
EEN INTERDISCIPLINAIR BAANBREKEND PILOOTPROJECT 

Dit initiatief wordt gefinancierd door het Creative Europe Programme van de Europese Unie en de Swiss Philanthropy 
Foundation in Genève met de steun van de King Baudouin Foundation in Brussel. Het wordt ondersteund door iRaiser, 
een toonaangevende expert in Europa voor digitale fondsenwervende oplossingen voor non-profitorganisaties.

Twee organisaties werkten mee aan de ontwikkeling van dit onlineschenkerssysteem en worden ook de eerste non-
profitorganisaties in Europa die gebruikmaken van dit nieuwe onlinegiftenplatform: FEDORA, een Europees platform 
dat innovatie en interculturele dialoog in opera en ballet ondersteunt, en Common Goal, een filantropische beweging 
die profvoetballers, managers en ondernemingen aanmoedigt om minstens 1 procent van hun inkomsten te 
schenken aan sportgerelateerde non-profitorganisaties die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties willen helpen realiseren.

Hoe werkt Transnational Giving Europe? www.transnationalgiving.eu/how-does-it-work 

Inwoners en ondernemingen van de volgende landen kunnen hun nationaal geldende belastingvermindering voor 
giften krijgen dankzij de samenwerking met de nationale partnerstichtingen van Transnational Giving Europe:

België - King Baudouin Foundation
Bulgarije - BCause

Frankrijk - Fondation de France
Duitsland - Maecenata Stiftung

Griekenland - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability - HIGGS
Hongarije - Carpathian Foundation Hungary

Italië - Fondazione Lang Europe Onlus
Oostenrijk - Philanthropie Stiftung Österreich

Roemenië - Odorheiu Secuiesc Community Foundation
Spanje - Empresa y Sociedad Fundación

Zwitserland - Swiss Philanthropy Foundation
Verenigd Koninkrijk - Charities Aid Foundation

EENGEMAAKTE MARKT VOOR FILANTROPIE NODIG IN EUROPA

Er zijn tot nu veel remmen voor grensoverschrijdende filantropie. Het wordt schenkers niet makkelijk gemaakt om 
non-profitorganisaties die hen na aan het hart liggen online te steunen op Europees niveau. Fiscale regels verschillen 
van land tot land en door het gebrek aan uniformiteit is grensoverschrijdend schenken een traag proces. Samen met 
andere actoren pleit Transnational Giving Europe voor een eengemaakte markt voor filantropie in Europa met strenge 
normen van goed bestuur.

Tegen 2021 wordt de pilootversie van het Transnational Giving Europe Onlineplatform opgeschaald om nog meer 
Europese landen en begunstigden te betrekken. Het doel is om deze oplossing toegankelijk te maken voor de hele 
Europese non-profitsector en alle non-profitorganisaties de mogelijkheid te geven om fondsen te werven in heel 
Europa.

Inspelen op de digitale omwenteling met 
Europa’s eerste grensoverschrijdende 

schenkersplatform, een boost voor Europese 
filantropie

Op 29 juni 2020 stelt FEDORA het nieuwe Transnational Giving Europe 
Onlineplatform voor, opgezet door het netwerk Transnational Giving 
Europe, om filantropie in Europa te faciliteren. Het platform wordt ter 
beschikking gesteld naar aanleiding van de start van de fondsenwerving 
door de genomineerden van de FEDORA Prijzen 2020.

Het platform wil het proces van grensoverschrijdend onlineschenken 
in Europa vereenvoudigen met een digitale en gebruiksvriendelijke 
dienst waarmee individuen en bedrijven kunnen schenken aan goede 
doelen en organisaties van hun keuze in heel Europa. Ze kunnen daarbij 
toch nog genieten van een belastingvermindering in het land waar ze 
wonen in een veilig wettelijk en fiscaal kader.

Eerste platform 
voor 
grensrschrijdend 
schenken in 
Europa
Transnational 
Giving Platform
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“Het verheugt de Europese Commissie om via FEDORA en haar Creative Europe Programma bij te dragen aan een 
baanbrekend pilootproject om grensoverschrijdend schenken vlotter te doen verlopen en filantropie in Europa een 
duw in de rug te geven. Het nieuwe Transnational Giving onlineplatform is belangrijk bij het vormgeven van een 
Europese benadering voor filantropie. We zijn blij dat dit privaat-publieke interdisciplinaire digitale project, een 
gezamenlijk initiatief van Transnational Giving Europe, FEDORA en Common Goal (die cultuur en sport vertegenwoordigen), 
op termijn de hele Europese non-profitsector ten goede komt. Solidariteit en vrijgevigheid mogen niet gehinderd 
worden door grenzen, zeker niet in spannende tijden als vandaag.” 

