
 

1 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

BTW-aftrek door de autonome gemeentebedrijven die 

sportinfrastructuren uitbaten (29 mei 2020) 

(Hoofdstuk 1 van de BTW-commentaar geupdate op 1 april 2020 en Circulaire 2020/C/68 

d.d. 15 mei 2020 betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een 

winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf) 

De autonome gemeentebedrijven zijn een manier van gedecentraliseerd beheer van bepaalde 

activiteiten van gemeenten en provincies (zie lijst opgesteld door het koninklijk besluit van 

10 april 1995 en door bepaalde gewestelijke bepalingen). Ze werden vooral gebruikt voor de 

sport- en cultuurcentra. Gemeenten hebben dergelijke faciliteiten gebouwd die ze met BTW 

hebben overgedragen (en hebben zodoende onmiddellijk een BTW van 21% afgetrokken op 

de constructiekosten) aan gemeentebedrijven die er de toegang hebben tot verstrekt en het 

beheer met een BTW aan een tarief van 6%, maar op de prijs die aan de gebruikers werd 

gevraagd over een zeer lange periode. De bijzondere belastinginspectie had deze structuren 

echter betwist omdat ze niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de DVB (zie het arrest 

van het hof van beroep te Brussel van 22 juni 2017) of omdat ze niet beantwoordden aan de 

voorwaarden die door deze laatste waren opgelegd. Vandaar het belang van de update van 

de BTW-commentaar over de belastingplichtigen en die uitvoerige bepalingen bevat over de 

autonome gemeente- en provinciebedrijven. en in het bijzonder over de impact van subsidies 

en boekhoudkundige resultaten.  

Men kan zich de vraag stellen of de administratie zich niet is verloren in ingewikkelde 

procedures en of ze niet is voorbijgegaan aan eenvoudige interpretaties. 

Geen recht op BTW-aftrek op de constructie en het beheer van sport- en 

culturele infrastructuren (van privaat recht) zonder winstoogmerk 

De administratie herinnert er vooreerst aan dat de autonome gemeente- en 

provinciebedrijven met rechtspersoonlijkheid niet worden beoogd door de bepalingen van 

artikel 6 van het Btw-Wetboek (activiteiten buiten het toepassingsgebied van de BTW, 

behoudens vele uitzonderingen) maar worden aangemerkt als belastingplichtigen in de zin 

van artikel 4, § 1, van het Wetboek (waarvan de activiteiten belastbaar zijn, behoudens 

uitdrukkelijke vrijstellingen). Wat de toepassing van artikel 4 inderdaad zal onderscheiden 

van artikel 6 van het BTW-Wetboek zal zijn of een lichaam wordt tot stand gebracht bij 

wijze van vereniging (art. 4) dan wel bij wijze van stichting (art. 6). Welnu, zoals we infra 

zullen zien komt het tot stand brengen bij wijze van vereniging niet voort uit de toepasselijke 

gewestelijke wetgeving inzake de gemeentebedrijven, noch uit de rechtspraak van het Hof 

van Justitie van de EU. 
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Volgens een administratieve interpretatie in het Frans, wanneer de gemeentebedrijven geen 

publiekrechtelijke instellingen zijn, « il y a peu de doute que les opérations effectuées par une 

régie communale autonome en tant qu'exploitant d'une installation sportive, culturelle ou de 

divertissement soient visées pour le tout par une exemption de l'article 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 

7° et 9°, du Code de la TVA ». De Nederlandse tekst is duidelijker : « lijdt het weinig twijfel 

dat de handelingen verricht door een autonoom gemeentebedrijf als exploitant van een 

inrichting voor sport, cultuur en vermaak voor het geheel worden beoogd door een 

vrijstelling van artikel 44, § 2, 3°; 4° a); 6°; 7° en 9°, van het Btw-Wetboek ». Met andere 

woorden is de activiteit van de gemeentebedrijven in dat geval vrijgesteld van BTW. De 

administratie voegt er evenwel aan toe dat het toepassingsgebied van deze vrijstellingen 

beperkt is tot de handelingen verricht door instellingen die geen winstoogmerk nastreven en 

"van wie de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend worden gebruikt om 

de kosten ervan te dekken". 

