
SOLIDARITEITSREKENING SCHOLEN 

Wat is een Solidariteitsrekening Scholen?
Vele scholen proberen via solidariteitsacties een reserve op te bouwen die het mogelijk maakt 
om op discrete wijze leerlingen uit kwetsbare gezinnen financieel te steunen. Ze kunnen 
hiervoor rekenen op ouders, oud-leerlingen en vele sympathisanten die hen willen steunen. 
Erkende en gefinancierde of gesubsidieerde scholen die in België actief zijn, kunnen bij de 
Koning Boudewijnstichting een aanvraag indienen om een solidariteitsrekening voor de school 
te openen. Zodra het Comité voor Lokale Filantropie de aanvraag goedkeurt, mogen 
schenkers hun gift doen voor de solidariteitsrekening van de school.

Is een Solidariteitsrekening Scholen iets voor u?
Uw school wordt geconfronteerd met kinderen, jongeren waarvan ouders moeite hebben 
om de basisbehoeftes te financieren. U wenst als school een financiële reserve op te 
bouwen die het u zal mogelijk maken om deze kinderen en jongeren financieel tegemoet te 
komen. Het gaat hier dus niet over de financiering van de algemene werkingskosten, 
renovaties van gebouwen, aankoop van speeltuigen of collectief lesmateriaal. 

Wat doet de Koning Boudewijnstichting voor u?
Uw initiatief wordt niet alleen erkend, de Koning Boudewijnstichting zorgt ook voor de fiscale 
aspecten. Giften vanaf 40€ die gestort worden ten voordelen van de solidariteitsrekening 
van de school, geven recht op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestort 
bedrag dat wordt vermeld op een attest opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting. De 
Stichting zal de gelden vrijgeven naarmate de school hierop een beroep wenst te doen. 
Jaarlijks zal aan de Stichting een overzicht moeten worden bezorgd van de gefinancierde 
uitgaven. Op die manier heeft de schenker de zekerheid dat zijn gift correct wordt besteed.

•••

Een kind dat ’s middags geen middagmaal kan nuttigen, een kleuter zonder 
winterjas, een jongere waarvan de ouders de verplichte rekenmachine niet kunnen 
bekostigen, … Scholen worden vandaag steeds vaker geconfronteerd met 
kinderen, jongeren uit kwetsbare gezinnen waarvan ouders moeite hebben om de 
schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen, deelname 
aan de extra-scolaire uitstappen te financieren. De opbouw van een solidariteits 
rekening op basis van ingezamelde giften kan de school helpen om deze kinderen of 
jongeren financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke 
kansen het schooljaar te doorlopen. 
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Welke uitgaven komen in aanmerking voor een Solidariteitsrekening Scholen?
Het moet gaan om individuele tegemoetkomingen voor kinderen, jongeren van kwetsbare 
gezinnen : schoolkosten, schoolactiviteiten, leefkosten, kosten van (para-)medische / 
therapeutische aard. De school moet bij het stellen van de kandidatuur een draaiboek 
opstellen dat de tegemoetkomingen aflijnt en/of definieert. Het Comité voor Lokale 
Filantropie van de Koning Boudewijnstichting onderzoekt de aanvraag.

Welke uitgaven tot steun komen niet in aanmerking?
Elke andere uitgave, zoals :

  Algemene administratieve en werkingskosten van de school
  Uitgaven ten voordele van de voltallige scholengemeenschap
  Investeringen in infrastractuur

Wie kan in aanmerking komen voor een Solidariteitsrekening Scholen?
De initiatiefnemer van het solidariteitsrekening voor scholen:

  Is een school die onderwijs inricht in het kleuter, lager en/of secundair onderwijs;
  Is erkend en gefinancierd of gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van 

 de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap in België;
  Kan fondsen werven (secretariaat, adressenlijst, actieplan, enz.).

Hoe verloopt de fondsenwerving?
De school is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en de opbouw van de 
solidariteitsrekening. De middelen van de solidariteitsrekening kunnen allen aangewend 
worden voor uitgaven gedefinieerd in het draaiboek van de school, voorgelegd bij de 
kandidatuurstelling. De school mag onder geen enkel beding commerciële gegevens 
(adressen) aankopen, huren of uitwisselen. Ze mag de fondsenwerving ook niet toevertrouwen 
aan andere verenigingen of netwerken (commercieel en niet-commercieel). De Koning 
Boudewijnstichting vraagt dat scholen die een solidariteitsrekening openen minstens de 
Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (wwww.vef-aerf.be) 
toepassen.

Hoe lang loopt een Solidariteitsrekening Scholen?
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een overeenkomst voor 3 jaar, verlengbaar, 
afgesloten tussen de initiatiefnemer en de Koning Boudewijnstichting. Het Comité voor 
Lokale Filantropie van de Koning Boudewijnstichting beslist over het opstarten of het 
verlengen van de solidariteitsrekening.

Zijn er beheerskosten?
Om haar activiteiten te financieren, doet de Koning Boudewijnstichting een degressieve 
afname van 5% op de ontvangen giften.


