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Openbare besturen en 
vzw’s

Stefan Ruysschaert

• Openbare besturen : art. 6 W.BTW

• Vzw’s en stichtingen : art. 4 en art. 44 W.BTW

• Autonome gemeentebedrijven : art. 4 W.BTW  
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• Artikel 4
•

• § 1.Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische 
activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of 
aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn 
omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt 
uitgeoefend.
•

• § 2.De Koning kan, in de gevallen en volgens de regels die Hij bepaalt, de in 
België gevestigde personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, doch financieel, 
economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn, voor de toepassing 
van dit Wetboek als één belastingplichtige aanmerken.

Toetreding tot een btw-eenheid

• Wanneer een instelling zonder winstoogmerk, waarvan de inkomsten 

uitsluitend dienen om de exploitatiekosten te dekken, toetreedt tot een 

btw-eenheid, dienen de voorwaarden van het ontbreken van 

winstoogmerk te zijn voldaan in hoofde van elk van de leden van de 

btw-eenheid aangezien deze voor de toepassing van de btw slechts één 

belastingplichtige vormt (zie circulaire AOIF nr. 42/2007 (nr. E.T. 

111.702) van 09.11.2007 en ‘Boekwerk VI: Specifieke topics –

Hoofdstuk 16: Specifieke topics, Afdeling 5: De btw-eenheid’)
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• Artikel 6
•
• De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de 
provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen worden niet als 
belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als 
overheid verrichten, ook niet indien zij voor die werkzaamheden of handelingen rechten, 
heffingen, bijdragen of retributies innen.

• De hoedanigheid van belastingplichtige wordt hen evenwel toegekend voor deze 
werkzaamheden of handelingen voor zover een behandeling als niet-belastingplichtige 
tot concurrentieverstoring van enige betekenis zou leiden.

• Zij worden in elk geval als belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde 
waarde beschouwd voor de volgende werkzaamheden of handelingen, voor zover deze 
niet van onbeduidende omvang zijn :

• (lijst omzetting bijlage I Btw-richtlijn)

Soorten VZW’s

zowel in de private als in

de publieke sector

geen recht op aftrek

VZW's volledig vrijgesteld

door art. 44 W.B.T.W.

AVG werkelijk

gebruik

VZW's met het statuut

van gemengde BTW-BP

gewone regels

inzake aftrek

VZW's met het statuut

van gewone BTW-BP

met recht op aftrek

de VZW's vanuit BTW-optiek
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Openbare besturen en btw

• Eerste lid :  principe van niet belastingplicht voor de 
openbare besturen

• Tweede lid : toch belastingplicht bij

(potentiële) (structurele (4 j))

• concurrentieverstoring van enige betekenis

• Derde lid : toch belastingplicht bij 

specifieke werkzaamheden die niet van
onbeduidende omvang zijn 

Art. 44 W.BTW

Oud KB nr. 26

Lijst art. 6, derde lid W.BTW

• 1°de telecommunicatiediensten;
• 2°de levering en de voorziening van water, gas, elektriciteit en 

stoom;
• 3°het goederen-en personenvervoer; 
• 4°de levering van goederen en het verrichten van diensten in het 

kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en 
vlieghavens;

• 5°de levering van nieuwe goederen geproduceerd voor de verkoop;
• 6°de handelingen van de landbouwinterventiebureaus met 

betrekking tot landbouwproducten, die worden verricht op grond 
van verordeningen houdende een gemeenschappelijke 
marktordening voor deze producten;

• 7°de exploitatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen;
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vervolg

• 8°de exploitatie en het verlenen van rechten op 
de exploitatie van een parkeergelegenheid, een 
opslagplaats en/of een kampeerterrein;

• 9°de werkzaamheden inzake reclame;
• 10°de diensten van reisbureaus bedoeld in artikel 

1, §7;
• 11°de leveringen van goederen en de diensten 

verricht door bedrijfskantines, bedrijfswinkels, 
coöperaties en soortgelijke inrichtingen;

• 12°de leveringen van goederen en de diensten 
verricht door radio-en televisieomroepdiensten. 

De stichting : btw-statuut

• Private stichting 

• De private stichting wordt in de praktijk vaak gebruikt als instrument om de stemrechten van een bepaalde 

groep aandeelhouders te bundelen en los te koppelen van de aan aandelen verbonden financiële rechten. Dit 

heeft als doel om versnippering van de controle tegen te gaan en is bijvoorbeeld interessant in bedrijven 

met veel familiale aandeelhouders of in startups/scale-ups met veel kleine aandeelhouders. De stichting 

functioneert dan als een “administratiekantoor” en certificeringsvehikel: de aandeelhouders dragen hun 

aandelen over aan de stichting, wiens bestuur vanaf dan de aan de aandelen verbonden stemrechten 

uitoefent, en ontvangen in ruil certificaten die de financiële rechten van de aandelen vertegenwoordigen. 

Het tussenplaatsen van een stichting administratiekantoor is in beginsel fiscaal neutraal.

• Vandaag opteert men bij de oprichting van een private stichting vaak voor een “stichting 

administratiekantoor” onder Nederlands recht. Die keuze is vooral ingegeven door de grote flexibiliteit van 

deze Nederlandse rechtsvorm, die toelaat de statuten op maat van de doelstelling te schrijven. De Belgische 

private stichting is op sommige punten wat minder flexibel en bijgevolg minder populair.
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• Stichting van openbaar nut

• Een stichting van openbaar nut kan slechts worden opgericht in het licht van limitatief opgesomde 

doelstellingen, met een filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, 

artistieke, pedagogische of culturele aard. Het kan bijvoorbeeld gaan om een fonds voor het beheer 

van studiebeurzen of voor het beheer van een kunstcollectie.

• In zover die stichting van openbaar nut in oprichting handelingen stelt die haar de hoedanigheid 

van btw-belastingplichtige verlenen, moet zij voor de btw worden geïdentificeerd zodra zij 

daadwerkelijk haar activiteit aanvangt, zelfs al werden haar statuten nog niet goedgekeurd door de 

minister van Justitie. Als de handelingen van de stichting van openbaar nut echter vrijgesteld zijn 

van btw krachtens art. 44 W.BTW is een identificatie voor de btw niet nodig; Parlementaire vraag nr. 

2381 van de heer de Clippele d.d. 06.09.2002, Vr. en Antw., Senaat, 2002-2003, nr. 2-66, blz. 3721.

• Een stichting is een onderneming

• In het verleden was het niet steeds duidelijk welke activiteiten een stichting 

mocht uitoefenen. Er is hierover nu klaarheid geschept: net zoals de 

vennootschap en de vereniging, is de stichting een onderneming in de zin 

van het Wetboek Economisch Recht. Bijgevolg mag de stichting elke 

activiteit uitoefenen om in de nodige financiële middelen te voorzien om 

haar belangeloos doel te verwezenlijken. Daarentegen mag de stichting, net 

als een vereniging, geen winstverdelingsoogmerk hebben. Men mag dus 

zonder enige beperking een economische activiteit voeren, voor zover 

vervolgens de winsten niet worden uitgekeerd aan haar stichters of leiders.
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Afwezigheid van winstoogmerk

• De afwezigheid van winstoogmerk is een expliciet geformuleerde voorwaarde voor de toepassing 

van de vrijstellingen zonder recht op aftrek bedoeld in artikel 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 7°, 9° en 11°, van 

het Btw-Wetboek.

Meer bepaald bestaat de voorwaarde erin dat de instelling geen winstoogmerk mag nastreven. 

Worden dus bedoeld instellingen onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, een 

internationale vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut.

De essentiële voorwaarde, in de zin van die bepaling, om te beoordelen of een instelling geen 

winstoogmerk nastreeft, bestaat erin een verrijking van de leden onder de vorm van winstverdeling 

uit te sluiten. Nochtans mag zij overschotten realiseren of zelfs nastreven, mits deze overschotten 

niet als winst onder de leden worden verdeeld maar worden aangewend ten behoeve van haar 

vrijgestelde handelingen (of voor uitkering aan een derde in het kader van een goed doel).

vervolg

• Het begrip “instelling zonder winstoogmerk” werd verduidelijkt door het Hof van 

Justitie van de Europese Unie in zijn arrest Kennemer Golf & Country Club. 

Volgende criteria zijn doorslaggevend :

• - om te beoordelen of een instelling kwalificeert als een instelling zonder 

winstoogmerk dienen alle activiteiten van die instelling in aanmerking te worden 

genomen;

• - de instelling, in haar geheel beschouwd, heeft geen winstoogmerk indien zij 

niet tot doel heeft winst te maken met het oog op de verdeling daarvan onder haar 

leden. Het bestaan van een dergelijk doel, moet worden bepaald aan de hand van 

het statutaire doel van de instelling en de concrete feitelijke omstandigheden van de 

zaak.
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vervolg

• Om te beoordelen of een instelling kwalificeert als een instelling zonder winstoogmerk dienen dus 

alle activiteiten van die instelling in aanmerking te worden genomen. Het volstaat niet dat de 

handelingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling, zonder winstoogmerk worden verricht, 

terwijl andere handelingen met een commercieel doel worden gesteld. De instelling, in haar geheel 

beschouwd, heeft geen winstoogmerk indien zij niet tot doel heeft winst te maken met het oog op de 

verdeling daarvan onder haar leden. Het bestaan van een dergelijk doel, moet worden bepaald aan de 

hand van het statutaire doel van de instelling en de concrete feitelijke omstandigheden van de zaak.

• Als een instelling op basis van voornoemde criteria kwalificeert als een instelling zonder 

winstoogmerk, is het niet relevant of zij al dan niet systematisch overschotten realiseert of nastreeft. 

Als een instelling zonder winstoogmerk wordt ook gekwalificeerd de instelling die systematisch 

streeft naar overschotten, mits deze niet als winst onder de leden worden verdeeld (zie in dit 

verband ook conclusie adv.-gen. F.G. JACOBS d.d. 13.12.2001, C-174/00, Kennemer Golf & 

Country Club).

vervolg

• De voorwaarde dat de betreffende instellingen de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden 

uitsluitend mogen gebruiken tot dekking van de kosten ervan, houdt in dat zij wel degelijk 

overschotten mogen realiseren of zelfs nastreven, mits deze overschotten niet als winst onder de 

leden worden verdeeld en mits de instellingen deze overschotten aanwenden ten behoeve van hun 

vrijgestelde diensten. Een andersluidende interpretatie zou erop neerkomen instellingen te verbieden 

hun boekjaar met een batig saldo af te sluiten en hen te verhinderen reserves te creëren die ze kunnen 

aanwenden voor de instandhouding of de verbetering van de door hen verleende vrijgestelde 

diensten.

• Rekening houdend met hetgeen voorafgaat en vermits de desbetreffende wettelijke bepalingen 

uitsluiten dat ze een stoffelijk voordeel aan hun leden of oprichters kunnen verschaffen, kunnen de 

instellingen onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, een internationale 

vereniging zonder winstoogmerk, een stichting van openbaar nut en een private stichting a 

priori de vrijstellingen genieten beoogd in artikel 44, § 2, 3°, 4° a), 6°, 7°, 9° en 11°, van het BTW-

Wetboek. Het is vanzelfsprekend dat de vrijstelling niet kan worden toegepast indien zou blijken dat 

ondanks alles een stoffelijk voordeel wordt toegekend aan de leden of oprichters.

• Beslissing Btw nr. E.T.129.288 dd. 19.01.2016, fisconetplus.
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Toekenning van het recht op toegang tot 

inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak (artikel 

18, § 1, tweede lid, 12°, van het Btw-Wetboek)

A. Voorwerp en aard van het contract

• Artikel 18, § 1, tweede lid, 12°, van het Btw-Wetboek beoogt de ‘Toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor 

cultuur, sport of vermaak en de toekenning van het recht gebruik te maken van een dergelijke inrichting’.

• Deze bepaling heeft betrekking op overeenkomsten waarbij de exploitant van een inrichting voor cultuur, sport of 

vermaak zich beperkt tot het verlenen aan toeschouwers of sportbeoefenaars, individueel of in groep, tegen een 

toegangsprijs, van het recht op toegang tot de inrichting en het recht gebruik ervan te maken (in functie van diens 

bestemming) tezamen met andere personen.

• Een dergelijke inrichting is toegankelijk voor het publiek tegen de voorafgaande betaling van een toegangsrecht die, aan 

ieder die dit toegangsrecht betaalt, het recht verleent om gezamenlijk gebruik te maken van de voor deze evenementen of 

voorzieningen kenmerkende culturele diensten en ontspanning (Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest Erotic Center 

bvba, zaak C-3/09, van 18.03.2010, punt 17).

• Wordt bijvoorbeeld niet bedoeld: de terbeschikkingstelling van een binnenspeelplaats aan een particulier voor het houden van 

een verjaardagsfeest.

• Het is belangrijk deze dienst goed te omschrijven aangezien deze onderworpen is aan het btw-tarief van 6 % 

overeenkomstig rubriek XXVIII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, voornoemd.

• Bovendien voorziet het Btw-Wetboek geen uitzonderingen voor dergelijke toekenningen van het recht op toegang (zie echter 

rubriek F van deze titel inzake mogelijke vrijstellingen).
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B. Aard van de inrichting

• Een inrichting voor cultuur, sport of vermaak wordt gekenmerkt door het bestaan van een zaal of tenminste van 

een onroerende plaats waartoe het publiek toegang heeft. De inrichting mag trouwens tijdelijk en in open lucht zijn, op 

een afgebakend gebied, zoals dat het geval is voor foorkramen en voor wielerwedstrijden georganiseerd op de openbare weg. 

Bovendien moet de inrichting bestemd zijn voor cultuur, sport of vermaak (aanschrijving nr. 4/1973 van 12.01.1973, 

randnummers 27 tot en met 29).

• Volgende inrichtingen zijn bijvoorbeeld bedoeld :

• - circussen, sportzalen, schouwburgen in het algemeen

• - handelsbeurzen of dergelijke manifestaties

• - zwembaden, stadions, golfterreinen, bowlings

• - visvijvers, floraliën (beslissing nr. T. 1.901 van 25.11.1970)

• - automobielcircuits, wielerbanen, racecircuit

• - grotten, pretparken, musea, tentoonstellingszalen

• - markten voor tweedehandse voertuigen (beslissing nr. E.T. 73.144 van 31.03.1992).

C. Toepassingsgevallen

• Artikel 18, § 1, tweede lid, 12°, van het Btw-Wetboek is onder andere van toepassing op :

• - de terbeschikkingstelling van een volledige sportinrichting aan een bedrijf voor de organisatie van een teambuilding of aan een 

club die de infrastructuur voor een volledige dag wil gebruiken

• - het verlenen van toegang tot een schouwspel van licht en geluid door de organisator ervan

• - het eenvoudige jachtverlof dat aan de begunstigde geen enkel exclusief recht op het terrein toekent (beslissing nr. E.T. 40.937 

van 24.05.1982)

• - de toekenning van het recht op toegang tot een kartingpiste, het recht er gebruik van te maken en de terbeschikkingstelling van 

een kart wanneer deze onlosmakelijk verbonden zijn (beslissing nr. E.T. 100.917 van 03.09.2001)

• - het geheel van de diensten verstrekt door de exploitant van een vliegveld, in het kader van het beoefenen van de 

zweefvliegsport en die in wezen bestaat in de terbeschikkingstelling aan de leden van de installaties en de banen van het 

vliegveld, alsmede van een sleepvliegtuig met piloot om de zweefvliegtuigen van de leden omhoog te trekken (beslissing nr. 

E.T. 113.196 van 10.04.2014)

• - de terbeschikkingstelling van voertuigen (go-cars, motorfietsen, fietsen) op een gesloten baan of circuit

• - de toekenning van een recht tot toegang van een biljardzaal aan toeschouwers die naar een wedstrijd komen kijken

• - de toekenning van het recht tot toegang en gebruik van een sauna-inrichting (beslissing nr. E.T. 126.122 van 26.08.2014).
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D. Onderscheid met de onroerende verhuur

• Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het recht op toegang tot een bedoelde inrichting welke wordt 

belast (en als zodanig recht op aftrek verleent) en de onroerende verhuur, vrijgesteld van de btw (zonder recht op 

aftrek).

• De volgende handelingen worden niet beschouwd als een onroerende verhuur :

• - de toekenning van het recht van gebruik te maken van een golfterrein (Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest 

Stockholm Lindöpark AB, zaak C-150/99, van 18.01.2001, punt 26)

• - de toekenning van het recht om in bepaalde wateren te vissen voor de duur van tien jaar (Hof van Justitie van de 

Europese Unie, Arrest Walderdorff, zaak C-451/06, van 06.12.2007, punten 20 tot 23)

• - de terbeschikkingstelling van een voetbalstadion voor zover de waarde van de diensten die geen betrekking hebben op de 

loutere terbeschikkingstelling van het stadion en de onderhoudsdiensten, een overwegend deel van de gevraagde 

vergoeding vertegenwoordigt (Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest Régie communale autonome stade Luc 

Varenne, zaak C-55/14, van 25.01.2015, punten 29 tot 39)

• - de terbeschikkingstelling door een vzw van een sportcentrum aan sport-, stretching-, en fitnessclubs, aan scholen van een 

gemeente, aan bepaalde evenementen en sportbeurzen (Arrest van het Hof van beroep te Brussel n° WF 703-15-

12/015099, van 11.04.2019, parlementaire vraag nr. 234 van mevrouw Florence Reuter dd. 21.02.2020).

E. Onderscheid met andere diensten

• Volgende handelingen kunnen niet worden aangemerkt als de toekenning van het recht op toegang tot een 

bedoelde inrichting en het recht gebruik ervan te maken :

• - het geheel van de diensten die verschillen van het verlenen van een recht op toegang tot een dergelijke 

inrichting, zijnde wanneer de exploitant bijkomend op actieve wijze tussenkomt tijdens het evenement of de 

activiteit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de exploitant eveneens diensten verstrekt van 

acteurs/musici/sportbeoefenaars die het vermaak verzekeren, personeel ter beschikking stelt (bijvoorbeeld 

technici), logistieke ondersteuning biedt, affiches afdrukt, sportonderricht verstrekt, toezicht houdt op de 

geprojecteerde films, enzovoort. De overeenkomst die desgevallend wordt gesloten tussen de exploitant en de 

afnemer heeft dan betrekking op een enige complexe dienst waarvan het werk overwegend is (artikel 18, § 1, 

tweede lid, 1°, van het Btw-Wetboek).

