenvoorleggen,waarin is

aangegevendatugeenrijbewijs van
het betrokken land in ruil kreeg.
Zulke attesten gelden zeker niet als
vervanging vanuw rijbewijs.
Idem voor uw identiteitspapie-
ren.Uwidentiteitskaartmoetniet

alleen vervangenworden
wanneer de geldigheids-
periode ervan verstrijkt,
maar ookwanneer de foto
niet meer gelijkend is of
wanneer de kaart bescha-
digd is. Andere redenenom
een identiteitskaart temoe-
ten vervangen, zijn onder
meereennaamsverandering,
diefstal of verlies, een ge-
slachtsveranderingofdewens
de kaart in een andere taal te
verkrijgen. Los daarvan kunt u

nogaltijd zelf besluiteneennieuwe
kaart te vragen.
Dekaartmoetwordeningeleverd

bij vervanging,bijhetoverlijdenvan
dehouder of alsmenniet langer de
Belgische nationaliteit heeft.

Nog een oud rijbewijs op zak?
Misschien moet u toch maar
eens toegeven dat u er geen 18
meer uitziet, en uw documenten
vernieuwen.
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De onafhankelijke stichting
Donorinfo publiceert een
barometervande financiële
toestand van de liefdadig-
heidssector.De studiebevat
een representatief staal van

236 verenigingen die in 2013 in totaal voor
782miljoeneuroaaninkomstenkregen. Iets
minder dande helft, 44 procent of 342mil-
joen euro om concreet te zijn, van die in-
komsten is afkomstig van giften van parti-
culieren en bedrijfsmecenaat. Legaten,
sponsoringenandereopbrengstenstaan in
voor 19 procent. Overheidssubsidies verte-
genwoordigendeoverige37procentvande
inkomsten.MaarvolgensDonorinfo.bezijn
ze essentieel omde lonen en de algemene
kosten tekunnenfinancieren, aangeziende
236 verenigingen in 2013 samen 34 procent
van hunuitgaven besteedden aan bezoldi-
gingen, goed voor 251miljoen euro.
In vergelijkingmet 2012 steeg de privé-

financieringmet13procent.Aanwelkesoort
verenigingengevendeBelgenhet liefsthun
centen?
■ 40procentwerdgestortaanhumanitaire
organisaties die hulp verlenen in noodsi-
tuaties.
■ 39 procent gaat naar organisaties die
mensen zonder papieren, asielzoekers en
vluchtelingen bijstaan; het gaat vooral om
noodhulp aan slachtoffers van rampen.
■ 22procentwerdopgehaalddoor vereni-
gingen die kinderen en jongeren helpen.
Dat is weinig in verhouding tot het aantal
betrokken verenigingen.
■ 14procentwerd ingezamelddoor67ver-
enigingenactief indeonderwijssector.Vier
vijfde van diemiddelen (voornamelijk pri-
végeld)gingnaar52niet-gouvernementele
organisatiesdiehetonderwijs inontwikke-
lingslandenwillen verbeteren.
■ 12procentgaatnaarantigeweld-, vredes-
enmensenrechtenorganisaties.
■ 10 procentwordt ingezameld door ver-
enigingen die recreatieve activiteiten aan-
biedenaanarmen,de rechtenvanvrouwen
en jongemeisjes verdedigenof zich ontfer-
menover gehandicapten.
■Minderdan5procent vande ingezamel-

debedragen isweggelegdvoororganisaties
die zichbezighoudenmetdaklozen,kinde-
ren die in het ziekenhuis zijn opgenomen,
minderbedeelde bejaarden of de toegang
tot huisvesting.
Het totaal is hoger dan 100 procent

omdat sommige verenigingen inmeerdere
categorieën actief zijn.
De analyse van Donorinfo.be ligt in de

lijn van twee analyses diewerden gemaakt
opvraagvandeKoningBoudewijnstichting.
DeBarometer van de Filantropie is geba-
seerd op een rondvraag bij 1.000 Belgen
naarhungeefgedrag.Uitde recentsteversie
daarvan bleek dat de Belg in 2013 ietsmeer
besteeddeaangoededoelendan in2012, en
dat goede doelen met betrekking tot ge-
zondheid enmedischonderzoekhetmeest
in trekwaren, vóórhulpaanminderbedeel-
den enhumanitaire acties.
Daarnaast is er de Barometer van de

Verenigingen, die700verenigingenonder-
vraagt over hun financiële situatie. Daaruit
bleek begin dit jaar danweer dat ruim een
kwart van de verenigingen hun economi-
sche situatie in 2014 achteruit zag gaan. De
onderzochte verenigingen waren gemid-
deldvoordehelftafhankelijkvanoverheids-
subsidies, met nogal wat variatie. Bij de
grote en zeer grote verenigingen staan de
subsidies voor driekwart van hun inkom-
sten,bij dekleine voornetgeen40procent.

