Factsheet ‘De Belgen en filantropie’
6 op 10 Belgen geven één of meerdere keren per jaar aan een goed doel
•
•
•

•

63 procent van de Belgen zegt in het voorbije jaar één of meer giften gedaan te hebben,
zowat even hoog als drie jaar eerder (64%). Wie zegt te geven, besteedt daar in een jaar
volgens zijn eigen inschatting gemiddeld 252 euro aan.
Eind 2019 verwachtten 2/3 van de Belgen dat hun landgenoten in 2020 minstens evenveel
of meer giften zouden doen. De 18- tot 34-jarigen waren daarin het meest optimistisch.
Aan welke goede doelen doneren de Belgen? Deze in de medische/gezondheidssfeer staan
met stip op één, gevolgd door humanitaire acties en ontwikkelingshulp en vervolgens
armoedebestrijding/sociale rechtvaardigheid. Een kwart vernoemt ook milieu/duurzame
ontwikkeling. Culturele initiatieven en initiatieven omtrent migratie/integratie worden
minder genoemd als goede doelen waaraan men geeft.
Net geen driekwart van de Belgen zegt over voldoende informatie te beschikken omtrent
thema’s of specifieke goede doelen. Hun aandeel kent een gestage groei sinds 2012.

De Belg erkent het maatschappelijk belang van filantropie
•

8 op 10 Belgen vinden filantropie maatschappelijk belangrijk. Ongeveer 1 op 3 beschouwt
het zelfs als van essentieel belang.

•

80% van de Belgen (idem in 2016) is van mening dat je door het doen van een gift, bijdraagt
tot een betere wereld, en 50% vindt het zijn/haar morele burgerplicht (54% in 2016). 65%
vindt dan weer dat de politiek te weinig doet voor goede doelen (62% in 2016).

Steeds meer Belgen geven deel van hun nalatenschap aan een goed doel
•
•

Een kwart van de respondenten heeft een testament (idem als drie jaar eerder). Van hen
heeft 17 procent daarin een goed doel ingeschreven (was 11% drie jaar eerder).
Het stijgende belang van legaten blijkt tevens uit de Index van de filantropie.

Filantropieklimaat blijft goed, index vrij stabiel op hoog niveau
•

Samen geven de Barometer en de Index van de filantropie een beeld van het
filantropieklimaat in België. Uit de cijfers blijkt dat de sterke verbetering van het
filantropieklimaat verder is bevestigd, nadat het in 2016 al een stevig herstel liet zien na de
financiële crisis, zelfs al is de jongste jaren het consumentenvertrouwen wat afgenomen.

Aantal stichtingen in België
•

Per 1 januari 2020 waren er 2 276 stichtingen actief in België, waarvan 1.632 private
stichtingen. Een meerderheid van deze private stichtingen heeft eveneens een filantropisch
doel, wat resulteert in een totaal van ruim 1.700 filantropische stichtingen (incl 644
stichtingen van openbaar nut). Dit neemt jaarlijks toe. Eind 2013 waren er tussen 1.350 en
1.400 filantropische stichtingen.

Bronnen
▪Barometer van de Filantropie
De Barometer meet de filantropische gevoeligheid van de Belg en is dus een subjectieve graadmeter. De
enquête voor deze Barometer werd afgenomen eind 2019. Ze peilde naar de trends en de intenties van
meer dan 1.000 Belgen.
▪Index van de Filantropie
De Index van de Filantropie meet de filantropische activiteit. De index laat aan de hand van objectieve cijfers
zien of het gevoel van de Belg juist was. Hij wordt samengesteld met de cijfers van IZW’s (instellingen zonder
winstoogmerk) van de Nationale Bank, data over giften uit de Budgetenquête van het Ministerie van
Economische Zaken, informatie over Stichtingen van openbaar nut, Fondsen opgericht binnen de Koning
Boudewijnstichting en de informatie over fiscale attesten van het Ministerie van Financiën.

