
Utilisation logo donorinfo

FR NL UK
QUADRI VERSION STANDARD

QUADRI VERSION SANS BASELINE

NOIR POUR UTILISATION TYPE FAX 

NOIR 

NÉGATIF SANS BASELINE 

NÉGATIF AVEC BASELINE 

NIVEAUX DE GRIS 

Belgische filantropische 
organisaties financieel doorgelicht 

Editie nr.1

Inleiding | 2

Financieel overzicht  
2013 | 3

Evolutie  
 2012 – 2013 | 7

Besluit | 10

Bijlage | 11

Barometer  
Donorinfo 2015

http://www.donorinfo.be


Barometer Donorinfo 2015 | 2

Inleiding
Donorinfo is een stichting van openbaar nut die zich speci-
aliseert in financiële transparantie van filantropische orga-
nisaties die personen in nood helpen, in België of elders. 
De stichting beheert sinds 2005 de website donorinfo.be, 
een gratis platform met objectieve informatie voor ieder-
een die zich wil informeren over de activiteiten en financi-
ele middelen van filantropische organisaties.

Een privé-initiatief, gratis en onafhankelijk
Donorinfo is ontstaan uit een privé-initiatief om de lacune in het aanbod van ob-
jectieve kwaliteitsinformatie over filantropische organisaties in België in te vullen. 
Het onafhankelijk karakter van Donorinfo wordt gegarandeerd doordat er voor de 
financiering van de stichting geen beroep wordt gedaan op privégiften, overheids-
subsidies, sponsoring of lidmaatschapsbijdragen. Donorinfo staat zelf in voor haar 
financiering. Alle diensten die Donorinfo aanbiedt, of het nu voor de filantropische 
organisaties op www.donorinfo.be is of voor het publiek dat de website gebruikt, 
zijn gratis. Donorinfo is uniek in België.

Kwaliteitsinformatie door experts
Donorinfo staat garant voor kwaliteitsinformatie die aan 4 criteria beantwoordt:

Ӏ Nauwkeurigheid: alle gegevens op donorinfo.be zijn voorafgaandelijk aan de 
goedkeuring van de aanvraag en de publicatie, door onafhankelijke erkende con-
troleorganen gecontroleerd. 

Ӏ Coherentie: om vergelijkingen mogelijk te maken, worden de financiële gege-
vens op een coherente manier volgens eenzelfde financieel model, aangepast aan 
de sector, gepubliceerd.

Ӏ Relevantie: om de concrete manier van werken van elke organisatie zo correct 
mogelijk weer te geven, hanteren we bij het opstellen van de financiële fiches en 
de toewijzing aan financiële rubrieken, een definiëring die rekening houdt met het 
type activiteit van de organisatie.

Ӏ Actualiteit: donorinfo.be wordt elke dag geactualiseerd, zodat u er de meest re-
cente financiële gegevens kan terugvinden.

| Mothers for 
Peace vzw.
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Financieel overzicht 2013
 Referentiekader  236 filantropische organisaties online op 31.12.2014 op donorinfo.be   
Eind 2014, stonden er op donorinfo.be 236 organisaties 
online met hun gecontroleerde jaarrekening 2013. 

Elk van deze 236 organisaties voldeed aan de vier basisvoorwaarden: personen in 
nood helpen, een expliciet beroep doen op privégiften, de gedetailleerde jaarreke-
ning, die voorafgaandelijk gecontroleerd werd door een extern erkend controleor-
gaan (bedrijfsrevisor, accountant IAB of boekhouder BIBF) aan Donorinfo bezorgen, 
zich akkoord verklaren met de publicatie van de door Donorinfo opgestelde fiches.

Deze fiches die Donorinfo opstelt, verschaffen tekstuele en financiële uitleg over 
elke filantropische organisatie, volgens een uniforme en een voor een breed pu-
bliek toegankelijke structuur. 

Het financiële model van Donorinfo is grotendeels gebaseerd op het synthetisch 
schema van de Nationale Bank van België (NBB), maar gaat een stap verder door 
het publiceren van details die enerzijds nauw aansluiten bij de realiteit van de 
sector, en anderzijds een antwoord bieden op de informatievraag van schenkers.

Een goed klassement van elke organisatie, per type activiteit of type begunstigde, 
zorgt ervoor dat Donorinfo een precieze sectoranalyse op jaarbasis kan maken 
voor elk van de rubrieken op de financiële fiches. Dankzij haar gegevensbank, die 
over elk van deze organisaties gedetailleerde informatie bevat, kan Donorinfo 
jaarlijks een getrouw beeld opmaken over de financiële toestand van de vereni-
gingensector en haar evolutie in kaart brengen. 