• Voor deze dienst, die erin bestaat dat de exploitant van een dergelijke inrichting gedurende een relatief lange 

periode een ruimte ter beschikking stelt en bijkomende diensten verleent, wordt verwezen naar ‘Boekwerk VI: 

Specifieke topics – Hoofdstuk 16: Specifieke topics, Afdeling 2: Onroerende goederen – Diensten, titel 4, rubriek 

H, subrubriek b’.
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vervolg

• - de terbeschikkingstelling van een ligplaats voor boten in een jachthaven (artikel 18, § 1, tweede lid, 8°, van het 

Btw-Wetboek) (beslissing nr. E.T. 102.020 van 07.02.2002)

• - de terbeschikkingstelling van kajaks, bijvoorbeeld voor de afvaart van de Lesse, en van voertuigen (go-carts, 

motorfietsen, fietsen op de openbare weg). Deze maken het voorwerp uit van de verhuur van roerende goederen 

(artikel 18, § 1, tweede lid, 4°, van het Btw-Wetboek)

• - een parachutesprong, een luchtdoop vanuit een vliegtuig, helikopter of luchtballon. Deze kwalificeren als een 

dienst inzake personenvervoer (artikel 18, § 1, tweede lid, 1°, van het Btw-Wetboek)

• de organisatie op een strand of op zee van een sportactiviteit waarbij een persoon, die beschermd wordt door een 

speciale helm, in de lucht wordt gehesen door een motorboot (artikel 18, § 1, tweede lid, 1°, van het Btw-

Wetboek).

F. Vrijstellingen

• Artikel 44, § 2, van het Btw-Wetboek voorziet onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen voor :

• - de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding 

(artikel 44, § 2, 3°, van het Btw-Wetboek)

• - de diensten aan de lezers verstrekt door bibliotheken en leeszalen (artikel 44, § 2, 6°, van het Btw-Wetboek)

• - de exploitanten van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen (artikel 44, § 2, 7°, 

van het Btw-Wetboek)

• - de organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of conferenties 

(artikel 44, § 2, 9°, van het Btw-Wetboek).
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Onderscheid

• Gemengde btw-belastingplichtige 
(belastingplichtige met gedeeltelijk recht op 
aftrek)

• Gedeeltelijke btw-belastingplichtige (cf. 
zelfstandige gratis handelingen)

Kenmerken van artikel 44 W.BTW

• Geen keuzestelsel

• Limitatief te interpreteren

• Sterke beslissingspolitiek Administratie (vanaf 
1/1/2016 circulaires)
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De vrijstellingsregeling voor kleine 
ondernemingen

• Art. 56bis W.BTW en KB nr. 19 

• Optiestelsel

• Een aantal uitgesloten activiteiten

• Drempel verhoogd vanaf 1/4/2014 (15 000 EUR, excl. btw) 
en op 1/1/2016 (25 000 EUR, excl. btw).

• Circulaire AAFisc Nr. 34/2014 (nr. E.T. 123.849) d.d.
25.08.2014

• Vanaf 2025 mogelijk aan de lidstaten van een drempel van 
85.000 EUR

Toepassing

• Als sociale huisvestingsmaatschappij beschikken wij over 
een omzet van ruim € 3.000.000,00.

• Deze wordt samengesteld uit de sociale verhuur van 
woningen en bijhorende garages.

• Aangezien niet alle garages sociaal verhuurd kunnen 
worden, richtten wij reeds de vraag aan de btw-controle of 
deze garages/staanplaatsen particulier (met btw) kunnen 
verhuurd worden onder de vrijstellingsregeling.

• Enerzijds als aanvulling op de sociale inkomsten. Anderzijds 
als aanvulling op de parkeerproblematiek.

• Steevast krijgen wij de mededeling dat de omzet op de 
sociale verhuur meegeteld wordt in de bepaling van de 
drempel tot vrijstelling.
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Oplossing

• De vrijgestelde omzet bestaande uit de onroerende 
verhuur telt mee in de berekening van de drempel van 
25.000 EUR, tenzij deze onroerende verhuur bijkomstig 
is.

•

• In casu is er van bijkomstige onroerende verhuur geen 
sprake.

•

• U kan dus de vrijstellingsregeling niet gebruiken voor 
de verhuur van de parkings.

• => gemengde btw-belastingplicht, werkelijk gebruik

Art. 44, §2, 2° W.BTW
• Artikel 44, § 2, 2°, van het  W.BTW, stelt vrij van de btw de diensten en 

leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk 
werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en 
jongeren en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door 
andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van 
sociale aard worden erkend. Worden met name bedoeld : 

• - de instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben;

• - de kinderbewaarplaatsen, de zuigelingentehuizen en de 
instellingen die in hoofdzaak het toezicht over jongelui en de zorg voor 
hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding tot doel hebben;

• - de instellingen voor gezinshulp;
•

• - de centra voor levens- en gezinsvragen;
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vervolg
• - de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
•

• - de psycho-medisch-sociale centra en de centra voor 
leerlingenbegeleiding;

•

• - de instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben;
•

• - de instellingen die de begeleiding, de omkadering of de opvang van 
personen die zich in materiële of morele moeilijkheden bevinden tot doel hebben;

•

• - de instellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 december 
2003 betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een 
gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke 
procedure;

•

• - de externe diensten erkend bij het koninklijk besluit van 27 maart 
1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Opmerking

• Circulaire 2017/C/48 betreffende de btw-
vrijstelling inzake handelingen die onder 
bezwarende titel door de Gemeenschappelijke 
Interne Diensten voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (GIDPBW) als 
afzonderlijke entiteit worden verricht.

• Nadien opgenomen in het W.BTW zelf
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Samenwerkingsverbanden tussen 
zorginstellingen

• Zie : Circ. AAFisc Nr. 36/2012 (fisconetplus)

3 voorwaarden voor vrijstelling

• 1) handeling verricht door de ene aan de andere 
zorginstelling (art. 44, §2, 1° of 2° W.BTW)

• 2) de gefactureerde handeling heeft rechtstreeks 
betrekking op een prestatie die als doel heeft : 
stellen diagnose, behandeling, genezing, opvang, 
begeleiding of verzorging van een 
zorgbehoevende persoon

• 3) geen concurrentieverstoring (met niet 
vrijgestelden)
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Vrijgesteld 

• Het zal bijgevolg hoofdzakelijk gaan om diensten 
verricht met tussenkomst van zorgpersoneel of het ter 
beschikking stellen van gespecialiseerde, medische 
uitrusting of infrastructuur.

• Anderzijds is het zo dat handelingen die op zich niet 
aangemerkt kunnen worden als een zorgprestatie toch 
de vrijstelling kunnen genieten wanneer zij onderdeel 
zijn van een complexe handeling die wel betrekking 
heeft op het stellen van een diagnose, behandeling, 
genezing, opvang, begeleiding of verzorging van een 
zorgbehoevende persoon en dus zorgfinaliteit heeft.

Voorbeeld

• Een ziekenhuis A stelt (op niet exclusieve wijze) 
een medische scanner ter beschikking van 
ziekenhuis B. 

• Naast de kosten voor de terbeschikkingstelling 
van de scanner rekent ziekenhuis A ook de met 
deze terbeschikkingstelling verbonden kosten 
voor het gebruik van linnen, schoonmaak en 
administratieve ondersteuning door aan 
ziekenhuis B. 

• Deze bijkomende kosten zullen in principe het 
fiscale lot van de hoofdhandeling (= 
terbeschikkingstelling scanner) volgen. 
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Art. 44, §2, 3° W.BTW

• Diensten verstrekt door exploitanten van
sportinrichtingen en inrichtingen voor 
lichamelijke opvoeding 

• Instellingen die geen winstoogmerk hebben

• De ontvangsten uit de vrijgestelde 
werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot 
dekking van de kosten ervan

Deelnemingskosten?

• Bijgevolg zijn de deelnemingskosten die door de 
tennis-, judo- of andere clubs worden gevraagd, 
van de BTW vrijgesteld voor zover voldaan is 
aan de voorwaarden gesteld in voornoemde 
wetsbepaling en belast voor zover er niet aan 
voldaan is. 

• (Vraag nr. 363 van de heer de Clippele dd. 18.01.2000 - BTW-Revue nr. 146, 
blz. 263, Vr. en Antw., Senaat, 1999-2000, nr. 2-12, blz. 550)
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Wat is sport?

• Het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak betreffende 
bridge (zaak C-90/16, The English Bridge Union, 26.10.2017) zich 
uitgesproken over wat onder het begrip sport moet worden 
verstaan. Zo oordeelde het hof dat het begrip 'sport' in de zin van 
artikel 132, lid 1, m) van de richtlijn 2006/112/EG, betrekking heeft 
op een activiteit die wordt gekenmerkt door een niet te 
verwaarlozen lichamelijke component.

• Schaken, kaarten, gamen en andere gelijkaardige activiteiten zijn 
niet langer vrijgesteld van de btw vanaf 1/1/2019.

• Circulaire 2018/C/84 over de Btw-vrijstelling inzake sport

Toepassing

• Belanghebbende verzorgt yogalessen : zowel reguliere yoga als 
zwangerschapsyoga.

• In geschil is het antwoord op de vraag of de yogalessen zijn aan te 
merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, waarop 
het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

• De reguliere yogalessen zijn volgens de rechtbank aan te merken als 
sportbeoefening en onderhevig aan het verlaagde btw-tarief.

• Voor de zwangerschapsyoga is niet aannemelijk gemaakt dat de 
activiteit gekenmerkt wordt door een niet te verwaarlozen 
lichamelijke component. In tegenstelling tot de reguliere yoga, staat 
bij zwangerschapsyoga juist het element van ontspanning voorop. 
Op de zwangerschapsyoga lessen is naar het oordeel van de 
rechtbank daarom het algemene tarief van toepassing.

• Rechtbank Noord-Nederland, AWB – 16 _ 5054
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lidgelden

• De vrijstelling is beperkt tot de diensten die betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf, en 
die door de exploitanten worden verleend aan personen die aan lichamelijke opvoeding of sport doen, 
met inbegrip van het ter beschikking stellen van sporttoestellen of -artikelen voor dat doel (beslissing 
nr. E.T. 24.946 van 09.03.1978) of zelfs een paard in een manège.

•

• De vrijstelling geldt dus niet voor het herbergen en het onderhoud van de paarden, die door de 
eigenaars aan de exploitant van een rijschool voor bewaking en onderhoud worden toevertrouwd 
(beslissing nr. E.T. 100.722 van 22.10.2001). De vrijstelling geldt evenmin voor de door een vereniging 
zonder winstoogmerk verstrekte diensten die bestaan in het bevorderen van de hondensport en het 
aanmoedigen van het fokken en houden van honden (beslissing nr. E.T. 33.044 van 
23.03.1981, mondelinge parlementaire vraag nr. 5.515 van de heer Willem-Frederik Schiltz van 
13.07.2011).

•

• Onder ‘exploitant van een sportinrichting’ wordt verstaan inzonderheid iedere sportvereniging die haar 
leden in de mogelijkheid stelt een bepaalde sport te beoefenen door de terbeschikkingstelling van 
uitrustingen, het geven van leiding …, ongeacht of die vereniging daartoe al dan niet over een vaste 
infrastructuur beschikt. Dit is het geval voor een wielertoeristenclub, een wandelclub, en dergelijke, die 
een organisatie omvatten welke leiding geeft, uitrusting ter beschikking stelt …, om in groepsverband 
op de weg aan wieler- of wandelsport te doen (beslissing nr. E.T. 29.112 van 28.03.1980). Zo kan de 
vrijstelling ook van toepassing zijn, voor zover uiteraard aan de andere gestelde voorwaarden is 
voldaan, op een watersportvereniging die aan haar leden de mogelijkheid geeft om de zeilsport of de 
waterskisport te beoefenen en daartoe hun opleiding verzekert (bijvoorbeeld zeillessen, cursussen voor 
het behalen van brevetten). De vrijstelling gaat evenwel niet zo ver dat zij ook betrekking kan hebben 
op het ter beschikking stellen van ligplaatsen en van de infrastructuur voor motorjachten met inbegrip 
van berging (parlementaire vraag nr. 264 van de heer Volksvertegenwoordiger Koen Bultinck van 
13.03.2000).

Inkomgelden

• Wat de andere diensten betreft die door de exploitanten van die 
inrichtingen worden verleend (bijvoorbeeld het organiseren van 
sportmanifestaties waarvoor ze entreegelden vragen, de 
toekenning van het recht op toegang tot de inrichting tegen 
betaling van een vergoeding aan anderen dan degenen die aan 
sport komen doen, of het verschaffen van spijzen en dranken om 
ter plaatse te worden verbruikt) kan in de regel geen aanspraak 
worden gemaakt op de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 3°, 
van het Btw-Wetboek.

•

• Er wordt echter aanvaard dat de ontvangsten die de exploitant 
verkrijgt uit het verlenen van het recht op toegang tot de 
inrichting niet belastbaar zijn met btw, voor zover het om een 
betrekkelijk gering bedrag gaat in vergelijking met de 
gezamenlijke vrijgestelde ontvangsten.
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Optionele verhuur mét BTW

• Vanaf 1/1/2019 :
• - gebouw (materiële bouwwerkzaamheden 

maken de btw opeisbaar ten vroegste op 
1/10/2018)

• - huurder btw-belastingplichtige

• Gezamenlijke optie

• Regeling kortdurende verhuur (6 maanden) 
primeert!

De terbeschikkingstelling sportaccommodatie 

aan een korfbalvereniging

• Gemeente verhuurt sportaccommodatie aan A. A verhuurt deze aan een 
korfbalvereniging.

• A exploiteert een sportaccommodatie die bestaat uit een sportveld en een 
clubgebouw. De sportaccommodatie stelt A tegen vergoeding ter beschikking 
aan een korfbalvereniging en (incidenteel) aan andere gebruikers. Het sportveld 
huurt zij belast met omzetbelasting van een gemeente. De gemeente 
subsidieert de korfbalvereniging.

• De vraag is of A aan de korfbalvereniging één of meerdere prestaties verricht, 
die zijn vrijgesteld van btw en dus geen recht op aftrek geven, of juist zijn 
belast tegen het verlaagde btw-tarief. 

• Volgens Rechtbank Gelderland verricht A één enkele prestatie aan haar 
afnemers, die meer omvat dan passieve terbeschikkingstelling van het 
sportveld. De verhuur van het sportveld is daarom niet de overwegende 
prestatie. Verder oordeelt de rechtbank dat A de sportaccommodatie met 
aanvullend dienstbetoon, uitsluitend met het oog op de sportbeoefening, ter 
beschikking stelt aan de korfbalvereniging en andere afnemers. Daardoor is het 
verlaagde btw-tarief van toepassing. A heeft dus recht op aftrek van btw.

• Het enkele feit dat de korfbalvereniging als sportvereniging geen recht op 
aftrek heeft en zij de sportaccommodatie niet zelf beheert, leidt niet tot een 
situatie dat in strijd met doel en strekking van de wettelijke bepalingen een 
belastingvoordeel wordt toegekend.
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Vergelijk

• Stad Doornik richt een AGB op en bouwt hierin een sportstadion. 
Het sportstadion wordt verhuurd aan o.a. de voetbalploeg van 
Doornik.

• Gaat het om een passieve onroerende verhuur of complexe dienst?

• Belang voor het recht op aftrek!

• Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest Régie communale 
autonome stade Luc Varenne, zaak C-55/14, van 25.01.2015.

De kostendelende vereniging

Art. 44, §2bis W.BTW
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Lid 
1

Lid 
2

Lid 
3

Zelfstandige 
groepering

- Met rechtspersoonlijkheid of 
zonder rechtspersoonlijkheid 
maar met eigen naam

- Diensten direct nodig voor de 
activiteit

- Minstens 50 % diensten aan de 
leden

- Aftrek volgens werkelijk 
gebruik

Terugbetaling 
aandeel in de 
kosten

Zelfde soort 
diensten maar 
omvang kan 
verschillen

- Vrijgesteld 
art. 44 of NB 
(buiten btw 
of art. 6, 
eerste lid)

- Minstens 50 
% 
vrijgestelde 
handelingen 
of 
handelingen 
als NB

- Aftrek 
volgens AVG 
of werkelijk 
gebruik

Gezamen
lijke kost

Opmerking

• Het Hof van Justitie besliste echter dat enkel leden 
die een medische, sociale of culturele vrijstelling 
genieten, kunnen toetreden tot een kostendelende
vereniging. Het gaat dan concreet om de 
vrijstellingen bedoeld in art. 44, §1 en §2 W.BTW. Dus 
niet de vrijstellingen bedoeld in art. 44, §3 W.BTW 
zoals banken, verzekeringsondernemingen, 
vastgoedondernemingen, …

• HvJ, 21.09.2017, C-326/15, DNB Banka en C-605/15, 
Aviva.
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Niet bedoelde handelingen

• Leveringen van goederen

• Diensten van algemeen belang van de leden of 
voor de privé-doeleinden van een lid

Diensten die direct nodig zijn

• De terbeschikkingstelling van medische 
apparatuur ten bate van de leden ziekenhuizen

• De terbeschikkingstelling van personeel van de 
leden tandarts, ziekenhuizen, artsen, …

• De terbeschikkingstelling van onderwijzend 
personeel aan leden die vormingen verstrekken 
die vrijgesteld zijn krachtens art. 44, §2, 4°
W.BTW

• Bewakingsdiensten verstrekt aan leden die 
vrijgesteld zijn (bv. musea (art. 44, §2, 7° W.BTW))
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Overschotten uit de sector leveringen

• Overschotten uit de activiteit van leveringen van goederen : 
• - Hoewel de vergoeding zo goed mogelijk wordt bepaald 

om enkel en alleen de kostprijs te vertegenwoordigen, is 
het mogelijk dat de zelfstandige groeperingen ten gevolge 
van de verleende diensten op het einde van het jaar met 
een overschot aan inkomsten zitten, of zelfs met een 
verlies. Mag de winst uit de sector leveringen aangewend 
worden?

• - aanwenden voor het aanbieden van gratis diensten voor 
haar leden of voor de instandhouding of verbetering van de 
verstrekte diensten aan haar leden

• Mondelinge parlementaire vraag nr. 25274 van de heer Eric 
Van Rompuy d.d. 13.06.2018; Kamer, Integraal verslag -
Commissie voor de Financiën en Begroting, 2017-2018, 
CRIV 54 COM 921 d.d. 13.06.2018, blz. 5.

