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Samenwerkings-
overeenkomsten
en btw

Stefan Ruysschaert

Probleemstelling

• Vorm en btw-belastingplicht van de samenwerking?

• Belang van het al dan niet hebben van rechtspersoonlijkheid van de 
samenwerking? 

• Heeft de samenwerking een aparte naam?

• Heeft de samenwerking een btw-nr nodig? Is er recht op aftrek van 
de voorbelasting?

• Moet er tussen de leden die samenwerken btw gefactureerd worden 
of niet? Problematiek van de doorrekening/doorfacturering

• Slaat de samenwerking op de inkomstenzijde of op de kostenzijde?
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Reductie van het aantal 
vennootschapsvormen

Blijven behouden

Onbeperkte aansprakelijkheid Beperkte aansprakelijkheid

Maatschap NV

BV

CVBA

VZW, IVZW, feitelijke vereniging en Stichting worden 
geïntegreerd in het Wetboek

VOF en Comm.V vallen onder de maatschap
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Maatschap

• De maatschap wordt vaak gebruikt voor grote bouwprojecten. Maar ook in het kader van 
kostendelende verenigingen van medische of paramedische beroepsbeoefenaars wordt de 
maatschap vaak gebruikt.

• De maatschap dient gesitueerd te worden binnen de samenwerkingsverbanden. De maatschap is 
als onderneming een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

• Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  bracht de maatschap binnen het 
btw-stelsel weer onder de aandacht.

• De maatschap zal een btw-belastingplichtige zijn indien zij een economische activiteit uitoefent. 
Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 4 W.BTW kan men enkel concluderen dat “eenieder”, 
dus ook als er afwezigheid is van rechtspersoonlijkheid, die handelt zoals in deze artikelen 
omschreven de hoedanigheid heeft van btw-belastingplichtige. Btw-belastingplicht en het stellen 
belastbare handelingen in het kader van een economische activiteit zijn nauw met elkaar 
verbonden. De maatschap is dus een btw-belastingplichtige als ze (geregeld) belastbare 
handelingen stelt. Of deze handelingen effectief ook belast worden hangt af van het al dan niet 
bestaan van vrijstellingen. 

• Als men deze redenering aanvaardt kan men niet anders dan besluiten dat er van fiscale 
transparantie voor de maatschap in het btw-stelsel geen sprake kan zijn .
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• De maatschap beschikt over een ondernemingsnummer want zonder 
dit nummer kan ze niet deelnemen aan het rechtsverkeer en kan zij 
niet in rechte optreden. 

• De maatschap heeft een eigen vermogen dat ontstaat door de 
inbreng van de vennoten, dat aan het economisch risico wordt 
onderworpen. 

• De vennoten delen in de winst of het verlies.

Hoedanigheden die een vennoot van een 
maatschap kan aannemen
• Vennoten van een maatschap kunnen optreden in verschillende hoedanigheden. Volgend onderscheid kan 

hierbij gemaakt worden :

- De vennoot treedt op als aandeelhouder;

- De vennoot treedt op als beheerder en vertegenwoordiger;

- De vennoot is leverancier of dienstverrichter.
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Aandeelhouder

• In deze hoedanigheid beperkt de vennoot zich tot een inbreng en in 
verhouding daartoe, deelname in de nagestreefde winst. In deze 
hoedanigheid heeft de vennoot niet de hoedanigheid van btw-
belastingplichtige voor de inbreng noch voor de daaropvolgende eventuele 
winstverdelingen.

• Hier wordt dus de situatie bedoeld waarin een vennoot ingevolge zijn 
inbreng geld overmaakt aan de maatschap of zijn verplichting in natura 
uitvoert (bv. door een inbreng in arbeid). In de mate dat de vennoot 
volledig wordt vergoed met winstuitkeringen (dividenden) zijn dergelijke 
prestaties niet aan de btw onderworpen. 

• Of het nu gaat om een inbreng in contanten (bv. overschrijving van een 
geldsom) of een inbreng in natura (bv. inbreng van materieel of van 
arbeid), in beide gevallen wordt de uitvoering van de inbrengverbintenis 
enkel vergoed door winstuitkeringen en deze vallen buiten de btw-sfeer.

Beheerder en vertegenwoordiger

• Als een vennoot van een maatschap de boekhouding verzorgt of andere 
administratieve taken op zich neemt, contracten onderhandelt en tekent in naam 
en voor rekening van de maatschap, … is er evenmin sprake van btw-
belastingplicht. Vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid) kunnen 
immers maar optreden in het rechtsverkeer via de natuurlijke personen die hen 
vertegenwoordigen. De vennoot belichaamt op dat moment de maatschap. Voor 
zover hij binnen zijn mandaat optreedt zullen de handelingen die hij verricht dan 
ook moeten toegerekend worden aan de maatschap en zijn dat dus geen 
handelingen die de vennoot zelf heeft gesteld. Deze handelingen komen dan ook 
in de btw-aangifte van de maatschap (en niet in die van de vennoot).

• Een vennoot van een maatschap die dus optreedt als “orgaan” van de maatschap 
zal dan ook geen btw-belastingplichtige zijn omdat hij vereenzelvigd wordt met 
de maatschap. Bijgevolg zal ook de vergoeding die de vennoot zou ontvangen 
voor dit mandaat niet aan de btw onderworpen zijn.
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Leverancier of dienstverrichter

• Een vennoot van een maatschap kan wél btw-belastingplichtige zijn 
als hij bijvoorbeeld wagens of andere goederen ter beschikking stelt 
tegen een vergoeding  aan de maatschap. Hierbij moet sprake zijn van 
een economische activiteit. 

• Leveringen van goederen en diensten die geregeld worden verricht 
door een vennoot aan de maatschap, buiten de uitvoering van zijn 
inbrengverplichting, mogen niet anders worden behandeld dan 
soortgelijke handelingen verricht door een derde. 

• In dat geval treedt de vennoot niet langer op in zijn hoedanigheid van 
vennoot maar is hij zoals elke derde iemand die zich contractueel kan 
verbinden om goederen of diensten aan te bieden aan de maatschap.

De stille maatschap is niet gekend naar derden 
toe
• De stille maatschap  kan bij gebrek aan een zelf uitgevoerde 

economische activiteit nooit btw-belastingplichtige zijn. Zij is niet 
bekend aan derden. 

• Wie optreedt in het rechtsverkeer en de hoedanigheid van btw-
belastingplichtige heeft blijkt soms uit een analyse van de feiten.
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Feitelijke vereniging

• De feitelijke vereniging is thans een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de 
overeenkomst tussen partijen (artikel 1:6 van het van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

• Daarenboven stelt voornoemd Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een 'vereniging' wordt 
opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos 
doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag 
rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, 
de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke 
verrichting in strijd met dit verbod is nietig (artikel 1:2 van het van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen).

• De feitelijke vereniging in de zin van voornoemd artikel 1:6 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen kan dan ook enkel een belangeloos doel nastreven. Zij kan aldus economische activiteiten 
stellen in de zin van artikel 4, § 1, van het Btw-Wetboek maar mag daarbij enkel een belangloos doel 
nastreven.

• Het nastreven van een vermogensvoordeel om het uit te keren of te bezorgen aan de leden is aldus niet 
toegelaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 1:2 van voornoemd Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen. Het nastreven van een vermogensvoordeel is aldus enkel toegelaten wanneer dat 
vermogensvoordeel kadert in het belangeloos doel.

• Hoewel de feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezit, wordt zij steeds aangemerkt als een 
belastingplichtige in de zin van artikel 4, § 1, van het Btw-Wetboek voor zover zij voldoet aan de andere in 
dat artikel opgenomen voorwaarden en dient zij zich bijgevolg in principe voor btw-doeleinden te laten 
identificeren. 
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Wijziging in de samenstelling van de leden 
van een burgerlijke vennootschap zonder 

rechtspersoonlijkheid – Behoud van het btw-
identificatienummer

• Een feitelijke vereniging behoudt voortaan haar btw-nummer in geval van wijziging in de samenstelling van 
de leden op voorwaarde dat er een overeenkomst kan voorgelegd worden waaruit blijkt dat een dergelijke 
verandering niet het einde van de feitelijke vereniging betekent.

• De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) heeft haar standpunt herzien met betrekking tot de wijziging 
in de samenstelling van de leden van een feitelijke vereniging.

• Voorheen leidde een wijziging in de samenstelling van de leden van een dergelijke vereniging altijd tot, 
enerzijds, de stopzetting van haar ondernemingsnummer, en anderzijds, de creatie van een nieuw 
ondernemingsnummer voor de feitelijke vereniging in haar nieuwe samenstelling. Dit proces bracht 
bijgevolg ambtshalve een wijziging van het btw-identificatienummer van de vereniging met zich mee bij elke 
wijziging in de samenstelling van haar leden, hetgeen voor de betrokken belastingplichtige nogal zware 
administratieve lasten kon meebrengen.

• Voortaan  oordeelt de KBO dat het ondernemingsnummer van de feitelijke vereniging mag worden 
behouden in geval van wijziging in de samenstelling van haar leden, op voorwaarde dat die vereniging een 
overeenkomst heeft opgesteld en kan voorleggen waarin duidelijk wordt aangegeven dat een dergelijke 
verandering niet het einde van de feitelijke vereniging met zich meebrengt. In zo'n geval zal het btw-
identificatienummer van de vereniging dus onveranderd blijven.

• Zelfs al mag het btw-identificatienummer worden behouden, dit neemt evenwel niet weg dat de 
administratie door de feitelijke vereniging verplicht moet worden ingelicht van elke verandering in de 
samenstelling van haar leden. De wijziging gebeurt via een aangifte 604B.
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Zelfstandige groepering (van 
personen)

Kostendelende vereniging

De kostendelende vereniging

• Vereniging met als doel kosten te delen

• Met of zonder rechtspersoonlijkheid

• Kan de vorm aannemen van een vzw, maatschap, bv, …
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Bespreking

Over welke vorm van samenwerking gaat het?

• Middelenvennootschap / exploitatievennootschap

• (Advocaten)associaties

• Kostendelende vereniging (zelfstandige groepering)

• Samenwerking in de medische en paramedische sector

• BTW-eenheid (fictie van verbondenheid)

• Maatschap

• Vzw

• Autonome gemeente- en provinciebedrijven

• Stichting
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vervolg

• Samenwerking tussen zorginstellingen

• Samenwerking ziekenhuis - arts 

• Exclusieve dienstverlening versus beheers overdracht bij 
intergemeentelijke samenwerking : vrijgesteld of niet?

• “Syndicale” verenigingen

• Samenwerking tussen federaties en hun leden

vervolg

• Verenigingen of groeperingen zoals liefdadigheidsinstellingen, 
parochiale verenigingen, ouder- of jeugdverenigingen, 
vaderlandslievende, politieke, culturele, wetenschappelijke, 
filosofische, filantropische verenigingen, turnverenigingen en de 
verenigingen voor vrijetijdsbesteding

• Instellingen met sociaal oogmerk en de btw

• Hulpverleningszones
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vervolg

• Franchiseovereenkomsten

• Brouwerijcontracten

• Actieve onroerende verhuur – gezamenlijke huur van gebouwen : 
wanneer is een onroerende verhuur mét btw?

Principes van doorrekening 
en doorfacturering
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• Doorrekenen : er is een hoofdhandeling, de bijkomstige leveringen 
van goederen en/of diensten volgen de regeling van de 
hoofdhandeling

• Door factureren : een kost wordt los van een prestatie ten laste 
gelegd van een andere partij, al dan niet met een mark-up

• Soms geldt een minimum maatstaf van heffing!

Toepassing – medische verzorging

• Overeenkomstig vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie 
dient, gelet op het doel van de vermindering van kosten van de 
gezondheidszorg, het begrip medische verzorging in artikel 132, lid 1, 
sub b) van de richtlijn 2006/112/EG veeleer ruim te worden uitgelegd. 

• Daarbij is wel van belang dat de prestaties die onder dit begrip vallen 
tot doel hebben de diagnose, de behandeling en, voor zoveel 
mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen (zie o.a. 
arresten C-45/01, Dornier, 6 november 2003; C-394/04 en C-395/04, 
Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon - Ygeai AE, 1 december 
2005; C-262/08, CopyGene A/S, 10 juni 2010).                                   
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vervolg

• Medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of 
herstel, van de gezondheid van de mens vallen ook onder de vrijstelling van 
artikel 132, lid 1, sub b) en c) van de richtlijn 2006/112/EG (zie o.a. arresten C-
212/01, Unterpertinger, 20 november 2003, nrs. 40-41; C-106/05, L.u.P. Gmbh, 
8 juni 2006, nr. 29; C-86/09, Future Health Technologies Ltd., 10 juni 2010, nr. 
41).

• Voorts stelt het Hof dat, gelet op het doel van artikel 132, lid 1, sub b) van de 
richtlijn 2006/112/EG, bedoelde vrijstelling enkel diensten die logischerwijze 
verband houden met de ziekenhuisverpleging en medische verzorging en die in 
dit dienstverleningsproces onontbeerlijk zijn om de door deze diensten 
beoogde therapeutische doelstellingen te bereiken, "handelingen die (…) nauw 
samenhangen" in de zin van deze bepaling kunnen vormen (zie o.a. arrest C-
394/04 en C-395/04, Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon - Ygeai AE, 1 
december 2005).