De kernactiviteiten van goede doelen worden hoofdzakelijk 
gefinancierd uit privémiddelen
Uit analyse van de jaarrekeningen 2013 van de filantropische organisaties op do-
norinfo.be blijkt dat 53 % van de uitgaven van de sector besteed wordt aan con-
crete activiteiten ten behoeve van personen in nood en 34 % aan bezoldigingen. 

Donorinfo kan 
een getrouw 

beeld opmaken 
over de financiële 
toestand van de 

verenigingensector.

Kosten 2013  Totaal = 742.799.883 € (1oo%)

Opbrengsten 2013  Totaal = 781.942.933 € (1oo%)

 52.7% Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen 391.763.279 €

 33.9% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 251.468.349 € 

 5.1% Algemene kesten excl. bezoldigingen 38.171.244 € 

 3.7% Andere kosten 27.580.869 € 

3.1% Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen 23.189.125 €

 1,5% lnformatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen 10.627.018 €

43.7% Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 341.768.231 €

37,1% Overheidssubsidies 289.910.884 €

7% Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 54.387.570 €

5,9% Andere opbrengsten 46.029.652 €

5,2% Legaten 40.648.791 €

1,1% Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 9.197.804 €

Kosten 2013  Totaal = 742.799.883 € (1oo%)

Opbrengsten 2013  Totaal = 781.942.933 € (1oo%)

 52.7% Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen 391.763.279 €

 33.9% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 251.468.349 € 

 5.1% Algemene kesten excl. bezoldigingen 38.171.244 € 

 3.7% Andere kosten 27.580.869 € 

3.1% Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen 23.189.125 €

 1,5% lnformatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen 10.627.018 €

43.7% Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 341.768.231 €

37,1% Overheidssubsidies 289.910.884 €

7% Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 54.387.570 €

5,9% Andere opbrengsten 46.029.652 €

5,2% Legaten 40.648.791 €

1,1% Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 9.197.804 €Bron: donorinfo.be, 2015
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57  % van de financiële middelen waarover deze organisaties beschikken, is af-
komstig uit privéfinanciering1 en 37 % uit structurele- of projectsubsidies die door 
de overheid zijn toegekend. Samen stellen deze organisaties 4507 werknemers 
in Voltijdse Equivalenten (VTE) te werk, en kunnen ze rekenen op de steun van 
22.266 vrijwilligers.

De financiële structuur van de organisaties varieert in functie van de grootte en 
type activiteit van de organisatie. De zeer kleine organisaties zijn voor hun finan-
ciering nagenoeg volledig afhankelijk van privémiddelen, de zeer grote zijn meer 
afhankelijk van subsidies voor wat betreft een deel of het geheel van hun werking 
en bezoldigingen. Maar dit geldt niet voor elke organisatie. Voor meer precieze 
gegevens per organisatie verwijzen wij naar de individuele fiches op donorinfo.be. 

De Belg tekent present voor humanitaire crisissen
2013 kende twee grote humanitaire catastrofes: de oorlog in Syrië en de tyfoon 
Hayian in de Filipijnen (november 2013). Humanitaire organisaties actief op het 
terrein, lanceerden een oproep tot steun aan de Belgische bevolking. Het grote 
publiek tekende present. In totaal  ging 40 % van de opbrengsten in 2013 naar 
humanitaire organisaties op donorinfo.be, waarvan het grootste deel uit privéfi-
nanciering bestond.  

Onderwijs en didactische ondersteuning: een duidelijk onderscheid 
tussen Noord en Zuid 
De 67 organisaties op donorinfo.be die zich inzetten voor onderwijs en didactische 
ondersteuning zijn halen slechts 14 % van de opbrengsten 2013 binnen. 80% van 
deze middelen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit privéfinanciering, gaat naar de 
52 organisaties die de toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden (het Zuiden) 
willen verbeteren. 72 % van het totale budget van deze organisaties gaat naar 
de realisatie van de doelstelling (organisatie van onderwijs, bouw, onderhoud en 
renovatie van gebouwen en klaslokalen, maaltijden voor de leerlingen en het be-
talen van de bezoldigingen van lokale leerkrachten).