Exclusieve dienstverlening versus beheers 
overdracht bij intergemeentelijke 

samenwerking : vrijgesteld of niet?
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• In de praktijk rekenen dienstverlenende 
verenigingen aan de deelnemende steden en 
gemeenten vaak geen btw aan, wanneer die 
gemeenten exclusiviteit verlenen aan de 
vereniging. Deze praktijk is gebaseerd op het 
principe van de beheeroverdracht en de 
zogenaamde emanatietheorie.

• De administratie voorziet verschillende wijzen 
van intergemeentelijke samenwerking waarvan 
het btw-statuut echter varieert.

Btw-statuut van intergemeentelijke 
samenwerkingsvormen

• Er bestaan samenwerkingsvormen met rechtspersoonlijkheid en zonder 
rechtspersoonlijkheid.

• Interlokale vereniging : een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en 
zonder beheersoverdracht. De interlokale vereniging wordt als btw-
belastingplichtige aangemerkt voor levering van goederen en diensten ten 
voordele van deelnemende gemeenten en derden. 

• Projectvereniging : een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en zonder 
beheersoverdracht. Inzake btw moet de projectvereniging worden aangemerkt als 
een gewone belastingplichtige bedoeld in artikel 4 van het W.BTW. 

• Dienstverlenende vereniging : een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid 
en zonder beheersoverdracht. Inzake btw moet de dienstverlenende vereniging 
worden aangemerkt als een gewone belastingplichtige bedoeld in artikel 4 van het 
W.BTW. 

• Opdracht houdende vereniging : een samenwerkingsvorm met 
rechtspersoonlijkheid en  met beheersoverdracht. Vermits er bij de opdracht 
houdende vereniging beheersoverdracht is door de deelnemende gemeenten, 
handelt de opdracht houdende vereniging voor rekening en in de plaats van deze 
gemeenten. De opdracht houdende vereniging is dus een niet belastingplichtige 
rechtspersoon. Zij valt onder de toepassingssfeer van artikel 6 W.BTW. In de 
gevallen bedoeld in art. 6, tweede en derde lid W.BTW kan er sprake zijn van btw-
belastingplicht in de mate dat er sprake is van concurrentieverstoring van enige 
betekenis of bepaalde werkzaamheden van enige omvang.
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Is er sprake van een vrijstelling bij 
(wederzijdse) exclusiviteit?

• In de praktijk blijkt dat de dienstverlenende verenigingen vaak in een 
overeenkomst met hun vennoten wederzijdse exclusiviteit verlenen en dit op basis 
van een kosten- en expertisedelend principe.

• Deze dienstverlenende verenigingen verstaan onder wederzijdse exclusiviteit dat 
de omschreven exclusieve diensten enkel verstrekt worden aan de deelnemers die 
daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze deelnemers voor de diensten 
waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de 
dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer 
wensen uit te voeren.

• Op basis van deze wederzijdse exclusiviteit rekenen de dienstverlenende 
verenigingen dan geen btw aan op hun diensten aan hun vennoten, terwijl wel 
btw wordt aangerekend aan vennoten waarmee geen exclusieve dienstverlening 
werd overeen gekomen. Het gaat daarbij vaak om diensten die ook op de private 
markt kunnen worden betrokken zoals diensten van architecten, juristen, 
stedenbouwkundigen, enzovoort.

• Deze manier van wederzijds factureren van diensten zonder btw is niet correct. 
Een exclusieve dienstverlening – zoals trouwens ook het geval is bij het verlenen 
van een aankoop- of verkoopmonopolie – is een dienst die wel degelijk met btw 
dient belast te worden.

Exclusieve dienstverlening

• Aan de minister werd gevraagd of het correct is dat dienstverlenende verenigingen 
in het kader van wederzijdse exclusiviteit geen btw aanrekenen op de vergoeding 
voor hun diensten.

• De redenering van de steden en gemeenten is dat een dienstverlenende 
vereniging, in het licht van de wetgeving en rechtspraak inzake 
overheidsopdrachten, niet deelneemt aan het economische verkeer en niet 
zelfstandig handelt. De niet deelname aan de markt maakt dan binnen de visie 
mogelijk om zonder btw te factureren.

• De minister van Financiën maakt in zijn antwoord een onderscheid tussen 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen en verwijst daarbij naar de 
beslissing nr. E.T. 111.703 van 6 september 2006, die het btw-statuut van dergelijke 
samenwerkingsverbanden behandelt.

• Opdrachthoudende verenigingen, zijn de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en met beheers overdracht, 
worden geacht te handelen voor rekening en in de plaats van de deelnemende 
gemeenten. Dergelijke verenigingen hebben in principe niet de hoedanigheid van 
een btw-belastingplichtige zodat de handelingen die ze verrichten buiten het 
werkingssfeer van de btw vallen.
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vervolg

• Een dienstverlenende vereniging is een samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid maar zonder beheeroverdracht. Inzake btw wordt 
een dergelijke vereniging aangemerkt als een gewone belastingplichtige in 
de zin van artikel 4 van het W.BTW.

• Het bestaan van de beheersoverdracht moet uit de statuten blijken. Het 
principe van de exclusieve dienstverlening, waarvan sprake in de beslissing 
nr. E.T. 111.703, kan niet worden aangemerkt als - of gelijkgesteld zijn met 
- een beheeroverdracht.

• De bestaande praktijk van de “wederzijdse exclusiviteit met btw-
vrijstelling” door dienstverlenende verenigingen kan dus niet vrij van btw 
tenzij een andere vrijstellingsgrond in het btw-wetboek toepasselijk is.

• De dienstverlenende verenigingen baseerden zich wellicht op de 
zogenaamde “emanatietheorie”, die werd toegepast op de 
intercommunales uit de Wet van 22 december 1986 betreffende de 
intercommunales. Deze Intercommunalewet kende evenwel niet het 
onderscheid tussen dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, 
dat sinds het Decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking in het Vlaams Gewest wordt gemaakt.

Kostendelende vereniging als 
oplossing?

• Een mogelijk uitweg voor de dienstverlenende verenigingen zou 
kunnen bestaan in de toepassing van de figuur van de 
kostendelende vereniging als bedoeld in artikel 44, §2bis van het 
W.BTW.

• Binnen deze figuur kunnen gemeenten een kostendelende
vereniging oprichten (bv. in de vorm van een vzw) die dan de 
beoogde diensten vrij van btw kan aanbieden aan de leden. De 
leden van een kostendelende vereniging mogen wel degelijk het 
statuut hebben van niet belastingplichtige rechtspersoon of van 
gedeeltelijke btw-belastingplichtige in de mate dat hun activiteiten 
overwegend buiten de btw-sfeer vallen. 

• Een dergelijke kostendelende vereniging kan dan de betreffende 
diensten vrijgesteld van btw doorrekenen aan de leden (steden en 
gemeenten) en anderzijds met btw aan de eventuele niet-leden.
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Art. 44, §2, 4° W.BTW

• Ingevolge het nieuwe artikel 44, § 2, 4°, van het Wetboek zijn vanaf 
1 januari 2014 vrijgesteld :  

• a) het school- of universitair onderwijs, waaronder onderwijs aan 
kinderen en jongeren, en de beroepsopleiding of -herscholing, met 
inbegrip van het verrichten van nauw hiermee samenhangende 
diensten en leveringen van goederen zoals het verschaffen van 
logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs 
gebruikt didactisch materiaal, door publiekrechtelijke lichamen of 
door andere organisaties die daartoe als lichamen met soortgelijke 
doeleinden worden aangemerkt, voor zover voornoemde lichamen 
niet systematisch het maken van winst beogen en eventuele 
winsten niet worden uitgekeerd maar worden aangewend voor de 
instandhouding of verbetering van de voornoemde diensten;  

• b) de lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven en 
die betrekking hebben op school- of universitair onderwijs.  

Vrijgesteld – aard van het onderwijs

• School- en universitair onderwijs, waaronder 
onderwijs aan kinderen en jongeren

• Beroepsopleiding en  -herscholing

• Lessen die particulier door leerkrachten 
worden gegeven  
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Vrijgesteld – beoogde instellingen

• Voor de vrijstelling van artikel 44, § 2, 4°, a), van 
het Wetboek komen slechts in aanmerking, de 
betreffende diensten die worden verstrekt door 
publiekrechtelijke lichamen of door andere 
organisaties die daartoe als lichamen met 
soortgelijke doeleinden worden aangemerkt , 
voor zover voornoemde lichamen niet 
systematisch het maken van winst beogen en 
eventuele winsten niet worden uitgekeerd maar 
worden aangewend voor de instandhouding of 
verbetering van het verstrekte onderricht.  

vervolg

• De Administratie gaat er van uit dat elke organisatie die 
bedoelde handelingen verricht én daarbij niet 
systematisch het maken van winst beoogt en eventuele 
winsten aldus niet uitkeert maar ze aanwendt voor de 
instandhouding of verbetering van de voornoemde 
handelingen, wordt aangemerkt als een lichaam met 
een soortgelijk doel.

• Het gaat tevens om handelingen gesteld in het 
algemeen belang (z. punt 14 van arrest C-434/05, HvJ, 
14 juni 2007, in de zaak Stichting Regionaal 
Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-
Friesland (Horizon College) tegen Staatssecretaris van 
Financiën). 
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Beroepsopleiding

• Met beroepsopleiding en -herscholing wordt voor de toepassing 
van artikel 44, § 2, 4°, a), van het Wetboek het onderricht beoogd 
dat direct tot doel heeft een vak of een beroep aan te leren 
evenals de in dat kader gegeven bijscholing, herscholing of 
permanente vorming.  

• Rekening houdend met de bijzondere aard van deze 
beroepsopleiding en -herscholing eist de Administratie aldus niet 
dat bedoeld onderricht wordt verstrekt gedurende een periode die 
overeenstemt met een school- of academiejaar. Aldus kan de 
vrijstelling inzake het verstrekken van onderwijs worden toegepast 
ongeacht de duur ervan en dit voor zover betreffende opleiding 
wordt gegeven gedurende een periode die noodzakelijk is om 
tijdens de duur ervan effectief een beroep aan te leren of de 
bedoelde opleiding, bijscholing of herscholing te verwerven.   

vervolg

• “Zo wordt, bij wijze van voorbeeld, het onderricht 
dat wordt verstrekt door beroepsverenigingen –
in de dagelijkse praktijk veelal seminaries 
genoemd – waarvan de duur noodzakelijk is om 
een bijkomende specialisatie of zogenaamde 
"updating" in verband met het reeds uitgeoefend 
beroep te verwerven aangemerkt als bijscholing 
of permanente vorming zelfs indien het 
onderricht niet uitsluitend toegankelijk is voor 
personen die reeds effectief het beroep 
uitoefenen in verband waarmee de opleiding of 
herscholing wordt verstrekt.” 
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Voorbeelden

• Een beroepsvereniging (vzw) geeft een update btw.

=> vrijgesteld van btw

• Een commerciële onderneming geeft een update btw.

=> met btw

• Een muziekacademie (vzw) geeft lessen muziek (met 
inachtneming van een pedagogisch programma en 
examens met het oog op de aflevering van een 
diploma, getuigschrift, attest, …)

Art. 44, §2, 4°, b) : Cumulatieve 
voorwaarden

• - de gegeven lessen dienen betrekking te hebben op 
school- of universitair onderwijs (z. punten 8-10 en 
14-15, van voornoemde circulaire AAFisc Nr. 50/2013);

• - betreffende lessen worden gegeven voor eigen 
rekening en op eigen verantwoordelijkheid en men 
draagt aldus het honorariumrisico indien deze lessen 
door omstandigheden niet kunnen doorgaan (z. punten 
34-35 van voornoemde circulaire);

• - de lesgever dient te worden aangemerkt als 
"leerkracht" zoals hierna gedefinieerd.
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Toelichting

• Met betrekking tot deze laatste voorwaarde heeft de Administratie in punt 33 
van haar voornoemde circulaire AAFisc. Nr. 50/2013 verduidelijkt dat het 
begrip "leerkracht" dient te worden uitgelegd in de betekenis dat dit begrip 
heeft in de omgangstaal. Aldus dient onder het begrip "leerkracht" te worden 
begrepen iemand die in de regel aan een school onderwijs geeft en aldus op 
zodanige wijze kennis overdraagt aan leerlingen dat zij deze kunnen 
assimileren; zij worden ook wel onderwijzer(es), lera(a)r(es) of docent(e) 
genoemd (z. Van Dale - Le Robert). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat 
het Hof van Justitie van de Europese Unie dienaangaand in zijn arrest van 7 
september 1999 in de zaak C-216/97, J. Gregg en M. Gregg tegen 
Commissioners of Customs and Excise heeft verduidelijkt dat betreffende 
vrijstelling uitdrukkelijk verwijst naar het beroep van "docent" en dusdanig 
naar de particulier die dat beroep uitoefent.

•

• Gelet op wat voorafgaat wordt het standpunt ingenomen dat de vrijstelling van 
artikel 44, § 2, 4°, b), van het Btw-Wetboek de handelingen beoogt die worden 
verricht door een natuurlijk persoon. Aldus zijn de lessen van de toepassing 
van die vrijstelling uitgesloten wanneer zij bijvoorbeeld worden gegeven door 
een rechtspersoon (bv. EBVBA, BVBA, NV, VZW, ...).

Voorbeelden

• Een pianoleraar (NP) geeft privéles. Hij is leerkracht van 
de muziekacademie.

• Een zelfstandig repetitor (VOF) geeft lessen wiskunde. 
Hij is lector aan een Hogeschool.

• Een burgerlijk ingenieur werkt in een privé-bedrijf en 
geeft privé-lessen statistiek
=> niet vrijgesteld

• Een leraar wiskunde geeft bijles statistiek 
=> vrijgesteld
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Voorbeelden

• Een tennisleraar geeft op zelfstandige basis 
privélessen aan particulieren. De lessen vinden 
plaats in een tennisclub.

• Een tennisleraar (NP) geeft les in een tennisclub. 
Hij krijgt een vergoeding per uur van de 
tennisclub. De club rekent af met de deelnemers.

• Wat als de tennisleraar factureert met zijn bvba?

Nauw met onderwijs samenhangende 
diensten en leveringen van goederen 

/ aparte rechtspersonen 
• De Administratie gaat er evenwel van uit dat dergelijke handelingen 

tevens van de belasting zijn vrijgesteld wanneer zij omwille van 
budgettaire of organisatorische redenen (bv. voor de toekenning van 
subsidies), en aldus om andere dan louter fiscale redenen, worden 
verricht door één of meerdere onderscheiden rechtspersonen die 
uitsluitend daartoe werden opgericht door een onderwijsinstelling 
waarvan de prestaties overeenkomstig voornoemd artikel 44, § 2, 4°, a), 
van de belasting zijn vrijgesteld. De Administratie gaat ervan uit dat 
hieraan voldaan is wanneer leerlingen, leden van het onderwijzend 
personeel of leden belast met de dagelijkse leiding van betreffende 
onderwijsonderwijsinstelling actief deelnemen aan het bestuur van deze 
entiteit.

• Bv. verhuur studentenkamers in aparte rechtspersoon
• Bv. Een school heeft een vzw opgericht waar de ouders aan deelnemen om 

het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen te regelen.
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Voorbeelden

• Verkoop boeken voor zover deze rechtstreeks 
verband houden met het vrijgestelde 
onderwijs dat aan de studenten wordt 
verstrekt.

• Verkoop van werken van leerlingen

• Mini-ondernemingen

Voorbeeld

• De organisatie van een schoolfeest, schoolbal, 
schooltoneel,  wafel- en taartenverkoop, e.d. 
dewelke in de regel jaarlijks worden 
georganiseerd. 

•

• => art. 44, §2, 12° W.BTW
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Voorbeelden

• Lessen paardrijden? (sport versus onderwijs?)

• Taalonderricht? (tot 31/8/2014)
• Opm : verplichte inburgeringscursus? 

(maatschappelijk werk en sociale zekerheid)

• Autorijscholen? (aard rijbewijs?)

• Opleidingen tot beroepspiloot? (commerciële 
instelling?)

Art. 44, §2, 6° W.BTW

• Verhuur van boeken en tijdschriften, van 
muziekpartituren, grammofoonplaten, 
magneetbanden, diapositieven en van andere 
dergelijke voorwerpen van culturele aard.
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voorwaarden

• De dienstverrichter moet een instelling zijn die 
geen winstoogmerk heeft

• De uit die werkzaamheid bekomen 
ontvangsten zullen uitsluitend worden 
gebruikt tot dekking van de exploitatiekosten

Vraag

• Verhuur van kunstwerken onder deze 
voorwaarden?

• Diensten van bibliotheken, mediatheken, …?

• Verkoop van kunst?
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Vrijgesteld

• Onder de hierboven vermelde voorwaarden geldt de vrijstelling onder meer in 
volgende gevallen:

• • de verhuur van kunstwerken (schilderijen, tekeningen, foto's …) (beslissing nr. 
E.T. 29.719 van 08.05.1979)

• • de overeenkomst waarbij een houder van partituren en libretto's zich 
uitsluitend bezighoudt - tegen betaling van een vergoeding - met het verlenen 
van het genot van die goederen aan een ander persoon (beslissing nr. E.T. 21.601 
van 04.12.1975)

• • de culturele centra en culturele tehuizen genieten de vrijstelling beoogd in 
artikel 44, § 2, 6° van het Btw-Wetboek voor de verhuur van boeken, publicaties, 
platen en magnetische banden, die zij toestaan. Deze regels zijn toepasselijk 
ongeacht of bovenbedoelde culturele centra of culturele tehuizen al dan niet 
erkend zijn door de bevoegde ministeries (beslissing nr. E.T. 19.398 van 
29.11.1974).

Niet vrijgesteld

• De vrijstelling van artikel 44, § 2, 6°, van het Btw-Wetboek is onder meer niet
van toepassing:

• • wanneer daarentegen een persoon aan een andere persoon het recht verleent 
om - tegen betaling van een vergoeding - een toneel- of ander werk in het 
publiek op te voeren. Deze handeling komt neer op een overdracht of een 
concessie van een intellectueel recht. Dit is ook zo wanneer de overdrager of de 
concessieverlener aan de concessiehouder materieel ter beschikking stelt dat 
noodzakelijk is voor de opvoering. Deze overdracht of concessie is niet van de 
belasting vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 6°, van het Btw-Wetboek, noch 
op grond van artikel 44, § 3, 3°, van het Btw-Wetboek dat enkel het contract 
voor uitgaven betreft (beslissing nr. E.T. 21.601 van 04.12.1975).