Minimum maatstaf van heffing (art. 33, §2 W.BTW)

• § 2. In afwijking van artikel 26 is de maatstaf van heffing voor de levering 
van goederen of de diensten de normale waarde zoals die overeenkomstig 
artikel 32 is bepaald indien : 

• 1° de tegenprestatie lager is dan de normale waarde;
• 2° de afnemer van de levering van goederen of de dienst geen volledig 

recht op aftrek heeft van de verschuldigde belasting;
• 3° de afnemer verbonden is met de leverancier van de goederen of de 

dienstverrichter :
• - ingevolge een arbeidsovereenkomst, met inbegrip van hun 

familieleden tot in de vierde graad;
• - als vennoot, lid of bestuurder van de vennootschap of rechtspersoon, 

met inbegrip van hun familieleden tot in de vierde graad.
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Toepassing

• Doorfacturering tussen een AGB en de gemeente?

Toepassing

• Een bestuurder (RP) wil een nieuwe wagen kopen. De bank wil enkel 
een lening toestaan aan de exploitatievennootschap.

• De exploitatievennootschap koopt de wagen aan en factureert deze 
door aan de bestuurdersvennootschap. Bij wie wordt de aftrek 
beperkt tot 50 %?
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Door factureren met btw

Door factureren buiten btw

Via de btw-eenheid

Door factureren vrijgesteld  van btw

Via een kosten delende vereniging

De vrijstellingsregeling voor 
kleine ondernemingen

31
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Principe

• Art. 56bis  W.BTW en KB nr. 19 

• Optiestelsel

• Een aantal uitgesloten activiteiten

• Drempel verhoogd tot 25 000 EUR, excl. btw vanaf 1/1/2016.

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

Hoe berekent men de 
drempel van de VR-regeling?
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Berekening drempel

• Dit omzetcijfer is beperkt tot 25.000 EUR per kalenderjaar.   

• Het wordt gevormd door het bedrag, exclusief btw,  

• - van de handelingen die aan de belasting zouden onderworpen worden indien ze 
verricht werden door een belastingplichtige onderworpen aan de normale of aan de 
forfaitaire regeling;

• - van de hiernavolgende door het W.BTW vrijgestelde handelingen : 

• 1) handelingen vrijgesteld wegens uitvoer, de intracommunautaire leveringen, …  (art. 39 
tot 42 W.BTW); 

• 2) de handelingen met betrekking tot onroerende goederen (art. 44, § 3, 1° en 2°), tenzij 
die handelingen bijkomstig zijn;

• 3) de financiële handelingen (art. 44, § 3, 5° tot 11°), tenzij die handelingen bijkomstig 
zijn; 

• 4) de handelingen van verzekering en herverzekering (art. 44, § 3, 4°), tenzij die 
handelingen bijkomstig zijn;

35

• Er wordt geen rekening gehouden met :  

• - de overdracht van bedrijfsmiddelen; 
• - de handelingen die uitgesloten zijn van de vrijstellingsregeling van belasting (zie 

art. 56bis, §3 W.BTW); 

• - de handelingen verricht door landbouwondernemers onderworpen aan de 
bijzondere regeling bedoeld in artikel 57; 

• - de andere door het wetboek vrijgestelde handelingen dan de hiervoor 
vermelde, nl. de handelingen die worden vrijgesteld krachtens artikel 44, §§ 1 en 
2 van het W.BTW (bepaalde handelingen verricht door artsen en paramedici, 
rusthuizen, scholen, …), krachtens artikel 44, § 3, 3° (de door de auteur of 
toondichter gesloten contracten voor uitgave van letterkundige werken of van 
kunstwerken), krachtens artikel 44, § 3, 12° (leveringen tegen de nominale 
waarde van postzegels, …); 

• - de handelingen die plaatsvinden in het buitenland. 

36
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Toepassing

• Een kinesitherapeut(e), een diëtist(e) of ander (para)medisch beroep 
gaat ook belaste handelingen stellen naast de vrijgestelde 
handelingen (therapeutische) en de door art. 44, §2, 5° of andere 
vrijgestelde verrichte handelingen (art. 44, §2, 2° W.BTW).

• De vrijgestelde omzet bedraagt 30 000 EUR.

• Bv. Verkoop voedingsproducten of dranken (omzet 2 000 EUR)

• Kan hij of zij de vrijstellingsregeling gebruiken?

37

Oplossing

• Voor het bepalen van de drempel van 25 000 EUR wordt geen 
rekening gehouden met de handelingen die vrijgesteld zijn op grond 
van artikel 44, §§1 en 2 W.BTW.

38
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Samenwerkingscontracten

Aard van de samenwerking

• Bij vrije beroepen komen samenwerkingen op zelfstandige basis frequent 
voor. Een duidelijk contract is hier onontbeerlijk voor alle partijen. Dat legt 
onder meer vast hóe de samenwerking plaatsvindt. 

• Onderaanneming : bijvoorbeeld een vrije beroeper die een startende 
collega mee laat helpen in zijn praktijk. De praktijkhouder draagt de kosten. 
De medewerker is dan eerder een helper met een zelfstandig statuut.

• Gelijkwaardige samenwerking : soms delen zelfstandigen een praktijk, 
maar ze kunnen ook nauwer samenwerken : cliënten delen, 
gemeenschappelijk materiaal aankopen, zich elk op een vlak specialiseren 
… Bv. tandartsen of zelfstandige verpleegkundigen die samen een 
groepspraktijk vormen.
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Onderaanneming

• Een fundamenteel onderscheid moet vooreerst gemaakt worden tussen de 
samenwerking waar de inkomsten gepoold worden via een aparte rechtspersoon (bv. via 
een vennootschap) of via een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (bv. via een 
maatschap) en andere vormen van samenwerking. In het eerste geval is er sprake van 
een inbreng van nijverheid waarbij aan de vennoten of leden een (netto)bedrag wordt 
uitgekeerd (na aftrek van kosten). Op een dergelijke vorm van samenwerking zijn de 
regels van de kostendelende vereniging niet van toepassing.

• Zelfstandigen of uitoefenaars van een vrij beroep die prestaties verrichten in onder 
aanneming factureren hun prestaties met btw tenzij er een vrijstelling van toepassing is.

• Voorbeeld

• Een boekhouder vraagt aan een collega om bepaalde dossiers in onder aanneming te 
behandelen. Deze prestaties worden gefactureerd met btw;

• Een tandarts vraagt aan een collega om bepaalde prestaties in diens kabinet te komen 
verrichten. De prestatie van de collega zal in principe vrijgesteld zijn van btw krachtens 
art. 44, §1 W.BTW.

Middelenvennootschap

versus exploitatievennootschap of professionele vennootschap 
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Doorfactureren met btw?

middelenvennootschap

Btw-belastingplichtige 1

Btw-belastingplichtige 2

Btw-belastingplichtige 3

Associatieovereenkomst versus 
middelenvennootschap
• Het sluiten van een associatieovereenkomst vormt een louter contractuele 

aangelegenheid. Men werkt samen binnen eenzelfde discipline of met 
aanverwante disciplines om gecentraliseerd een meerwaarde voor de klant 
aan te bieden. Bij een dergelijke vorm van samenwerking doen de 
betrokken partijen geen enkele inbreng.

• In een associatie int elk lid zijn honoraria in persoonlijke naam en voor 
eigen rekening. De door de associatie gepoolde beroepskosten worden 
betaald via een gemeenschappelijke rekening of door de individuele leden, 
die op afgesproken tijdstippen de betalingen onderling afrekenen. Men kan 
er zich binnen een associatie toe beperken enkel de kosten te gaan poolen. 
In een dergelijke situatie kan de oprichting van een kostendelende
vereniging interessant zijn.
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vervolg

• Bij een middelenvennootschap daarentegen worden wel middelen 
ingebracht (infrastructuur, uitrusting, computermateriaal, administratieve 
diensten, etc.) nodig in kader van de beroepsuitoefening.

De honoraria zelf blijven volledig buiten de middelenvennootschap die los 
staat van de beroepsuitoefening op zich. Bij een middelenvennootschap 
behoudt de uitoefenaar van het beroep bijgevolg een persoonlijk recht op 
de erelonen, zodat die in de personenbelasting belastbare baten blijven 
uitmaken (voor zover de vennoot een natuurlijk persoon is, in het andere 
geval is de vennootschapsbelasting van toepassing).

De middelenvennootschap is een 
kostenassociatie
• Zij heeft tot doel om aan de uitoefenaars van een vrij beroep of andere belastingplichtige 

de materiële middelen (een infrastructuur) ter beschikking te stellen die noodzakelijk of 
nuttig zijn voor hun beroep.

• Door samen met een aantal collega’s de beroepsinfrastructuur te bekostigen, tracht men 
de kosten te drukken en aldus kostenbesparend te werken. Door groepsaankopen 
realiseert men schaalvoordelen.

• De door de middelenvennootschap ter beschikking gestelde middelen kunnen dus zowel 
slaan op de praktijkruimte als op roerende goederen (gebruik van eenzelfde gebouw, 
roerende investeringen, personeel, beroepsliteratuur, ....).

• Men investeert en maakt dus gezamenlijk kosten in de middelenvennootschap en 
factureert de kost ervan door aan de individuele vennoten. Over deze doorfacturering is 
in de regel btw verschuldigd.

• Deze middelenvennootschap onderscheidt zich dus van de werkvennootschap van een 
btw-belastingplichtige of van de professionele vennootschap  van de uitoefenaar van een 
vrij beroep.
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vervolg

• Bij een middelenvennootschap behoudt elke advocaat, arts, enz. zijn volledige 
autonomie. Hij ontvangt dus zelf zijn honoraria en wordt hierop belast in de per-
sonenbelasting.

• Bij een professionele vennootschap, als alternatief voor een associatie, oefent 
men samen met collega's het beroep van bijvoorbeeld advocaat, arts, enz. uit en 
worden alle honoraria geïnd door de vennootschap. Het vrij beroep van 
advocaat, arts, enz. wordt dus via de vennootschap en in haar naam en voor haar 
rekening uitgeoefend. Het gaat hier dan om het poolen van inkomsten en de 
verdeling ervan (na aftrek van kosten) aan de vennoten.

• De bezoldiging die men als werkend vennoot of bestuurder opneemt uit de 
werkvennootschap of professionele vennootschap wordt in de regel in de 
personenbelasting belast.

• Een professionele vennootschap kan men deontologisch enkel oprichten met 
uitoefenaars van een vrij beroep die dezelfde of een aanverwante discipline 
hebben. Voor een middelenvennootschap hoeft dit niet.

Werking van de middelenvennootschap

• De middelenvennootschap haalt in eerste instantie haar middelen uit 
de kapitaalinbreng van elke vennoot. Daarnaast zal aan de vennoten 
meestal maandelijks een vergoeding worden aangerekend. Deze 
maandelijkse vergoeding vormt dan een beroepskost.
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Btw-statuut van de middelenvennootschap als 
kostenassociatie
• Een middelenvennootschap verricht diensten die in de regel met btw belast 

dienen te worden. Zo is er over de verhuur van uitrusting, de 
terbeschikkingstelling van personeel en de terbeschikkingstelling van onroerende 
infrastructuur in de regel btw verschuldigd.

• Het werken met een btw-eenheid kan een oplossing vormen op dit vlak in de 
mate dat de middelenvennootschap en de werkvennootschap (of professionele 
vennootschap) aan de verbondenheidsvoorwaarden voldoen. De interne 
factureringen vallen dan immers buiten de btw-sfeer.

• Een andere mogelijkheid bestaat erin dat men dient te onderzoeken of voor de 
diensten die de middelenvennootschap of feitelijke vereniging verstrekt aan de 
vennoten of de leden niet de vrijstellingsvoorwaarden van het art. 44, §2bis 
voldaan zijn. In dat laatste geval is er immers dan vrijstelling van btw over de 
aangerekende vergoeding aan de vennoten of leden van de kostendelende
vereniging.

Advocatenassociaties

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T.124.411) dd. 20.11.2013
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Kostengroeperingen 

• Als het advocatenkantoor lid is van een kostengroepering onder 
gemeenschappelijke naam, wordt deze kostengroepering zelf als een 
belastingplichtige met recht op aftrek aangemerkt. De kostengroepering treedt 
zelf niet op als advocaat, maar verricht alleen ondersteunende diensten en 
prestaties die dienstig zijn voor de uitoefening van het beroep van advocaat. 
Bedoelde handelingen worden bij toepassing van artikel 18 van het W.BTW 
aangemerkt als belastbare diensten. Aldus dient de kostengroepering die 
logistieke diensten verstrekt aan haar leden tevens voor btw-doeleinden te 
worden geïdentificeerd. De vrijstelling als bedoeld in artikel 44, §2bis W.BTW is 
ter zake mogelijks van toepassing (“diensten direct nodig voor een vrijgestelde 
activiteit”).

• Als het advocatenkantoor daarentegen lid is van een kostengroepering zonder 
gemeenschappelijke naam, is deze kostengroepering zelf als dusdanig geen 
belastingplichtige. Elk lid moet dan op zijn deel in de kosten de btw in aftrek 
brengen. 

advocaat vennootschap
klanten

Inbreng 
bedrijvigheid
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Inbreng in vennootschap van bedrijvigheid

• Een vennoot die zijn bedrijvigheid inbrengt in een vennootschap is in 
principe een gewone belastingplichtige met recht op aftrek van 
voorbelasting.