De rest van de financiële steun gaat naar een vijftiental organisaties, actief in Bel-
gië op vlak van begeleiding en onthaal van kwetsbare jongeren, gehospitaliseerde 
kinderen en kinderen met een handicap. Het gros van deze organisaties heeft 
bezoldigd personeel in dienst en beschikt over aangepaste infrastructuur. 79 % 
van hun middelen gaat naar werkingskosten en bezoldigingen, 78 % van hun in-
komsten bestaat uit overheidssubsidies.

1: Privégiften, bedrijfsmecenaat, legaten, opbrengsten uit activiteiten of dienstverleningen aan begunstigden.
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Aandeel per financiële rubriek vs  
totaal kosten en opbrengsten 2013 N

Activiteiten en 
sensibilisering 

van het publiek

Algemene 
kosten en 

bezoldigingen
Kosten Privé 

financieringen
Overheidsfinan-

cieringen Opbrengsten

Per thema % % € % % €€

Sociaal welzijn 
(begeleiding, onthaal, ondersteuning) 94 36 58 201 863 614 45 50 209 446 418

Onderwijs en didactische ondersteuning 67 61 36 105 240 281 60 37 107 967 943 

Professionele opleiding/Expertiseoverdracht 52 41 53 67 349 510 56 38 73 426 916 

Recreatieve activiteiten 
(sport, vrije tijd, cultuur) 51 45 50 132 133 646 33 53 132 651 848 

Gezondheid en wetenschappelijk onderzoek 46 55 41 179 139 823 48 40 184 500 060 

Opvang en accommodatie 39 24 71 89 658 476 28 68 90 985 641 

Voedselzekerheid 28 62 34 95 661 175 40 58 97 006 274 

Geweldpreventie, vrede,  
rechten van de mens 22 69 29 96 206 935 37 60 97 133 633 

Ontwikkelingshulp  
(gezondheid, onderwijs, landbouw) 22 61 35 85 631 738 57 39 88 815 700 

Huisvesting 15 59 33 37 130 558 61 35 39 646 258 

 Humanitaire noodhulp 6 77 20 282 608 887 84 14 313 373 399 

Per type begunstigde

Kinderen en jongeren 118 48 48 168 889 949 45 50 172 642 941 

Kansarmoede (derde wereld/Zuid) 93 73 24 458 679 801 68 28 491 756 286

Kansarmoede (vierde wereld/Noord) 48 38 55 83 686 890 48 48 86 262 303

Personen met een handicap 42 42 53 78 382 557 44 52 76 964 105 

Vrouwen en meisjes 39 62 33 75 367 408 52 44 77 048 157 

Patiëntenverenigingen 24 59 37 41 715 603 81 8 46 609 615 

Landbouwers 23 62 35 75 712 040 25 73 74 933 004 

Vluchtelingen, asielzoekers en mensen 
zonder papieren 17 72 24 272 298 212 83 14 303 092 109 

Daklozen 17 27 67 28 392 518 49 47 28 777 667 

Kinderen in het ziekenhuis 14 67 29 16 301 537 42 49 16 454 570 

Derde leeftijd 12 42 55 22 078 626 28 69 21 944 444 

Per grootte

 Zeer kleine organisaties (0 VTE) 68 87 5 8 406 096 88 7 8 489 748 

Kleine organisaties (0,1 tot < 5 VTE) 69 57 33 22 728 132 56 21 25 225 686 

(Zeer) grote organisaties (>5 VTE) 99 57 40 711 665 655 57 38 748 227 499 

TOTAAL 2013 (€) 236 425 579 422 € 289 639 593 € 742 799 883 € 446 002 397 € 289 910 884 € 781 942 933 €

TOTAAL 2013 (%) 57 % 39 % 100 % 57 % 37 % 100 %
 

Bron: donorinfo.be, 2015
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Armoede kent geen grenzen, de strijd tegen de armoede ook niet 
63 % van de opbrengsten 2013 gaat naar organisaties op donorinfo.be die zich 
inzetten voor de strijd tegen de armoede in het Zuiden, tegenover 11 % die naar 
organisaties die armoede in België2 bestrijden gaat. 

39 % van de opbrengsten gaat naar organisaties die hulp bieden aan mensen zon-
der papieren, asielzoekers en vluchtelingen/ontheemden (we verwijzen hoofdza-
kelijk aan noodhulp aan slachtoffers van humanitaire rampen, zoals het conflict 
in Syrië, of tyfoon Hayian), terwijl slechts 4 % gaat naar organisaties die daklozen 
helpen in België helpen.