• • op de verhuur van televisietoestellen (schriftelijke parlementaire vraag nr. 114 
van de heer Volksvertegenwoordiger Roland Gillet van 31.03.1971).
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Art. 44, §2, 7° W.BTW

• Diensten en de leveringen van goederen die
daarmee nauw samenhangen

• Door de exploitant aan de bezoekers verstrekt

• M.b.t. al of niet geleid bezoek aan musea,
monumenten, natuurmonumenten,  

plantentuinen en dierentuinen

vervolg

• Instellingen die geen winstoogmerk hebben

• De ontvangsten uit de vrijgestelde 
werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot 
dekking van de kosten ervan
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• Zo mag het verlenen door een museum van 
het recht op reproductie van kunstwerken 
die zijn eigendom zijn, worden beschouwd 
als een handeling die inherent is aan de 
exploitatie van het museum (beslissing nr. 
E.T. 4.670 van 23.09.1971).

Nieuwe regeling vanaf 1/1/2017
• Niettemin wordt aanvaard dat de uitbating van een drank- of eetgelegenheid 

tevens van de belasting kan zijn vrijgesteld mits deze uitbating bijkomstig is bij 
de door nagenoemde belastingplichtigen verrichte vrijgestelde handelingen en 
navolgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan :

- de uitbating van de drank- of eetgelegenheid gebeurt door een 
belastingplichtige wiens handelingen hierna worden beoogd :

a) ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen of dergelijke instellingen waarvan 
de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 1°, a), eerste lid, van het 
Btw-Wetboek;
b) instellingen die bejaardenzorg of de gehandicaptenzorg tot doel hebben 
waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 2°, van het 
Btw-Wetboek;
c) exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke 
opvoeding waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 3°, 
van het Btw-Wetboek;
d) exploitanten van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen 
en dierentuinen waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, §
2, 7°, van het Btw-Wetboek;
e) organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, tentoonstellingen, 
concerten of conferenties waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens 
artikel 44, § 2, 9°, van het Btw-Wetboek.
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vervolg

• - de exploitatie van de drank- of eetgelegenheid geschiedt 
op de site van de inrichting waar de vrijgestelde 
handelingen als bedoeld in het eerste streepje hiervoor 
worden verricht (hierna aangeduid als de betrokken 
inrichting);

• - de in het eerste streepje beoogde vrijgestelde 
handelingen vormen een overwegend deel van de door de 
betrokken inrichting verrichte handelingen. Dit impliceert 
dat het totaalbedrag, per kalenderjaar, van de in dat eerste 
streepje beoogde vrijgestelde handelingen groter is dan het 
totaalbedrag van de overige door die betrokken inrichting 
verrichte handelingen, zijnde zowel de belaste als overige 
vrijgestelde handelingen (met inbegrip van de drank- of 
eetgelegenheid);

vervolg

• - de drank- of eetgelegenheid is in principe slechts 
toegankelijk voor personen die eveneens afnemer zijn van 
de hiervoor bedoelde vrijgestelde diensten (bv. patiënten, 
bewoners, sporters, toeschouwers…), hun bezoekers of 
genodigden, alsook voor het personeel dat werkzaam is in 
de betrokken inrichting.
Deze voorwaarde is in elk geval voldaan wanneer de drank-
of eetgelegenheid niet toegankelijk is buiten de 
openingsuren van de inrichting én niet rechtstreeks 
toegankelijk is van buiten af (men moet met andere 
woorden eerst de hiervoor bedoelde inrichting betreden, 
alvorens men toegang heeft tot de drank- of 
eetgelegenheid). Het voldoen van deze voorwaarde kan 
evenwel ook worden aangetoond aan de hand van andere 
feitelijke elementen.
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vervolg

• - de ontvangsten uit de uitbating van de drank- of eetgelegenheid 
bedragen niet meer dan 10 % van de omzet van de in het eerste streepje 
beoogde vrijgestelde handelingen van de betrokken inrichting. 

Een éénmalige overschrijding van deze drempel met 10 % tot aldus 
maximaal 11 % van de omzet van de in het eerste streepje beoogde 
vrijgestelde handelingen van de betrokken inrichting per periode van vijf 
opeenvolgende kalenderjaren wordt voor de toepassing van deze 
voorwaarde buiten beschouwing gelaten.

Noch de aard van de verstrekte maaltijden, noch het feit dat de betrokken 
inrichting ook belaste werkzaamheden verricht zijn voortaan van belang.

• Beslissing Btw nr. E.T.130.298 dd. 12.09.2016. 

Art. 44, §2, 8° W.BTW

• Diensten van uitvoerende artiesten aan
organisatoren

• De toepassing van artikel 44, § 2, 8°, tweede 
zin, van het W.BTW is niet langer afhankelijk 
van de hoedanigheid, natuurlijk persoon of 
rechtspersoon, van de dienstverrichter. 
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Opmerking

Info AIOF – BTW 18.07.06/1 stelt dat de 
diensten bedoeld in artikel 44, § 2, 8° W.BTW 
vrijgesteld zijn in de mate dat ze worden verricht 
door natuurlijke personen, terwijl de 
rechtspersonen in de huidige stand van zaken de 
keuze hebben om hun prestaties al dan niet met 
btw te belasten, met dien verstande dat de 
keuze geldt voor alle handelingen van deze aard.

vervolg

• Diensten van voordrachtgevers aan organisatoren van 
voordrachten

• Diensten van uitvoerende artiesten (Z. Aanschrijving nr. 13 
dd. 19.11.1997 (fisconetplus)) aan :

• Organisatoren van schouwspelen en concerten
• Uitgevers van grammofoonplaten en andere klankdragers
• Makers van films en andere beelddragers

• Diensten door deelnemers aan wedstrijden of feesten 
verricht aan organisatoren van sportwedstrijden of 
sportfeesten
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En een gids?

• De vrijstelling van artikel 44, § 2, 8°, van het 
Btw-Wetboek is eveneens van toepassing op 
de handelingen verricht door een persoon die 
optreedt als gids, wanneer ze worden 
verstrekt aan een organisator van geleide 
bezoeken aan plaatsen, musea, kastelen, 
kerken, steden ... (beslissing nr. E.T. 111.432 
van 28.08.2006).

Enkele voorbeelden

• A. Regisseurs

• Wegens hun daadwerkelijke deelneming aan de voorbereiding, de afwerking en 
de uitvoering van toneelwerken of films, worden regisseurs daarentegen wel als 
uitvoerend artiest aangemerkt. In dit opzicht wordt als filmregisseur 
aangemerkt, degene die in opdracht van een filmproducer handelingen verricht 
die uitsluitend behoren tot de regie, zoals het geven van richtlijnen aan acteurs 
en de filmtechnische bewerking van het gegeven (beslissing nr. E.T. 24.762 van 
08.11.1977). Dit geldt eveneens voor de assistent van de filmregisseur wanneer 
hij door een rechtstreekse medewerking, in dezelfde hoedanigheid als de 
filmregisseur actief deelneemt aan het voorbereiden, het uitwerken en het 
uitvoeren van een cinematografisch werk (beslissing nr. E.T. 11.072 van 
14.02.1973).
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• B. Modeshows

• De diensten verleend door mannequins ter gelegenheid van modeshows alsook de prestaties 
van speakers bij modeshows zijn van de belasting vrijgesteld ingevolge artikel 44, § 2, 8°, van 
het Wetboek (zie beslissing nr. T. 1.968/2 van 28.10.1970 en beslissing nr. E.T. 4.664 van 
17.05.1971).

• C. Diskjockey

• Evenzo dient een DJ oftewel ‘diskjockey’, die opgenomen muziek programmeert, mixt (ongeacht 
of de organisator inspraak heeft bij het samenstellen van de playlist), presenteert en ten gehore 
brengt ter gelegenheid van een dansavond, fuif … en waarbij hij eventueel met korte 
voordrachten, kwinkslagen …, voor de nodige stemming zorgt, te worden aangemerkt als een 
uitvoerend artiest voor de toepassing van artikel 44, § 2, 8°, van het Btw-Wetboek, zelfs 
wanneer hij deze diensten verricht voor een particulier die een privé-dansavond organiseert. De 
handelingen van de ‘diskjockey’ zijn daarentegen wel belastbaar wanneer hij zelf als organisator 
van dans- of ontspanningsavonden handelt of wanneer hij er zich toe beperkt materieel te 
verhuren, zonder dat hij zelf optreedt of deelneemt aan de uitvoering van de muziek (beslissing 
nr. E.T. 17.124 van 25.01.1974). De levering van een drager zoals bijvoorbeeld een CD of een 
plaat met opnames van de diskjockey is evenwel steeds aan de belasting onderworpen.

Art. 44, §2, 9° W.BTW

• De organisatie van diverse voorstellingen

• Toneel,-, ballet- of filmvoorstellingen, 
tentoonstellingen, concerten, conferenties

• De leveringen van goederen die nauw 
samenhangen met deze diensten
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voorwaarden

• Instellingen erkend door de overheid

• Geen winstoogmerk

• Ontvangsten ter dekking van de kosten

• A. Lopende erkenningsprocedure

• Als de vereniging of organisatie nog niet erkend is door de bevoegde overheid, wordt aangenomen dat, gelet op 

de duur van de erkenningsprocedure, de verenigingen of organisaties die de voorwaarden om te worden erkend 

vervullen, zich voorlopig op de vrijstelling van de btw mogen beroepen vanaf de indiening van hun aanvraag 

tot erkenning. De vrijstelling van de btw wordt definitief wanneer de erkenning wordt toegestaan.

•

• Wanneer de erkenning daarentegen wordt geweigerd, vervalt de vrijstelling op de datum waarop de beslissing 

tot weigering aan de betrokkenen werd betekend. Hetzelfde geldt in geval van intrekking van een 

oorspronkelijk toegestane erkenning (beslissing nr. E.T. 19.398 van 29.11.1974).
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• B. Verstrekken van programma’s

• Het verstrekken van programma’s (boekjes) betreffende een vrijgestelde voorstelling is eveneens van btw 

vrijgesteld als nauw samenhangende handeling met de vrijgestelde dienst (beslissing nr. T. 2.026 van 

28.04.1971).

• C. Reizende evenementen

• Het feit dat het zou gaan om reizende evenementen belet de toepassing van de vrijstelling niet ten aanzien van 

de instelling (beslissing E.T. 104.825 van 09.04.2003).

Btw-aftrek in het kader van 
de organisatie van 

evenementen

95

96

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/734ee1a7-39b0-4825-a61d-802ac65c2ca8
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/fed79295-cacd-4729-97a4-96b16ac9c84f


12/09/2022

49

• In de zomer worden vaak evenementen georganiseerd waar de 
toegang tot het evenement gratis is. Uiteraard gaan de organisatoren 
wel geld verdienen door randactiviteiten op het evenement zelf zoals 
verkoop van dranken, spijzen of andere goederen en diensten (bv. 
reclame-inkomsten). Het kan hierbij gaan om een volksfeest, 
dorpsfeest, stadsevenement, …

• De vraag die dan geregeld aan bod komt is of de organisatoren de 
btw kunnen in aftrek brengen voor de kosten die ze gemaakt hebben 
voor de organisatie van het evenement, vraag die relevant lijkt omdat 
de toegang gratis is. En gratis handelingen openen inzake btw in 
principe geen aftrek. Maar is dit wel zo?

• “Parlementaire vraag nr. 2055 van de heer Servais Verherstraeten d.d. 30.01.2018 

• Kamer, Vragen en Antwoorden, 2017-2018, QRVA 54/155 d.d. 09.05.2018, blz. 441 

Vraag nr. 2055 van de heer volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten van 30 januari 2018 (N.) aan de minister van Financiën, 
belast met Bestrijding van de fiscale fraude:

Het recht op aftrek van voorbelasting.

VRAAG

Ons land kent veel dorpsfeesten en initiatieven om mensen samen te brengen en op een laagdrempelige manier bewoners van een stad
of dorp te doen genieten van een plaatselijk evenement. Zo ook feesten die worden aangeboden aan vrijwilligers en buurtbewoners van 
een groots evenement dat jaarlijks plaatsvindt ter compensatie van de geleden overlast en als bedanking voor de geleverde 
inspanningen.

Vaak worden die evenementen gratis aangeboden, buiten de verkoop van drank, eten en advertentieruimte natuurlijk. Organisatoren 
plannen dan optredens van artiesten, moeten een gehele logistieke organisatie op poten zetten en moeten de nodige infrastructuur
huren om dergelijke initiatieven tot in de puntjes te regelen. Dat brengt natuurlijk grote kosten met zich mee, waaronder die van de 
btw.

Een dergelijk evenement wordt door de organisatoren zelf als een eenheid van activiteit bezien, wat maakt dat zij ervan overtuigd zijn 
dat zij een 100 % aftrek van voorbelasting genieten voor het totaal van de betaalde btw. Niettegenstaande deze de facto eenheid van 
activiteit wordt er vanuit de praktijk gewezen op het feit dat een dergelijke organisatie "om niet" gebeurt en dus bezwaarlijk als een 
economische activiteit kan worden gezien die binnen de werkingssfeer van de btw valt.

Daarbij komt ook dat er wordt gesteld dat in zo'n geval alleen een aftrek van voorbelasting kan gelden voor de samenhangende 
activiteiten die wel onder bezwarende titel worden verricht en aldus als een aparte economische activiteit kunnen worden aanzien. 
Voor evenementen zoals hierboven zal dit voornamelijk betrekking hebben op de verkoop van drank, eten en advertentieruimte.

Het weigeren van een 100 % aftrek van voorbelasting is voor organisatoren van zo'n laagdrempelige dorpsfeesten echter nefast voor 
wat betreft hun budgetten. Men wil liever geen inkomgelden aanrekenen, omdat het juist laagdrempelig moet blijven. Daarentegen 
moet men ook uit de kosten zien te geraken, waarbij dus een 100 % aftrek van voorbelasting wel degelijk een slok op de borrel scheelt.

1. Kan u verduidelijken of het inderdaad zo is dat men gratis evenementen, waarbij de verkoop van dranken, eten en advertentieruimte 
betalend is, als "om niet" beschouwt waardoor men eigenlijk gemengd btw-plichtig wordt en aldus slechts een beperkt recht op aftrek 
van voorbelasting heeft?

2. Is uw antwoord anders indien een dergelijk evenement betalend wordt, ook al betreft het slechts 1 euro inkom? Zo neen, waarom
niet?
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• ANTWOORD van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude van 03.05.2018:

Wanneer een organisator een evenement organiseert en daarbij tegen betaling advertenties plaatst (reclamediensten) en dranken en/of maaltijden 
verschaft voor verbruik ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) is er sprake van een economische activiteit die de hoedanigheid van 

belastingplichtige tot gevolg heeft.

De organisatie van optredens op een evenement is onlosmakelijk verbonden met de reclame- en horecadiensten. Zonder optredens zouden de 
reclame- en horeca-activiteiten op een evenement immers niet zinvol of levensvatbaar zijn. Het feit dat geen inkomgelden worden gevraagd, 

betekent niet dat de organisatie van optredens op een evenement een afzonderlijke activiteit zou uitmaken, wel integendeel. De situatie is 
vergelijkbaar met de horecazaak, die life muziek brengt om klanten te entertainen en aan te trekken. De btw op de uitgaven met betrekking tot 

dergelijke optredens is dan ook volgens de normale regels aftrekbaar.

De mogelijkheid dat bezoekers geen inkomgeld dienen te betalen en evenmin verplicht worden om te consumeren, leidt op zich niet tot een 
beperking van het recht op aftrek. Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 22 oktober 2015 ("Sveda", zaak C-126/14) bevestigd dat het recht op 

aftrek niet wordt beperkt wanneer de betreffende uitgaven weliswaar kosteloos ten dienste staan van derden, maar daarnaast ook dienstig zijn om 
publiek aan te trekken ten behoeve van de belastingplichtige activiteit. Het feit dat handelszaken en showrooms regelmatig bezoekers krijgen die 

niet kopen, beperkt bijvoorbeeld evenmin het recht op aftrek.

Het betreft evenmin kosten van onthaal waarvoor de btw ten gevolge artikel 45, § 3, 4° van het btw-Wetboek niet aftrekbaar zou zijn. De optredens 
vinden immers plaats op het ogenblik dat ook de belastbare handelingen plaatsvinden en hangen rechtstreeks en onmiddellijk mee samen met de 

belastbare handelingen en de beroepsdoeleinden van de belastingplichtige.

Wanneer de organisator van het evenement ontvangsten geniet die zijn vrijgesteld, bijvoorbeeld op grond van artikel 44, §2, 9° van het btw-

Wetboek, wordt de organisator weliswaar een gemengde belastingplichtige en moet het recht op aftrek dus volgens de normale regels worden 

beperkt.

Deze situatie doet zich niet alleen voor in de cultuursector, maar ook in de sportsector. Voor sportevenementen en sportinfrastructuur geldt 
dezelfde regeling.”

Art. 44, §2, 12° W.BTW

• De vrijstelling van artikel 44, § 2, 12°, is slechts van toepassing 
indien de drie navolgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan :

• Eerste voorwaarde : de werkzaamheid ter verkrijging van steun 
wordt georganiseerd door de instelling zelf waarvan de 
handelingen in het kader van haar gebruikelijke activiteiten als 
belastingplichtige van de belasting zijn vrijgesteld 
overeenkomstig artikel 44, § 2, 1° tot 4°, 6°, 7°, 9° en 11°, van het 
BTW-Wetboek. 