• Als een vennoot (natuurlijke persoon of rechtspersoon) 
belastingplichtige is wegens de inbreng in vennootschap van zijn 
bedrijvigheid (werkende vennoot), eist de btw-administratie, hoewel 
hij strikt juridisch gezien de hoedanigheid van belastingplichtige 
heeft, zijn identificatie als belastingplichtige niet wanneer hij enkel 
om reden van die inbreng van bedrijvigheid belastingplichtige is (Parl. 
Vr. nr. 22 Lindemans, 8 november 1973; Parl. Vr. nr. 65 Verbist, 22 
februari 1977, Vr. en Antw. Senaat, 1976-1977, 783).

vervolg

• Deze regel is in principe slechts van toepassing als de vennootschap waarin de inbreng 
wordt gedaan een belastingplichtige is die verplicht is periodieke aangiften in te dienen 
en die volledig recht op aftrek van voorbelasting heeft. Als de vennootschap waarin de 
bedrijvigheid wordt ingebracht echter een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige 
is, mag deze regel ook worden toegepast onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
ingebrachte bedrijvigheid niet uitsluitend wordt gebruikt voor het verrichten van 
handelingen die geen recht op aftrek met zich meebrengen (Btw-Handleiding, tekstversie 
februari 2012, nr. 82/2; Beslissing nr. E.T. 14.699 van 22 juni 1973; Beslissing nr. E.T. 
19.082 van 24 juni 1975; Parl. Vr. nr. 258 Hatry, 23 mei 1997). 

•

• Van advocaten-natuurlijke personen die enkel als belastingplichtige zouden worden 
aangemerkt omwille van de inbreng van hun bedrijvigheid in een advocatenassociatie 
met of zonder rechtspersoonlijkheid, eist de btw-administratie dus niet dat zij zich 
individueel als belastingplichtige identificeren (administratieve tolerantie). Het staat hen 
echter vrij dit wel te doen. Hetzelfde geldt voor advocaten-rechtspersonen.  
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vervolg

• Als advocaat-vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen, verzaken aan 
voornoemde tolerantie omdat zij hun handelingen als werkende vennoot willen 
onderwerpen aan de btw geldt deze (in principe onherroepelijke) keuze voor alle 
handelingen die zij als dusdanig verrichten. 

•

• Als advocaat-vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen, naast hun 
handelingen als werkende vennoot van één of meerdere advocatenkantoren ook 
specifieke advocatendiensten verlenen aan een eigen cliënteel, zijn zij voor 
laatstgenoemde diensten wel belastingplichtigen. Als dergelijke advocaat-
vennoten ook diensten verrichten voor één of meerdere advocatenkantoren, 
aanvaardt de btw-administratie dat zij voor hun activiteit als werkende vennoot 
niet de hoedanigheid hebben van belastingplichtige. In dat geval worden zij 
aangemerkt als gedeeltelijke belastingplichtige.

Kostendelende vereniging 
versus btw-eenheid
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Wat is een “kostendelende vereniging”?

• Een kostendelende vereniging is een permanente 
belangengemeenschap bestaande uit natuurlijke personen en/of 
rechtspersonen en is bedoeld om beheers- en exploitatiekosten te 
verminderen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is een 
kostendelende vereniging een vrijgestelde btw-plichtige en hoeft dus 
geen btw aan te rekenen op de diensten die ze voor haar leden 
verricht.

• Men spreekt in de btw-richtlijn over de “zelfstandige groepering”

• Oude regeling circulaire nr. 3/1996 van 9 mei 1996

• Nieuw art. 44, §2bis W.BTW

• Door factureren van kosten tussen leden tegen kostprijs

• Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016 
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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

Gezamenlijke 
kost

Niet bedoelde handelingen

• Leveringen van goederen

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

Vraag

• Mag men werken met voorschotten?

• En wat als enkel een lidgeld aan de leden wordt gevraagd?
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Antwoord

• Ja, voor zover het totaal bedrag van de door de leden betaalde 
voorschotten, de in het totaal door de groepering gedane uitgaven 
m.b.t. de periode tussen twee afrekeningen, niet overtreft. Dit moet 
blijken uit de gevoerde boekhouding.

• Indien het lidgeld niet in overeenstemming is met de door de 
groepering gedane uitgaven, dan zal de groepering de nodige 
rechtzettingen moeten verrichten in plus of in minus naar de leden 
toe.

“De vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring”

• Cf. memorie van toelichting

• Art. 44, §2bis W.BTW kan enkel toegepast worden wanneer het 
overwegend deel van de activiteiten van de zelfstandige groepering 
handelingen betreft verricht voor de leden

• Een zelfstandige groepering kan enkel onder de toepassing van art. 44, 
§2bis W.BTW vallen als ze geen winst nastreeft bij het verrichten van 
diensten aan niet-leden
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Advocaat 1 (familiaal 
bemiddelaar)

Advocaat 2 (fiscaal advocaat)

Advocaat 3 (gemengde btw-
belastingplichtige)

Middelenvennootschap

doorfacturering

Gezamenlijke 
kost

- Aankoop 
papier

- Aankoop 
computers

- Huur pand

Kan een kostendelende vereniging?

Hogeschool 1 (vormingen 
vrijgesteld door art. 44, §2, 4°)

Universiteit 2 (vormingen 
vrijgesteld door art. 44, §2, 4°)

Hogeschool 3 (vormingen 
vrijgesteld door art. 44, §2, 4°)

Vzw opleiding

doorfacturering

Gezamenlijke 
kost

Terbeschikkingstelling 
van personeel

Kan een kostendelende vereniging?
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Terbeschikkingstelling van 
personeel

De groepering mag personeel aanwerven 

• Wanneer de groepering rechtspersoonlijkheid heeft (of ingevolge de sociale 
wetgeving het recht heeft om personeel aan te werven), dient het personeel dat 
nodig is voor de werking van de groepering rechtstreeks aangeworven te zijn 
door de groepering en op haar loonlijst te staan. 

• De groepering dient de kosten m.b.t. het personeel te groeperen en vervolgens 
te verdelen onder haar leden. Deze kostverdeling valt eveneens onder de btw-
vrijstelling van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek maar enkel in de mate dat 
het personeel ingezet wordt voor het verstrekken van handelingen beoogd door 
artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek. 

• Deze kosten omvatten alle salariskosten met betrekking tot het personeel (dus 
ook indirecte salariskosten zoals de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, 
laptop, enzovoort). 

• Indien een lid van de groepering personeel ter beschikking stelt van de 
groepering, dan zijn de gewone btw-regels van toepassing. 
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De groepering mag geen personeel aanwerven

• Wanneer de groepering omwille van de sociale wetgeving inzake het sociaal recht geen personeel mag 
aanwerven (hetgeen in principe het geval is voor groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid), dienen de 
handelingen die de groepering verricht ten behoeve van haar leden te worden verricht door 
gemeenschappelijk personeel. Onder 'gemeenschappelijk personeel' dient in dat kader te worden verstaan : 

• - personeel dat is aangeworven door een lid maar voor rekening van alle leden

• - bestaand eigen personeel van een lid dat als gemeenschappelijk personeel in de groepering wordt 
ingeschakeld.

•

• De terbeschikkingstelling van personeel door een lid aan een zelfstandige groepering die ingevolge de 
sociale wetgeving geen personeel mag aanwerven, is in principe onderworpen aan de gewone btw-regels. 
Niettemin aanvaardt de administratie dat die terbeschikkingstelling niet aan de btw moet worden 
onderworpen in de mate dat het personeel wordt ingezet voor de activiteiten van de zelfstandige groepering 
die vrijgesteld zijn krachtens artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek. Aangezien deze groeperingen niet 
rechtstreeks personeel kunnen aanwerven, gaat de administratie ervan uit dat het gemeenschappelijk 
personeel in feite door een lid is aangeworven in naam en voor rekening van de zelfstandige groepering. 

• Opgelet : deze tolerantie geldt noch voor de terbeschikkingstelling van personeel door een niet-lid aan de 
groepering, noch voor de terbeschikkingstelling van personeel door een lid aan een ander lid van de 
groepering. 

vervolg

• De gemeenschappelijke inzet van personeel moet duidelijk blijken uit de samenwerkingsovereenkomst die door alle leden is 
ondertekend. Indien nodig kan, voor wat het gemeenschappelijk personeel betreft, de samenwerkingsovereenkomst later worden 
aangepast wanneer er zich wijzigingen voordoen m.b.t. het gemeenschappelijk personeel. De identiteitsgegevens van het 
gemeenschappelijk personeel moet steeds in de overeenkomst worden vermeld, evenals het werkregime (voltijds, halftijds, …) 
voor wat hun prestaties voor de groepering betreft. Het is immers toegestaan dat het gemeenschappelijk personeel, naast zijn 
prestaties voor de groepering, ook tewerkgesteld is bij één van de leden van de groepering omdat diens werk voor de groepering 
geen voltijds werk vereist. 

• Bovendien moet een stuk worden opgemaakt tussen het lid dat het gemeenschappelijk personeel ter beschikking stelt, de 
groepering en elk gemeenschappelijk personeelslid waarin duidelijk blijkt dat het personeelslid onder het gezag van de 
zelfstandige groepering zal werken op de tijdstippen die hij, overeenkomstig voornoemde samenwerkingsovereenkomst, geacht 
wordt prestaties te verrichten voor de groepering. 

• De kosten voor de terbeschikkingstelling van het gemeenschappelijk personeel moeten worden opgenomen in een stuk dat 
periodiek (maar minstens 1 keer per jaar) door het lid, aan de groepering wordt gericht. Deze kosten omvatten alle salariskosten
met betrekking tot het personeel (dus ook indirecte salariskosten zoals de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, laptop,
enzovoort). De facturen die de leden, die het gemeenschappelijk personeel ter beschikking stellen van de groepering, van hun 
leveranciers/dienstverrichters ontvangen met betrekking tot de indirecte salariskosten mogen worden uitgereikt aan het 
desbetreffend lid. Het lid moet deze kosten evenwel doorrekenen aan de zelfstandige groepering. Deze doorrekening moet het 
voorwerp uitmaken van een gedetailleerd stuk. 

• De groepering dient de kosten m.b.t. het gemeenschappelijk personeel te groeperen en vervolgens te verdelen onder haar leden. 
Deze kostverdeling valt eveneens onder de btw-vrijstelling van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek maar enkel in de mate dat 
het personeel ingezet wordt voor het verstrekken van handelingen beoogd door artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek. 
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Co-werkgeverschap

• Voor de onderlinge verrekening van personeelskosten bestaat in de 
praktijk de figuur van het co-werkgeverschap waarbij het personeel 
werkzaam is onder verschillende werkgevers.

• Onderlinge verrekeningen in het kader van co-werkgeverschap vallen 
buiten de btw (als voorschotten krachtens art. 28, 5° W.BTW).

Ziekenhuis 1

Ziekenhuis  2

OCMW-ziekenhuis 3

Zelfstandige groepering

doorfacturering

Gezamenlijke 
kost

Kan een kostendelende vereniging?
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Tandarts 1

Tandartsvennootschap  2

Logopedist 3

Middelenvennootschap

doorfacturering

Gezamenlijke 
kost

Kostendelende vereniging 
versus btw-eenheid
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Aannemer

Venn. 1 –

immo

Venn. 2 –

werkmaatschappij
Vrijgestelde 

onroerende verhuur
Belastbare leveringen 

van goederen

BTW mbt kosten voor het 

gebouw : geen ROA

VOORHEEN

Voorbeeld  : Intra-groep verhuur onroerend goed

0% ROA

100% ROA

Btw-eenheid

Aannemer

Venn. 1 –

immo

Venn. 2 –

werkmaatschappij

Belastbare leveringen 

van goederen

BTW mbt kosten voor het 

gebouw

Btw-eenheid

Voorbeeld  : Intra-groep verhuur onroerend goed

100% ROA
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Btw-eenheid Oude KDV Nieuwe KVD

Toepassingsgebied Volledige, gemengde en vrijgestelde 

belastingplichtigen leden

Niet-belastingplichtige, vrijgestelde 

belastingplichtige (art. 44 W.BTW) en 

beperkt gemengde belastingplichtige 

leden (max. 10 %)

Geregeld niet-belastingplichtige of 

vrijgestelde activiteit die een overwegend 

deel vertegenwoordigt binnen de totale 

activiteit van de entiteit

Aard van de prestaties Goederen en diensten Enkel diensten Enkel diensten

Handelingen aan Leden en derden leden Overwegend deel omzet aan leden 

(aan derden mogelijk)

Aard van de btw-besparing Interne handelingen buiten het 

toepassingsgebied van de btw en 

optimalisatie recht op aftrek

Handelingen tussen de KDV en de leden 

vrijgesteld van btw

Handelingen tussen de KDV en de leden 

vrijgesteld van btw

Btw-aangifte Eén btw-aangifte op het niveau van de 

btw-eenheid (indien vereist)

Btw-aangifte op niveau van de leden 

(indien vereist)

Btw-aangifte op niveau van de leden en 

de KDV (indien vereist)

Btw-eenheid Oude KDV Nieuwe KDV

Territoriale beperking In België gevestigde leden Leden niet territoriaal beperkt 

(internationale KDV mogelijk)

Leden niet territoriaal beperkt 

(internationale KDV mogelijk)

Btw-aanspakelijkheid Hoofdelijke aansprakelijkheid Eigen btw-schulden Eigen btw-schulden

Verbondenheidsvoorwaarden Economische, financiële en 

organisatorische verbondenheid

Zelfde activiteit of behoren tot 

eenzelfde financiële, economische, 

professionele of sociale groep

Geen gerelateerde activiteiten 

noodzakelijk

Minimumtermijn Minstens 3 jaar lidmaatschap Geen minimumtermijn Geen minimumtermijn

Numerieke beperking Belastingplichtige hoogstens lid van 

één btw-eenheid

Lid kan behoren tot meerdere KDV Lid kan behoren tot meerdere KDV

Doorrekening of doorfacturering Normale waarde

Winstmarge nemen mag

Tegen kostprijs (geen winstmarge) Tegen kostprijs (geen winstmarge)
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Btw-eenheid Oude KDV Nieuwe KDV

Meldingsplicht Meldingsplicht via formulier 606A Geen meldingsplicht Meldingsplicht/transparantie (ook 

voor reeds bestaande KDV)

Feitelijke verenigingen
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Toepassing

• Twee vrienden starten een frituur.