De administratie herinnert er aan dat «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 ». Deze interpretatie ligt in de lijn van de rechtspraak van het Hof van 

Justitie in de zaak C- 174/00, Kennemer Golf & Country Club. 

Uitvoerige bepalingen over de subsidies en boekhoudkundige resultaten 

Alhoewel de administratie erkent dat het bestaan van financiële overschotten geen invloed 

heeft op het winstgevend karakter wijdt ze uitvoerige bepalingen aan de boekhoudkundige 

resultaten en meer bepaald : 

• het feit dat een instelling werkingssubsidies ontvangt heeft op zich geen invloed op de 

toepassing van de vrijstellingen, ook al kan het toekennen van werkingssubsidies er op wijzen 

dat winstoogmerk ontbreekt ; 

• de werkingssubsidies die door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf 

worden ter beschikking gesteld worden niet aangemerkt als ontvangsten uit een bepaalde 

activiteit ; 
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• de subsidies die rechtstreeks verband houden met de prijs (en waar de gebruikers 

dus rechtstreeks voordeel uit halen) worden beschouwd als ontvangsten « om te bepalen of 

de statutaire bepalingen inzake winstoogmerk en het doel winsten uit te keren al dan niet 

theoretisch zijn ». Hetzelfde geldt voor de subsidies die rechtstreeks verband houden met 

de prijs toegekend door een andere administratie dan een gemeentelijke administratie (voor 

de sportinrichtingen bedoeld men hier de Franse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest) ; 

• indien  personeelsleden door een gemeente gratis ter beschikking worden gesteld 

van een autonoom gemeentebedrijf, of indien een gemeente gratis werkzaamheden uitvoert 

voor een autonoom gemeentebedrijf, dan dient de waarde van deze terbeschikkingstelling 

(de potentiële personeelskost) of de waarde van de uitgevoerde werkzaamheden niet in 

aanmerking te worden genomen om het voormeld boekhoudkundig resultaat te bepalen. Het 

bepalen van een dergelijke fictieve kost zou aanleiding geven tot aanzienlijke bijkomende 

administratieve lasten in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf en in hoofde van de 

administratie tevens praktische moeilijkheden inzake controleerbaarheid met zich kunnen 

meebrengen (zie eveneens de geschreven parlementaire vraag nr. 1.955 van 

volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen d.d. 6 december 2017). De administratie zal deze 

kosteloze terbeschikkingstelling van personeel of het gratis uitvoeren van dergelijke 

werkzaamheden in principe niet aanmerken als misbruik in de zin van artikel 1, § 10, van het 

Btw-Wetboek. 

Subsidiair karakter van boekhoudkundige overschotten 

De aanzienlijke aandacht die de administratie schenkt aan de boekhoudkundige overschotten 

geeft de indruk dat deze evenveel belang hebben als de uitkering van winst of voordelen ten 

voordele van de aandeelhouders, personeelsleden of directieleden (wat eigen is aan het 

winstgevend oogmerk). Maar niets laat toe om te gaan bevestigen dat het volgens de 

administratie volstaat dat er boekhoudkundige overschotten bestaan die zouden kunnen 

worden uitgekeerd om te bevestigen dat er een winstgevend oogmerk zou bestaan. 

