
 
  

 
 

 

1 

 

 

 

Veelgestelde vragen 

 

1. Wat is het doel van het Sofina Covid Solidarity Fund? 

In overeenstemming met de betrachtingen van haar belanghebbenden en de strategische richting 
van de onderneming richtte Sofina het Sofina Covid Solidarity Fund op met als doel de negatieve 
maatschappelijke en aan gezondheid gerelateerde gevolgen van de Covid-19-pandemie het hoofd te 
bieden. 

Het Fonds legt de focus op thema’s die tot de kern van Sofina’s activiteiten behoren en heeft als doel 
specifieke liefdadigheidsinitiatieven te ondersteunen met betrekking tot de digitale kloof in het 

onderwijs en de specifieke uitdagingen die de pandemie stelt aan gezondheidszorgsystemen en -
diensten in het bijzonder. 

De donaties van het Fonds zijn gericht op de geografische regio’s waar Sofina lokaal aanwezig en 
actief is, met een focus op West-Europa, India en Singapore. 

 

2. Wat is het statuut van het Sofina Covid Solidarity Fund? 

Het Fonds heeft het statuut van een liefdadigheidsstichting. Het Fonds wordt beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting (https://www.kbs-frb.be/nl/). Sofina koos ervoor met de Koning 
Boudewijnstichting samen te werken, een van de grootste stichtingen van Europa. De Stichting wordt 
onafhankelijk en professioneel bestuurd, beschikt over een internationaal netwerk en is gevestigd in 
België. 

 

3. Hoe wordt het Fonds beheerd en hoe werden initiatieven geselecteerd voor steun? 

Het Sofina Covid Solidarity Fund wordt beheerd door een management comité met een wereldwijde 
kijk dat bestaat uit vijf leden: Pierre Gurdjian (onafhankelijk lid, Voorzitter van het management 
comité), Stefan Schaefers (onafhankelijk lid, vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting), 
Sumitra Pasupathy (onafhankelijk lid), Victor Casier (Sofina) en Yana Kachurina (Sofina). 

Het comité is verantwoordelijk voor de toewijzing van de donaties in overeenstemming met het 
omschreven mandaat van het Fonds, namelijk strijden tegen de negatieve maatschappelijke en aan 
gezondheid gerelateerde gevolgen van de Covid-19-pandemie, en in overeenstemming met de 

statuten van de Koning Boudewijnstichting. 

Het comité van het Fonds streeft er ook naar de resultaten en verwezenlijkingen van de initiatieven 
en projecten die door het Fonds gesteund worden te meten en rapporteert eveneens aan Sofina en 
aan andere belanghebbenden. 

 

4. Wie kan bijdragen aan het Sofina Covid Solidarity Fund en hoe? 

De grootste bijdrage aan het Fonds komt van Sofina zelf. De onderneming heeft zich verbonden om 

20 mln EUR uit te trekken om, gedurende de tweejarige levensduur van het Fonds eindigend medio 
2022, een selectie aan initiatieven te steunen via het Fonds. 

Belangrijke managementsleden en leden van de Raad van Sofina dragen bij aan het Fonds, en 
individuele personen en organisaties zijn eveneens welkom om bij te dragen aan het Sofina Covid 
Solidarity Fund.  

Voor schenkers die woonachtig en belastbaar zijn in België, het Groothertogdom Luxemburg, 

Nederland of Frankrijk, kan een overschrijving naar de Koning Boudewijnstichting (in België) worden 
gedaan op IBAN-rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 met volgende gestructureerde 
mededeling: *** 020/1010/00004 *** 

https://www.kbs-frb.be/nl/
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Voor schenkers die in een ander Europees land, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of 
Canada wonen, gelieve ons te contacteren via e-mail op covidsolidarity@sofinagroup.com of 

rechtstreeks contact op te nemen met de Koning Boudewijnstichting zodat wij u de bankgegevens 
kunnen bezorgen voor de betaling aan de partnerstichting, in de meeste gevallen zal u in deze andere 

landen kunnen genieten van een fiscaal voordeel. 

 

5. Kunnen schenkers aan het Fonds genieten van een belastingvermindering? 

Particuliere schenkers kunnen in België genieten van een belastingvermindering gelijk aan 60% van 
het in 2020 aan het Fonds geschonken bedrag (indien hoger dan €40 per jaar). Vanaf 2021 wordt 

de belastingvermindering gelijk aan 40%. 

Onder andere in Luxemburg, Frankrijk, Nederland, de VS (door het King Baudouin Foundation United 
States) en Canada (door het KBF Canada Foundation) kunnen particulieren schenken aan de Koning 
Boudewijnstichting en genieten van lokale belastingvoordelen.  

Voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en andere landen bestaan partnerschappen tussen de 
Koning Boudewijnstichting en andere Europese stichtingen, wat grensoverschrijdende giften mogelijk 
maakt (Transnational Giving Europe) en schenkers recht geeft op lokale belastingvoordelen. 

Indien u meer informatie wenst over deze verschillende fiscale voordelen, kunt u ons contacteren 
via e-mail op covidsolidarity@sofinagroup.com of rechtstreeks contact opnemen met de Koning 
Boudewijnstichting. 

 

6. Hoe kunt u het team verantwoordelijk voor het het Sofina Covid Solidarity Fund 
contacteren? 

Voor alle vragen kunt u ons per e-mail contacteren via het adres 

covidsolidarity@sofinagroup.com. 
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