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Autonome gemeentebedrijven: moet men daadwerkelijk 

winst uitkeren om de BTW af te trekken op de 

sportinrichting? (17 juli 2020) 

(Noot onder Circulaire 2020/C/68 d.d. 15 mei 2020) 

Op 15 mei 2020, midden in de lockdown van COVID 19, heeft de BTW-administratie een 

circulaire gepubliceerd betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een 

winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf. De Minister heeft beslist dat 

de administratie geen rekening zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot 

het boekjaar dat de periode 01.03.2020 tot en met 30.06.2020 omvat. 

Waarom winst uitkeren om de BTW op sportinrichtingen af te trekken? 

Volgens de administratie zou dergelijke winstuitkering onontbeerlijk zijn om de autonome 

gemeentebedrijven als exploitant van een sportinrichting toe te laten om BTW af te trekken 

op hun investeringen. Bij gebreke aan dergelijke uitkering zou de vrijstelling van artikel 44, 

§2, 3° van het BTW-Wetboek van toepassing zijn. Nog steeds volgens de administratie 

zouden de autonome bedrijven worden aangemerkt als belastingplichtigen in de zin van 

artikel 4 van het BTW-Wetboek (onderworpen aan de BTW, ook al worden de handelingen 

als bedoeld in artikel 44 van het BTW-Wetboek vrijgesteld zonder recht op aftrek) en niet 

als openbare instellingen als bedoeld in artikel 6 van het BTW-Wetboek (niet 

belastingplichtige zonder recht op aftrek, behoudens talrijke uitzonderingen). 

De redenering van de administratie is gebaseerd op de bewering dat autonome bedrijven 

gewone belastingplichtigen zouden zijn om reden dat ze tot stand zouden zijn gebracht bij 

wijze van vereniging. 

Is deze redenering om te beginnen wel correct? Was het vervolgens, om dezelfde 

doelstelling van de BTW-aftrek in het specifieke geval van de bedrijven die exploitant zijn van 

een inrichting voor sport maar ook voor andere activiteiten, niet eenvoudiger geweest om 

vast te stellen dat autonome bedrijven tot stand zijn gebracht bij wijze van stichting en dat ze 

daarom vallen onder artikel 6 van het BTW-Wetboek ? In dat geval zouden ze 

belastingplichtigen zijn met recht op aftrek op grond van artikel 6 lid 3 (lijst van activiteiten 

onderworpen aan de BTW) en voor de bedrijven die exploitant zijn van een inrichting voor 

sport op grond van artikel 6 lid 2 van het BTW-Wetboek (werkzaamheden onderworpen 

aan de BTW in geval van concurrentieverstoring van enige betekenis). 
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Tot stand gebracht bij wijze van stichting (artikel 6 van het BTW-Wetboek) of 

van vereniging (artikel 4 van het BTW-Wetboek) 

Volgens artikel 6 van het BTW-Wetboek worden, de "openbare instellingen" niet als 

"belastingplichtigen aangemerkt", behoudens uitzonderingen. Volgens de Memorie van 

Toelichting van het BTW-Wetboek van 1969, is hetgene wat de  "gewone belastingplichtige" 

onderscheidt van de "openbare instellingen" de rechtsvorm van de vereniging (zelfs tussen de 

publiekrechtelijke instellingen) in tegenstelling tot het mechanisme van de stichting. 

Daarentegen bedoelt artikel 6 niet de publiekrechtelijke verenigingen die bij wijze van 

vereniging en niet bij wijze van stichting tot stand gebracht zijn: de Intercommunale 

Verenigingen, de Coöperatieven van Openbare Diensten en de gemengde economische 

ondernemingen (Parl. St. Kamer 88/1 d.d. 15 oktober 1968, Buitengewone zitting 1968 en 

verwijzingen naar Butgenbach, Manuel de droit administratif, 3de uitgave, 1ste deel, p. 217). 

Het begrip "openbare instelling" beschrijft een soort van publiekrechtelijke rechtspersoon 

die werd opgericht door een éénzijdige handeling van de overheid, in tegenstelling tot de 

verenigingen van meerdere overheden. 

In het Belgisch administratief recht wordt de openbare instelling gekenmerkt door: 

• de oprichting van een publiekrechtelijke rechtspersoon bij wijze van stichting, zijnde 

de bestemming van een bijzonder vermogen met het oog op de exploitatie van een openbare 

dienst; 

• de éénzijdige door een of meerdere overheden genomen beslissing tot oprichting. 

Het is de wil van het overheidsorgaan dat een administratieve dienst organiseert om het op 

te richten onder de vorm van een afzonderlijke rechtspersoon (R.P.D.B., zie Établissements 

publics et d’utilité publique, p. 787). 