Inderdaad, zoals men kan lezen in de administratieve commentaar : 

« Om uit te maken of een Autonoom Gemeentebedrijf al dan niet moet aangemerkt worden 

als een instelling zonder winstoogmerk moet "ook" rekening gehouden worden met 

volgende elementen : 

• Voor het bepalen van de winst moet rekening gehouden worden met het 

boekhoudkundig resultaat (met inbegrip van afschrijvingen, aanleggen van provisies, …) en 

mag men niet louter vergelijken tussen het boek voor inkomende facturen enerzijds en het 

boek voor uitgaande facturen/dagboek voor ontvangsten anderzijds (…) 
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• Het globale resultaat van de activiteit (dus niet activiteit per activiteit) van de 

instelling dient in aanmerking te worden genomen. » 

Het belangrijkste woord is « ook » (naast het feit van winst te verdelen of voordelen toe te 

kennen aan het directiepersoneel). 

Een moeilijk toe te passen administratieve interpretatie 

Gelet op het vage karakter van de commentaar was het logisch om zich te richten tot de 

DVB om een minimale rechtszekerheid te verkrijgen. Maar hoe een ruling van de DVB 

concreet te gaan toepassen wanneer deze met name bevestigt dat men moet gaan 

onderzoeken « of de statutaire bepalingen niet louter theoretisch zijn en desgevallend kan 

besluiten dat voornoemde vrijstelling alsnog van toepassing is. Dit zal het geval zijn wanneer 

systematisch tekorten voorkomen in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf omdat de 

aan de bezoekers van de inrichting aangerekende prijzen niet volstaan tot dekking van de 

exploitatiekosten van het autonoom gemeentebedrijf en het bijgevolg onmogelijk is om 

winsten uit te keren. » (voorafgaande beslissing nr. 2019.1129 d.d. 14 januari 2020). De 

formulering is niet veel veranderd sedert de voorafgaande beslissing nr. 2014.358 d.d. 29 juli 

2014 en werd veelvuldig toegepast. 

De moeilijkheid ligt in het feit dat het niet volstaat om een gunstige ruling te hebben 

verkregen. Men moet ze nog op termijn kunnen toepassen. Buiten de administratie hebben 

allen die niet rechtstreeks betrokken waren enorm veel moeilijkheden om de 

rechtszekerheid die dergelijke rulings hebben kunnen brengen te gaan beoordelen. 

Hoogstens stelt men vast dat een individueel akkoord soms wordt gebruikt om de genieter 

ervan te verplichten om het volledige bewijs te leveren dat hij daadwerkelijk alle 

bewoordingen van het akkoord heeft nageleefd, op straffe van zeer zware sancties. Het 

gebeurt eveneens dat de pers melding maakt van onderzoeken van de BBI die de gemeenten 

verwijten autonome bedrijven te hebben opgericht die genieten van een recht op aftrek 

volgens de criteria uitgevaardigd door de DVB (Trends, 15 juni 2016 en De Tijd, 15 juni 2016, 

HLN Ieper 3 december 2014, Krant van Blankenberge, 11 februari 2016). Maar met 

uitzondering van de gemeente Grez-Doiceau, heeft geen enkele gemeente er voor gekozen 

om dergelijke betwistingen voor de rechtbank te brengen. 

Bovendien is het beoordelingscriterium voor het winstoogmerk op basis van de 

winstverdeling op dat vlak onduidelijk zodat de administratie circulaire 2020/C/68 heeft 

moeten publiceren om te bevestigen dat zij, omwille van de Covid-19 crisis, geen rekening 

zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 1 

maart 2020 tot en met 30 juni 2020 omvat. 
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Is een autonoom bedrijf geen publiekrechtelijke instelling ? 

Is de bevestiging vervat onder punt 5 van de circulaire AAFisc nr. 42/2015 (nr. E.T. 125.567) 

van 10 december 2015 (en veelvuldig herhaald) op basis waarvan artikel 6 van het BTW-

Wetboek niet de publiekrechtelijke verenigingen die bij wijze van vereniging beoogt, en aldus 

niet bij wijze van stichting, tot stand zijn gebracht correct? En zelfs indien ze correct zou zijn, 

is ze dan van toepassing op de autonome bedrijven? Indien dit het geval zou zijn, hoe verstaat 

men dan  : 

• artikel 5 van de Ordonnantie van 5 juli 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen 

gemeenten (B.S. 12 juli 2018) en volgens dewelke het gemeentebedrijf een structuur is die 

beschikt over rechtspersoonlijkheid en eenzijdig door de gemeente is opgericht en belast 

met het beheer van één of meerdere activiteiten van industriële of commerciële aard die 

voor de gemeente van belang zijn, met uitzondering van de activiteiten die verband houden 

met de kerntaken van de gemeente ? 