• Om als organisator van een dergelijk evenement te worden 
aangemerkt, moet deze instelling de volledige 
verantwoordelijkheid hebben over de organisatie, inzonderheid 
inzake de programmering, de opbouw en de werking van het 
evenement, de publiciteit, het innen van de ontvangsten …

99

100



12/09/2022

51

vervolg

• Worden onder meer beoogd :
• - een ziekenhuis of dergelijke (artikel 44, § 2, 1°, van het BTW-Wetboek)
• - een instelling voor bejaarden, voor mindervaliden, voor een jeugdhuis of elke andere erkende 

instelling van sociale aard (artikel 44, § 2, 2°, van het BTW-Wetboek)
• - een sportvereniging zonder winstoogmerk (artikel 44, § 2, 3°, van het BTW-Wetboek)
• - een onderwijsinstelling zonder winstoogmerk (artikel 44, § 2, 4°, a), van het BTW-Wetboek)
• - een bibliotheek of leeszaal zonder winstoogmerk (artikel 44, § 2, 6°, van het BTW-Wetboek)
• - een exploitant van een van de in deze bepaling beoogde instellingen (musea, monumenten, 

natuurmonumenten, …) zonder winstoogmerk (artikel 44, § 2, 7°, van het BTW-Wetboek)
• - een erkende organisator van spektakels zonder winstoogmerk (artikel 44, § 2, 9°, van het BTW-

Wetboek)
• - een instelling zonder winstoogmerk (artikel 44, § 2, 11°, van het BTW-Wetboek) die 

doeleinden van politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, 
filantropische of staatsburgerlijke aard nastreeft en die diensten en nauw daarmee 
samenhangende leveringen van goederen verricht ten behoeve en in het gemeenschappelijk 
belang van haar leden en tegen betaling van een krachtens de statuten bepaalde bijdrage.

• Wanneer één van de hiervoor beoogde instellingen of exploitanten eveneens andere belaste of 
vrijgestelde handelingen verricht, is artikel 44, § 2, 12°, van het BTW-Wetboek slechts van 
toepassing wanneer het evenement uitsluitend wordt georganiseerd tot verkrijging van steun voor 
de hiervoor beoogde vrijgestelde handelingen of voor het goede doel.

Voorbeeld

• Een sportvereniging onder vorm van een vzw biedt aan haar leden 
tegen betaling de mogelijkheid om een sport te beoefenen 
(handeling vrijgesteld ingevolge artikel 44, § 2, 3°, van het 
Wetboek). De vzw baat eveneens een cafetaria uit (niet vrijgesteld) 
die vrij toegankelijk is voor het publiek en waarvan de omzet 15 % 
van de omzet uit de vrijgestelde activiteit bedraagt. De vzw heeft 
zich voor deze horeca-activiteit geïdentificeerd als btw-
belastingplichtige.

• Eén maal per jaar organiseert deze vzw een eetfestijn (mosselen 
met friet) met een omzet van 45.000 euro. Opdat de omzet van het 
eetfestijn kan vrijgesteld zijn op basis van artikel 44, § 2, 12°, van 
het Wetboek is het noodzakelijk dat de opbrengst uitsluitend ten 
goede komt van de vrijgestelde activiteiten van de vereniging (of 
geschonken wordt aan een goed doel).

• Zie BTW-beslissing nr. E.T.130.298 van 12.09.2016.
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• Tweede voorwaarde : de werkzaamheid vormt geen economische 
activiteit van de belastingplichtige: ze is slechts occasioneel van 
aard, is er op gericht om financiële steun te verkrijgen voor de 
gebruikelijke vrijgestelde activiteit en wordt exclusief ten bate van 
de instelling zelf georganiseerd. Bij administratieve toegeving wordt 
aanvaard dat deze opbrengsten ook mogen worden aangewend 
voor de financiële steun van “een goed doel”.

• Onder “een goed doel” (liefdadigheidswerk) in de zin van deze 
bepaling wordt verstaan elke instelling, vereniging, fonds of 
natuurlijk persoon die zich, zonder commercieel oogmerk, inzet 
voor een project of werk op het vlak van gezondheid, welzijn, 
cultuur, natuur, milieu of internationale hulp. Het is niet 
noodzakelijk dat de begunstigde van de ingezamelde middelen een 
erkenning geniet.

• Zie antwoord op de mondelinge vraag nr. 3617 van de heer 
Volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten van 06.05.2015.

• Derde voorwaarde : de werkzaamheid mag geen 
concurrentieverstoring veroorzaken met andere 
economische operatoren die gelijkaardige handelingen 
verrichten. Zij beoogt slechts de uitzonderlijke 
opbrengsten die voortkomen uit activiteiten die geen 
reële afzonderlijke economische activiteit mogen 
vormen en die er op gericht zijn de realisatie van de 
nagestreefde doelen te vergemakkelijken.

• Het betreft een feitenkwestie. De gerealiseerde omzet 
naar aanleiding van het evenement is echter van geen 
belang.
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Administratieve toegeving

• De administratie gaat ervan uit dat er geen concurrentieverstoring is indien het 
liefdadigheidsevenement of evenement ter verkrijging van steun hoogstens vier keer per 
kalenderjaar wordt georganiseerd. De organisatie van een evenement dat maximaal drie 
opeenvolgende dagen duurt (vb. tijdens het weekend) wordt als één evenement beschouwd.

• Wanneer dat evenement door meerdere belastingplichtigen gezamenlijk wordt 
georganiseerd moet deze voorwaarde beoordeeld worden in hoofde van elke 
medeorganisator afzonderlijk.

• Zodra er in een kalenderjaar meer dan vier evenementen worden georganiseerd moet de 
betrokken instelling contact opnemen met het bevoegd KMO/GO-centrum dat, nadat kennis 
is genomen van de argumenten van deze instelling, zal oordelen of er al dan niet sprake is van 
concurrentieverstoring. Er wordt geen rekening gehouden met een toevallige overschrijding.

• Indien de verplichting om zich te identificeren als belastingplichtige wordt vastgesteld is de 
btw van toepassing op de bedoelde werkzaamheden vanaf het eerste kwartaal dat volgt op 
die overschrijding, en dit gedurende minstens één volledig kalenderjaar.

• De belastingplichtige die zich na afloop van dat kalenderjaar opnieuw wil beroepen op deze 
administratieve toegeving dient hiervoor een gemotiveerd verzoekschrift in bij het bevoegd 
KMO/GO-centrum.

•

• Voor de toepassing van de administratieve toegeving wordt rekening gehouden met het 
aantal evenementen georganiseerd vanaf 01.01.2017.

Vrijstelling ten voordele van bepaalde 
activiteiten in het algemeen belang

• Art. 44, §2, 12° W.BTW
• Circulaire 2017/C/23 dd. 19.04.2017

• Aanpassing aan art. 133 van de richtlijn 2006/112/EG

• Dus niet langer bedoeld in art. 44, §2, 12° W.BTW :
• - het vervoer van zieken en gewonden door speciaal 

daartoe uitgeruste vervoermiddelen
• - de lessen die particulier door leerkrachten worden 

gegeven en die betrekking hebben op school- of 
universitair onderwijs
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Verkoop van goederen voor 
het goede doel

Vzw, vrijstelling art. 44, §2, 12° W.BTW, vrijstellingsregeling voor kleine 
ondernemingen, “groep van 4”, btw-tarief bloembollen, 

factureringsplicht

Praktijkgeval

• “Ik werd gecontacteerd door een vzw die zich inzet voor onderzoek naar Parkinson.

•

• Voor het werven van fondsen zijn er vrijwilligers die geldelijke steun zoeken.

• Er worden bloembollen "verkocht" (20 stuks aan 15 EUR).

• De bloembollen zelf kosten +/- 5 cent het stuk.

•

• De vzw is geregistreerd als "kleine onderneming" en de vzw zou graag "kleine onderneming" blijven.

•

• De vraag is of dergelijke actie als "verkoop" kwalificeert?

• Mocht dat niet lukken en deze actie effectief een verkoop is, klopt het dat er dan 6 % btw moet worden 
berekend?

• De mensen die steunen zijn particulieren dus er moeten geen facturen worden opgesteld?

Copyright S. Ruysschaert

107

108



12/09/2022

55

• De situatie is eigenlijk nog iets complexer : de bloembollen werden in 
Nederland aangekocht en het Belgisch btw-nummer werd aan de 
verkoper gegeven.

• De bloembollen worden door de verkoper met een koerier van 
Nederland naar België getransporteerd, er staat geen NL BTW op de 
factuur.

• Dient de vzw dan een speciale btw-aangifte in te dienen?”

Copyright S. Ruysschaert

Analyse

• De vzw valt onder de VR-regeling en maakt aldus deel uit van de groep van 4. Door haar btw-nummer op te 
geven wordt ze geacht te verwerven. Dit zal aanleiding geven tot de indiening van een bijzondere btw-
aangifte.

• De verkoop van bloembollen is aan de btw onderworpen. Er is geen toepassing van art. 44, §2, 12° W.BTW 
mogelijk. Het btw-tarief is inderdaad 6 %. Er is geen factureringsplicht voor de verkoop aan particulieren.

Copyright S. Ruysschaert
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Optionele onroerende verhuur voor 
vzw’s en openbare besturen

• Optiestelsel vanaf 1/1/2019

• Nieuwe gebouwen of daarmee gelijkgesteld

• Economische activiteit van de huurder

• Magazijnen (50 %-regel en 10 %-regel) : “de 
terbeschikkingstelling van ruimten die voor meer dan 
50 pct. gebruikt worden voor het opslaan van 
goederen, op voorwaarde dat die ruimten niet voor 
meer dan 10 pct. worden aangewend 
als verkoopruimte.”
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Toepassing

• Een vrijgestelde vzw huurt een lokaal op 
jaarbasis voor haar activiteiten.

• De vzw heeft een economische activiteit als 
btw-belastingplichtige (zonder recht op 
aftrek).

Toepassing

• Een gemeente huurt een woning in het kader van de 
uitbating van een heemkundig museum. Krachtens art. 
6, tweede lid W.BTW is de gemeente voor handelingen 
bedoeld in art. 44 W.BTW in de regel btw-
belastingplichtige omwille van de (potentiële) 
concurrentieverstoring. Het zal echter afhangen van de 
ontvangen inkomsten voor deze activiteit. Bedragen 
deze minder dan 25.000 EUR, excl. btw dan blijft het 
betrokken openbaar bestuur niet belastingplichtige 
voor deze activiteit. Het betreft dan een verhuur in  
B2C. Hiervoor kan niet worden geopteerd om te 
verhuren mét btw.

113

114



12/09/2022

58

Toepassing

• Een gemeente huurt een magazijn in het kader 
van de uitbating van een handelsbeurs. Krachtens 
art. 6, derde lid W.BTW is de gemeente hiervoor 
in de regel btw-belastingplichtige. Het zal echter 
afhangen van de ontvangen inkomsten voor deze 
activiteit. Bedragen deze minder dan 25.000 EUR, 
excl. btw dan blijft het betrokken openbaar 
bestuur niet belastingplichtige voor deze 
activiteit. Het betreft dan een verhuur van een 
opslagruimte B2C. Hiervoor moet steeds btw 
worden aangerekend!

Uitzondering op de kortdurende 
verhuur

• Verhuur aan bepaalde organisaties waarvan de sociaal-culturele activiteiten 
bedoeld zijn in artikel 44, § 2, van het W.BTW

•

• Worden tot slot evenmin bedoeld onder de belastingheffing van rechtswege en 
blijven derhalve vrijgesteld van btw, de verhuren van korte duur (max. 6 maanden) 
aan bepaalde organisaties waarvan de sociaal-culturele activiteiten bedoeld zijn in 
artikel 44, paragraaf 2, van het W.BTW.

•

• Bij wijze van voorbeeld, kunnen bijgevolg de volgende gevallen als uitzonderingen 
op de belastingheffing van rechtswege worden aangehaald :

• — de verhuur van lokalen aan jeugdbewegingen, bedoeld in artikel 44, § 2, 2°, van 
het W.BTW, in het kader van de organisatie van weekendverblijven of kampen;

• — de verhuur van feestzalen aan studentenverenigingen waarvan de activiteiten 
vrijgesteld zijn van btw op grond van artikel 44, § 2, 3° (sport) en 4° (onderwijs), 
11° (“syndicale” verenigingen) en/of 12° (inzameling gelden), van het W.BTW.
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De verhuurder wordt gemengde btw-
belastingplichtige – verklaring 

huurder
• Rekening houdend met het feit dat de hoedanigheid van de 

afnemer een impact kan hebben op de btw-regeling die van 
toepassing is op de kortdurende verhuur, zal de verhuurder van het 
onroerend goed ten aanzien van de administratie belast met de btw 
moeten kunnen aantonen dat die verhuur desgevallend is 
vrijgesteld.

•

• Om de verhuurder voor dit bewijs niet met een buitensporig zware 
administratieve last op te zadelen, zal een verklaring afgeleverd 
door de huurder dat hij de voorwaarden om één van de 
uitzonderingen op de belastingheffing van rechtswege zoals 
bedoeld in de nieuwe bepaling kan genieten, volstaan om aan te 
tonen – behoudens samenspanning tussen de contractspartijen –
dat die kortdurende verhuur is vrijgesteld van btw.

Recht op aftrek van de vzw
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Recht op aftrek?

• Algemeen verhoudingsgetal (art. 46, §1 W.BTW)

• Werkelijk gebruik (art. 46, §2 W.BTW, opgelegd of 
mits toestemming)

• Bijzondere verhoudingsgetallen

• Bijzondere financieringsbronnen

Algemeen verhoudingsgetal

• Teller = handelingen met recht op aftrek

• Noemer = alle handelingen

• Afronding in teller en noemer tot het hogere 
tiental
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Voorbeeld 

1 256 589,25 

• AVG = --------------------------------

3 456 032

1 256 590

= -------------------------------- = 36,36 %

3 456 040

= 37 % (afronden naar hogere eenheid)

Praktisch

• Aftrek via het AVG van het vorige kalenderjaar 
volgens de gewone regels

• Berekening van het definitief AVG van het 
huidige kalenderjaar (uiterlijk tegen 20 april 
van het daaropvolgende jaar)
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Werkelijk gebruik

• “§ 2.      In afwijking van § 1 kan door of vanwege 
de Minister van Financiën aan de 
belastingplichtige, op zijn verzoek, vergunning 
worden verleend om het recht op aftrek uit te 
oefenen met inachtneming van het werkelijk 
gebruik van de goederen en diensten of van een 
deel daarvan. De belastingplichtige kan door of 
vanwege de Minister van Financiën worden 
verplicht op die wijze te handelen, wanneer de 
aftrek naar verhouding van de in § 1 genoemde 
breuk leidt tot ongelijkheid in de heffing van de 
belasting.”

Vergunning?

• De verplichting om aan de Administratie voorafgaandelijk 
toestemming te vragen werd trouwens uitdrukkelijk 
bevestigd door het Hof van Cassatie waarin het besliste dat, 
om de aftrek volgens de methode van het werkelijk gebruik 
te kunnen uitoefenen, de voorafgaande vergunning 
vanwege de administratie is vereist. 

• Cass., 2 oktober 2003, F.J.F., nr. 2004/57.

• Tegelijk stelde het Hof van Beroep van Gent dat deze 
verplichting strijdig is met wat de gecoördineerde BTW-
Richtlijn 2006/112/EG ter zake stelt. De BTW-Richtlijn stelt 
met andere woorden twee methodes voor zonder expliciet 
of impliciet een voorkeur op te dringen. 

• Gent, 9 maart 2010, Fisc. Koer., 2010, nr. 9.
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Praktijk : hoe aanvragen?

• In de praktijk deelt de gemengde btw-
belastingplichtige zijn keuze mee aan de hand 
van een berekeningsdocument dat bij de 
eerste periodieke btw-aangifte wordt gevoegd 
waarin de aftrek volgens de methode van het 
werkelijk gebruik wordt uitgeoefend.

Keuze voor het werkelijk gebruik

• Tijdstip van de keuze?

• Met terugwerkende kracht?
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Casus

• In de betreffende zaak dacht een btw-belastingplichtige 
ten onrechte dat hij een volledige btw-belastingplichtige 
was met volledig recht op aftrek. Bijgevolg werd de btw 
volgens de gebruikelijke regels volledig in aftrek gebracht.

• Ter gelegenheid van een btw-controle bleek de betrokken 
btw-belastingplichtige een gemengde btw-
belastingplichtige te zijn die volgens de btw-controleur de 
aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal had moeten 
toepassen.

• In antwoord op de voorgelegde correctieopgave stelde de 
betrokken btw-belastingplichtige voor om de aftrek toe te 
passen volgens de regel van het werkelijk gebruik. Dit 
verzoek werd echter afgewezen door de BTW-administratie
waarop de btw-belastingplichtige de zaak voor het gerecht 
bracht.

De bijzondere financieringsbronnen 
van de vzw’s
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Aftrek gemengde BTW-BP

• Ofwel AVG = T/N

- giften niet in noemer

- enkel prijssubsidies in noemer

• Ofwel werkelijk gebruik

Onbepaalde kosten

• Bijzonder verhoudingsgetal :

• Op basis van : - objectieve criteria

- controleerbaar

(personeelsbezetting, oppervlakte, …)

• Bij gebrek : BV = AVG

- met subsidies en giften in noemer
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Financieringsbronnen

• Lidgelden

• Inbrengen

• Giften

• Leningen

• Sponsoring

• Subsidies

• Eigen inkomsten

Lidgelden

• Lidgelden (bijdragen en stortingen)

• Maximum in de statuten

• Vormt een betaling voor het lidmaatschap

• Is geen schenking, maar een betaling om te 
kunnen genieten van het lidmaatschap

• Verplicht door de toetreding

• In principe geen teruggave

• Periodiciteit irrelevant
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Lidgelden

• Lidgeld : staat er een tegenprestatie 
tegenover?

• Bestaat de tegenprestatie uit een levering van 
een goed of een dienst?

• Is er een rechtstreeks verband tussen de 
verrichte dienst en de ontvangen 
tegenprestatie?