Terwijl de gepersonaliseerde bedrijven en de openbare instellingen bestaan uit een éénzijdige 

handeling van een of meerdere overheidsorganen hangen de verenigingen van overheden 

onderling af van een verenigingsakte afgesloten tussen twee of meerdere publiekrechtelijke 

rechtspersonen: Staat, provincie, gemeente, enz. (zie J. Dembour, Droit administratif, Faculté 

de droit de Liège, 1979, p. 127). 
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Het traditionele standpunt wordt bevestigd in de recente rechtsleer inzake administratief 

recht en dat stelt dat een onderscheid tussen de gedecentraliseerde overheidsdiensten 

wordt gemaakt in functie van hun oprichtingswijze. Ze worden opgericht bij wijze van 

stichting wanneer ze hun oorsprong vinden in een éénzijdige beslissing van de overheid 

terwijl de wijze van vereniging ontstaat door een vereniging van verschillende publiek- of 

privaatrechtelijke rechtspersonen of met andere woorden door een overeenkomst tussen 

verschillende publiekrechtelijke rechtspersonen en in voorkomend geval privaatrechtelijke 

(D. Batselé, T. Mortier, M. Scarcez, Manuel de Droit administratif, Bruylant, 2010, p. 208). 

De autonome gemeentebedrijven 

De autonome gemeentebedrijven werden in de gemeentewet ingevoerd door de wet van 28 

maart 1995. Sedertdien hebben de Gewestelijke wetgevers nieuwe wetgeving aangenomen 

maar met veel overeenstemming: 

• Artikel 5 van de 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) dat bepaalt dat 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 dat bepaalt dat 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. 
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Volgens professor Renders, "wordt het autonoom gemeentebedrijf bij wijze van stichting 

opgericht. De stichting is het gebruik van een vermogen in een gepersonaliseerde 

overheidsinstelling, teneinde openbare belangen – in dit geval gemeentebelangen – te 

beheren. De stichting is altijd het werk van een andere publiekrechtelijke rechtspersoon die 

er de rol van oprichter van speelt en die derhalve de mogelijkheid heeft om een einde te 

stellen aan het bestaan van het bedrijf. In het betrokken geval, aangezien men zich bevindt op 

het gemeentelijk niveau is de publiekrechtelijke rechtspersoon die de rol van oprichter 

speelt de gemeente die, met tussenkomst van de gemeenteraad het autonoom 

gemeentebedrijf opricht, maar er eveneens het bestaan ervan kan stopzetten wanneer ze 

oordeelt dat de opdrachten die aan het bedrijf werden toebedeeld niet langer moeten 

worden uitgeoefend onder dergelijke organisatievorm" (D. Renders, Droit Administratif 

Général, 3de uitgave, Larcier, 2019, p. 96). 

Eveneens volgens de rechtsleer inzake administratief recht heeft het autonoom bedrijf geen 

vennootschapsstructuur: het is een zuiver publiekrechtelijke constructie die geen 

vennootschapsvorm kan aannemen (Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal en 

Wallonie, la Charte, 2018, p. 533). Een autonoom gemeentebedrijf is een door de 

gemeenteraad opgerichte rechtspersoon van publiekrechtelijke aard (J. Dujardin, W. Somers 

et L. Van Summeren, Praktisch Handboek voor Gemeenterecht, die Keure, 2019, p. 531). 

Een impressionante piramide van autoriteitsargumenten… 

Zeer merkwaardig is het dat de autonome gemeente- en provinciebedrijven volgens de 

administratie bij wijze van vereniging zouden zijn opgericht en hierdoor gewone 

belastingplichtigen zouden zijn. Dit is de kern van de hele controverse. 

Het administratief standpunt werd zonder discussie overgenomen door meerdere 

commentatoren (zie meer bepaald: Fr. Coutureau, La TVA et les pouvoirs locaux, Ed. Vanden 

Broele, 2017, p. 16; St. Ruysschaert, Autonome gemeente-en provinciebedrijven in de Praktijk, 

Inni publishers, 2017, p. 15; A. Soldaï, "Secteur public : mise en oeuvre et fonctionnement des 

régies communales et de leurs filiales", Conférence Wolters Kluwer, 19 april 2016); A. L. 