• artikel 1231/4 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en 

decentralisatie volgens dewelke een gemeentelijk bedrijf wordt opgericht door de 

Gemeenteraad ?   • artikel 231 van het decreet van lokale bestuur : "Een autonoom 

gemeentebedrijf wordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing" ? De context van deze 

bepaling sluit zeer duidelijk uit dat het kan gaan om vereniging.n de 3 Gewesten sluiten de 

teksten uit dat de bedrijven zouden worden tot stand gebracht bij wijze van vereniging. 

Sedert 2000, werd de stelling volgens dewelke een autonoom bedrijf een privaatrechtelijke 

instelling zou zijn in twijfel getrokken door Koen Geens en Lars Van Bever in hun studie, 

"Bestuur en controle in de intercommunale en het autonoom gemeentebedrijf", in 

Onderneming van publiek recht, S. Baeten, K. Byttebier, K. Leus (Eds) Maklu, 2000, p. 153.  In 

Vlaanderen herinnert een informatiefiche van de VVC (VVC, Fiche Het autonoom 

gemeentebedrijf gebaseerd op de tekst "Verzelfstandiging van cultuur-en gemeenschapscentra en 

het gemeente decreet” van Frederik Vandendriessche en Stefan Jochems) aan het beginsel van 

de autonomie van de autonome gemeentebedrijven in de zin dat ze hun een eigen strategie 

kunnen voeren, infrastructuur, personeelsbeleid kunnen ontwikkelen en vrij over hun 

financiering kunnen beslissen, binnen de grenzen gesteld in de statuten en de 

beheersovereenkomst. Maar zoals zeer gedetailleerd wordt onderstreept is deze autonomie 

beperkt, zoals bijvoorbeeld : de leden van de raad van bestuur van het AGB worden door de 

gemeenteraad benoemd ; de gemeenteraad is soeverein bevoegd voor alle fundamentele 

beslissingen, zoals de statutenwijzigingen ; een informatieverplichting van het AGB aan de 

gemeenteraad ; het budget en de jaarrekening moeten worden goedgekeurd door de 

gemeenteraad ; de statuten en de beheersovereenkomst kunnen de autonomie van het AGB 

begrenzen ; de middelen en de infrastructuur zullen in belangrijke mate afkomstig zijn van de 

gemeente ; een bijzondere gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming tussen het 

gemeentelijk beleid en het beleid van het AGB ; de gemeente kan personeel ter beschikking 

stellen van het AGB ; de boekhouding en de jaarrekening van de AGB's worden opgesteld 

volgens hetzelfde model van de gemeentelijke boekhouding. 



 

6 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

Volgens het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wordt de 

algemene vergadering van een autonoom gemeentebedrijf samengesteld door de 

Gemeenteraad die de AGB opricht, wijst deze de bestuurders en het college van 

commissarissen aan, keurt de jaarrekening goed ; de meerderheid van de raad van bestuur 

bestaat uit gemeenteraadsleden die naar evenredigheid worden aangewezen uit de 

Gemeenteraad ; geen vereiste van eigen personeel. De gemeenteontvanger kan 

penningmeester zijn van het AGB maar mag er niet de rekenplichtige zijn ; De gemeente sluit 

een beheerscontract met het autonome gemeentebedrijf. Dit contract bepaalt minstens de 

aard en de opdrachten die het zal moeten uitoefenen, alsmede de wijzers voor de evaluatie 