Samenleven, thema in wording voor de Belgische schenker?
De talrijke organisaties die jongeren (kinderen en adolescenten) in nood helpen3 
financieren hun activiteiten met 22 % van de opbrengsten 2013. In verhouding tot 
het aantal organisaties, is dit bepaald weinig.

Dit geldt overigens ook voor volgende organisaties:

Ӏ Organisaties voor geweldpreventie, vrede en respect voor de rechten van de 
Mens halen met moeite 12 % van het totale bedrag aan opbrengsten 2013 binnen.

Ӏ Organisaties die recreatieve activiteiten organiseren voor personen in nood, de 
rechten van de vrouw promoten, zich inzetten voor gehandicapte personen, moe-
ten het stellen met minder dan 10 % van de totale opbrengst 2013.

Ӏ Organisaties die daklozen, gehospitaliseerde kinderen, kansarme bejaarden be-
geleiden en strijden voor een toegang tot huisvesting halen niet eens 5 % van de 
totale opbrengsten binnen.

2 :  De openbare centra voor Maatschappelijk welzijn zijn niet opgenomen op donorinfo.be.
3 : Openbare jeugdinstellingen zijn niet opgenomen op donorinfo.be

| touché vzw.
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Evolutie 2012-2013
 Referentiekader  217 organisaties waarvan de jaarrekening zowel in 2012 als in 2013  
 op donorinfo.be werd gepubliceerd.  

Een geleidelijke verschuiving in de financieringsstromen
De toename (+13%) van privéfinanciering in 2013 vond hoofdzakelijk plaats in sec-
toren als humanitaire noodhulp, toegang tot huisvesting, gezondheid en medisch 
onderzoek, geweldpreventie, vrede en de rechten van de Mens. De voornaamste 
begunstigden zijn de ontheemden (slachtoffers van humanitaire rampen), armoe-
de in de derde wereld en patiëntenverenigingen. Organisaties die zich inzetten voor 
de landbouw in het Zuiden en bejaarden in België, zien hun privégiften dalen. Het 
volume aan giften en bedrijfsmecenaat nam toe met 11 % en bereikte het bedrag 
van 329 mio €. Het aantal legaten aan goede doelen steeg met 42% tot 40 mio €.

De toename aan overheidssubsidies (+7%) gaat vooral naar de (zeer) grote organi-
saties, en is niet bepaald gebonden aan één type sector. Deze stijging komt echter 
niet tegemoet aan de hogere structurele kosten die de organisaties hebben. De 
voornaamste begunstigden zijn bejaarden, daklozen, armoede in België en perso-
nen met een handicap. Ook hier zien we een daling van subsidies aan organisaties 
die zich inzetten voor landbouwers in het Zuiden. 

Zorgvuldige investeringen om aan de hogere structurele kosten tege-
moet te kunnen komen
Aan uitgavenzijde zien we in 2013 een globale stijging van 7 % aan werkingskosten 
en bezoldigingen van de (zeer) grote filantropische organisaties die actief zijn op 
vlak van humanitaire noodhulp, gezondheid en medisch onderzoek, en die hulp 
bieden aan ontheemden (slachtoffers van humanitaire rampen) en personen met 
een handicap. 

We stellen een globale status quo vast van investeringen in kosten gerelateerd aan 
de doelstelling en sensibilisering van het publiek op 412 mio €. Een diepgaandere 
sectoranalyse wijst evenwel uit dat organisaties die actief zijn op het vlak van ge-
weldpreventie, vrede en de rechten van de Mens, hulp aan kansarme bejaarden, 
humanitaire noodhulp en patiëntenverenigingen, dan weer wel meer investeren 
in hun activiteiten. 

| Afractie vzw.
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Rubrieken N
Activiteiten en 
sensibilisering 

van het publiek 
2012

Activiteiten en 
sensibilisering 

van het publiek 
2013

Algemene 
kosten en 

bezoldigingen 
2012

Algemene 
kosten en 

bezoldigingen 
2013

Kosten 2012 Kosten 2013
Privé 

financieringen 
2012

Privé 
financieringen 

2013

Overheidsfinan-
cieringen 2012

Overheidsfinan-
cieringen 2013

Opbrengsten 
2012

Opbrengsten 
2013

Per thema € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Sociaal welzijn (begeleiding, onthaal, ondersteuning) 87 64 868 934 72 072 213 100 243 850 108 214 943 172 994 045 191 122 029 76 996 015 92 945 396 84 939 770 96 028 886 175 319 975 198 657 403 

Onderwijs en didactische ondersteuning 60 52 470 770 53 367 906 32 526 772 33 868 699 87 144 586 90 969 985 47 531 785 51 978 138 35 344 662 39 339 155 87 439 342 93 631 831 