Lidgelden

• Een dienst is slechts belastbaar wanneer tussen 
de dienstverrichter en de ontvanger van de 
dienst een “rechtsbetrekking bestaat waarbij 
over en weer prestaties worden uitgewisseld 
en de door de dienstverrichter ontvangen 
vergoeding de daadwerkelijke tegenwaarde 
vormt voor de aan de ontvanger verleende 
dienst”

• Kennemer Golf & Country Club (zaak C-174/00)

133

134



12/09/2022

68

Lidgelden

• De tegenprestatie valt buiten de BTW-sfeer
indien deze :

- niet individualiseerbaar is

- onbepaald is

- van collectief belang is

- geen direct voordeel verschaft aan de

afnemer

Erelidgelden

• Bijdragen door ereleden in voetbalclubs
(Besl. nr. E.T. 63 540, fisconetplus)

• Vormt in feite een gift

(vgl. Tolsma, zaak C-16/93)

135

136



12/09/2022

69

Lidgelden

Conclusie :

Lidgeld : belastbaar indien rechtstreekse

tegenprestatie

Lidgeld : belast indien geen vrijstelling bedoeld

in artikel 44 W.BTW

Lidgeld : wordt opgenomen in de noemer van

het AVG

Inbrengen

• Kan slaan op : gelden, activa, rechten door 
leden ingebracht

• Door de inbreng behoort het goed tot het 
vermogen van de vzw

• Lidmaatschap kan afhankelijk worden gesteld 
van een inbreng

• In principe gekwalificeerd als een schenking, 
vermits om niet

• In principe geen teruggave
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Inbreng

• Inbreng in geld zonder tegenprestatie

• Inbreng in geld en een individuele  

tegenprestatie

Inbreng

Casus : inbreng in natura en een     

tegenprestatie
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Inbreng in geld Geen 
tegenprestatie

Geen btw

Inbreng in geld Individuele 
tegenprestatie

btw verschuldigd 
over tegenprestatie 

Inbreng in natura Geen 
tegenprestatie

Geen btw 
verschuldigd door 
de vzw, het lid 
moet soms BTW 
voldoen (art. 19, §2 
W.BTW, normale 
waarde)

Inbreng in natura Individuele 
tegenprestatie

btw verschuldigd 
over tegenprestatie

Inbreng

Conclusie :

Inbreng : slechts aan de BTW onderworpen

indien er een rechtstreekse

tegenprestatie is

Inbreng : in dat geval opnemen in noemer

AVG
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Giften

• Afkomstig van derden of van leden

• 2 vormen : 

- schenkingen onder levenden

- giften bij testament (legaten)

• In principe machtiging via KB nodig

behalve :

- giften tot 100 000 EUR

- handgiften

Giften

• Een gift is om niet; bijgevolg kan er geen
tegenprestatie zijn

• De gift kan echter de tegenprestatie vormen 
van een door de VZW verrichte levering of 
dienst (Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 61, 
6888)
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Giften

Conclusie :

Giften : zijn in principe niet belastbaar

Giften : worden niet opgenomen in de

noemer van het AVG

Leningen

• Het aangaan van leningen als financieringsbron
(vb. obligatielening)

• Het toestaan van leningen (tegen intrest)

 art. 44, §3, 10° W.BTW
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Leningen

• Is het toestaan van leningen een economische
activiteit van de VZW?

 specifieke economische activiteit?

(z. art. 13 van KB nr. 3; z. ook de

arresten Floredienne SA en Berginvest,

zaak C-142/99 en Régie dauphinoise,

zaak C-306/94)

 in principe niet in noemer AVG

Leningen

Conclusie :

Leningen : zijn in principe niet belast

Leningen : worden in principe niet 

opgenomen in de noemer van het AVG
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Sponsoring - reclame

• Verschilt van een gift doordat hier een
tegenprestatie wordt verwacht vanwege de vzw

• Onderscheid :

- sponsoring met tegenprestatie

- sponsoring zonder tegenprestatie

(geldsom  fundraising) 

Reclame : altijd belast

• Zonder onderscheid naargelang de ter beschikking 
gestelde ruimte voor het aanbrengen van reclame of 
van een reclamebord betrekking heeft op een 
lichamelijk roerend of onroerend goed dan wel de 
plaats voor het aanbrengen van die reclame bepaald of 
onbepaald is, wordt die terbeschikkingstelling door een 
persoon wiens economische activiteit er hoofdzakelijk 
(bv. reclamebureau) of bijkomstig (bv. sportclub) in 
bestaat reclame te voeren of te laten voeren als een 
dienst inzake reclame aangemerkt. 

• Beslissing nr. E.T. 77024 dd. 10.05.1999
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Reclame

• Het door een vzw vermelden van een logo of 
naam van een sponsor op haar briefpapier, in 
een programmaboekje, in een tijdschrift, op T-
shirts van de leden van de vzw, op lidkaarten, 
enz. dient met btw belast te worden

• (Vraag nr. 1095 van de heer Leterme dd.
26.08.2002 - Vr. en Antw., Kamer, 2002-2003, 
nr. 148, blz. 18777-18779)

Vrijstellingsregeling

• Omzet maximaal 25 000 EUR, excl. BTW

• Art. 56bis W.BTW en KB nr. 19
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Sponsoring

• sponsoring zonder tegenprestatie 
(bijvoorbeeld enkel de afgifte van een 
geldsom); hiervoor is er géén recht op aftrek.

Sponsoring

Conclusie :

Sponsoring : is in principe belastbaar

Sponsoring : wordt in principe opgenomen

in de noemer van het AVG
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Gratis seminaries

• Aan de minister van Financiën werd de vraag voorgelegd of de 
btw die een consultantsonderneming die gratis conferenties
organiseert om haar klanten te overtuigen om voor haar 
diensten te kiezen, als btw op kosten van receptie kan worden 
aangemerkt. Ter herinnering: de btw op kosten van onthaal en 
receptie is op grond van artikel 45, § 3, 3° W.BTW niet 
aftrekbaar. 

• De minister van Financiën bevestigde dat dergelijke kosten 
wel degelijk aftrekbaar zijn, (…). De minister preciseerde dat 
wanneer het bedrijf, om de klanten aan te sporen een beroep 
te doen op haar diensten, gratis conferenties organiseert die 
voor iedereen toegankelijk zijn, de kosten die ter gelegenheid 
van deze conferenties worden gemaakt, worden aangemerkt 
als algemene kosten. De btw daarop is dan ook aftrekbaar. 

• (Vr. & Antw., Senaat, 2006-2007, nr. 3-87, blz. 9669, Vr. nr. 3-
6886 van mevrouw Nyssens van 30 januari 2007) 

Subsidies

• Is geen gift vermits de overheid die de subsidie 
toekent, dit niet doet met een animus donandi, 
(formele wil tot schenking) maar met het 
algemeen belang voor ogen

• Krachtens artikel 26 W.BTW behoren de 
subsidies tot de maatstaf van heffing, in de 
mate dat deze “rechtstreeks met de prijs van 
die handelingen verband houden”
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Subsidies

• Het gaat in art. 26 W.BTW om “prijssubsidies”

• Subsidies bestaan onder diverse benamingen

• Kapitaal- en intrestsubsidies

Typologie van de subsidies

• Pseudo-subsidies (onechte subsidies)

• Prijssubsidies

• Werkingstoelagen en subsidies voor aankopen

• Subsidies voor gratis handelingen
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Aankoopsubsidie

• Bv. bij aankoop van een zuiveringsinstallatie

• Heeft geen impact op de omzet (uitgaande 
handelingen)

Subsidies voor gratis handelingen

• Output is buiten de werkingssfeer

• In het algemeen belang

• Het bestaan ervan wordt erkend (Vraag nr. 
314 van mevrouw Nyssens dd. 22.12.1999, Vr 
en Antw. Senaat, 1999-2000, nr. 2-18, blz. 825-
826)
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Voorbeelden

• Studies gedaan voor de overheid of voor 
internationale instellingen (zonder overdracht 
van intellectuele eigendom).

• Grant agreements gesloten met de Europese 
Commissie (geen publicatie door de EC) (Vraag 
nr. 597 van de heer Brotcorne dd. 22.10.2012, 
Vr. en Antw., Kamer, 2011-2012, nr. 091, blz. 
131-132)

Subsidies

• Subsidies behoren tot de MVH :

1) zij moeten de tegenprestatie of een element 
van de tegenprestatie van de levering of de 
dienst vormen;

2) zij moeten aan de producent, leverancier of 
de dienstverrichter worden betaald;

3) zij moeten door een derde worden betaald
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• Verticale relatie (geen verbruik, geen heffing)

=> algemeen belang

• Horizontale relatie (verbruik, heffing)

=> prijssubsidie versus algemene 

werkingsbijdrage

Subsidies

• Een vzw maakt een studie 
in opdracht van
de overheid en ontvangt
(1 EUR per brochure
subsidie)

• De vzw verkoopt de
brochures voor 3 EUR,
excl. btw aan
geïnteresseerden

• MVH = 3 EUR + 1 EUR

Twee relaties - drie partijen

koper of ontvanger van

de dienst

gesubsidieerde

Subsidiënt
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Subsidies

• Subsidiënt: Export
Vlaanderen

• Gesubsidieerde:
organisator van
exportopleiding

• Ondernemingen die een 
exportopleiding volgen

Twee relaties - drie partijen

koper of ontvanger van

de dienst

gesubsidieerde

Subsidiënt

Opmerking

• Algemeen belang sluit niet uit dat er 
individualiseerbare voordelen kunnen zijn  
voor derden
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Subsidies

• Subsidiënt: Stad

• Gesubsidieerde:
exploitant parking

• Bezoeker stad

Twee relaties - drie partijen

koper of ontvanger van

de dienst

gesubsidieerde

Subsidiënt

Een prijssubsidie is geen korting

• Een prijssubsidie maakt het mogelijk goederen 
te leveren of diensten te verrichten tegen een 
lagere prijs. De afnemer moet minder betalen. 
Toch is er geen sprake van een commerciële of 
financiële korting die van de maatstaf van 
heffing kunnen worden afgetrokken. De 
gesubsidieerde die de handeling verricht 
ontvangt immers het totale bedrag van de 
tegenprestatie voor zijn handeling.
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Facturering van prijssubsidies

• Vermits prijssubsidies behoren tot de maatstaf 
van heffing zal er in de relatie tussen de 
gesubsidieerde en diens klant een factuur 
moeten opgemaakt worden waarbij als maatstaf 
van heffing het bedrag inclusief de subsidies 
wordt vermeld. En het is over deze maatstaf van 
heffing (inclusief prijssubsidie) dat de btw moet 
worden berekend en vermeld op de factuur. 

• Voor de klant geldt dat hij de btw (integraal) kan 
aftrekken indien hij het statuut heeft van btw-
belastingplichtige met recht op aftrek.

subsidiereglement

• Is de subsidie btw inclusief of btw exclusief 
toegekend?

• Afspraak tussen partijen…
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Voorbeeld

• Prijssubsidie door subsidiënt aan gesubsidieerde 
(opleidingsorganisator) van 500 EUR per 
deelnemer. Prijs opleiding door gesubsidieerde 
aan klant : 1 000 EUR, excl. btw.

• Factuur (gesubsidieerde – klant ) : maatstaf van 
heffing : 1 000, verschuldigde btw : 210. Te 
betalen door klant : 500 EUR + 210 btw.

• De 500 EUR subsidie wordt verhaald bij de 
subsidiënt.

• De gesubsidieerde dient dus de volledige btw 
door te storten naar de fiscus.

vervolg

• Een deelnemer met recht op aftrek kan de 
hem aangerekende btw volledig aftrekken. 

• Hij krijgt een factuur van 1 000 EUR (maatstaf) 
+ 210 btw. Hij betaalt zelf de 500 EUR + de 210 
btw. Deze btw is geen kost want is volledig 
aftrekbaar. 

• De overige 500 EUR wordt betaald door de 
subsidient via het systeem van de derde 
betaler.
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vervolg

• Een andere deelnemer zonder recht op aftrek kan de 
hem aangerekende btw niet aftrekken. Hij krijgt een 
factuur van 1 000 EUR (maatstaf) + 210 btw. Hij betaalt 
zelf de 500 EUR + de 210 btw. Deze btw is echter een 
kost want hij is niet aftrekbaar. De uiteindelijke kost is 
710 EUR. De 500 EUR wordt betaald door de subsidient 
via het systeem van de derde betaler. 

• Als deze subsidie echter inclusief btw is moet de btw 
uit de subsidie gehaald worden (i.c. 500 x 21/121 = 
86,78 EUR) en ontvangt de betrokkene dus slechts 500 
– 86,78 EUR, of 413,22 EUR. Dit vormt 17 % minder 
subsidies. 

Subsidies

Conclusie :

Prijssubsidies : behoren tot de MVH en worden

dus belast

Prijssubsidies : worden opgenomen in de

noemer van het AVG
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Eigen inkomsten

• Doet de vzw leveringen van goederen of 
verricht ze diensten onder bezwarende titel?

 belastbaar (maar art. 44 W.BTW)

• Het aanhouden van deelnemingen in
vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid

Eigen inkomsten

• Opbrengsten en inkomsten uit onroerende 
verrichtingen en uit financiële verrichtingen

 specifieke economische activiteit?

(z. art. 13 van KB nr. 3; vgl met de

arresten Floredienne SA en Berginvest,

zaak C-142/99 en Régie dauphinoise,

zaak C-306/94)

 in principe niet in noemer AVG
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177

Eigen inkomsten

Worden o.a. niet opgenomen in het AVG (art.

13 van KB nr. 3) :

1) de opbrengst van het afstoten van
bedrijfsmiddelen;

2) de opbrengsten van en de inkomsten uit          
onroerende en uit financiële verrichtingen, 
tenzij die verrichtingen tot een specifieke 
economische activiteit behoren;

Autonome 
gemeentebedrijven (AGB)  

Beslissing Btw nr. E.T.129.288 
dd. 19.01.2016
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Btw-statuut
• Autonome gemeentebedrijven (AGB’s) zijn niet bedoeld in art. 6 van het 

W.BTW, maar  wel  in art. 4 van het W.BTW.

• Belastingplicht met recht op aftrek van voorbelasting volgens de
normale regels kan niet worden betwist voor autonome
gemeentebedrijven die niet de vorm van een nv of een bv hebben
aangenomen en die een inrichting beoogd door artikel 44, § 2, 3°, van
het W.BTW (mutatis mutandis artikel 44, § 2, 6° en 7°, van het W.BTW)
uitbaten, waarvan uit de statuten blijkt dat zij een winstoogmerk
hebben (1) en dat zij zich tot doel stellen winst uit te keren (2).

• Doel vanuit btw-oogpunt : aftrek btw op de investering in het AGB

Winst(uitkerings)oogmerk

AGB

Gemeente

Dividenduitkering

=> In principe 

geen btw-

vrijstelling
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Winst(uitkerings)oogmerk - Vervolg

• AGB’s vallen buiten het toepassingsgebied van de betreffende vrijstelling
wanneer hun statuten voorzien dat de eventuele winsten zullen worden
uitgekeerd aan de leden en indien dit ook daadwerkelijk gebeurt.

• De kwalificatie van een autonoom gemeentebedrijf als belastingplichtige met
recht op aftrek in de zin van artikel 4 van het W.BTW belet niet dat de
administratie later kan onderzoeken of de statutaire bepalingen niet louter
theoretisch zijn en desgevallend kan besluiten dat voornoemde vrijstelling
alsnog van toepassing is (zie in dit verband: Mond. Vr. nr. 804 PAS van
16.12.2014, Beknopt Verslag Kamer, Com 039, 48; Mond. Vr. nr. 1592 DESEYN
van 28.01.2015, Beknopt Verslag Kamer, Com 074, 8).

• Dit zal het geval zijn wanneer systematisch tekorten voorkomen in hoofde
van het autonoom gemeentebedrijf omdat de aan de bezoekers van de
inrichting aangerekende prijzen niet volstaan tot dekking van de
exploitatiekosten van het autonoom gemeentebedrijf en het bijgevolg
onmogelijk is om winsten uit te keren. Hiervoor dient het operationeel
resultaat van de globale activiteit van het autonoom gemeentebedrijf in
aanmerking te worden genomen (Parl. Vr. nr. 481 DISPA van 16.07.2015, Vr.
en Antw., Kamer, 2015-2016, nr.52).

Invloed van het ontvangen van subsidies van de gemeente door 
een AGB voor het bepalen van het winstverdelingsoogmerk

• In dat verband kunnen de werkingssubsidies die door de gemeente aan het autonoom
gemeentebedrijf worden ter beschikking gesteld, gelet op de nauwe band tussen het
autonoom gemeentebedrijf en de gemeente, niet worden aangemerkt als ontvangsten
uit een bepaalde activiteit. De werkingssubsidies mogen bijgevolg niet als bijkomende
ontvangsten worden aangemerkt en mogen evenmin in mindering worden gebracht
van de gedane kosten voor het bepalen van het boekhoudkundig resultaat.

• De door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf toegekende subsidies die
rechtstreeks verband houden met de prijs behoren tot de maatstaf van heffing van de
btw en mogen dan ook worden gevoegd bij de ontvangsten van het autonoom
gemeentebedrijf om te bepalen of de statutaire bepalingen inzake winstoogmerk en
het doel winsten uit te keren al dan niet theoretisch zijn.
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Invloed van het ontvangen van subsidies van de gemeente door 
een AGB voor het winstverdelingsoogmerk (vervolg)

• Van een rechtstreeks verband met de prijs is slechts sprake indien de subsidie
specifiek aan het gesubsidieerde orgaan wordt betaald om een welbepaald
goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Dit verband tussen
de subsidie en de prijs moet duidelijk blijken uit een onderzoek van de
concrete omstandigheden die aan de basis van de betaling van de
tegenprestatie liggen. Daarentegen is het niet nodig dat de prijs van het goed
of de dienst, of een deel ervan, bepaald zou zijn. Het volstaat dat hij
bepaalbaar is (H.v.J. 22.11.2001, C-184/00, Office des produits wallons, r.o. 11-
13).

• Tot slot wordt de aandacht erop gevestigd dat prijssubsidies enkel voor de
toekomst kunnen worden vastgesteld of aangepast en niet voor het verleden.
Zo is het mogelijk om in de loop van het boekjaar het bedrag van de
prijssubsidies aan te passen, maar dan enkel voor de toekomst en niet voor
het verleden.

Andere elementen waarmee rekening moet gehouden worden om te bepalen of een AGB 
zich al dan niet kwalificeert als een instelling zonder winstoogmerk 

• Om uit te maken of een autonoom gemeentebedrijf al dan niet moet aangemerkt worden
als een instelling zonder winstoogmerk moet ook rekening gehouden worden met
volgende elementen :

- Voor het bepalen van de winst moet rekening gehouden worden met het
boekhoudkundig resultaat (met inbegrip van afschrijvingen, aanleggen van provisies, …) en
mag men niet louter vergelijken tussen het boek voor inkomende facturen enerzijds en het
boek voor uitgaande facturen/dagboek voor ontvangsten anderzijds.

- Het globale resultaat van de activiteit (dus niet activiteit per activiteit) van de instelling
dient in aanmerking te worden genomen. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met
uitzonderlijke opbrengsten (vb. de inkomsten uit onroerende en financiële transacties). De
winst/verlies-positie moet structureel zijn en onafhankelijk van toevallige gebeurtenissen
(bv. pandemie) langs inkomsten- of uitgavenzijde.
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FAQ

Btw-belastingplicht van openbare 
besturen en de btw-vrijstellingen

• 1. Is een gemeente belastingplichtig wanneer zij tegen betaling werkzaamheden 
inzake reclame verricht (bijvoorbeeld advertentieruimte aanbieden op 
straatnaamborden, in sporthallen, in een gemeentelijk informatieblad …)? 