• Nadien doet één van hen ook luchthavenvervoer.

Principe

• Wanneer twee of meer personen beslissen samen een activiteit uit te 
oefenen, vormt deze samenwerking geen vennootschap in de zin van 
artikel 1 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er geen 
gemeenschappelijke naam is of wanneer er geen winst wordt 
nagestreefd. Een dergelijke samenwerking wordt beschouwd als een 
feitelijke vereniging (bv. een wandelclub onder de vorm van een 
feitelijke vereniging). De feitelijke vereniging kan een burgerlijk of 
een handelsdoel hebben. Ofschoon deze geen rechtspersoonlijkheid 
heeft, kan zij geïdentificeerd worden voor de doeleinden van de btw.
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Feitelijke verenigingen

• Een aantal vrienden beslissen een minivoetbalvereniging op te richten. Elk jaar 
organiseren ze een tornooi met etentje om de clubkas te spijzen. Moet er een 
btw-nummer aangevraagd worden?

• Indien de feitelijke vereniging een btw-belastbare activiteit uitoefent, moet dan 
elk van de afzonderlijke leden een btw-nummer aanvragen of enkel de feitelijke 
vereniging op zich? (bv. feitelijke vereniging voor het fokken en trainen van 
honden)

• De administratie nam hierover een nieuw standpunt.

• Btw-beslissing E.T. 126.981 van 11.04.2016.

vervolg

• Wanneer een feitelijke vereniging in eigen naam btw-belastbare handelingen gaat 
stellen, zal zij inderdaad btw-belastingplichtig worden. Bijgevolg moet zij dan een 
btw-nummer aanvragen bij het btw-controlekantoor in wiens ambtsgebied de 
administratieve zetel van de feitelijke vereniging zich bevindt. Gaat zij 
daarentegen handelingen stellen die vrijgesteld zijn van btw krachtens artikel 44 
W.BTW, dan is een btw-identificatie niet vereist. Dat is bv. het geval voor de 
minivoetbalvereniging die deelneemt aan een competities onder de vorm van 
een feitelijke vereniging (art. 44, §2, 3° W.BTW) en een jaarlijks evenement 
organiseert om financiële inkomsten te verkrijgen (art. 44, §2, 12° W.BTW). 
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Moeten de leden van de feitelijke vereniging een btw-
nummer aanvragen?

• In principe niet! De btw-administratie heeft daar ter zake een tolerantie voorzien.

• Gaan de leden echter in eigen naam btw-belastbare handelingen stellen, dan 
worden zij geacht die btw-handelingen zelf gesteld te hebben met alle btw-
gevolgen van dien. Zij zullen dan in principe in hun eigen naam een btw-nummer 
moeten aanvragen. Dit zou bv. het geval kunnen zijn als één van de frituristen uit 
bovenstaand voorbeeld  zou beslissen om bijkomend luchtenhavenvervoer en 
limousinevervoer te verrichten.

• Vgl. Circulaire AAFisc nr. 47/2013 van 20.11.2013, nr. 10. 

Btw-verplichtingen en recht op aftrek?

• Gewone btw-verplichtingen

• Om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen is het vereist dat de facturen op 
naam van de feitelijke vereniging staan met vermelding van haar btw-nummer. 
Staan de facturen op naam van een van de leden, dan gaat het om een 
onregelmatige factuur. De btw-controleur zal dan het recht op btw-aftrek 
verwerpen. 

• Niet elk van de leden van de feitelijke vereniging moet die btw-formaliteiten 
naleven. Het volstaat dus dat één iemand de formaliteiten voor zijn rekening 
neemt. 
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Wijziging ledenbestand

• Wijzigt de samenstelling van de leden van een feitelijke vereniging, dan blijft het 
btw-nummer voortaan behouden. Men moet dan wel een overeenkomst van de 
feitelijke vereniging kunnen voorleggen aan de btw-administratie. Uit die 
overeenkomst moet dan de nieuwe samenstelling van de leden blijken en het feit 
dat de ledensamenstelling niet het einde van de feitelijke vereniging betekent. 

• Men moet het bevoegde btw-controlekantoor op de hoogte brengen van de 
ledenwijziging. Dit kan via gewone brief.

De kostendelende vereniging
Theorie in een notendop
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Rechtsvorm van de kostendelende vereniging

• Onder een “kostendelende vereniging” (juiste benaming : zelfstandige 
groepering van personen) wordt verstaan : 

• 1° de vereniging met rechtspersoonlijkheid; 

• 2° de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die onder een eigen 
benaming als afzonderlijke vereniging of groepering tegenover haar 
leden en tegenover derden optreedt. 

vervolg

• Het is derhalve van belang dat er sprake is van een autonome groepering die 
onderscheiden wordt van haar leden. Die leden moeten evenwel bestaan uit 
personen die een groepering willen vormen waaruit de vrijgestelde diensten 
worden verricht.

• Voor de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid heeft dit inzonderheid tot 
gevolg dat de oprichtende leden een samenwerkingsovereenkomst moeten 
sluiten die gedetailleerd de activiteiten en de werking van de groepering 
omschrijft. 

• De groepering moet minstens uit twee leden bestaan (er is geen bovengrens).

• De situatie waarbij de kostendelende vereniging niet als een van de leden 
afzonderlijke entiteit wordt aangemerkt en toch van de vrijstelling voor 
kostendelende verenigingen kon gebruik gemaakt worden is niet meer mogelijk 
(cf. onverdeeldheid).
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Vervolg : onverdeeldheid?

• De onverdeelheid als zelfstandige groepering zoals voorzien in de 
oude aanschrijving aanschrijving nr. 3 dd. 09.05.1996 werd dus 
opgeheven en kan niet meer worden toegepast.

• Een dergelijke onverdeeldheid is noch een zelfstandige groepering in 
de zin van het opgeheven artikel 44, § 2, 1°bis, van het Btw-Wetboek, 
noch een zelfstandige groepering in de zin van het nieuwe artikel 44, 
§ 2bis, van het Btw-Wetboek. Deze onverdeeldheden kunnen zich 
evenwel beroepen op een overgangsregeling.

Sectorisering

• De vrijstelling van artikel 44, § 2bis W.BTW, kan worden toegepast ongeacht de 
rechtsvorm van de zelfstandige groepering. Een zelfstandige groepering mag dus ook de 
vorm aannemen van een handelsvennootschap (nv, bvba, enzovoort). Dit houdt verband 
met de activiteiten die een zelfstandige groepering mag uitoefenen. Een zelfstandige 
groepering mag immers twee onderscheiden activiteitsectoren ontplooien : 

• - een sector “diensten” waarvoor rekening moet worden gehouden met alle bepalingen 
van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek;

• - een sector “leveringen van goederen” die losstaat van artikel 44, § 2bis, van het Btw-
Wetboek.

• Wanneer een zelfstandige groepering de vorm aanneemt van een handelsvennootschap, 
wordt opgemerkt dat, teneinde lid te kunnen zijn van de groepering, het geen vereiste is 
dat die persoon ook aandeelhouder is van de handelsvennootschap.

• De vrijgestelde activiteiten van de kostendelende vereniging moeten overwegend zijn, 
d.w.z. dat meer dan 50 % van haar omzet bestaat uit diensten die vrijgesteld verricht 
worden aan de leden.
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Vervolg – gevolg sectorisatie

• Op leveringen aan de leden mag wel “winst” gemaakt worden vermits deze aan 
de btw onderworpen worden. Die winsten mogen desgevallend wél uitgekeerd 
worden aan de leden.

• 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.

Hoedanigheid van de leden

• De groepering wordt opgericht door en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen 
(de leden). Elk lid oefent op geregelde wijze een activiteit uit die op grond van 
artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgesteld is of waarvoor dat lid niet btw-
belastingplichtig is. De vrijgestelde handelingen of handelingen waarvoor de 
leden niet btw-belastingplichtig zijn, moeten een overwegend deel van de 
activiteiten van de leden vertegenwoordigen. 

• De vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet 
belastingplichtig zijn, moeten geregeld worden verricht en een overwegend deel 
van de activiteit van de leden vertegenwoordigen. Die voorwaarden gelden in 
hoofde van elk lid van de groepering (het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een 
bepaald lid uitsluitend belaste handelingen verricht) en mogen dus niet worden 
beoordeeld op het niveau van de zelfstandige groepering in haar geheel. De 
zelfstandige groepering blijft evenwel verantwoordelijk voor de correcte 
toepassing van de btw-vrijstelling beoogd door artikel 44, § 2bis, van het W.BTW. 
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vervolg

• Het is aldus niet noodzakelijk dat de leden van een zelfstandige 
groepering uitsluitend vrijgestelde handelingen stellen of handelingen 
waarvoor ze niet btw-belastingplichtig zijn. Zij mogen tevens belaste 
handelingen stellen. 

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, …

• Zie :

• HvJ 21-09-2017 DNB Banka C-326/15 

• HvJ 21-09-2017 Aviva C-605/15
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Vrijstelling van de diensten aan de leden

• De toepassing van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek is afhankelijk van twee 
categorieën voorwaarden : 

• 1) voorwaarden met betrekking tot de zelfstandige groepering en haar leden (cf. supra)

• 2) voorwaarden met betrekking tot de handelingen verricht door de groepering (cf. 
infra).

• Opdat de vrijstelling van artikel 44, §2bis W.BTW in de relatie tussen de kostendelende
vereniging en haar leden van toepassing zou zijn moeten er een aantal voorwaarden 
cumulatief voldaan zijn. Deze voorwaarden hebben betrekking op :

• - de aard van de verrichte prestaties aan de leden

• - de bestemming van de verrichte diensten

• - de gevraagde vergoeding of retributie voor de diensten verstrekt aan de leden

• - de afwezigheid van concurrentieverstoring

• - het vervullen van bepaalde formaliteiten

vervolg

• Enkel de diensten die direct nodig zijn voor de vrijgestelde activiteit van de leden of voor de 
activiteit waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, komen in aanmerking voor de vrijstelling 
(zie artikel 44, § 2bis, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek). 

• Onder “diensten die direct nodig zijn” moet worden verstaan, de diensten die specifiek 
verbonden zijn met de vrijgestelde of niet-belastingplichtige activiteiten van de leden en die een 
onontbeerlijke input vormen voor het verstrekken van die activiteiten. 

• Rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest 
Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, zaak C-407/07, van 
11.12.2008, is de zelfstandige groepering niet verplicht om dezelfde diensten te verstrekken aan 
al haar leden. 

• Daarnaast mag, wanneer de groepering eenzelfde dienst verstrekt aan al haar leden, de omvang 
van de dienst verschillend zijn in functie van de noden van elk desbetreffend lid. De zelfstandige 
groepering vordert per lid enkel de terugbetaling van ieders aandeel in de gezamenlijke uitgaven, 
dat verschillend kan zijn in functie van het belang van de verstrekte dienst per lid.

• Voorbeeld

• - De terbeschikkingstelling van medische apparatuur ten bate van de leden ziekenhuizen
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“Gemengd gebruik” van de ontvangen dienst

• Indien een groepering voor een lid diensten verricht die gedeeltelijk 
bestemd zijn voor de vrijgestelde of niet-belastbare activiteit van het lid en 
gedeeltelijk voor de belaste activiteit, is de gehele dienst volgens de 
normale regels aan de btw onderworpen, tenzij het deel dat is bestemd 
voor de vrijgestelde of niet-belaste activiteit afzonderlijk wordt 
aangerekend, in welk geval dat deel van de belasting is vrijgesteld. Deze 
afzonderlijke aanrekening mag via dezelfde factuur gebeuren mits een 
gepaste vermelding van het gedeelte van de dienst dat bestemd is voor de 
vrijgestelde of niet-belastbare activiteit en met verwijzing naar de 
circulaire. 

• Diensten van algemeen belang maar die niet direct noodzakelijk zijn om de 
vrijgestelde activiteit of activiteit waarvoor het lid niet belastingplichtige is 
te verrichten genieten niet van de vrijstelling.

vervolg

• Het gaat hier om diensten die zowel voor de vrijgestelde of niet-belastbare activiteit van een lid 
worden gebruikt als voor de belaste activiteit van een lid. 

• Voorbeeld  

• Bewakingsdiensten voor een museum dat enerzijds handelingen verricht die krachtens artikel 44, 
§ 2, 7°, van het Btw-Wetboek vrijgesteld zijn en anderzijds belaste handelingen (exploitatie 
cafetaria die niet voldoet aan de voorwaarden om vrijgesteld te zijn) wanneer de 
bewakingsdiensten betrekking hebben op het volledig museum-complex. Deze 
bewakingsdiensten moeten in principe aan de btw onderworpen worden. Indien de groepering 
het gedeelte van de bewakingsdiensten dat bestemd is voor de vrijgestelde activiteit van het 
museum afzonderlijk aanrekent, kan dat deel alsnog de vrijstelling genieten. 

• De groepering en het desbetreffend lid moeten een geschikte verdeelsleutel toepassen in functie 
van het belang van de onderscheiden activiteiten van het lid en van de door de groepering 
verrichte dienst. 