Professionele opleiding/Expertiseoverdracht 48 66 287 315 59 779 306 59 221 157 66 131 701 131 865 866 131 712 369 42 783 897 43 994 439 68 751 204 70 086 656 134 062 901 132 259 939 

 Recreatieve activiteiten (sport, vrije tijd, cultuur) 48 23 088 512 27 436 932 32 330 293 35 599 204 58 369 429 67 172 354 32 149 393 40 821 179 25 147 197 27 957 229 62 947 159 73 237 157 

Gezondheid en wetenschappelijk onderzoek 43 96 412 952 98 640 266 63 144 840 73 587 804 165 371 853 178 537 285 75 792 208 87 627 522 65 480 657 72 446 480 171 238 024 183 858 033 

Opvang en accommodatie 36 21 685 861 21 547 756 60 070 682 63 634 982 85 880 334 89 501 422 22 289 892 25 117 567 57 285 508 61 755 249 86 801 749 90 810 290 

Voedselzekerheid 24 57 108 469 57 066 411 28 037 529 29 978 735 89 116 668 90 872 013 34 629 871 37 810 682 49 648 678 52 400 386 87 503 984 92 345 300 

Geweldpreventie, vrede, rechten van de mens 21 38 211 440 42 036 800 28 337 916 26 814 779 67 451 437 71 948 210 33 740 636 39 018 632 29 604 581 33 353 300 67 955 905 75 037 172 

Ontwikkelingshulp (gezondheid, onderwijs, landbouw) 19 62 753 440 64 317 279 26 605 535 25 268 535 89 999 818 91 440 652 35 122 680 34 819 745 54 975 789 55 240 794 93 150 504 92 487 914 

Huisvesting 15 20 116 244 21 954 255 11 043 420 12 077 181 32 743 386 37 130 558 19 564 651 24 209 809 9 908 061 14 022 672 31 463 867 39 646 258 

 Humanitaire noodhulp 6 217 146 384 216 716 897 52 751 622 56 982 423 273 258 771 282 608 887 225 239 792 262 179 820 38 525 370 44 164 307 270 413 851 313 373 399 

Per type begunstigde

Kinderen en jongeren 105 67 659 190 69 568 008 73 991 074 77 331 311 147 137 154 154 008 443 61 177 808 65 272 020 78 770 358 85 955 126 150 069 970 157 803 449 

Kansarmoede (derde wereld/Zuid) 83 323 579 387 322 722 949 100 539 463 103 907 397 432 430 657 439 643 222 286 291 706 322 364 663 131 488 248 135 061 731 434 108 186 472 774 454 

Kansarmoede (vierde wereld/Noord) 47 29 725 618 31 885 231 43 076 547 45 716 172 77 551 534 83 580 125 37 487 845 41 082 664 35 285 968 41 434 366 78 495 497 86 170 685 

Personen met een handicap 39 29 822 164 32 701 311 27 357 890 32 074 101 59 539 202 68 441 973 26 839 086 32 684 518 27 271 982 31 247 264 59 651 184 67 016 068 

Vrouwen en meisjes 34 42 596 857 44 674 999 21 219 248 22 362 854 65 877 298 70 329 075 34 260 384 38 681 715 27 213 865 30 543 464 66 600 586 72 168 403 

Patiëntenverenigingen 21 20 759 599 24 263 373 13 736 775 14 908 956 36 040 189 40 991 072 30 910 945 37 561 011 3 141 853 3 310 298 38 954 405 45 848 617 

Landbouwers 20 48 586 426 45 343 201 22 006 650 23 686 161 74 082 215 70 932 049 19 202 917 17 937 916 53 023 626 50 921 584 73 914 005 70 280 430 

Vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren 17 198 493 471 196 432 964 62 416 151 66 503 704 264 954 315 272 298 212 214 778 516 252 772 125 37 764 121 42 967 209 260 341 786 303 092 109 

Daklozen 15 6 901 064 7 642 745 17 293 350 19 056 419 26 000 799 28 288 168 12 661 064 13 913 652 11 122 683 13 438 438 25 884 886 28 677 137 

Derde leeftijd 10 6 863 046 8 856 750 2 113 040 2 828 107 9 281 522 12 209 456 4 970 558 4 756 754 4 855 981 6 649 201 10 297 175 12 083 378 