van de uitvoering van zijn opdrachten. Het is gebruikelijk dat de overheid of de entiteit die 

subsidies toekent een overeenkomst afsluit met de verkrijger van de subsidies aangaande het 

gebruik van de subsidies en de algemene activiteiten van de verkrijger. Maar hier bepaalt de 

overeenkomst de aard en de omvang van de opdrachten, alsmede hun uitvoering terwijl de 

verkrijgers van de goederen en diensten niet de gemeente is maar personen ten aanzien van 

wie de gemeente wordt geacht verplichtingen te hebben ; de gemeenten moet in ieder geval 

de enige geldverstrekker blijven. Er kan geen enkele openstelling zijn van kapitaal aan andere 

personen zowel openbaar als privé ; de gemeenteraad kan te allen tijde om een verslag over 

de activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf of over sommige van die verslagen 

verzoeken. De rekeningen moeten aan de Waalse Regering worden overgemaakt binnen de 

drie maanden na de goedkeuring ervan door de betrokken organen van de vereniging. 

Het is niet het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de rechtspraak van 

het Hof van Justitie (zie in het bijzonder zaak C-174/14, Saudaçor en onze studie 

"Assujettissement à la TVA et organismes de droit public" in de Revue de fiscalité régionale et 

locale 2016/4) die toelaten te gaan stellen dat de autonome gemeentebedrijven 

privaatrechtelijke instellingen zijn. 

Ten ondersteuning van de stelling dat autonome bedrijven privaatrechtelijke instellingen 

zouden zijn en geen publiekrechtelijk instellingen schuift Stefaan Ruyschaert volgende 

argumenten naar voor (zie Autonome gemeente –provinciebedrijven in de praktijk, Inni 

publishers (2017) p. 15) : 

• de autonome bedrijven maken geen onderdeel uit van de Gemeente of de Provincie. 

Maar waarom dan een beperking van de activiteiten en controle door de Gemeente- en de 

Provincieraad ? 

• de autonome bedrijven zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en niet aan 

de rechtspersonenbelasting. Maar zijn het niet de artikelen 4 en 6 van het BTW-Wetboek 

die in casu van toepassing zijn ?  
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• de rechtspraak van het Hof van Justitie is geneigd om BTW toe te passen op de 

marktgerichte activiteiten van de publiekrechtelijke instellingen. Maar hoe moet artikel 6, lid 

3 van het BTW-Wetboek dan worden begrepen ?  Het is niet omdat een publiekrechtelijke 

instelling publiciteit voert of beurzen organiseert dat deze ophoudt een publiekrechtelijk 

lichaam te zijn en dit ongeacht of de activiteiten als bedoeld in artikel 6 lid 3 onderworpen 

zouden zijn aan de BTW wanneer ze worden uitgevoerd door een publiekrechtelijke 

instelling. 

• het feit te beschikken over een autonome rechtspersoonlijkheid. Maar de Belgische 

Staat, de provincies en de gemeenten zijn ook publiekrechtelijke instellingen hoewel ze wel 

degelijk over een rechtspersoonlijkheid beschikken … 

En indien een autonoom bedrijf wel degelijk een publiekrechtelijke instelling is, 

zal ze dan geen recht hebben op aftrek van de BTW?  

Indien een autonoom bedrijf de hoedanigheid verkrijgt van een publiekrechtelijke instelling 

zullen haar werkzaamheden dan niet onderworpen zijn aan de BTW op grond van artikel 6, 

lid 3 (lijst van de belastbare werkzaamheden van publiekrechtelijke instellingen) of artikel 6 

lid 2 van het Wetboek (concurrentieverstoring van enige betekenis) ? Indien zijn 

werkzaamheden niet aan de BTW onderworpen zijn zal dit inderdaad aanleiding geven tot 

concurrentieverstoring met mogelijke concurrenten of zal dit hen schade berokkenen. 