• Wanneer een dienst uitsluitend wordt gebruikt voor de belaste activiteit van een lid, geldt de 
vrijstelling van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek hoe dan ook niet. 
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Meldingsplicht

• De zelfstandige groeperingen die uitsluitend vrijgestelde diensten verstrekken dienen de aanvang van hun 
activiteit te melden aan de hand van een zelf opgemaakt document dat via aangetekende zending wordt 
verstuurd of tegen ontvangstbewijs aan de dienst bevoegd inzake btw waaronder zij ressorteert wordt 
afgegeven. De zelfstandige groepering vermeldt minstens volgende gegevens : 

• - benaming van de zelfstandige groepering (en ondernemingsnummer)

• - adres van de zelfstandige groepering

• - zelfstandige groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid : een kopie van de samenwerkingsovereenkomst

• - datum aanvang activiteiten

• - aard van de activiteiten

• - ledenlijst (omvattende minstens de benaming van de leden, hun 
ondernemingsnummer/rijksregisternummer voor natuurlijke personen, het adres van hun administratieve 
hoofdzetel en de aard van hun activiteiten).

• In afwachting dat de administratie in een bijzonder aangifteformulier voorziet.

• De overeenkomst vermeldt inzonderheid welk lid instaat voor het naleven van de btw-verplichtingen in 
hoofde van de zelfstandige groepering en als beheerder van de groepering optreedt.

vervolg

• Voor de zelfstandige groeperingen die zowel belaste als vrijgestelde 
handelingen verstrekken, gebeurt de melding van de aanvang van 
activiteit aan de hand van het formulier 604 A. Deze moet behoorlijk 
worden ingevuld en aan de dienst bevoegd inzake btw waaronder zij 
ressorteert, worden bezorgd. Indien de zelfstandige groepering ook 
leveringen van goederen zal verrichten, moet dit eveneens in 
voornoemd formulier worden gemeld. 

• Aan dit formulier 604 A voegt de zelfstandige groepering een 
ledenlijst toe. Deze lijst omvat minstens de benaming van die leden, 
hun ondernemingsnummer/rijksregisternummer voor natuurlijke 
personen, het adres van hun administratieve hoofdzetel en de aard 
van hun activiteiten. 
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Duurzame samenwerking

• Opdat sprake kan zijn van “een lid van een groepering” is het van 
belang dat het om een duurzame samenwerking gaat.  De ad hoc 
toe- of uittreding van personen in functie van hun tijdelijke noden is 
bijvoorbeeld niet toegestaan en kan aanleiding geven tot de 
kwalificatie als misbruik en tot concurrentieverstoring. De 
administratie zal de duurzame samenwerking kunnen nagaan aan de 
hand van de (wijzigingen van de) ledenlijst die zelfstandige 
groeperingen aan de dienst bevoegd inzake btw moeten voorleggen. 

• Er zal bovendien niet worden betwist dat er sprake is van een 
duurzame samenwerking wanneer het lid minstens twee jaar 
onafgebroken lid is van de zelfstandige groepering. 

Periodieke rapportering

• Uit voornoemde doelstelling tot oprichting van een zelfstandige groepering volgt 
eveneens dat de leden inzage moeten hebben in de kostprijscalculatie van de 
zelfstandige groepering met betrekking tot alle diensten die ze verstrekt aan 
leden en niet-leden evenals naar de manier waarop de kosten onder de leden 
worden verdeeld. Dit gebeurt aan de hand van een periodieke rapportering door 
de zelfstandige groepering aan haar leden. Deze rapportering gebeurt minstens 
één keer per kalenderjaar. De periodieke rapportering door de zelfstandige 
groepering moet voor alle leden dezelfde zijn. Er mogen met andere woorden 
geen verschillende soorten periodieke rapporteringen worden opgesteld in 
functie van bijvoorbeeld het belang van een lid als afnemer van de groepering. 

• Een zelfstandige groepering mag na haar oprichting nieuwe leden aanvaarden. 
Deze nieuwe leden moeten dezelfde rechten en plichten hebben als de 
oprichtende leden, inzonderheid voor wat de inzage in de kostprijscalculatie, de 
manier waarop de kosten onder de leden worden verdeeld en periodieke 
rapportering hiervan betreft.
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Toepassingen

Toepassing 1
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• Een aantal artsen komen werken in een privé-kliniek. De artsen 
krijgen 70 % uitbetaald van de verrichte prestaties die centraal geïnd 
worden door de privé-kliniek.

• Hierbij dient de “factureringsstroom” gevolgd te worden in die zin dat 
het ontvangstbewijs als het ware de factuur vervangt in de 
redenering.

1ste geval

• Indien artsen hun prestaties verrichten in de kliniek waarbij er 
voorzien wordt in een vaste inhouding of inhouding per prestatie (bv. 
30 % inhouding) waarbij de artsen zelf de ontvangstbewijzen uitreiken 
(d.w.z. KBO-nummer/ondernemingsnummer van de arts of diens 
professionele vennootschap is vermeld op het ontvangstbewijs, RIZIV-
nummer van de arts voor diens prestatie) dan verwijzen we naar de 
FAQ 4 en 5 en is er in casu geen sprake van vrijstelling in de relatie 
ziekenhuis/kliniek en de arts. Het betreft een betaling (bv. 30 %) voor 
een complexe dienst verricht door de kliniek aan de arts. De relatie 
arts/patiënt betreft dan uiteraard een medische prestatie, die 
behoudens esthetische prestaties, vrijgesteld is van btw.
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2de geval

• Indien de artsen hun prestaties verrichten in de privékliniek waarbij er 
voorzien wordt in een vaste inhouding of inhouding per prestatie (bv. 30 % 
inhouding) waarbij er sprake is van centrale inning (d.w.z. KBO-
nummer/ondernemingsnummer van de kliniek is vermeld op het 
ontvangstbewijs, RIZIV-nummer van de arts of de kliniek voor de prestatie) 
dan verwijzen we naar de FAQ 6 en vooral 8 en is er in casu sprake van 
vrijstelling in de relatie ziekenhuis/kliniek en de arts. De arts natuurlijke 
persoon wordt ofwel geacht in een band van ondergeschiktheid te zitten 
met de kliniek of verricht zoals ook het geval is bij artsen die werken met 
een professionele vennootschap een vrijgestelde medische prestatie aan 
de kliniek (zie de situatie van FAQ 8).  De relatie kliniek/patiënt betreft dan 
uiteraard een medische prestatie, die behoudens esthetische prestaties, 
vrijgesteld is van btw.
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Toepassing 2
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Situatie 1: tandartspraktijk = kostenassociatie

Situatie 1: tandartspraktijk = kostenassociatie

• De btw-gevolgen zijn dezelfde als deze beoogt in F.A.Q. nr. 6 van de Circulaire 
2019/C/46. De tandartsenvennootschap/kostenassociatie zonder 
rechtspersoonlijkheid wordt voor btw-doeleinden namelijk als een afzonderlijke 
belastingplichtige beschouwd, ook al heeft de associatie geen geactiveerd btw-
nummer omdat zij enkel vrijgestelde activiteiten verricht.

• Er is sprake van een eigen KBO-nummer.

• De ontvangstbewijzen-getuigschriften worden door de associatie in eigen naam 
aan de patiënt uitgereikt, waardoor de associatie geacht wordt om de prestaties 
t.a.v. de patiënt te hebben geleverd.

• In de relatie tandarts B/tandarts C t.o.v. de tandartsenvennootschap is er sprake 
van een band van ondergeschiktheid waardoor zij niet als belastingplichtigen 
worden aanzien. De belastingplicht in hoofde van B en C wordt echter niet 
geweigerd indien het bewijs wordt geleverd dat er geen band van 
ondergeschiktheid is (zoals ook verder verduidelijkt wordt in F.A.Q. nr. 6).
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Situatie 2 : Tandartsenpraktijk ≠ 
kostenassociatie

• In deze situatie zijn de btw-gevolgen in de relaties tandarts B en C t.o.v. de 
kostenassociatie en kostenassociatie t.o.v. patiënten dezelfde als in situatie 
1 hierboven.

• In de relatie tandartspraktijk t.o.v. de kostenassociatie is noch de vrijstelling 
van artikel 44, §1, van het btw-wetboek, noch de vrijstelling van artikel 44, 
§2, 1°, van het btw-wetboek van toepassing. Er is hier namelijk geen 
onderaanneming aangezien de kostenassociatie rechtstreeks de 
ontvangstbewijzen-getuigschriften uitreikt aan de patiënten. Er zal moeten 
gekeken worden welke de tegenprestatie is voor de vergoeding die A 
ontvangt (zie ook F.A.Q. nrs. 4 en 5).
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Samenwerking tussen 
zorginstellingen

Circulaire 2022/C/46 betreffende de samenwerkingsverbanden tussen 
zorginstellingen

Typologie

• In de zorgsector kan men vijf verschillende types van 
samenwerkingsverbanden onderscheiden.

• De eerste vier samenwerkingsverbanden zijn in principe ingegeven 
vanuit een zorgfinaliteit.

• Samenwerking (type IV) is een spontane samenwerking met 
zorgfinaliteit (geen tussenkomst of steun overheid).

• Tussen zorginstellingen kunnen ook samenwerkingen (type V) bestaan 
die geen betrekking hebben op zorg.
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opmerking

• Hoewel een belastingplichtige die leveringen van goederen of diensten 
verricht die krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld er 
niet toe gehouden is een factuur uit te reiken (zie artikel 53, § 2, van het 
Btw-Wetboek), eist de administratie, met het oog op een transparante 
en correcte toepassing van de vrijstelling, dat een zorginstelling die 
binnen een samenwerking van het type I, II of III een handeling verstrekt 
aan een andere zorginstelling, een factuur uitreikt aan haar 
medecontractant.

• Deze facturatie dient voldoende gedetailleerd te zijn en dient o.a. te 
verwijzen naar deze circulaire, het samenwerkingsverband, het    
zorgprogramma of -project in het kader waarvan de samenwerking 
plaatsvindt en naar het type samenwerkingsvorm (I, II of III).

• Voor samenwerkingsverbanden van het type IV dienen alle 
handelingen tussen de samenwerkende zorginstellingen individueel 
getoetst te worden aan de drie vrijstellingsvoorwaarden.
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Voorwaarden voor vrijstelling

• 1ste voorwaarde: de handeling wordt verricht door een in artikel 44, § 2, 1°, a), of 44, § 2, 2°, van het 
Btw-Wetboek beoogde zorginstelling voor een andere door voornoemde bepalingen beoogde 
zorginstelling. 

• 2de voorwaarde: de handeling moet rechtstreeks betrekking hebben op een prestatie die tot doel heeft 
het stellen van een diagnose, behandeling, genezing, opvang, begeleiding of verzorging van een 
zorgbehoevende persoon. De handeling moet bijgevolg noodzakelijk zijn om voornoemd doel te 
bereiken.

• Het is niet voldoende dat de handelingen door de ontvangende instelling gebruikt worden in het kader 
van haar zorgfunctie. De handeling moet noodzakelijk zijn voor het bereiken van dit doel 
en rechtstreeks gericht zijn op het stellen van een diagnose, behandeling, genezing, opvang, begeleiding 
of verzorging van een zorgbehoevende persoon. 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 (zie nummer 32 e.v.). 

vervolg

• 3de voorwaarde: het vrijstellen van de prestatie mag niet leiden tot 
concurrentieverstoring ten overstaan van een niet-vrijgestelde belastingplichtige.

• Deze derde voorwaarde is gesteund op artikel 134 van de richtlijn 2006/112/EG en op 
artikel 44, § 2, 1°, a), derde lid, van het Btw-Wetboek.

• Of er sprake is van concurrentieverstoring is een feitenkwestie. Het loutere feit dat 
commerciële ondernemingen soortgelijke handelingen verrichten met toepassing van 
btw volstaat niet om de toepassing van de vrijstelling te weigeren.

• Er is immers vereist dat er sprake is van een 'rechtstreekse mededinging' wat o.m. 
vereist dat de nauw met ziekenhuisverpleging en medische verzorging 
samenhangende handelingen gericht zijn op hetzelfde publiek als dat waarop 
commerciële ondernemingen zich richten zodat in dezelfde consumentenbehoefte 
wordt voorzien. In dat kader dient o.m. de relevante markt in kaart gebracht te worden 
en dient beoordeeld te worden of er sprake is van concurrentieverstoring op die 
markt.

• Daarenboven moet de nauw met ziekenhuisverpleging en medische verzorging 
samenhangende handeling in de eerste plaats worden verricht met het doel extra 
opbrengsten te verkrijgen. Het feit dat handelingen tegen kostprijs worden 
aangerekend, sluit in de regel uit dat aan deze voorwaarde zou zijn voldaan.
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vervolg

• Wanneer een marktdeelnemer zich omwille van de aard van de door een zorginstelling verrichte 
handelingen benadeeld voelt door de toepassing van de btw-vrijstelling in hoofde van een zorginstelling 
en derhalve concurrentieverstoring ondervindt, kan hij een klacht indienen bij de centrale diensten van de 
Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Dienst Operationele Expertise & Ondersteuning, dienst btw 
(aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be), die als enige bevoegd is voor de behandeling van zulke klacht.

• Deze klacht moet gemotiveerd zijn, de identiteit van de betrokken zorginstelling vermelden evenals de 
identiteit van de benadeelde marktdeelnemer (indien de klacht door een vertegenwoordiger wordt 
ingediend). De administratie waarborgt de anonimiteit van de benadeelde marktdeelnemer ten opzichte 
van de betrokken zorginstelling. De btw-vrijstelling kan slechts worden ingetrokken na onderzoek van 
het dossier waarbij de betrokken partijen afzonderlijk door de administratie worden gehoord.

• De dienst btw van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zal deze klacht onderzoeken zelfs indien 
de zorginstelling en/of het samenwerkingsverband waarvan de zorginstelling deel uitmaakt, beschikt 
over een eerdere beslissing van de administratie waarin ze zich gunstig heeft uitgesproken over het 
toepassen van artikel 44, § 2, 1°, a), en 2°, van het Btw-Wetboek.