Per grootte

 Zeer kleine organisaties (0 VTE) 55 5 922 314 6 321 495 395 181 361 949 7 091 454 7 327 975 6 860 663 6 616 484 495 806 552 861 7 750 496 7 553 646 

Kleine organisaties (0,1 tot < 5 VTE) 67 13 097 064 12 782 331 6 758 934 7 363 287 21 553 873 22 435 025 15 785 821 13 867 976 5 713 758 5 078 263 25 008 072 24 903 397 

(Zeer) grote organisaties (>5 VTE) 95 393 053 649 393 134 503 247 684 957 265 898 850 659 218 605 683 211 129 358 591 049 410 413 716 254 043 207 270 901 229 662 770 200 719 662 794 

TOTAAL JAARREKENINGEN 2012/2013 (in €) 217 412 073 026 € 412 238 329 € 254 839 072 € 273 624 087 € 687 863 932 € 712 974 129 € 381 237 532 € 430 898 176 € 260 252 772 € 276 532 354 € 695 528 768 € 752 119 836 €

TOTAAL JAARREKENINGEN 2012/2013 (in %) 60 % 58 % 37 % 38 % 100 % 100 % 55 % 57 % 37 % 37 % 100 % 100 %
 

Bron: donorinfo.be, 2015

http://www.donorinfo.be/nl
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Rubrieken N
Activiteiten en 
sensibilisering 

van het publiek 
2012

Activiteiten en 
sensibilisering 

van het publiek 
2013

Algemene 
kosten en 

bezoldigingen 
2012

Algemene 
kosten en 

bezoldigingen 
2013

Kosten 2012 Kosten 2013
Privé 

financieringen 
2012

Privé 
financieringen 

2013

Overheidsfinan-
cieringen 2012

Overheidsfinan-
cieringen 2013

Opbrengsten 
2012

Opbrengsten 
2013

Per thema € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Sociaal welzijn (begeleiding, onthaal, ondersteuning) 87 64 868 934 72 072 213 100 243 850 108 214 943 172 994 045 191 122 029 76 996 015 92 945 396 84 939 770 96 028 886 175 319 975 198 657 403 

Onderwijs en didactische ondersteuning 60 52 470 770 53 367 906 32 526 772 33 868 699 87 144 586 90 969 985 47 531 785 51 978 138 35 344 662 39 339 155 87 439 342 93 631 831 

Professionele opleiding/Expertiseoverdracht 48 66 287 315 59 779 306 59 221 157 66 131 701 131 865 866 131 712 369 42 783 897 43 994 439 68 751 204 70 086 656 134 062 901 132 259 939 

 Recreatieve activiteiten (sport, vrije tijd, cultuur) 48 23 088 512 27 436 932 32 330 293 35 599 204 58 369 429 67 172 354 32 149 393 40 821 179 25 147 197 27 957 229 62 947 159 73 237 157 

Gezondheid en wetenschappelijk onderzoek 43 96 412 952 98 640 266 63 144 840 73 587 804 165 371 853 178 537 285 75 792 208 87 627 522 65 480 657 72 446 480 171 238 024 183 858 033 

Opvang en accommodatie 36 21 685 861 21 547 756 60 070 682 63 634 982 85 880 334 89 501 422 22 289 892 25 117 567 57 285 508 61 755 249 86 801 749 90 810 290 

Voedselzekerheid 24 57 108 469 57 066 411 28 037 529 29 978 735 89 116 668 90 872 013 34 629 871 37 810 682 49 648 678 52 400 386 87 503 984 92 345 300 

Geweldpreventie, vrede, rechten van de mens 21 38 211 440 42 036 800 28 337 916 26 814 779 67 451 437 71 948 210 33 740 636 39 018 632 29 604 581 33 353 300 67 955 905 75 037 172 

Ontwikkelingshulp (gezondheid, onderwijs, landbouw) 19 62 753 440 64 317 279 26 605 535 25 268 535 89 999 818 91 440 652 35 122 680 34 819 745 54 975 789 55 240 794 93 150 504 92 487 914 

Huisvesting 15 20 116 244 21 954 255 11 043 420 12 077 181 32 743 386 37 130 558 19 564 651 24 209 809 9 908 061 14 022 672 31 463 867 39 646 258 

 Humanitaire noodhulp 6 217 146 384 216 716 897 52 751 622 56 982 423 273 258 771 282 608 887 225 239 792 262 179 820 38 525 370 44 164 307 270 413 851 313 373 399 