Donorinfowerdin2005opgerichtdoorErik
vanBaren,dietoennetuithetbestuurvande
investeringsmaatschappijAckermans&van
Haarenwas gestapt. Verenigingenworden
vermeld als ze aan vier voorwaarden vol-
doen.Zemoetenhulpbiedenaanpersonen
innood, zedoeneenberoepopprivégiften,
ze bezorgen gedetailleerde jaarrekeningen
die ze laten controlerendoor een extern er-
kendcontroleorgaan(bedrijfsrevisor,boek-
houder-fiscalist) énzemoetenzichakkoord
verklarenmetde informatiefichesopgesteld

en gepubliceerd doorDonorinfo. Het gaat
dus niet om het louter verzamelen van fi-
nanciële gegevens,maar omhet valideren
enrapporterendooronafhankelijkeexperts.
Hoekomthetdatermaar240verenigin-

genopde site vermeld staan?Endat enkele
(zeer)grotenamenuitde liefdadigheidssec-
toropde lijstontbreken? ‘Sommigeorgani-
satiesweigeren hungegevensmee te delen
omdat ze vrezen dat het hun werklast zal
verzwaren.We vragen nochtans alleen om
ons hun gedetailleerde rekeningen en het
controleverslagvandierekeningentebezor-
gen.Weverwerkendiegegevenszelf envra-
genaltijdhunakkoordalvorensze tepubli-
ceren’, zegt coördinatrice Pascale Gonda.
‘Maar sommige verenigingenweigeren ge-
woonomonsgedetailleerdeverslagentebe-
zorgenofonzevragentebeantwoorden.’Zij

zijn dus niet te vinden voor transparantie.
‘Endatkomt jammergenoegveelvakervoor
bij grote bekende structuren danbij kleine
verenigingen’, merkt Gonda op. ‘Soms ge-
beurt het dat een vereniging diemiljoenen
euro’sbeheert slechtsenkeleduizendeneu-
ro’s aangeeft voor uitgaven omgiften in te
zamelen.Dieuitgavenwordendusdooreen
andere structuur gedragen. Wanneer we
dan vragen omdat als opmerking opde fi-
chevanDonorinfo temogennoteren,wordt
hetmeestal heel stil aande andere kant. En
bij gebrek aan een antwoord krijgt die ver-
eniging geen vermelding oponze site.’

www.donorinfo.be

700.000Belgenvullen jaarlijkshet
vakje ‘giften’ vanhunbelastingaangifte
in.Maar zijn al die verenigingen
waaraanwegeld stortenbetrouwbaar?
Hoewordenzegefinancierd?Enhoe
bestedenzehun financiëlemiddelen?

40 procent van de giften die Belgen in 2013 deden aan goede doelen ging naar humanitaire organisaties die hulp verlenen in
noodsituaties, zoals Artsen Zonder Grenzen. © HOLLANDSE HOOGTE

STEUN AAN GOED
DOEL LEVERT
FISCAAL VOORDEEL OP
Giften aan een erkende instelling zoals
het RodeKruis of deKoningBoudewijn-
stichting betaalt de fiscus gedeeltelijk
terug. Voorwaarde is dat u een gift van
minimaal 40 euro doet. Zo’n gift geeft
recht op een belastingvermindering
van 45procent, waardoor u 18 euro van
een minimumgift recupereert. U mag
maximaal 10 procent van uw netto-
inkomenfiscaal inbrengen,met een ab-
solute bovengrens van 376.350 euro.

‘Sommigeverenigingenweigerenonzevragen tebeantwoorden’

De stichting Donorinfo publiceert op
haar site de jaarrekeningen van 240 ver-
enigingen. Enkele zeer grote namen
ontbreken op de website omdat ze
weigeren gedetailleerde verslagen te
bezorgen en vragen te beantwoorden.

Nieuwelook?Danookvoor
uwrijbewijsen identiteitskaart

Als u intussen aardig wat
meer rimpels en minder
haar hebt dan de frisse
18-jarige op de foto op uw rijbe-
wijs, is het tijd voor een nieuw document
in bankkaartvorm. © RV