• De administratie kan bij gemotiveerde beslissing de vrijstelling intrekken wanneer zij 
concurrentieverstoring vaststelt. Al naargelang de feitelijke omstandigheden kan het intrekken van de 
vrijstelling betrekking hebben op een deel of op het geheel van de activiteit van de betrokken 
zorginstelling.

• De concurrentieverstoring kan uiteraard door de administratie zelf worden opgeworpen, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een fiscaal toezicht.

Verhuur van medische 
infrastructuur of apparatuur 

door zorginstellingen aan artsen 
: met of zonder btw?
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Terbeschikkingstelling van een medisch 
kabinet en personeel

Art. 44, §2, 1°, a) W.BTW
Art. 44, §2, 2° W.BTW

Arts of artsenvennootschap

Of

Andere zorginstelling

patiënt

Circulaire 2022/C/46 

Niet vrijgesteld (*)

Kliniek of 
zorginstelling

(*) Eventueel kan een kostendelende
vereniging overwogen worden

• Overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek zijn 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, van de btw vrijgesteld. Artikel 44, § 2, 2°, van het Wetboek vermeldt uitdrukkelijk 
een aantal instellingen van sociale aard die de vrijstelling genieten.

• De vennootschap die zich beperkt tot de terbeschikkingstelling van een uitgerust medisch kabinet 
(onthaal, consultatieruimte, operatiekwartieren …) en personeel, is evenwel niet beoogd door 
artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek. Een dergelijke vennootschap wordt voorts niet 
aangemerkt als een kliniek als bedoeld in artikel 44, § 2, 1°, a), van het Btw-Wetboek.

• Deze vennootschap staat niet zelf in voor het verstrekken van de medische verzorging (deze wordt 
door de arts (zelfstandige of artsenvennootschap) rechtstreeks aan de patiënt verstrekt en 
gefactureerd)).

• Enkel indien de vennootschap overeenkomstig de wetten inzake o.a. de uitoefening van de 
geneeskunde en betreffende de ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen gemachtigd is medische 
zorgen als kliniek te verstrekken, dit tevens haar maatschappelijk doel is en ze ook aansprakelijk is 
voor de verstrekte medische verzorging kan ze beoogd worden door artikel 44, § 2, 1°, a), van het 
Btw-Wetboek.
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vervolg

• De btw-kwalificatie van de dienst(en) die de vennootschap verstrekt aan de artsen (of artsenvennootschap) 
is evenwel een feitenkwestie.

• De Circulaire 2022/C/46 geldt enkel wanneer de handeling wordt verricht door een in artikel 44, § 2, 1°, a) 
en b), of artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek beoogde zorginstelling voor een andere door voornoemde 
bepalingen beoogde zorginstelling. De handelingen die door voornoemde zorginstellingen worden verstrekt 
aan een arts (of een andere medische beroepsbeoefenaar) beoogd door artikel 44, § 1, van het Btw-
Wetboek zijn bijgevolg niet beoogd door de Circulaire 2022/C/46, voornoemd.

• In elk geval valt de terbeschikkingstelling van een uitgeruste medische kabinet (praktijkruimtes, onthaal, 
verblijfkamers …) en personeel (administratief personeel en verpleegkundigen), door een 
instelling/vennootschap aan een arts niet onder de btw-vrijstelling van artikel 44, § 2, 1°, a), van het Btw-
Wetboek. Dergelijke diensten worden immers niet aangemerkt als diensten en leveringen van goederen die 
nauw samenhangen met de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging.

• Dit standpunt is overigens in overeenstemming met de richtsnoer van het btw-comité nr. 102 van 
30.03.2015 (taxud.c.1(2015)2610654).

• Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de terbeschikkingstelling van een uitgerust medische kabinet door 
een arts/artsenvennootschap aan een andere arts/artsenvennootschap eveneens niet onder de vrijstelling 
van artikel 44, § 1, van het Btw-Wetboek valt.

Samenwerking ziekenhuis - arts

Voldoening van de btw

127

128



16/05/2022

65

• Daar het maatschappelijk doel van voormelde vennootschappen 
burgerlijk is en de uitoefening van de geneeskunde door haar 
vennoten beoogt, stemt de administratie ermee in dat :

• a) de vennoten geacht worden niet hun werkzaamheid in de 
vennootschap in te brengen, doch slechts hun honoraria, al dan niet 
met verplichting voor de vennootschap de materiële uitgaven te 
dragen die de uitvoering van het werk met zich medebrengt en het 
overschot onder de vennoten te verdelen volgens een bepaalde 
verhouding;
b) alleen de vennootschap als belastingplichtige handelt en een btw-
identificatienummer ontvangt, terwijl de vennoten als zodanig niet 
moeten worden geregistreerd.

• Voormelde houdt evenwel in dat een arts die zijn activiteit als 
bedoeld in artikel 44 , § 1, 1°, tweede lid, van het W.BTW deels 
uitoefent als natuurlijk persoon middels zijn eigen kabinet en 
deels via een professionele vennootschap, andere dan een 
eenpersoon professionele vennootschap, tweemaal 
geregistreerd zal worden voor btw-doeleinden:

• - natuurlijk persoon arts voor de prestaties verricht in het eigen 
kabinet;

• - professionele vennootschap al dan niet met 
rechtspersoonlijkheid, voor de prestaties verricht door 
voormelde arts middels deze professionele samenwerking.

• In principe is hij aan de normale regeling inzake btw 
onderworpen met indiening van periodieke btw-aangiften. Voor 
artsenvennootschappen (en de zelfstandige ziekenhuisartsen) is 
evenwel voorzien in een facultatieve bijzondere regeling zonder 
indiening van btw-aangiften.

129

130



16/05/2022

66

Eerste bijzondere regeling : Ontheffing van de 
verplichting tot indiening van periodieke maand-

of kwartaalaangiften 

Ziekenhuis of 
privé-kliniek

patiënt

Plastisch 
chirurg

Andere arts

Honoraria 
met btw

honoraria

honoraria

Geen privé-
kabinet

Noodzakelijke prestaties en geen 
tegemoetkoming/terugbetaling
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Voorwaarden
• - buiten zijn activiteit in het ziekenhuis of de privé kliniek verricht hij geen met btw belaste handelingen (bv. hij 

heeft geen privé kabinet alwaar esthetische behandelingen verricht worden);

• - de erelonen met betrekking tot de esthetische ingrepen en behandelingen worden zonder uitzondering geïnd in 
zijn naam en voor zijn rekening door het ziekenhuis, de privé kliniek of een gemachtigde derde (bv. de vzw Medische 
Raad);

• - het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde derde verbindt er zich toe in zijn/haar eigen btw-aangifte de 
door de arts verrichte belaste handelingen aan te geven en de aldus verschuldigde btw, in naam en voor rekening 
van de arts, aan de Schatkist te voldoen;

• - het in het voorgaande streepje bedoelde engagement wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen 
de arts enerzijds en het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde derde anderzijds. In deze overeenkomst wordt 
uitdrukkelijk gestipuleerd dat het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde derde de btw die verschuldigd is 
over de door de arts verrichte handelingen, zal aangeven en voldoen aan de Schatkist. Deze overeenkomst wordt 
opgemaakt in twee exemplaren waarbij elke partij een exemplaar bewaart;

• - de arts zendt een kopie van deze overeenkomst aan zijn bevoegd btw-controlekantoor;

• - het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde derde stellen hun bevoegd btw-controlekantoor van deze 
overeenkomst in kennis. Deze kennisgeving vermeldt: de naam/maatschappelijke benaming en het 
adres/administratieve zetel van de betrokken arts, zijn/haar btw-identificatienummer en de datum van de 
overeenkomst;

• - de arts ziet uitdrukkelijk af van het recht op aftrek van de btw voor de volledige periode waarin deze bijzondere 
regeling op hem uitwerking heeft. Deze verzaking heeft ook betrekking op het recht op aftrek van de historische btw;

• - de arts stelt op schriftelijke wijze zijn bevoegd btw-controlekantoor in kennis van zijn optie voor de bijzondere 
regeling 'ontheffing van de verplichting tot indiening van periodieke aangiften'. Hij verbindt er zich tevens toe om 
elke wijziging in zijn activiteit die invloed kan hebben op de toepassing van deze bijzondere regeling binnen de 15 
dagen aan voormeld controlekantoor mee te delen.

Tweede bijzondere regeling: 
Bijzondere wijze van betalen
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Ziekenhuis of 
privé-kliniek

patiënt

Plastisch 
chirurg

Andere arts

Honoraria 
met btw

honoraria

honoraria

Honoraria + btw in 
privé kabinet

Recht op aftrek

Noodzakelijke prestaties en geen 
tegemoetkoming/terugbetaling

Voorwaarden

• Deze bijzondere regeling houdt geenszins in dat de arts voor alle prestaties waarvoor hij btw verschuldigd is, 
deze bijzondere betalingswijze dient toe te passen. Een arts die over meerdere afdelingen beschikt, 
bijvoorbeeld een privé kabinet heeft (1) en tevens zijn activiteiten uitoefent in een ziekenhuis (2) en in een 
privé kliniek (3), beschikt in het kader van onderhavige commentaar over drie afzonderlijke afdelingen die 
voor de voldoening van de btw aan de Schatkist elk hun eigen regeling kunnen volgen.

• Voor de esthetische ingrepen en behandelingen verricht in zijn privé kabinet (1) dient hij hoe dan ook 
periodieke btw-aangiften in te dienen en zal hij zelf moeten instaan voor het storten van de btw aan de 
Schatkist voor de in die afdeling verrichte prestaties. 

• Voor de esthetische prestaties verricht in een ziekenhuis (2) alwaar hij toegetreden is tot een centraal 
inningsysteem, kan hij ervoor opteren om de inning en doorstorting van de btw aan de Schatkist over te 
laten aan het ziekenhuis dat optreedt in zijn naam en voor zijn rekening. Dit op voorwaarde dat hij met het 
ziekenhuis een schriftelijke overeenkomst afsluit waarin uitdrukkelijk wordt gestipuleerd dat het ziekenhuis 
de btw die verschuldigd is over de door de arts verrichte handelingen zal aangeven en voldoen aan de 
Schatkist.

• Wat betreft zijn esthetische prestaties verricht in een privé kliniek (3) kan hij ook ervoor opteren om de 
doorstorting van de btw middels de privé kliniek te laten plaatsvinden, mits beide partijen omtrent de 
doorstorting van de btw een gelijkaardige overeenkomst hebben afgesloten.

• Anderzijds is hij er vrij in om toch te beslissen om zelf de btw op de erelonen gegenereerd in afdeling (2) 
en/of afdeling (3) door te storten aan de Schatkist, middels zijn eigen periodieke btw-aangifte. Uit wat 
voorafgaat blijkt dat bepaalde combinaties mogelijk zijn, mits de daartoe voorziene voorwaarden vervuld 
zijn.
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vervolg
• - de erelonen met betrekking tot de esthetische ingrepen en behandelingen worden geïnd in 

naam en voor rekening van de arts door een ziekenhuis, een privé kliniek of een gemachtigde 
derde (bv. de vzw Medische Raad);

• - het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde derde verbindt er zich toe in zijn/haar 
eigen btw-aangifte de door de arts verrichte belaste handelingen aan te geven en de aldus 
verschuldigde btw, in naam en voor rekening van de arts, aan de Schatkist te voldoen;

• - het in het voorgaande streepje bedoelde engagement wordt vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst tussen de arts enerzijds en het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde 
derde anderzijds. In deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat het ziekenhuis, de 
privé kliniek of de gemachtigde derde de btw die verschuldigd is over de door de arts verrichte 
handelingen, zal aangeven en voldoen aan de Schatkist. Deze overeenkomst wordt opgemaakt 
in twee exemplaren waarbij elke partij een exemplaar bewaart;

• - de arts zendt een kopie van deze overeenkomst aan zijn bevoegd btw-controlekantoor;

• - het ziekenhuis, de privé kliniek of de gemachtigde derde stellen hun bevoegd btw-
controlekantoor van deze overeenkomst in kennis. Deze kennisgeving vermeldt: de 
naam/maatschappelijke benaming en het adres/administratieve zetel van de betrokken arts, 
zijn/haar btw-identificatienummer en de datum van de overeenkomst;

• - de arts stelt op schriftelijke wijze zijn bevoegd btw-controlekantoor in kennis van de optie 
voor de regeling 'bijzondere wijze van betalen'. Hij verbindt er zich tevens toe om elke wijziging 
in zijn activiteit die invloed kan hebben op de toepassing van deze bijzondere regeling binnen 
de 15 dagen aan zijn controlekantoor te melden.

Derde bijzondere regeling : Vrijstellingsregeling kleine 
ondernemingen – artikel 56bis van het Btw-Wetboek
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• Het blijft natuurlijk wel mogelijk voor de belastingplichtigen die niet 
opteren of niet kunnen opteren voor een van beide voornoemde 
bijzondere regelingen om het vrijstellingsregeling van artikel 56bis van 
het Btw-Wetboek aan te vragen wanneer hun omzet die in beginsel 
aan de btw onderworpen zou zijn, niet meer bedraagt dan 25.000 
euro per kalenderjaar. 

• Voor het bepalen van deze drempel wordt derhalve geen rekening 
gehouden met de handelingen die worden beoogd door de medische 
btw-vrijstelling.