Per type begunstigde

Kinderen en jongeren 105 67 659 190 69 568 008 73 991 074 77 331 311 147 137 154 154 008 443 61 177 808 65 272 020 78 770 358 85 955 126 150 069 970 157 803 449 

Kansarmoede (derde wereld/Zuid) 83 323 579 387 322 722 949 100 539 463 103 907 397 432 430 657 439 643 222 286 291 706 322 364 663 131 488 248 135 061 731 434 108 186 472 774 454 

Kansarmoede (vierde wereld/Noord) 47 29 725 618 31 885 231 43 076 547 45 716 172 77 551 534 83 580 125 37 487 845 41 082 664 35 285 968 41 434 366 78 495 497 86 170 685 

Personen met een handicap 39 29 822 164 32 701 311 27 357 890 32 074 101 59 539 202 68 441 973 26 839 086 32 684 518 27 271 982 31 247 264 59 651 184 67 016 068 

Vrouwen en meisjes 34 42 596 857 44 674 999 21 219 248 22 362 854 65 877 298 70 329 075 34 260 384 38 681 715 27 213 865 30 543 464 66 600 586 72 168 403 

Patiëntenverenigingen 21 20 759 599 24 263 373 13 736 775 14 908 956 36 040 189 40 991 072 30 910 945 37 561 011 3 141 853 3 310 298 38 954 405 45 848 617 

Landbouwers 20 48 586 426 45 343 201 22 006 650 23 686 161 74 082 215 70 932 049 19 202 917 17 937 916 53 023 626 50 921 584 73 914 005 70 280 430 

Vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren 17 198 493 471 196 432 964 62 416 151 66 503 704 264 954 315 272 298 212 214 778 516 252 772 125 37 764 121 42 967 209 260 341 786 303 092 109 

Daklozen 15 6 901 064 7 642 745 17 293 350 19 056 419 26 000 799 28 288 168 12 661 064 13 913 652 11 122 683 13 438 438 25 884 886 28 677 137 

Derde leeftijd 10 6 863 046 8 856 750 2 113 040 2 828 107 9 281 522 12 209 456 4 970 558 4 756 754 4 855 981 6 649 201 10 297 175 12 083 378 

Per grootte

 Zeer kleine organisaties (0 VTE) 55 5 922 314 6 321 495 395 181 361 949 7 091 454 7 327 975 6 860 663 6 616 484 495 806 552 861 7 750 496 7 553 646 

Kleine organisaties (0,1 tot < 5 VTE) 67 13 097 064 12 782 331 6 758 934 7 363 287 21 553 873 22 435 025 15 785 821 13 867 976 5 713 758 5 078 263 25 008 072 24 903 397 

(Zeer) grote organisaties (>5 VTE) 95 393 053 649 393 134 503 247 684 957 265 898 850 659 218 605 683 211 129 358 591 049 410 413 716 254 043 207 270 901 229 662 770 200 719 662 794 

TOTAAL JAARREKENINGEN 2012/2013 (in €) 217 412 073 026 € 412 238 329 € 254 839 072 € 273 624 087 € 687 863 932 € 712 974 129 € 381 237 532 € 430 898 176 € 260 252 772 € 276 532 354 € 695 528 768 € 752 119 836 €

TOTAAL JAARREKENINGEN 2012/2013 (in %) 60 % 58 % 37 % 38 % 100 % 100 % 55 % 57 % 37 % 37 % 100 % 100 %
 

Bron: donorinfo.be, 2015

http://www.donorinfo.be/nl
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Besluit
De financiële analyse 2013 van Belgische filantropische 
organisaties op donorinfo.be bewijst dat privéfinanciering 
(goed voor 57 % van de inkomsten van de organisaties in 
2013) doorslaggevend is voor  
de financiering van activiteiten op het terrein (53 % van 
de uitgaven in 2013). Overheidssubsidies (37 % van de 
inkomsten in 2013) blijven essentieel, maar dekken 
nauwelijks de bezoldigings- en algemene kosten van  
de organisaties (39 % van de uitgaven in 2013).

De sectoren die voor hun bestaan hoofdzakelijk afhankelijk zijn van privémidde-
len, zijn: onderwijs en didactische ondersteuning (60 % van de inkomsten 2013 
afkomstig uit privéfinanciering), recreatieve activiteiten (56% van de inkomsten), 
geweldpreventie, vrede en rechten van de Mens (57%), toegang tot huisvesting 
(61%) en humanitaire noodhulp (84%). Sociaal welzijn, professionele opleidingen, 
opvang en accommodatie, voedselzekerheid en ontwikkelingshulp zijn sterk af-
hankelijk van overheidssubsidies. 

