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Wat is dit ook alweer?
Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat
jeugdwerkinitiatieven voor kinderen tot 12 jaar fiscaal aftrekbaar maakt.
Dit betekent dat ouders de kosten voor deelname aan jeugdwerkactiviteiten op
hun belastingsbrief van het volgende jaar kunnen inbrengen.

Over welke activiteiten gaat het?
Alle activiteiten, waar ouders “apart” voor betalen, komen in aanmerking.
Let op! Het lidgeld valt hier niet onder en als scouts- of gidsengroep ben je
niet verplicht om attesten te geven. Dus je hoeft niet mee te doen met de
groep, maar weet dan wel dat je ouders misschien teleurstelt.
Met de jeugdbewegingen raden we onze groepen aan om alleen een attest te
geven aan de ouders van –12-jarigen bij een weekend of kamp. Op die
manier kan je als groep het aantal attesten nog enigszins overzien.

Hoe?
Om de kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen
beschikken voor de belastingsadministratie.
Daarom zullen ouders een
“attest” vragen aan de initiatiefnemers, de groep dus.
Het is de taak van de gemeente – in de meeste gevallen de gemeentelijke
jeugddienst – om de nodige attesten aan de groep te bezorgen. De groep of
tak moet de attesten dus niet zelf maken, maar wel zelf invullen.
Ook moeten de attesten aan de ouders bezorgd worden.
In sommige
gemeentes doet de jeugddienst dit zelf. In andere gemeentes moet het
jeugdwerk dit doen.
Hou
ook
de
deelnemerslijsten
goed
bij
voor
een
mogelijke
belastingsinspectie!
Vraag na bij de jeugddienst op welke manier jouw gemeente dit aanpakt!
Probeer samen te werken met de jeugdraad en jeugddienst om een manier te
vinden, die voor alle betrokkenen zo weinig mogelijk papieren overlast geeft.
PS: De Brusselse groepen kunnen op de jeugddienst van de VGC terecht.

Zouden wij de prijs van ons kamp niet verhogen?
Sommige groepen overwegen door de maatregel om hun kampprijs te
verhogen. Dit vinden we geen goed idee!
We pleiten voor een zo
laagdrempelig mogelijke kampprijs. We hopen dan ook dat onze groepen hun
Kampprijzen niet optrekken n.a.v. deze maatregel:


De maatregel geldt enkel voor -12-jarigen, waardoor, bij een verhoging
van de kampprijs, het kamp zeker voor +12-jarigen duurder wordt.



Ouders trekken maar een gedeelte van de kampprijs terug van de
belastingen, waardoor bij een verhoging van de prijs, ouders méér zelf
betalen dan bij een behoud van de prijs.



Fiscale aftrekbaarheid komt vooral mensen ten goed die een redelijk
inkomen hebben. Bij een verhoging van de kampprijs tref je dus vooral
mensen die het al moeilijker hebben.
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