Topic : bestuurders-
rechtspersonen

Beslissing Btw nr. E.T.127.850 dd. 30.03.2016
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• Einde keuzestelsel op 1/1/2016

• Algemene bevoegdheid van het beheer, de controle en de leiding

• 604 A of B

Andere diensten

• Het kan echter voorkomen dat de bestuurders-rechtspersonen, 
buiten het kader van hun statutaire opdracht van beheer, controle en 
leiding, ook andere diensten verlenen aan de bestuurde 
vennootschap. In dat geval dienen elk van deze prestaties in principe 
afzonderlijk en zelfstandig te worden beschouwd. Deze andere 
prestaties kunnen echter vrijgesteld zijn door art. 44 W.BTW of onder 
de eventuele optieregeling van art. 56bis W.BTW vallen. 

• Alle door de bestuurder-rechtspersoon verrichte diensten (dus zowel 
de met btw belaste bestuurdersactiviteiten en eventueel de andere 
belaste activiteiten of de vrijgestelde diensten) moeten in beginsel 
objectief bepaald en geformaliseerd worden door de bestuurder-
rechtspersoon.
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vervolg

• Wanneer de bestuurder-rechtspersoon de opdeling van zijn 
verschillende activiteiten niet op een objectieve wijze bepaalt of 
nauwgezet toepast, beschouwt de administratie in de gegeven 
omstandigheden minimum 25 pct van de aan de bestuurder-
rechtspersoon toegekende vergoedingen als vergoeding voor de 
taken als bestuurder. In dit verband zal ook rekening worden 
gehouden met de verhouding tussen beide vergoedingen zoals die 
vóór 01.06.2016 werden toegekend.

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 beheersoverdracht 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 beheers 
overdracht. 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 beheers overdracht. 
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 beheers 
overdracht. 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 beheers 
overdracht. Vermits er bij de opdracht houdende vereniging beheers overdracht 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 beheers overdracht. 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 beheers overdracht 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 beheers overdracht.

• 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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“Syndicale” verenigingen en 
hun leden
Art. 44, §2, 11° W.BTW 

Circulaire nr. E.T. 121.844 (AAFisc Nr. 1/2012).

• De vrijstelling wordt niet alleen verleend aan werknemersgroeperingen, 
maar geldt zij eveneens voor patroonsorganisaties en 
beroepsverenigingen, voor zover zij doeleinden van syndicale aard 
nastreven. 

• doeleinden van politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, 
vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke aard
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De diensten en de nauw daarmee samenhangende leveringen 
van goederen dienen te worden gefinancierd door de statutaire 
bijdragen 

• Opdat de vrijstelling voorzien in artikel 44, § 2, 11°, van het Btw-
Wetboek van toepassing zou zijn, dienen de in deze bepaling beoogde 
handelingen gedekt te zijn door betaling van krachtens de statuten 
bepaalde bijdragen door de  leden. 

•

• De vrijstelling is derhalve niet van toepassing ten aanzien van de 
handelingen die voor alle of een gedeelte van de leden worden 
verricht tegen betaling van een van de bijdrage onderscheiden prijs, 
zelfs indien het handelingen van syndicale aard zijn. 

Ze dienen te worden verricht in het gemeenschappelijk belang van haar 
leden door een instelling die geen winst beoogt en doeleinden van 

syndicale aard nastreeft  

• In het licht van de definitie die het Hof van Justitie aan deze begrippen heeft gegeven (z. punt 2), 
moet het gaan om de behartiging van de collectieve belangen van de leden en hun 
vertegenwoordiging tegenover derden, daaronder begrepen overheidsinstanties (dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld een loutere aanwezigheid op een commerciële bijeenkomst). 

•

• Worden bijgevolg beoogd de collectieve belangen van de leden, in tegenstelling tot hun 
individuele belangen. Wanneer individuele prestaties worden verricht voor meerdere leden, dan 
gaat het uiteraard niet om diensten in het gemeenschappelijk belang in de zin van artikel  44,  §2, 
11°, van het Btw-Wetboek.  

•

• Het verstrekken van individuele diensten is dus in principe onderworpen aan de belasting, onder 
voorbehoud van het geval waarin een instelling, zoals een patroonsvereniging, een specifieke 
vraag van een lid zou behandelen in het verlengde van haar "syndicale" opdracht ten behoeve van 
allen (bijvoorbeeld in het kader van feedback die een federatie verstrekt aan haar leden met 
betrekking tot een sectoriële cao die ze heeft afgesloten). In dat geval zal de aan het lid verstrekte 
dienst toch voornoemde vrijstelling genieten. 
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vervolg

• Zoals het Hof van Justitie in voornoemd arrest heeft verduidelijkt, dient de syndicale activiteit het primair 
doel van de instelling te zijn opdat de vrijstelling van toepassing zou zijn. 

•

• Of de syndicale vertegenwoordiging al dan niet het primair doel van een instelling is moet beoordeeld 
worden rekening houdend met het geheel van de door de instelling verstrekte  diensten. De belangrijkheid 
van deze diensten dient geëvalueerd te worden in functie van de omstandigheden eigen aan elke instelling 
en op basis van  een geheel van elementen zoals, bijvoorbeeld, de hoedanigheid van de leden en het door 
hen bij de toetreding beoogde doel (1), de aard van de aan hen verstrekte diensten en van de daaraan 
verbonden kosten, de aard van de inkomsten, het eventuele beroep doen op onderaannemers en de aard 
van de door deze laatsten verstrekte diensten, de aard van de behandelde onderwerpen en van de 
meegedeelde informatie, de tijd die hieraan werkelijk werd besteed. 

•

• (1) Zo verstrekken de instellingen waarvan de leden niet beschikken over voldoende  infrastructuur om zelf, 
in hun onderneming, diverse beheerproblemen op te lossen (bijvoorbeeld een instelling die een groot aantal 
kleine ondernemingen omvat) in principe in verhouding meer individuele diensten. 

•

• Elk document dat met betrekking tot de activiteiten van de instelling wordt opgesteld kan in dit verband 
gebruikt worden. Zo kunnen, in het bijzonder, de verslagen van de activiteiten opgesteld in 
overeenstemming met de statuten en de overeenkomstig de regels van het intern reglement opgestelde 
documenten, belangrijke informatie verschaffen. 

Meerdere situaties kunnen zich voordoen :

• a) De instelling heeft primair tot doel de collectieve belangen van haar leden te behartigen en hen te vertegenwoordigen 
tegenover derden 

•

• Dit kunnen nationale of internationale groeperingen zijn die representatief zijn voor een welbepaalde activiteitensector en belast 
zijn met de vertegenwoordiging en verdediging van al hun leden bij de overheden, inzonderheid met als doel invloed uit te 
oefenen op het beleid  en de besluitvormingsprocessen van die overheden. 

• In het bijzonder wordt gedacht aan tussenkomsten bij de Europese instellingen waarvoor gewoonlijk een inschrijving in een 
register (register van lobbyisten) vereist is. 

• De vertegenwoordiging van de leden en de behartiging van hun collectieve belangen kan eveneens gebeuren ter gelegenheid van 
openbare raadplegingen die de Europese Commissie bij de voorbereiding van communautaire teksten organiseert teneinde het 
standpunt van de geïnteresseerde partijen te kennen en beroep te kunnen doen op hun kennis ter zake.  

•

• Bij het nastreven van deze doelstellingen kan het noodzakelijk zijn dat studies, enquêtes of publicaties worden gerealiseerd of dat 
vergaderingen worden georganiseerd met het oog op de voorbereiding van de onderhandelingen bij de betrokken instanties, om 
de leden in te lichten over de verdere ontwikkelingen en de behaalde resultaten,… . 

• Dergelijke handelingen worden dan beschouwd als bijkomstig bij de hoofdactiviteit van de instelling en zijn bijgevolg eveneens 
vrijgesteld.  

• Dit geldt ook wanneer, in voorkomend geval, individuele diensten zouden verstrekt worden in het kader van de bijdrage en in het 
verlengde van de syndicale activiteit. De diensten die worden verstrekt tegen een van de bijdrage onderscheiden prijs vallen 
evenwel niet onder de vrijstelling van artikel 44, § 2, 11°, van het W.BTW. 

155

156



16/05/2022

79

• b) Het primair doel van de instelling bestaat niet uit de vertegenwoordiging van haar leden en de 
behartiging van hun collectieve belangen tegenover derden 

•

• Dit is inzonderheid zo wanneer de verstrekte diensten hoofdzakelijk de bevordering van de economische en 
commerciële belangen van de leden beogen en de instellingen aan hun leden diensten verstrekken, zoals 
adviesverlening, informatieverstrekking en het maken van statistieken met betrekking tot hun sector, het 
organiseren van opleidingen, netwerking tussen de leden, commerciële missies, onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten, juridische dienstverlening, administratieve bijstand, advies en bijstand inzake 
bedrijfsbeheer, boekhouding en organisatie, beheer van personeel, vertegenwoordiging op beurzen of enig 
ander evenement inzake public relations, de organisatie van dergelijke evenementen of gemeenschappelijke 
publiciteitscampagnes, studies omtrent technische thema’s, … . 

•

• Er wordt aan herinnerd dat, a fortiori, de individuele diensten die in het kader van het hier omschreven 
primair doel worden verstrekt, in de regel onderworpen zijn aan de btw. 

•

• Het geheel van de aan de leden verstrekte diensten is dan onderworpen aan de btw, zelfs indien het 
nastreven van dit doel er toe zou leiden dat de instelling ook een opdracht van syndicale vertegenwoordiging 
vervult. In dat geval is de vrijstelling voorzien in artikel 44, § 2, 11°, van het Wetboek niet van toepassing. 

• c) Overige gevallen 

•

• Men moet, zelfs al gaat het om uitzonderlijke situaties, ook rekening houden met 
de hypothese waarin een instelling verschillende doeleinden zou nastreven 
zonder dat kan aangetoond worden dat het ene belangrijker is dan het andere. 

•

• In dat geval zal de instelling dus in principe de hoedanigheid van 
belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek hebben en dient de bij de 
leden geïnde bijdrage te worden uitgesplitst. 

•

• Een dergelijke situatie dient geval per geval te worden beoordeeld, met 
bijvoorbeeld een forfaitair percentage van 50 pct. zowel voor de heffing van de 
belasting als voor de aftrek. 
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Voorbeelden

• Als instellingen die dergelijke doeleinden nastreven kunnen onder meer worden 
aangemerkt :

• - instellingen die doeleinden van syndicale aard nastreven, dat zijn onder meer 
werknemersgroeperingen, patroonsorganisaties en beroepsverenigingen die 
primair tot doel hebben de collectieve belangen van hun leden – ongeacht of het 
gaat om werknemers, werkgevers, beoefenaars van vrije beroepen dan wel 
ondernemers die een bepaalde economische activiteit ontplooien – te behartigen 
en hen te vertegenwoordigen tegenover derden, daaronder begrepen 
overheidsinstanties (z. Circulaire AAFisc nr. 1/2012 (E.T.121.844) van 03.01.2012);

• - instellingen die tot doel hebben voor hun buitenlandse leden die zich in België 
hebben gevestigd een centrum voor menslievende, sociale en culturele 
activiteiten te organiseren ten einde een betere verstandhouding tussen België 
en het vaderland van de leden te bevorderen en tevens kameraadschap tussen 
haar leden onderling tot stand te brengen (Beslissing nr. E.T.29.832 van 
30.11.1979, BTW-REVUE nr. 43, blz. 44, nr. 727);

Vervolg - voorbeelden

• - instellingen met als doel de begeleiding, de opvang en de 
reïntegratie in de maatschappij van sommige maatschappelijke 
groepen, zoals ex-gedetineerden en alcoholisten (Beslissing 
nr. E.T.31.691 van 25.10.1979);

• - instellingen die zich uitsluitend bezig houden met problemen die 
verband houden met het landschap, het openbaar groen, de 
openluchtrecreatie en het milieubeheer en hierover aan hun leden, 
onder meer door middel van een tijdschrift, geregeld informatie en 
advies verschaffen (Beslissing nr. E.T.30.175 van 13.12.1979).
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Vraag

• Wat is het btw-statuut van een serviceclub?

• Zie ook art. 44, §2, 12° W.BTW : “4 evenementen”

Samenwerking tussen 
federaties en hun leden
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Bijdragen aangesloten clubs aan hun bond?

• Vrijgesteld van btw onder voorwaarden

• 1) zij moeten worden verleend door een instelling zonder 
winstoogmerk; 

• 2) zij moeten nauw samenhangen met de beoefening van 
sport en onontbeerlijk zijn voor het verrichten ervan; en 

• 3) de daadwerkelijke ontvangers van deze dienst moeten 
personen zijn die aan sport doen. 

vervolg

• Diensten die niet aan deze criteria voldoen, en met name 
diensten die verband houden met sportclubs en hun 
functioneren, zoals bijvoorbeeld adviezen op het gebied van 
marketing en sponsorwerving, kunnen niet worden 
vrijgesteld.

• Hof van Justitie van 16 oktober 2008 in de zaak C-253/07 
Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club / 
Commissioners for H.M. Revenue and Customs (Britse fiscus) 
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• In de praktijk zal er over de diensten van de “bond” aan zijn 
aangesloten clubs btw worden gerekend.

• Zie ook art. 44, §2, 11° W.BTW en Circulaire nr. E.T. 121.844 (AAFisc
Nr. 1/2012).

Verenigingen of groeperingen zoals liefdadigheidsinstellingen, parochiale 
verenigingen, ouder- of jeugdverenigingen, vaderlandslievende, politieke, 

culturele, wetenschappelijke, filosofische, filantropische verenigingen, 
turnverenigingen en de verenigingen voor vrijetijdsbesteding

z. aanschr. 81/1971.