Bijgevolg zullen zijn werkzaamheden onderworpen worden aan de BTW en zal hij het recht 

hebben om de BTW op zijn kosten af te trekken. Dit geldt niet enkel voor de sportcentra 

maar voor alle werkzaamheden die door de autonome bedrijven kunnen worden uitgevoerd. 

Dit geeft precies hetzelfde resultaat als de beslissingen van de DVB, met als enige 

uitzondering dat men geen rekening houdt met die onduidelijke overwegingen over de winst 

van de autonome bedrijven. Alleen de juridische grondslag verschilt en de 

toepassingsvoorwaarden zijn gemakkelijker aan te tonen en vereisen geen rulings van de 

DVB. 
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Wat zegt het Europees recht ? 

Verwarring ligt aan de oorsprong van een ongelukkig arrest van het Grondwettelijk Hof van 

17 juli 2008. Het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hadden de vernietiging gevraagd 

van een interpretatieve bepaling die, volgens hen, voor hen bijkomende financiële lasten 

teweeg zal brengen vermits, met toepassing van artikel 19, § 2, van het BTW-Wetboek een 

openbare instelling voortaan de belasting zal moeten betalen op alle werken in onroerende 

staat die zijn uitgevoerd door haar interne diensten. Ze hebben gelijk gekregen en hebben de 

financiering van openbare instellingen in gevaar gebracht op grond van een redenering in 

strijd met het gemeenschapsrecht. De kern van de argumentatie van het Waalse en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest was de bevestiging dat artikel 44 van het BTW-Wetboek (die een 

lijst bevat van personen of activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW) niet van toepassing is op 

publiekrechtelijke instellingen.  

De fiscus kon moeilijk officieel een arrest van het Grondwettelijk Hof waarin hij had 

verloren gaan betwisten. Vandaar de noodzaak om warrige standpunten te gaan aannemen 

die men terugvindt in circulaire 42/2015 en de vele beslissingen van de DBV. 

Uit de tekst zelf van de BTW-Richtlijn blijkt dat de redenering van het Waalse en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ongegrond was en dat artikel 44 van het BTW-Wetboek ook van 

toepassing is op handelingen van publiekrechtelijke instellingen en dat deze laatste ook 

belastingplichtigen zijn voor deze van BTW vrijgestelde werkzaamheden. Hoe kan men 

anders volgende bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG, die specifiek betrekking hebben op de 

BTW-vrijstellingen gaan begrijpen? 

• artikel 133, lid 1 : de lidstaten kunnen de verlening van elk der in artikel 132, lid 1, 

punten b), g), h), i), l), m) en n), bedoelde vrijstellingen aan andere dan publiekrechtelijke 

instellingen van geval tot geval afhankelijk stellen van een of meer van de volgende 

voorwaarden (…) ; 

• artikel 133, lid 2 : de lidstaten die krachtens bijlage E van Richtlijn 77/388/EEG van de 

Raad op 1 januari 1989 de in artikel 132, lid 1, punten m) en n), bedoelde handelingen aan 

BTW onderwierpen, mogen de in de eerste alinea, punt d), vermelde voorwaarden ook 

toepassen wanneer vrijstelling wordt verleend voor de genoemde diensten of 

goederenleveringen, verricht door publiekrechtelijke lichamen; 

• artikel 133 lid 1, a) : de Lidstaten kunnen aan de publiekrechtelijke instellingen geen 

voorwaarde opleggen van het niet beogen van winst. 



 

9 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

Aldus, ofschoon men kan begrijpen dat de administratie enige voorzichtigheid aan de dag legt 

in haar commentaren (zelfs bijna 15 jaar na een onterechte interpretatie waarvoor zij niet 

verantwoordelijk is), kan men moeilijk de acties van de Bijzondere belastinginspectie 

toestaan tegen organisatievormen die in overeenstemming zijn met de Wet en de Europese 

Richtlijnen. 
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