• Op grond van artikel 6, derde lid, 9°, van het Btw-Wetboek wordt de gemeente ten 
aanzien van werkzaamheden inzake reclame, in casu bestaande uit het aanbieden 
van advertentieruimte op straatnaamborden, in het gemeentelijk infoblad, en 
dergelijke, als btw-belastingplichtige beschouwd voor zover deze handelingen 
evenwel niet van onbeduidende omvang zijn. 

• De administratie gaat er van uit dat deze werkzaamheid inzake reclame van 
onbeduidende omvang is wanneer de jaarlijkse omzet van deze werkzaamheid het 
bedrag van 25.000 euro niet overschrijdt. In voorkomend geval zal de gemeente 
voor deze werkzaamheden inzake reclame niet als btw-belastingplichtige worden 
aangemerkt. 

• Bedraagt de jaarlijkse omzet van die werkzaamheid daarentegen meer dan 25.000 
euro, dan neemt de administratie aan dat deze niet langer van onbeduidende 
omvang is zodat de gemeente als btw-belastingplichtige zal worden aangemerkt 
voor de door haar verrichte werkzaamheden inzake reclame. 

• In dit geval moet men aldus niet nagaan of er sprake is van een (potentiële) 
concurrentieverstoring. 
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• 2. Is een gemeente of OCMW belastingplichtig voor het verschaffen van dranken aan de 
gebruikers (onder andere lokale verenigingen …) van de gemeentelijke vergader-, feest- en 
sportzalen? 

• Opgelet, het gaat hier niet om de uitbating van een cafetaria, maar om een drankvoorraad 
waarvan voor en na de verhuur van betreffende zalen de stock wordt opgemaakt en het verschil 
aan de gebruiker van de zaal wordt gefactureerd.

• Het verschaffen van dranken door een OCMW of een gemeente aan de huurders van deze zalen 
geeft in principe aanleiding tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede 
lid, van het Btw-Wetboek en dit ten aanzien van andere economische operatoren die gelijkaardige 
handelingen verrichten. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige betekenis kan 
zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro 
overschrijdt. Bij overschrijding van deze drempel moet de gemeente of het OCMW contact 
opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op basis van alle feitelijke elementen, en nadat 
het kennis heeft genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake 
is van concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de gemeente of het 
OCMW aangemerkt worden als btw-belastingplichtige voor het verschaffen van deze dranken aan 
de gebruikers van die zalen en is deze handeling aan de btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 25.000 euro niet, dan 
neemt de administratie aan dat er in casu geen sprake is van concurrentieverstoring van enige 
betekenis zodat de gemeente of het OCMW in voorkomend geval niet als btw-belastingplichtige 
wordt aangemerkt voor het verschaffen van dranken aan de gebruikers van betreffende zalen. 

• 3. Is een gemeente of OCMW belastingplichtig voor het verhuren van een 
ongemeubelde zaal? 

• De verhuur van een ongemeubelde zaal is in principe een dienst bedoeld in artikel 
44, § 3, 2°, van het Btw-Wetboek. 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden 
verricht en die worden beoogd door de bepalingen van artikel 44, van het Btw-
Wetboek leiden in principe tot een potentiële concurrentieverstoring in de zin van 
artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. 

• De administratie neemt aan dat er geen sprake is van concurrentieverstoring van 
enige betekenis wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het 
bedrag van 25.000 euro niet overschrijdt. 

• Is betreffende concurrentieverstoring evenwel van enige betekenis dan is het 
verhuren van een zaal van de belasting vrijgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 44, § 3, 2°, van het Btw-Wetboek. 

• Hetgeen voorafgaat is mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van de 
verhuur van een zaal die is uitgerust met onder andere tafels en stoelen en waarbij 
de terbeschikkingstelling van deze tafels en stoelen als een bijzaak - die voor de 
klant geen doel op zich vormt - bij voornoemde vrijgestelde onroerende verhuur 
kan worden gezien. 
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• 4. Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een cafetaria in zijn woonzorgcentrum wanneer die 
enkel toegankelijk is voor de bewoners, hun bezoekers en het personeel van dat centrum? 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden verricht en die worden beoogd door 
de bepalingen van artikel 44, van het Btw-Wetboek leiden in principe tot een potentiële concurrentieverstoring in 
de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. De administratie neemt aan dat er geen sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag 
van 25.000 euro niet overschrijdt. 

• Indien betreffende concurrentieverstoring evenwel van enige betekenis is, wordt aanvaard dat de uitbating van 
een drank- of eetgelegenheid door een OCWM-woonzorgcentrum tevens van de btw kan zijn vrijgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek mits deze uitbating bijkomstig is bij 
de door dat woonzorgcentrum verrichte vrijgestelde handelingen en navolgende voorwaarden cumulatief zijn 
voldaan (zie beslissing nr. E.T.130.298 van 12.09.2016): 

• - de exploitatie van de drank- of eetgelegenheid geschiedt op de site van de inrichting waar de overeenkomstig 
artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen van het OCWM-woonzorgcentrum worden 
verricht (hierna aangeduid als de betrokken inrichting) 

• - de overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen van het OCWM-
woonzorgcentrum vormen een overwegend deel van de door de betrokken inrichting verrichte handelingen. Dit 
impliceert dat het totaalbedrag, per kalenderjaar, van de door het OCMW-woonzorgcentrum verrichte vrijgestelde 
handelingen groter is dan het totaalbedrag van de overige door die betrokken inrichting verrichte handelingen, 
zijnde zowel de belaste als overige vrijgestelde handelingen (met inbegrip van de drank- of eetgelegenheid) 

• - de ontvangsten uit de uitbating van de drank- of eetgelegenheid bedragen niet meer dan 10 % van de omzet 
van de overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen van de betrokken 
inrichting. 

• 5. Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een cafetaria in zijn woonzorgcentrum 
wanneer de cafetaria voor iedereen toegankelijk is? 

• De exploitatie door een OCMW-woonzorgcentrum van een cafetaria die voor iedereen toegankelijk 
is, komt niet in aanmerking voor de vrijstelling van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek en geeft 
in principe aanleiding tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van 
het Btw-Wetboek en dit ten aanzien van andere economische operatoren die gelijkaardige 
handelingen verrichten. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige betekenis kan 
zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro 
overschrijdt. Bij de overschrijding van deze drempel moet het OCMW contact opnemen met het 
bevoegde btw-controlekantoor dat op basis van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft 
genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal het OCMW aangemerkt 
worden als btw-belastingplichtige voor de uitbating van de cafetaria en is deze handeling aan de 
btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 25.000 euro niet, dan 
neemt de administratie aan dat er in casu geen sprake is van concurrentieverstoring van enige 
betekenis zodat het OCMW in voorkomend geval niet als btw-belastingplichtige wordt aangemerkt 
voor de uitbating van de cafetaria. 
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• 6. Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een drank- of 
eetgelegenheid die voor iedereen toegankelijk is in het lokaal dienstencentrum? 

• Bij haar beslissing nr. E.T.130.608 van 23.09.2016 gaat de administratie er bij wijze 
van tolerantie van uit dat de exploitatie van een drank- of eetgelegenheid door 
een lokaal dienstencentrum de sociale doelstelling van artikel 44, § 2, 2°, van het 
Btw-Wetboek niet schendt en aldus geen belemmering vormt voor de toepassing 
van deze vrijstelling wanneer de door het lokaal dienstencentrum gerealiseerde 
jaarlijkse omzet in het kader van de exploitatie van een dergelijke drank- of 
eetgelegenheid niet meer bedraagt dan 80.000 euro. Deze drempel wordt 
beoordeeld per vestigingseenheid. 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden 
verricht en die worden beoogd door de bepalingen van artikel 44 van het Btw-
Wetboek leiden in principe tot een potentiële concurrentieverstoring in de zin van 
artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. De administratie neemt aan dat er 
geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis wanneer de 
jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro niet 
overschrijdt. 

Omzet drank- of eetgelegenheid (X) Gevolgen

Geval 1 
X ≤ 25.000 euro Geen belastingplicht

De administratie gaat ervan uit dat er geen sprake is van een potentiële concurrentieverstoring in de zin van 

artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek.

Geval 2 25.000 euro < X < 80.000 euro Belastingplicht, maar vrijgesteld

De administratie gaat ervan uit dat er sprake is van een potentiële concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, 
tweede lid, van het Btw-Wetboek maar dat deze werkzaamheid van de belasting is vrijgesteld overeenkomstig 

artikel 44, § 2, 2°, van voornoemd Wetboek (1).

Geval 3 
X > 80.000 euro Belastingplicht, niet vrijgesteld

De administratie gaat ervan uit dat er sprake is van een potentiële concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, 
tweede lid, van het Btw-Wetboek. Voornoemde tolerantie opgenomen in beslissing nr. E.T. 130.608 is niet van 

toepassing. Het verstrekken van dranken of maaltijden wordt belast.
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Enkel dranken voor berekening 
drempel…

• (1) Het publiekrechtelijk lichaam kan door het indienen van een gemotiveerd 
verzoekschrift bij de administratie het vermoeden van belastingplicht weerleggen 
door de afwezigheid van concurrentieverstoring aannemelijk te maken (zie ook 
punt 26 van voornoemde circulaire AAFisc Nr. 42/2015). 

•

• In afwijking van het voorgaande wordt door de administratie aanvaard dat bij de 
beoordeling van een eventuele overschrijding van voornoemd drempelbedrag van 
80.000 euro geen rekening dient te worden gehouden met de omzet uit maaltijden
indien, hoewel het dienstencentrum voor iedereen toegankelijk is, de maaltijden 
slechts op bepaalde tijdstippen worden verschaft aan een beperkte doelgroep van 
senioren of sociaal zwakkeren (bijvoorbeeld personen met een handicap, 
personen met een WIGW-statuut* en zorgbehoevenden). De administratie 
behoudt zich evenwel het recht voor om dit standpunt te herzien indien zou 
blijken dat private operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten (uitbating 
van een drank-of eetgelegenheid) hier enig nadelig gevolg van zouden 
ondervinden. 

• *Het acroniem WIGW wordt in België gebruikt om de vier categorieën die onder 
bepaalde voorwaarden over bijzondere rechten in de sociale zekerheid kunnen 
beschikken te benoemen: Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen

• 7. Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een drank- of eetgelegenheid in het lokaal 
dienstencentrum die slechts voor een beperkte doelgroep toegankelijk is? 

• Vooreerst wordt opgemerkt dat deze situatie niet wordt beoogd door de beslissing nr. E.T.130.608 
van 23.09.2016. 

• De administratie neemt evenwel aan dat de exploitatie door een OCMW van een drank- of 
eetgelegenheid die slechts voor een beperkte doelgroep toegankelijk is in het lokaal 
dienstencentrum het uitermate sociaal doel - dat er in hoofdzaak uit bestaat de sociale samenhang 
te bevorderen - dat een OCMW-dienstencentrum nastreeft niet schendt en aldus in principe geen 
belemmering vormt voor de toepassing van de vrijstelling van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-
Wetboek. 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden verricht en die worden 
beoogd door de bepalingen van artikel 44, van het Btw-Wetboek leiden in principe tot een 
potentiële concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. De 
administratie neemt aan dat er geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis 
wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro niet 
overschrijdt. 

• De administratie behoudt zich evenwel het recht voor om dit standpunt te herzien indien zou 
blijken dat private operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten (uitbating van een drank-of 
eetgelegenheid) hier enig nadelig gevolg van zouden ondervinden. 
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• 8. Is een OCMW belastingplichtig wanneer het (ingevolge overcapaciteit in zijn eigen keuken) maaltijden 
verkoopt tegen kostprijs aan een ander OCMW dat deze maaltijden aan zijn eigen klanten gaat verkopen? 

• De verkoop van maaltijden door een OCMW - ingevolge overcapaciteit in zijn eigen keuken - aan een ander OCMW 
geeft in principe aanleiding tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van het 
Btw-Wetboek en dit ten aanzien van andere economische operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige betekenis kan zijn wanneer de 
jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro overschrijdt. Bij overschrijding van 
deze drempel moet het OCMW contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op basis van alle 
feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal 
beslissen of er sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal het OCMW 
aangemerkt worden als btw-belastingplichtige voor de verkoop van deze maaltijden en is deze handeling aan de 
btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 25.000 euro niet, dan neemt de 
administratie aan dat er in casu geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis zodat het OCMW in 
voorkomend geval niet als btw-belastingplichtige wordt aangemerkt voor de verkoop van die maaltijden. 

• Bij de bepaling van voornoemde omzetdrempel dient rekening te worden gehouden met de omzet uit alle 
maaltijden die door het OCMW aan derden worden verstrekt. 

• Gelet op de bijzondere context waarin de verkoop van maaltijden door een OCMW - ingevolge overcapaciteit in 
zijn eigen keuken - aan een ander OCMW geschiedt en op het feit dat deze maaltijden door dat OCMW 
hoofdzakelijk zullen worden verstrekt aan sociaal hulpbehoevenden aanvaardt de administratie evenwel dat de 
verkoop van deze maaltijden tegen kostprijs van de belasting is vrijgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek. 

• 9. Is een OCMW belastingplichtig voor het tegen kostprijs aan huis leveren van 
maaltijden bij ouderen en hulpbehoevenden? 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden 
verricht en die worden beoogd door de bepalingen van artikel 44, van het Btw-
Wetboek leiden in principe tot een potentiële concurrentieverstoring in de zin van 
artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. De administratie neemt aan dat er 
geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis wanneer de 
jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro niet 
overschrijdt. 

• Indien betreffende concurrentieverstoring evenwel van enige betekenis is, is het 
bij ouderen of hulpbehoevenden aan huis leveren van maaltijden tegen kostprijs 
van de belasting vrijgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 44, § 2, 2°, 
van het Btw-Wetboek en dit rekening houdend met het sociale doel dat het 
OCMW in deze nastreeft. 

• Bij de bepaling van voornoemde omzetdrempel dient rekening te worden 
gehouden met de omzet uit alle maaltijden die door het OCMW aan derden 
worden verstrekt. 
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• 10. Is een OCMW belastingplichtig voor het tegen kostprijs leveren van maaltijden aan leerlingen, 
onderwijzend personeel en directieleden van instellingen wier onderwijsprestaties bestaande uit 
school- of universitair onderwijs van de belasting zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 2, 
4°, a), van het Btw-Wetboek? 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden verricht en die worden 
beoogd door de bepalingen van artikel 44, van het Btw-Wetboek leiden in principe tot een 
potentiële concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. De 
administratie neemt aan dat er geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis 
wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro niet 
overschrijdt. 

• Indien betreffende concurrentieverstoring evenwel van enige betekenis is, aanvaardt de 
administratie dat het tegen kostprijs leveren van maaltijden aan leerlingen, onderwijzend personeel 
en directieleden van instellingen wier onderwijsprestaties van de belasting zijn vrijgesteld 
overeenkomstig artikel 44, § 2, 4°, a), van het Btw-Wetboek, de sociale doelstelling die een OCMW 
nastreeft niet schendt en aldus in principe geen belemmering vormt voor de toepassing van de 
vrijstelling van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek. 

• De administratie behoudt zich evenwel het recht voor om dit standpunt te herzien indien zou 
blijken dat private operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten (verstrekken van maaltijden 
aan derden) hier enig nadelig gevolg van zouden ondervinden. 

• Bij de bepaling van voornoemde omzetdrempel dient rekening te worden gehouden met de omzet 
uit alle maaltijden die door het OCMW aan derden worden verstrekt. 

Geen potentiële concurrentie mogelijk

• 11. Is een gemeente belastingplichtig voor het ter beschikking stellen van staanplaatsen op 
markten tegen betaling van een staangeld zoals vastgesteld door de gemeenteraad en dat 
meestal wordt bepaald in functie van de gebruikte oppervlakte? 

• Aangezien enkel de publieke overheid rechten kan verlenen op haar openbaar domein is de 
terbeschikkingstelling van staanplaatsen op een openbare markt in beginsel niet 
concurrentieverstorend. Zij is evenmin bedoeld in artikel 6, derde lid, van het Btw-Wetboek. 
Zodoende wordt een gemeente niet aangemerkt als btw-belastingplichtige voor het ter beschikking 
stellen van staanplaatsen op openbare markten tegen betaling van een staangeld. 

• Het is hierbij van geen belang of deze gemeente dat staangeld zelf int dan wel een beroep doet op 
een derde die door betreffende gemeente tijdelijk wordt belast met de inning van deze 
staangelden. In voorkomend geval verricht deze derde voor de gemeente een dienst als bedoeld in 
artikel 18, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek, die belastbaar is tegen het normale btw-tarief, dat 
thans 21 % bedraagt, en waarvan de maatstaf van heffing bestaat in de bedragen die de gemeente 
afstaat aan deze derde. 

• Het voorgaande is mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van onder meer het door 
gemeenten tegen vergoeding ter beschikking stellen van staanplaatsen op een kermis of een 
jaarmarkt en het verlenen van wegvergunningen (bijvoorbeeld in geval van bouwwerken of 
festiviteiten die gepaard gaan met verkeershinder). 
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• 12. Is een gemeente belastingplichtig voor de verkoop - onder bezwarende titel -
van papieren toeristische brochures met bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes, 
toeristische boeken over de eigen gemeente …? 

• De verkoop van deze toeristische brochures geeft aanleiding tot potentiële 
concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek en 
dit ten aanzien van andere private economische operatoren (uitgeverijen …) die 
gelijkaardige brochures met bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes te koop 
aanbieden. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige 
betekenis kan zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het 
bedrag van 25.000 euro overschrijdt. Bij overschrijding van deze drempel moet de 
gemeente contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op basis 
van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft genomen van de 
argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de gemeente 
aangemerkt worden als btw-belastingplichtige voor de verkoop van die 
toeristische brochures en is deze handeling aan de btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 
25.000 euro niet, dan neemt de administratie aan dat er in casu geen sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis zodat de gemeente in voorkomend 
geval niet als btw-belastingplichtige wordt aangemerkt voor de verkoop van die 
toeristische brochures. 

• 13. Is een gemeente belastingplichtig wanneer zij binnen het kader van haar reglementerings- en beheersbevoegdheid 
zelf instaat voor het ophalen van huishoudelijk afval aan huis? Is zij belastingplichtig voor de verkoop van huisvuilzakken 
aan haar bewoners? 