Durviaux et I. Gabriel, Droit administratif, t. 2, Les entreprises publiques locales en Région 

wallonne, Larcier, 2010, p. 102; V. Sepulchre et Fr. Mennig, La TVA et les communes, Vanden 

Broele, 2009, p. 423; K. Vyncke, "Het fiscaal statuut van de gewone en autonome 

gemeentebedrijven", Lokale & Regionale Belastingen, 2005/4, p. 238; M. Vervoort, "Het 

autonoom gemeentebedrijf: een ware redder in nood?", Algemeen Fiscaal Tijdschrift, december 

2004, p. 24). Ondanks deze enorme unanimiteit heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen 

(DVB) een zestigtal rulings uitgesproken inzake autonome gemeentebedrijven. Dit 

weerspiegelt een zeker onbehagen. 
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Verwijzen naar het feit dat een autonoom bedrijf een rechtspersoon zou zijn! 

In haar "Vade-Mecum de la Régie Communale Autonome" (gepubliceerd door l’Union des Villes 

et Communes de Wallonie in 2012), verwijst Laetitia Vander Borgt naar een antwoord van 

de minister van Financiën Reynders op de vraag nr. 580 van volksvertegenwoordiger Moriau 

van 29 januari 2001. De minister bevestigt daarin dat de autonome gemeentebedrijven, wat 

de op hen toepasselijke BTW-regeling betreft, niet vallen onder de bepalingen van artikel 6 

van het BTW-Wetboek maar onder de normale regels inzake belastingplicht. Hiervoor 

verwijst hij naar de verwerping van een amendement van M. Bertouille in 1996 bij het 

aannemen van de nieuwe gemeentewet om de autonome gemeentebedrijven aan de 

belastingregeling en aan alle fiscale lasten van toepassing op "vennootschappen", te 

onderwerpen. De minister heeft het amendement verworpen gezien het autonoom 

gemeentebedrijf als "rechtspersoon" automatisch onderworpen is aan de (al)gemene 

belastingregeling, BTW-regeling, enz. (zie amendement van de heer Bertouille, nr. 18, Parl. 

St., Kamer, 1994-1995, nr. 1677/3 en verslag namens de commissie voor de Binnenlandse 

Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, nr. 1677/4). Dit is precies het punt dat 

later problemen zal veroorzaken, zonder dat er ooit openlijk aan getwijfeld werd of er over 

werd gediscussieerd: hoewel het parlementslid terecht spreekt over het belastingstelsel van 

vennootschappen antwoordt de Minister met het belastingstelsel van rechtspersonen. Een 

vennootschap en een rechtspersoon is weliswaar niet hetzelfde: een openbare instelling 

heeft rechtspersoonlijkheid zonder een vennootschap te zijn. 

Een ontoereikende interpretatie voor de inrichtingen voor sport en cultuur 

In 1995, ondanks deze ministeriële verklaringen, was het vanzelfsprekend dat de bedrijven 

geen vennootschappen waren. In een opmerkelijke studie die werd gepubliceerd in de 

Mouvement Communal 6-7/1995 over de wet van 28 maart 1995 tot wijziging van de 

gemeentewet besluit Michèle Boverie dat de autonome bedrijven volgens deze nieuwe 

wetgeving publiekrechtelijke rechtspersonen zijn als bedoeld in artikel 6 van het BTW-

Wetboek. Ze merkt op dat het merendeel van de werkzaamheden van de bedrijven 

onderworpen zijn aan de BTW (in die tijd door het Koninklijk Besluit nr. 26 en vandaag door 

artikel 6 lid 3 van het BTW-Wetboek), behalve voor de exploitatie van inrichtingen voor 

cultuur, sport, toerisme of vermaak. Ze merkt echter op dat deze activiteiten zouden 

onderworpen kunnen worden aan de BTW indien ze tot concurrentieverstoring van enige 

betekenis zouden leiden. Voor Emmanuel Malmendier, is het vanzelfsprekend dat de 

autonome bedrijven, gelet op de aard van hun werkzaamheden kunnen concurreren met 

privaatrechtelijke ondernemingen (TaxWin, 2 maart 2002). Dit is eveneens in 

overeenstemming met de interpretatie van het Hof van Justitie, met name in de zaak C-

456/07 Karol Mihal (Slovaakse deurwaarders), ook al gebruikt het Europees recht de 

bewoordingen "publiekrechtelijk lichaam" en niet openbare instelling zoals in het Wetboek. 
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Openbare instellingen onderworpen aan de BTW maar zonder de vereiste van 

winstoogmerk… 

Alhoewel een openbare instelling in beginsel geen belastingplichtige is zal deze echter 

automatisch de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige verkrijgen voor de werkzaamheden 

die worden opgesomd in artikel 6 lid 3 van het BTW-Wetboek (een lijst die het merendeel 

van de werkzaamheden van autonome bedrijven bevat) of in geval van 

concurrentieverstoring van enige betekenis. Dit laatste criterium kan van toepassing zijn op 

de sportinrichtingen. Het probleem is dat men het bewijs zal moeten leveren van 

concurrentieverstoring van enige betekenis voor specifieke werkzaamheden en in het 

bijzonder voor de sportinrichtingen. Welnu, zoals in dit verband terecht werd opgemerkt 

door de administratie in de circulaire 42/2015, is dit criterium van concurrentieverstoring 

zowel van toepassing in het voordeel als in het nadeel van het betrokken lichaam en kan het 

soepel worden toegepast. 