Art. 44, §2, 12° W.BTW
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• Een geregelde werkzaamheid veronderstelt een opeenvolging van 
handelingen, hetgeen niet wegneemt dat ze na min of meer lange 
tussenpozen kunnen worden verricht.

• Zo wordt een geregelde werkzaamheid in de zin van artikel 4 
uitgeoefend door degene die, in het kader van een samenkomst die 
hij ieder jaar op hetzelfde tijdstip organiseert, handelingen verricht 
welke in het wetboek worden omschreven. 

vervolg

• Uit de economie van het wetboek blijkt echter dat iemand maar als 
belastingplichtige kan worden aangemerkt wanneer hij die werkzaamheid in het 
kader van zijn economische activiteit verricht. De administratie neemt dan ook 
aan  dat de vrijstelling van artikel 44, §2, 12° W.BTW geldt voor de organisatie van 
culturele of sportieve samenkomsten of van vermakelijkheden door een 
culturele, sport- of andere vereniging, die al of niet rechtspersoonlijkheid bezit en 
geen winstoogmerk heeft, wanneer de navolgende voorwaarden samen zijn 
vervuld : 
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vervolg

• 1° het doel van de vereniging of groepering mag niet bestaan in de verdediging of de bevordering 
van de beroepsbelangen van de leden;

• 2° de vereniging of groepering mag niet opgericht zijn speciaal met het oog op de organisatie van 
culturele of sportieve samenkomsten of van vermakelijkheden;

• 3° de samenkomsten mogen niet van blijvende aard zijn;

• 4° de opbrengst van die samenkomsten moet uitsluitend worden gebruikt voor het 
verwezenlijken van het doel van de vereniging of groepering en mag niet zijn onderworpen, in 
hoofde van de vereniging of groepering, aan de vennootschapsbelasting of, in hoofde van de 
leden of aangeslotenen, aan de personenbelasting;

• 5° de vereniging of groepering mag niet de hoedanigheid van belastingplichtige hebben wegens 
andere handelingen.

De stichting en de btw
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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.

• 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.
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• 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.

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).
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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.

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).
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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.

Instellingen met sociaal 
oogmerk
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Rubrieken XXIIIbis en XXXV van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 
20.07.1970 inzake btw-tarieven - versoepeling toepassing § 4 van voormelde 
rubrieken.

• Sinds 1.10.2000 kunnen instellingen met sociaal oogmerk voor het leveren van goederen 
alsook voor het verrichten van diensten, onder welbepaalde strikte voorwaarden, het 
verlaagd btw-tarief van 6 % toepassen en dit krachtens respectievelijk de rubrieken 
XXIIIbis en XXXV van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20.07.1970 inzake btw-
tarieven.

• Zodra de bedoelde instellingen niet meer voldoen aan het geheel van de gestelde 
voorwaarden van een van voormelde rubrieken voor de toepassing van het verlaagd btw-
tarief verliezen deze van rechtswege het voordeel van deze bijzondere regeling voor alle
handelingen die zij verrichten en die behoren tot diezelfde rubriek (zie § 4 van de 
voornoemde rubrieken). De instellingen kunnen daarentegen verder het verlaagd btw-
tarief toepassen voor de handelingen beoogd in de andere rubriek van de bijzondere 
regeling, voor zover uiteraard voldaan is aan alle voorwaarden gesteld in laatstgenoemde 
rubriek.

• Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden en behoeften bieden echter 
meer en meer van de voornoemde instellingen een ruimer gamma van handelingen aan 
welke steeds meer leidt tot het verlies van de toepassing van de rubrieken XXIIIbis en/of 
XXXV.

vervolg

• Dit is onder meer het geval zodra deze instellingen hun werkzaamheden niet langer beperken tot de in de 
desbetreffende rubriek XXIIIbis of XXXV beoogde leveringen en diensten (bv. de verkoop van gratis 
verkregen kleding, het herstellen van fietsen, strijkdiensten), maar ook leveringen en diensten verrichten 
die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van § 1 van de voornoemde rubrieken (zoals bv. de levering van 
bromfietsen; het verrichten van werk in onroerende staat) en/of leveringen verrichten van goederen die 
wel bedoeld zijn maar die aanvankelijk werden aangekocht en dus niet voldoen aan de voorwaarde gesteld 
in § 3, 1,° van rubriek XXIIIbis (zijnde niet gratis aan huis bij particulieren of ondernemingen opgehaald of op 
een andere manier).

• Met ingang vanaf 1.01.2016 aanvaardt de administratie dat in die gevallen en voor zover de andere 
voorwaarden van de voormelde rubrieken vervuld zijn, ze hierdoor niet langer de toepassing van het 
verlaagd btw-tarief verliezen voor alle gestelde handelingen die tot die bepaalde rubriek behoren. De 
leveringen en diensten die beoogd zijn in de voornoemde rubrieken, voor zover ook de andere voorwaarden 
gesteld in de voormelde rubrieken zijn vervuld, kunnen dus voortaan verder het verlaagd btw-tarief van 6% 
blijven genieten overeenkomstig respectievelijk de rubrieken XXIIIbis of XXXV. Enkel de in voormelde § 1 
uitgesloten leveringen en diensten, alsook de leveringen van niet gratis verkregen goederen gaan vanaf dan 
hun eigen en afzonderlijk regime volgen (bv. 21% voor de verkoop van bromfietsen; 21 % voor de verkoop 
van aangekochte kleding; een van de verlaagde btw-tarieven in de onroerende sector, voor zover de overige 
voorwaarden zijn vervuld, voor het verrichten van werk in onroerende staat).

• Beslissing Btw nr. E.T.125.040 dd. 17.11.2015 
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Verhuur van fietsen door instellingen met 
sociaal oogmerk 
• Bepaalde instellingen met sociaal oogmerk kunnen het verlaagd btw-tarief van 

6 % toepassen ten aanzien van de door hen verrichte leveringen van goederen 
en/of diensten indien alle voorwaarden van respectievelijk rubriek XXIIIbis en 
rubriek XXXV, van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, inzake 
btw–tarieven, vervuld zijn. 

• Voor de volledigheid van deze beslissing wordt opgemerkt dat het verhuren van 
fietsen door de instellingen met sociaal oogmerk die voldoen aan alle 
toepassingsvoorwaarden van rubriek XXXV, voornoemd, onderworpen is aan het 
verlaagd btw-tarief van 6 % ongeacht of die verhuur kadert binnen een openbaar 
fietsensysteem. Voor de toepassingsvoorwaarden wordt verwezen naar 
desbetreffende rubriek XXXV. Er wordt volledigheidshalve ook verwezen naar de 
Btw-beslissing nr. E.T.125.040 van 17.11.2015.

• Deze toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de verhuur van fietsen 
door bepaalde instellingen met sociaal oogmerk geldt louter als bevestiging van 
reeds bestaande wetgeving en houdt bijgevolg geen gewijzigd standpunt in.

Franchiseovereenkomsten
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• De franchiseovereenkomst kan betrekking hebben op de vervaardiging van 
producten of op de prestatie van diensten, maar ook op de distributie van 
producten, of zelfs op een combinatie daarvan. De franchiseovereenkomst 
onderscheidt zich van de andere overeenkomsten inzake commerciële 
samenwerking, door verschillende essentiële bestanddelen.

• De drie bijzondere kenmerken van de franchiseovereenkomst zijn de 
afstand door de franchisegever aan de franchisenemer van het recht om 
een gemeenschappelijke benaming te gebruiken, de overdracht van 
knowhow van de franchisegever aan de franchisenemer, en het feit dat de 
franchisegever zich ertoe verbindt de franchisenemer voor de volledige 
duur van de samenwerking technische en commerciële bijstand te 
verlenen.

• In ruil voor de rechten die de franchisenemer door de overeenkomst 
worden toegekend, is hij gehouden tot betaling van royalty’s die 
berekend worden op basis van een vast bedrag en/of een percentage 
van de door het verkooppunt verwezenlijkte omzet, welke omzet vaak 
wordt beschouwd als een resultaatverbintenis ten laste van de 
franchisenemer. In de meeste gevallen gaat het begin van de 
samenwerking binnen het franchisenetwerk ook gepaard met de 
betaling van een bijzonder instaprecht.
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• De franchisegever verstrekt een dienst aan de franchisenemer die 
eerder de kenmerken heeft van een dienst bedoeld in art. 18, §1, 6°
W.BTW dan een onroerende verhuur.

• Er is dan ook 21 % btw verschuldigd over de royalty’s.

Brouwerijcontracten
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café brouwerij

Verlenen 

aankoopmonopolie

Lening, café-uitrusting, 

…

Aard contract

• Tussen een brouwerij en de caféhouders worden vaak 
overeenkomsten gesloten waarbij enerzijds de caféhouder zich 
verbindt zich uitsluitend bij de brouwerij te bevoorraden (en 
eventueel de dranken te schenken volgens de onderrichtingen van de 
brouwerij, in aangepaste glazen, enz.) en anderzijds de brouwerij zich 
ertoe verbindt aan de caféhouder een dienst te verstrekken (lening, 
terbeschikkingstelling van de café-uitrusting en/of -meubilair) of hem 
goederen te leveren (meer bepaald café-uitrusting of -meubilair 
waarvan de caféhouder na verloop van een bepaalde periode 
eigenaar wordt). 

• Het betreft een contract met wederzijdse prestaties. 
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Factuur van de caféhouder

• De verbintenis van de caféhouder om zich uitsluitend bij de brouwerij 
te bevoorraden is een dienst bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 6°
W.BTW. 

• Deze handeling is in principe belastbaar met btw over de normale 
waarde van de tegenprestatie van de brouwerij (artikel 32 W.BTW).

• Om praktische redenen stemt de administratie er evenwel mee in dat 
de over deze dienst verschuldigde btw niet wordt geheven wanneer 
hij volledig aftrekbaar zou zijn in hoofde van de brouwerij.

Recht op aftrek voor de brouwer?

• Dit recht op aftrek door de brouwerij bestaat zowel wanneer de 
tegenprestatie van de brouwerij bestaat in een terbeschikkingstelling 
of levering van café-uitrusting als wanneer zij het toekennen van een 
lening tot voorwerp heeft. 

• In deze laatste onderstelling bevordert de verplichting van de 
caféhouder immers de verkoop van dranken en houdt geen verband 
met de overeenkomstig artikel 44, § 3, 5°, van voormeld wetboek 
vrijgestelde lening.
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Opmerking

• De brouwerij die leningen toestaat aan de caféhouders verricht 
evenwel zowel belastbare als vrijgestelde handelingen, en is bijgevolg 
een belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek. 

• In dat geval is de caféhouder dan ook slechts ontslagen van de 
verplichting de btw over zijn dienst aan te rekenen wanneer de 
brouwerij haar recht op aftrek uitoefent volgens de regel van het 
werkelijk gebruik zoals bedoeld in artikel 46, § 2, van W.BTW.

café brouwerij

Verlenen 

aankoopmonopolie

Lening, café-uitrusting, 

…

Toestaan leningen, 

en verkoop zonder 

inkoopmonopoliecafé

Werkelijk 

gebruik?
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vervolg

• Aangezien de caféhouder normaal niet op de hoogte is van de wijze 
waarop de brouwerij haar recht op aftrek uitoefent, zal de brouwerij 
hem hieromtrent moeten inlichten. 

• Het attest dat door de brouwerij dient te worden uitgereikt en waarin 
zij verklaart dat zij de btw die normaal geheven zou zijn over de door 
de caféhouder aangegane verbintenis volledig in aftrek zou kunnen 
brengen, laat de caféhouder toe de betreffende btw niet aan te 
rekenen.

Factuur van de brouwer

• Anderzijds is de btw ook verschuldigd op de door de brouwerij als tegenprestatie 
verstrekte leveringen of diensten, tenzij dat het verstrekken van een lening 
betreft, daar deze handeling vrijgesteld is van de btw ingevolge artikel 44, § 3, 5°, 
van voormeld wetboek.

• Overeenkomstig voormeld artikel 32 van het W.BTW is de maatstaf van heffing in 
principe gelijk aan de normale waarde van de door de caféhouder verrichte 
tegenprestatie. Aangezien de waarde van het door de caféhouder verstrekte 
recht evenwel moeilijk te bepalen is, zal als maatstaf van heffing de normale 
waarde van de door de brouwerij gedane levering of verstrekte dienst worden 
genomen. 

• In het geval dat de tegenprestatie van de brouwerij bestaat in de 
terbeschikkingstelling of de levering van café-uitrusting of -meubilair is de 
maatstaf van heffing de prijs die de caféhouder zou moeten betalen indien de 
goederen hem door een derde zouden zijn ter beschikking gesteld of geleverd.
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Toepassing

• Levering door de brouwer van café infrastructuur voor 15 000 EUR, 
excl. btw in ruil voor een inkoopmonopolie.

Opmerking

• Eveneens van toepassing is op de overeenkomsten die worden 
gesloten tussen enerzijds koffiehandelaars en koffieproducenten en 
anderzijds hun klanten-dienstverrichters (café- en restauranthouders, 
enz.) indien deze onder dezelfde omstandigheden worden afgesloten 
als voornoemde brouwerijcontracten en mits aan alle in die beslissing 
vermelde voorwaarden wordt voldaan.

• Beslissing nr. E.T. 104.504 dd. 13.11.2003
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vervolg

• Eveneens van toepassing op de overeenkomsten die gesloten worden 
in andere sectoren op voorwaarde uiteraard dat deze onder dezelfde 
omstandigheden worden gesloten als voornoemde 
"brouwerijcontracten" en mits aan alle in die beslissing vermelde 
voorwaarden wordt voldaan.

• Beslissing nr. E.T.104.439 dd. 04.04.2005

Dank u voor uw aandacht
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