Barbara Gessler
Afdelingshoofd, Creatief Europa, Directoraat-generaal Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur van de Europese Commissie

“In een snel veranderende wereld vol onzekerheden biedt het eerste Transnational Giving Europe onlineplatform, 
gebouwd door het netwerk Transnational Giving Europe, schenkers toegevoegde waarde. Dit project stelt een digitaal 
instrument ter beschikking van mensen die willen kunnen schenken aan goede doelen die ze nauw aan het hart liggen. 
Met deze nieuwe onlineoplossing voor giften slaan we de brug tussen Europese schenkers en de non-profitsector. We 
komen zo weer een stap dichter bij een Europese eengemaakte markt voor filantropie. Het was nog nooit zo makkelijk 
om goed te doen. Laat ons dus samen dat volle potentieel van vrijgevigheid in Europa aanboren.” 

Cvjetana Plavsa-Matic 
Voorzitter van Transnational Giving Europe

“Dit Europese initiatief speelt in op de digitale omwenteling om artiesten en kunstenaars over de grenzen heen te 
ondersteunen. Samen kunnen we het creatieve potentieel in de interdisciplinaire domeinen van opera en dans 
aanboren, aan de hand van vernieuwende gezamenlijke projecten die hart en hoofd aanspreken. Bij FEDORA zijn wij, als 
culturele non-profitorganisatie, vereerd om deze nieuwe onlineschenkersoplossing te trekken. Dit platform 
transformeert de manier waarop schenkers artistieke projecten in Europa kunnen ondersteunen.” 

 Jérôme-François Zieseniss
Voorzitter van FEDORA

“Common Goal is trots dat ze het Transnational Giving Europe platform kan ondersteunen en kijkt uit naar de lancering 
ervan. Dit platform zal een deel van onze werking veranderen omdat we onze leden een efficiëntere manier geven om 
fiscaal aftrekbare giften te doen. Dankzij deze digitale oplossing kunnen we meer middelen steken in onze opdracht – 
de wereldwijde voetbalgemeenschap samen initiatieven helpen steunen die de Duurzaamheidsdoelen van de 
Verenigde Naties mee realiseren.” 

 Thomas Preiss
Medeoprichter van Common Goal

“We zijn sinds 2017 gevestigd als schenker in het Verenigd Koninkrijk. Met deze digitale oplossing gaat schenken aan 
Common Goal makkelijker en sneller. Dit instrument helpt filantropie in Europa en in het Verenigd Koninkrijk efficiënter 
en inclusiever te maken.” 

Juan Mata
Middenvelder bij Manchester United en lid van Common Goal

“Wij geloven in samenwerking en in het promoten van filantropie. De creatie van een digitaal schenkersplatform op 
Europese schaal is een essentiële mijlpaal om de drempel tot filantropie te verlagen en grensoverschrijdende 
vrijgevigheid tussen schenkers en ontvangende organisaties te bevorderen, volgens de beste regels van goed bestuur. 
De Swiss Philanthropy Foundation is er trots op dit initiatief van het Transnational Giving Europe-netwerk, FEDORA en 
Common Goal te mogen ondersteunen.” 

Sabrina Grassi
Directeur-generaal van Swiss Philanthropy Foundation 

“Als coordinator van het netwerk Transnational Giving Europe verheugt het de Koning Boudewijnstichting deze 
innovatieve digitale oplossing te kunnen voorstellen, die grensoverschrijdende vrijgevigheid vergemakkelijkt. Vanaf nu 
kan de Europese filantropie nog meer dan tevoren zijn aanvullende rol spelen naast het overheidsbeleid, en kunnen 
Europese schenkers dit platform gebruiken om projecten in het algemeen belang te ondersteunen in de meeste 
Europese landen, in de beste omstandigheden.” 

Ludwig Forrest
Hoofd Internationale Filantropie King Baudouin Foundation 
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Mary-Éthel Siméonidès, Persrelaties 
atalantpar@free.fr
+ 33 (0) 1 42 89 59 85 / + 33 (0) 6 08 71 91 66
www.fedora-platform.com
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Transnational Giving Europe
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