In verhouding tot 2012, is de privésteun aan filantropische organisaties op donor-
info.be globaal met 49,6 mio € (+13%) toegenomen, en dit in alle sectoren, met 
uitzondering van ontwikkelingshulp. Daartegenover staat dat filantropische orga-
nisaties meer en meer moeten rekenen op privéfinanciering om hun algemene 
werkingskosten en bezoldigingen te kunnen blijven betalen. De lichte stijging van 
overheidsmiddelen aan de goede doelen (+16 mio € in 2013), die zich doorzet in 
alle sectoren, komt alleen de (zeer) grote structuren met meer dan 5 werknemers 
in voltijdse equivalenten ten goede. Deze stijging dekt evenwel niet de toename 
aan structurele kosten van deze organisaties (+18.8 mio €).

| Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen vzw.

Filantropische 
organisaties 

worden 
alsmaar meer 

afhankelijk van 
privéfinanciering.

http://www.donorinfo.be/nl
http://www.donorinfo.be/nl
http://www.donorinfo.be/nl
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Terwijl de sociale breuk zich onverminderd voortzet, en de overheid er niet meer 
in slaagt om alle solidariteitskosten op zich te nemen, komen de organisaties die 
personen in nood  helpen voor een waar dilemma te staan: hoe financieel tege-
moet komen aan de realiteit en de dringendheid van haar doelstellingen en toch 
tegelijkertijd de structurele kosten die hiermee gepaard gaan, terugdringen?

Gelukkig bestaat er ook zoiets als solidariteit, en die vertaalt zich alsmaar meer 
in giften of vrijwilligerswerk. De stijging van de giften aan goede doelen in 2013 
bewijst dat het grote publiek en de ondernemingen de filantropische organisaties, 
en meer bepaald zij die financiële transparantie vooropstellen, blijven steunen.

Donorinfo is van mening dat, om massale steun aan filantropische organisaties te 
verzekeren, kwaliteitsinformatie over filantropische organisaties voor de schenker 
onontbeerlijk is. Tevens  pleit Donorinfo voor een volledige defiscalisatie van giften.

Al sinds 2005 stelt Donorinfo haar expertise ten dienste van al wie in vertrouwen 
wil geven aan filantropische organisaties in België door te werken aan meer trans-
parantie. Donorinfo staat garant voor de publicatie van kwaliteitsinformatie die 
door een volledig onafhankelijk orgaan is opgesteld. 

Bijlage
Lijst van 236 organisaties online op donorinfo.be  
op 31/12/2014 

lijst downloaden

Auteursrecht
Alle tekst- en fotomateriaal, alsook illustraties en 
analyses die afkomstig zijn van de website  
www.donorinfo.be, zijn beschermd in het kader 
van het auteursrecht. Gebruik voor reproductie of 
communicatie aan het publiek is enkel toegestaan 
mits voorafgaandelijke, nadrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van Donorinfo, met uitzondering van 
gevallen zoals bepaald door de wet van 30 juni 
1994 op het auteursrecht en de naburige rechten. 
Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de informatie 
op onze website te gebruiken in privé- of familiale 
omgeving. Toestemming tot gebruik van de 
informatie op donorinfo.be kan worden aangevraagd 
via info@donorinfo.be
Layout: Marmelade.be
foto omslag: Asmae vzw.

Donorinfo, stichting van openbaar nut

Raketlaan 32 | 1150 Brussel | België 
info@donorinfo.be | www.donorinfo.be 
0475.86.70.48
contact pers: Sigrid Maes
sigrid@donorinfo.be | 0475 86 70 48

| Casa Di Mauro 
vzw.

http://www.donorinfo.be/nl
http://www.donorinfo.be/nl/system/files/lijst_organisaties_online_op_donorinfo.be_per_31.12.2014.pdf
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http://www.donorinfo.be/nl
mailto:info@donorinfo.be
mailto:info@donorinfo.be
mailto:http://www.donorinfo.be/nl?subject=
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mailto:sigrid@donorinfo.be
http://www.donorinfo.be/nl/system/files/lijst_organisaties_online_op_donorinfo.be_per_31.12.2014.pdf
http://www.donorinfo.be/nl/page/financiele-transparantie-volgens-donorinfo


Barometer Donorinfo 2015 | 12

Donorinfo, stichting van openbaar nut
Raketlaan 32 | 1150 Brussel | België 
info@donorinfo.be | www.donorinfo.be | 0475.86.70.48
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