• Wanneer een gemeente binnen het kader van haar reglementerings- en beheersbevoegdheid zelf instaat voor het ophalen 
van huishoudelijk afval geeft dit in beginsel geen aanleiding tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, 
tweede lid, van het Btw-Wetboek. De gemeente moet aldus niet als btw-belastingplichtige worden aangemerkt voor het 
ophalen van dit huishoudelijk afval. 

• Naar analogie van hetgeen voorafgaat is de gemeente evenmin btw-belastingplichtig voor de verkoop van huisvuilzakken in 
het kader van de huisvuilophaling waarvoor zij ingevolge haar reglementerings- en beheersbevoegdheid zelf instaat. 
Wanneer deze huisvuilzakken evenwel worden verkocht door tussenkomst van onder meer lokale handelaren die daarvoor 
een commissie ontvangen is deze commissie aan de btw onderworpen tegen het normale btw-tarief, dat thans 21 % 
bedraagt. 

• In de praktijk zal een gemeente vaak niet zelf instaan voor het ophalen van huishoudelijk afval maar wordt deze taak 
overgedragen aan een intercommunale of aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband (opdrachthoudende
vereniging). Wanneer de gemeente daartoe volledige afstand heeft gedaan van haar reglementerings- en 
beheersbevoegdheid zal die intercommunale of opdrachthoudende vereniging evenmin als btw-belastingplichtige worden 
aangemerkt voor het ophalen van dit huishoudelijk afval. 

• Tot slot wordt opgemerkt dat wanneer een gemeente zelf instaat voor het ophalen van niet-huishoudelijk afval 
(bedrijfsafval, industrieel afval, en dergelijke) dit in beginsel aanleiding geeft tot (potentiële) concurrentieverstoring in de 
zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek en dit ten aanzien van andere private economische operatoren die 
gelijkaardige handelingen verrichten. De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige 
betekenis kan zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro overschrijdt. Bij 
overschrijding van deze drempel moet de gemeente contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op basis 
van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal 
beslissen of er sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de gemeente aangemerkt 
worden als btw-belastingplichtige voor het ophalen van niet-huishoudelijk afval (bedrijfsafval, industrieel afval, en 
dergelijke) en is deze handeling aan de btw onderworpen. 
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• 14. Is een gemeente belastingplichtig voor het aanbieden van parkeerplaatsen op de openbare 
weg tegen betaling van een retributie dan wel voor de exploitatie van een niet op de openbare 
weg gelegen parkeergelegenheid (bv. ondergrondse parking)? 

• Op grond van artikel 6, derde lid, 8°, van het Btw-Wetboek is een gemeente btw-belastingplichtig 
voor de exploitatie en het verlenen van rechten op de exploitatie van een parkeergelegenheid voor 
zover deze handelingen evenwel niet van onbeduidende omvang zijn. 

• Daar enkel de publieke overheid rechten kan verlenen op haar openbaar domein kan het ter 
beschikking stellen van parkeerplaatsen op de openbare weg door een gemeente niet worden 
aangemerkt als de exploitatie van een parkeergelegenheid in de zin van artikel 6, derde lid, 8°, van 
het Btw-Wetboek. Om dezelfde reden is de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen op de 
openbare weg in beginsel niet concurrentieverstorend. Bijgevolg wordt de gemeente niet als btw-
belastingplichtige aangemerkt voor het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen op de openbare 
weg tegen betaling van een retributie. 

• De gemeente is evenwel btw-belastingplichtig voor de exploitatie van een niet op de openbare weg 
gelegen parkeergelegenheid (bv. een ondergrondse parking) voor zover deze exploitatie niet van 
onbeduidende omvang is. De administratie gaat er hierbij van uit dat de exploitatie van een 
dergelijke parkeergelegenheid niet langer van onbeduidende omvang is wanneer de jaarlijkse 
omzet van deze werkzaamheid het bedrag van 25.000 euro overschrijdt. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 25.000 euro niet, dan 
neemt de administratie aan dat deze werkzaamheid van onbeduidende omvang is zodat de 
gemeente niet als btw-belastingplichtige zal worden aangemerkt voor de exploitatie van deze niet 
op de openbare weg gelegen parkeergelegenheid. 

• 15. Verschilt het antwoord op vraag 14 wanneer de gemeente het 
innen van retributies dan wel het beheer van de exploitatie van 
parkeerplaatsen al dan niet op de openbare weg toevertrouwt 
aan een derde? 

• Neen, het antwoord op vraag 14 blijft hetzelfde. 
• Wanneer de gemeente de inning van deze retributies dan wel het 

beheer - zowel op het stuk van controle als de inning - van hetzij het 
parkeren op de openbare weg, hetzij van de exploitatie van een niet 
op de openbare weg gelegen parkeergelegenheid toevertrouwt aan 
een derde, en in ruil hiervoor aan laatstgenoemde een deel van de 
ontvangsten afstaat, verricht deze derde echter voor de gemeente 
een dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, eerste lid, van het Btw-
Wetboek. Deze dienst is belastbaar tegen het normale btw-tarief, 
dat thans 21 % bedraagt, en waarvan de maatstaf van heffing 
bestaat in de sommen die de gemeente afstaat aan die derde. 
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Oud KB nr. 26

• 16. Is een gemeente of OCMW belastingplichtig voor de verkoop van hout afkomstig uit houtkap? 
• In punt 21 van circulaire AAFisc Nr. 42/2015 wordt gesteld dat de handelingen die door een publiekrechtelijk 

lichaam als overheid worden verricht - en die niet uitdrukkelijk in het derde lid van artikel 6 van het Btw-Wetboek 
werden opgenomen - maar voorheen werden vermeld in koninklijk besluit nr. 26 met betrekking tot het 
onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde, dat bij koninklijk besluit 
van 20.12.2007 werd opgeheven, in principe leiden tot een concurrentieverstoring. 

• Bijgevolg geeft de verkoop van bomen en hout van een bosbedrijf aanleiding tot concurrentieverstoring in de zin 
van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige betekenis kan zijn wanneer de 
jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro overschrijdt. Bij overschrijding van 
deze drempel moet de gemeente of het OCMW contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op 
basis van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft genomen van de argumenten van het openbaar 
lichaam, zal beslissen of er sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de 
gemeente of het OCMW aangemerkt worden als btw-belastingplichtige voor de verkoop van hout afkomstig uit 
houtkap en is deze verkoop aldus aan de btw is onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 25.000 euro niet, dan neemt de 
administratie aan dat er in casu geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis zodat de gemeente 
of het OCMW in voorkomend geval niet als btw-belastingplichtige wordt aangemerkt voor de verkoop van hout 
afkomstig uit houtkap. 

• Een gemeente die aldus slechts sporadisch hout verkoopt afkomstig uit houtkap, bv. ter gelegenheid van de 
heraanleg van een plein of een openbare weg waarlangs bomen waren aangeplant, zal aldus niet als btw-
belastingplichtige worden aangemerkt wanneer de jaarlijkse omzet uit deze verkoop het bedrag van 25.000 euro 
niet overschrijdt. 

• 17. Is een gemeente belastingplichtig voor bepaalde werken in onroerende staat ten behoeve van 
haar inwoners, zoals de herstelling onder bezwarende titel van een private oprit of het aansluiten 
van een gebouw op het openbaar rioleringsnetwerk? 

• Het verrichten van werken in onroerende staat, zoals de herstelling onder bezwarende titel van een 
private oprit door een gemeente of het aansluiten van een gebouw op het openbaar 
rioleringsnetwerk, geeft in principe aanleiding tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van 
artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek en dit ten aanzien van andere economische operatoren 
die gelijkaardige handelingen verrichten. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige betekenis kan 
zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro 
overschrijdt. Bij overschrijding van deze drempel moet de gemeente contact opnemen met het 
bevoegd btw-controlekantoor dat op basis van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft 
genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de gemeente aangemerkt 
worden als btw-belastingplichtige voor de herstelling onder bezwarende titel van een oprit, het 
aansluiten van een gebouw aan het openbaar rioleringsnetwerk, en dergelijke en zijn deze 
handelingen aldus aan de btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 25.000 euro niet, dan 
neemt de administratie aan dat er in casu geen sprake is van concurrentieverstoring van enige 
betekenis zodat de gemeente in voorkomend geval voor die handelingen niet als btw-
belastingplichtige wordt aangemerkt. 
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• 18. Is er btw verschuldigd wanneer het gemeentepersoneel de gevel van het gemeentehuis 
reinigt? 

• Het reinigen van een gevel is een werk in onroerende staat. Op grond van artikel 19, § 2, 1°, 
van het Btw-Wetboek is er in principe btw verschuldigd wanneer een belastingplichtige met 
zijn personeel een werk in onroerende staat verricht, voor de doeleinden van zijn 
economische activiteit.

• Met ingang van 16.12.2017 is artikel 19, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek echter gewijzigd zodat 
het herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk niet gelijkgesteld wordt met een dienst 
verricht onder bezwarende titel.

• In het verleden werd het toepassingsgebied van artikel 19, § 2, eerste lid, 1°, (oud), van het 
Btw-Wetboek ten aanzien van herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk bij 
administratieve toegevingen steeds verder ingeperkt.

• Door middel van beslissing nr. E.T.130.422 van 05.07.2016, werd de toepassing van artikel 19, 
§ 2, eerste lid, 1°, (oud), van het Btw-Wetboek vanaf 01.07.2016 in geen enkele 
veronderstelling meer geëist voor het werk dat bestaat in het herstellen, het onderhouden of 
het reinigen van een uit zijn aard onroerend goed dat een belastingplichtige zelf of met eigen 
personeel verricht voor de doeleinden van zijn economische activiteit.

• Deze beslissing heeft geen reden van bestaan meer aangezien ze reglementair is verankerd in 
artikel 19, § 2, tweede lid, (nieuw), van het Btw-Wetboek. Ze wordt bijgevolg opgeheven 
vanaf 16.12.2017.

• Tot slot wordt eraan herinnerd dat artikel 19, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek in geen geval van 
toepassing is ten aanzien van werk in onroerende staat verricht door een niet-
belastingplichtig publiekrechtelijk lichaam (gemeenten, OCMW …) met behulp van eigen 
personeelsleden. In dat geval is er dus geen btw verschuldigd.

• 19. Is een gemeente belastingplichtig voor de verhuur van materiaal? 
• De verhuur van materiaal geeft aanleiding tot potentiële concurrentieverstoring in 

de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek en dit ten aanzien van 
andere private economische operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige 
betekenis kan zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het 
bedrag van 25.000 euro overschrijdt. Bij overschrijding van deze drempel moet de 
gemeente contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op basis 
van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft genomen van de 
argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de gemeente 
aangemerkt worden als btw-belastingplichtige voor de verhuur van materiaal en is 
deze verhuur aldus aan de btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 
25.000 euro niet, dan neemt de administratie aan dat er in casu geen sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis zodat de gemeente in voorkomend 
geval niet als btw-belastingplichtige wordt aangemerkt voor de verhuur van 
dergelijk materiaal. 
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• 20. Is een gemeente belastingplichtig voor de organisatie van culturele 
voorstellingen waarbij ook brochures of programmaboekjes over die 
voorstellingen aan de toeschouwers te koop worden aangeboden? 

• De organisatie van culturele voorstellingen door een gemeente is in principe een 
dienst bedoeld in art. 44, § 2, 9°, van het Btw-Wetboek. 

• De handelingen die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden 
verricht en die worden beoogd door de bepalingen van artikel 44, van het Btw-
Wetboek leiden in principe tot een potentiële concurrentieverstoring in de zin van 
artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek. De administratie neemt aan dat er 
geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis wanneer de 
jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro niet 
overschrijdt. 

• Indien deze concurrentieverstoring evenwel van enige betekenis is, is de 
organisatie van culturele voorstellingen door een gemeente van de belasting 
vrijgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 44, § 2, 9°, van het Btw-
Wetboek en dit voor zover de inkomsten die de gemeente uit die werkzaamheid 
verkrijgt uitsluitend worden gebruikt tot dekking van de kosten ervan. 
Desgevallend is ook de verkoop van brochures met betrekking tot die 
voorstellingen van de belasting vrijgesteld overeenkomstig dit artikel. 

• 21. Is een gemeente belastingplichtig voor de verkoop van pluimvee of 
plantgoed? 

• De verkoop van pluimvee geeft aanleiding tot potentiële concurrentieverstoring in 
de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek en dit ten aanzien van 
andere private economische operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige 
betekenis kan zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het 
bedrag van 25.000 euro overschrijdt. Bij overschrijding van deze drempel moet de 
gemeente contact opnemen met het bevoegd btw-controlekantoor dat op basis 
van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft genomen van de 
argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis. In voorkomend geval zal de gemeente 
aangemerkt worden als btw-belastingplichtige voor de verkoop van pluimvee en is 
deze verkoop aldus aan de btw onderworpen. 

• Overschrijdt de jaarlijkse omzet van die activiteit daarentegen het bedrag van 
25.000 euro niet, dan neemt de administratie aan dat er in casu geen sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis zodat de gemeente in voorkomend 
geval niet als btw-belastingplichtige wordt aangemerkt voor de verkoop van 
pluimvee. 

• Het voorgaande is mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van de verkoop 
van plantgoed. 
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• 22. Is een gemeente belastingplichtig voor het onder bezwarende titel verlenen van rechten op de 
exploitatie van een cafetaria? 

• In punt 21 van circulaire AAFisc Nr. 42/2015 wordt gesteld dat de handelingen die door een 
publiekrechtelijk lichaam als overheid worden verricht - en die niet uitdrukkelijk in het derde lid van 
artikel 6 van het Btw-Wetboek werden opgenomen - maar voorheen werden vermeld in koninklijk 
besluit nr. 26 met betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting 
over de toegevoegde waarde, dat bij koninklijk besluit van 20.12.2007 werd opgeheven, in principe 
leiden tot een concurrentieverstoring. 

• Bijgevolg geeft het verlenen van rechten op de exploitatie van een drankgelegenheid die voor het 
publiek vrij toegankelijk is aanleiding tot concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, 
van het Btw-Wetboek. 

• De administratie gaat er evenwel van uit dat deze concurrentieverstoring van enige betekenis kan 
zijn wanneer de jaarlijkse omzet van die economische activiteit het bedrag van 25.000 euro 
overschrijdt. Bij overschrijding van deze drempel moet de gemeente contact opnemen met het 
bevoegd btw-controlekantoor dat op basis van alle feitelijke elementen, en nadat het kennis heeft 
genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van 
concurrentieverstoring van enige betekenis. 

• Er wordt evenwel opgemerkt dat hierbij geval per geval moet worden nagegaan of de vrijstelling 
inzake verhuur van onroerende goederen zoals beoogd door de bepalingen van artikel 44, § 3, 2°, 
van het Btw-Wetboek van toepassing is. Het spreekt voor zich dat daarbij rekening moet worden 
gehouden met de specifieke elementen eigen aan elk geval. 

• 23. Is een gemeente of een OCMW belastingplichtig voor de terbeschikkingstelling van personeel 
onder bezwarende titel aan een ander publiekrechtelijk lichaam? 

• Er wordt aanvaard dat de terbeschikkingstelling van personeel door een gemeente, een OCMW, 
een politiezone of een hulpverleningszone aan een ander publiekrechtelijk lichaam geen aanleiding 
geeft tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-
Wetboek. 

• Deze toegeving geldt ook ten aanzien van de terbeschikkingstellingen van personeel door een 
gemeente, een OCMW, een politiezone of een hulpverleningszone aan entiteiten die door lokale 
besturen worden opgericht en die onder hun toezicht staan. De loutere toekenning van 
prijssubsidies of werkingstoelagen volstaat aldus niet om van deze tolerantie gebruik te kunnen 
maken. Komen wel in aanmerking voor deze tolerantie: de autonome gemeentebedrijven, de 
OCMW-verenigingen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

• Wanneer zou blijken dat private operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten (de 
terbeschikkingstelling van personeel) hier enig nadelig gevolg van zouden ondervinden, kan dit 
standpunt herzien worden. 

• Tot slot wordt opgemerkt dat de administratie zich voor wat de terbeschikkingstellingen van 
personeel in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die er in hoofdzaak op gericht zijn om sociale 
rechten op te bouwen niet zal verzetten tegen de toepassing van de vrijstelling van artikel 44, § 2, 
2°, van het Btw-Wetboek ten aanzien van die terbeschikkingstellingen. Dit voor zover deze 
terbeschikkingstellingen nog niet worden beoogd door eerdergenoemde toegeving. 

• Hetgeen voorafgaat vervangt integraal het standpunt opgenomen onder punt 1 van beslissing nr. 
E.T.129.914 van 27.04.2016 die hierbij wordt opgeheven. 
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• 24. Is een gemeente (respectievelijk een OCMW) belastingplichtig voor het 
verrichten van leveringen van goederen en diensten onder bezwarende titel aan 
het eigen OCMW (respectievelijk de eigen gemeente)? 

• Gemeenten en OCMWꞌs, kunnen een beroep doen op elkaars diensten, of ze 
richten gemeenschappelijke diensten op die diensten verlenen aan de beide 
entiteiten. Soms wordt deze dienstverlening gefactureerd aan de andere entiteit, 
andere keren niet. In sommige gevallen beïnvloedt deze samenwerking de 
gemeentelijke dotatie aan het OCMW, in andere gevallen niet. 

• De administratie aanvaardt dat dergelijke dienstprestaties onder bezwarende titel 
door een gemeente aan haar eigen OCMW of extern verzelfstandigd agentschap 
dan wel dergelijke prestaties door het OCMW aan de eigen gemeente of extern 
verzelfstandigd agentschap, ongeacht de omvang ervan, niet leiden tot 
concurrentieverstoring. 

• Hetgeen voorafgaat is mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van de 
leveringen van goederen door een gemeente aan haar eigen OCMW of extern 
verzelfstandigd agentschap dan wel ten aanzien van dergelijke leveringen door het 
OCMW aan de eigen gemeente of extern verzelfstandigd agentschap. 

• Desgevallend worden deze handelingen beoogd door de bepalingen van artikel 6, 
eerste lid, van het Btw-Wetboek. Dit heeft voor gevolg dat respectievelijk de 
gemeente dan wel het OCMW als niet-belastingplichtige wordt aangemerkt voor 
het verrichten van deze handelingen. 

Dank u voor uw 
aandacht
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