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BTW op de prestaties van sportverenigingen (12 juni 2020) 

(Noot onder Rb. Brussel, 6 april 2020, Belgische Jockey Club) 

Christian Amand, Advocaat Xirius 

In een opmerkelijk princiepsvonnis heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de 

begrippen publiekrechtelijke instelling en economische activiteit verduidelijkt. 

De Minister van Landbouw had aan de VZW Belgische Jockey Club het bestuur 

toevertrouwd van het fokken van Engelse volbloed paarden. De activiteit bestond in het 

opstellen en doen toepassen van de reglementen in overeenstemming met de richtlijnen van 

de International Federation of Horseracing Authorities, wedstrijden organiseren en 

informatie te verstrekken aan erkende fokkers.  

In april 1992, voert de BBI een onderzoek naar de boekhouding van de jaren 1988 tot 1991 

en bevestigt deze dat de bijdragen die van de leden van de VZW gevraagd werden (fokkers, 

trainers, jockeys, bookmakers, paardenraceorganisatoren, enz.) de tegenprestatie zijn van 

aan de BTW onderworpen diensten omdat het doel van de organisatie zou bestaan in het 

organiseren van wedstrijden en zij dus niet kan genieten van de vrijstelling als bedoeld in 

artikel 44, § 2, 11° van het BTW-Wetboek. 

De Belgische Jockey Club voert aan dat de administratieve interpretatie in strijd is met de 

rechtspraak van het Hof van Justitie uit een arrest van 8 maart 1988, zaak 102/86 Apple and 

Pear. Opdat een economische activiteit belastbaar zou zijn is het niet voldoende dat er 

enerzijds sprake is van een levering van goederen en een dienstverrichting en anderzijds van 

een tegenprestatie ; er moet bovendien een "rechtstreeks verband" bestaan tussen deze 

activiteiten en de tegenwaarde opdat de activiteiten kunnen worden bestempeld als 

economisch en dus onderworpen aan de BTW. Deze interpretatie wordt door de 

administratie gevolgd, daar hij aangeeft dat «de prestaties (...) van collectief belang die geen 

direct individueel voordeel aan de afnemer verschaffen (...) vallen buiten de werkingssfeer 

van de BTW (niet te verwarren met een "vrijstelling" in de zin van artikel 44 van het BTW-

Wetboek) zelfs al wordt voor die prestaties een bijdrage betaald » (beslissing van 4 februari 

1994, nr. ET 79.369). 

In 2002, verstuurt de BBI een dwangbevel (maar alleen voor de jaren 1988 tot 1991 en niet 

voor de volgende jaren). De Jockey Club doet onmiddellijk verzet maar tot 2018, de BBI 

doet niet eens de moeite om conclusies neer te leggen. Binnen een zeer korte termijn zal de 

rechtbank de VZW in het gelijk stellen om redenen die belangrijk zijn voor de 

publiekrechtelijke instellingen en de Belgische en Europese beroepsorganisaties. 
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Regelgevende taken door een privaatrechtelijke instelling 

De rechtbank stelt vast dat de VZW een rechtsvorm (privaatrechtelijke vereniging) heeft 

aangenomen die niet voldoet aan de oprichtingsvoorwaarden van een openbare instelling 

(stichting). Ze valt dus niet onder artikel 6 van het BTW-Wetboek (publiekrechtelijke 

instellingen). Ongeacht of ze werd opgericht met als doel om aan bepaalde collectieve 

behoeften van algemeen belang te voldoen, dat ze kan genieten van een autonome 

organisatie en beheer, dat ze beschikt over een andere rechtspersoonlijkheid dan deze van 

de overheid die ze heeft opgericht.  

Het gaat om een vereniging van privaat recht die geniet van de erkenning van de Minister van 

Landbouw om bepaalde doelstellingen van algemeen belang te verwezenlijken, maar in het 

bijzonder in het milieu van de paardensport zoals het houden van een stamboek. De 

erkenning is een éénzijdige administratieve handeling waarmee de administratie een 

privaatrechtelijke persoon betrekt bij het het beheer van een openbare dienst en hem te 

dien einde bepaalde bevoegdheden toekent en hem bepaalde verplichtingen oplegt (P. 

Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, p. 1). Een erkenning kan niet tot gevolg 

hebben dat een VZW zou worden omgevormd tot een publiekrechtelijke instelling in de zin 

van artikel 6 van het BTW-Wetboek. 

Individualiseerbare prestaties v. niet-individualiseerbare prestaties 

De rechtbank volgt de argumentatie van de BBI wanneer hij stelt dat de VZW geen 

vakorganisatie is die de collectieve belangen van vakmensen beschermt. De vereniging 

groepeert verschillende beroepssectoren en dus kunnen haar prestaties niet worden 

vrijgesteld van BTW op grond van artikel 44§2, 11° van het BTW-Wetboek. 

Maar dit betekent niet dat de activiteiten van de VZW (of minstens deze die het voorwerp 

uitmaken van het geschil) belast worden. Hoewel er inderdaad gemakkelijk kan worden 

aangenomen dat de VZW niet de bescherming van het collectief van haar leden als 

hoofddoel heeft stelt de rechtbank zich de vraag of daadwerkelijk wordt aangetoond dat het 

gaat om activiteiten die een "individueel voordeel" verstrekken aan de leden. En daar 

verduidelijkt de rechtbank dat het een activiteit is die buiten het toepassingsgebied van de 

BTW valt omwille van de afwezigheid van een rechtstreeks verband tussen de betaling en de 

dienst. De rechtbank oordeelt dat er geen rechtstreeks verband bestaat omdat de 

activiteiten van de VZW de individuele belangen van haar leden niet ten goede komen. Zoals 

de rechtbank vaststelt,  



 

3 
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.  

• bestaat de opdracht van de VZW in het opzetten van een regelmatigheids- en 

kwaliteitssysteem; 

• bestaan de verschillende opdrachten van de VZW  in prestaties die, in de plaats van 

aan de leden een individueel voordeel toekennen, hen verplichten om te voldoen 

administratieve vereisten en bij te dragen tot het dekken van hun kosten; 

• zijn de bijdragen van de verschillende actoren niet geïndividualiseerd en toegerekend 

volgens de specifieke kost van de controle van iedere actor of zijn ze niet vastgelegd in 

functie van een gebruik van de diensten à la carte maar zijn de bijdragen verplicht voor 

iedereen volgens een tarief en dit om het collectief budget te dekken. 

Een welgekomen bevestiging… 

Het feit van het verstrekken van voordelen die niet individualiseerbaar zouden zijn is op zich 

niet onverenigbaar met het begrip economische activiteit (zoals bijvoorbeeld in het geval van 

diensten verstrekt op een forfaitaire wijze of bij abonnement), behalve wanneer de activiteit, 

zoals in casu van quasi-regelgevende aard is. Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op 

de reeds door het Hof van Justitie van de EU in 1988 en de BTW-administratie in 1994 

ontwikkelde beginselen. 

Dit vonnis toont eveneens de minachting aan voor het recht en de feiten die bepaalde BBI-

ambtenaren betrachten en soms met goedkeuring van hun oversten. Het is te hopen dat we 

niet tot 2050 zullen moeten wachten om de problemen waar we vandaag mee te kampen 

hebben op te lossen … 
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