De toepassing van artikel 6 tweede of derde lid van het BTW-Wetboek vereist geen enkel 

winstoogmerk of winstuitkering en laat de onmiddellijke BTW-aftrek toe alsmede het 

gebruik van financieringswijzen zoals de onroerende leasing. 

Men zal kunnen vaststellen dat wanneer de oplossing van toepassing is op sportinrichtingen, 

dit niet het geval is voor culturele of toeristische activiteiten, ten minste als men zich wil 

baseren op artikel 132(1)(m) van de BTW-Richtlijn. Voor deze laatste kunnen we enkel 

aanraden om andere structuren aan te nemen dan bedrijven of verenigingen zonder 

winstoogmerk. 

Waren de BBI controles op de autonome bedrijven wel degelijk 

gerechtvaardigd? 

Ten gevolge van de verklaringen van minister Reynders in 2002, grotendeels gevolgd door 

minister Johan Van Overtveldt en de commentatoren, hebben de gemeenten om en bij de 

zestig rulingaanvragen ingediend bij de Dienst voorafgaande beslissingen. Sedert een 

voorgaande beslissing 700.102 van 29 januari 2008, heeft de DVB min of meer dezelfde 

formulering aangenomen: de bedrijven zijn gewone BTW-plichtigen en hebben het recht op 

BTW-aftrek op voorwaarde dat ze winst uitkeren. Mettertijd is deze winstuitkering veel 

strikter geworden waardoor de circulaire van 15 mei 2020 noodzakelijk werd.    
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Een ongewild gevolg van deze rulings waren de grootschalige BBI-controles om "hun 

correcte weergave en uitvoering ervan, die deel uitmaakt van de taak van de fiscale 

administraties" na te gaan (antwoord van minister Van Overtveldt op de vraag nr. 657 van 25 

november 2015 van mevr. Smaers). Het probleem is het gebrek aan subtiliteit van de BBI die 

de rulings en individuele beslissingen gebruikt om de bewijslast om te keren en aanzienlijke, 

zelfs onmogelijke inspanningen vraagt van de bestemmelingen van de beslissingen. En deze 

beslissingen zijn soms dermate ingewikkeld en juridisch gezien onsamenhangend zodat ze in 

de praktijk moeilijk toe te passen zijn. Eind 2014 maakte de pers melding van diepgaande 

controles van de BBI bij de autonome gemeentebedrijven van Ieper, Blankenberge en andere 

gemeenten. Er werd de verantwoordelijken van de betrokken gemeenten verweten dat ze 

onvoorzichtig waren geweest om geen ruling te hebben aangevraagd aan de DVB maar alleen 

aan hun plaatselijke controleur. Wanneer de betrokken gemeenten de zaak voor de rechter 

wilden brengen bleek dat er vele inspanningen werden gedaan door het kabinet van de 

toenmalige Minister om het geschil in der minne te regelen. Alleen de gemeente Grez-

Doiceau blijkt een van de enige te zijn die de zaak voor de rechtbank heeft gebracht. Ze 

meende de wetgeving, zoals die bleek uit de individuele rulings die door de DVB werden 

toegekend, te hebben nageleefd.  In een arrest van 22 juni 2017, Gemeente Grez-Doiceau, 

heeft het hof van beroep van Brussel geoordeeld dat de beslissingen van de DVB inzake 

autonome gemeentebedrijven in strijd waren met de Belgische wetgeving en niet door 

derden konden worden ingeroepen. Jammer genoeg heeft dit arrest niet de volledige 

regeling opnieuw ter discussie gesteld.   

Besluiten 

Het BTW-statuut van autonome bedrijven is controversieel ook al is de oorsprong van de 

controverse verbazingwekkend. Maar welke interpretatie er ook wordt aangenomen 

betreffende de oprichting (bij wijze van stichting of vereniging) kunnen de autonome 

gemeentebedrijven de BTW op hun bouw-, renovatie- en onderhoudskosten van 

inrichtingen voor sport aftrekken, alsmede voor het merendeel van de werkzaamheden 

andere dan deze van culturele of toeristische centra. Het enige verschil is dat wanneer men 

er van uitgaat dat, op basis van een unanieme rechtsleer inzake administratief recht, dergelijk 

bedrijf is opgericht bij wijze van stichting, het niet noodzakelijk is gebruik te moeten maken 

van ingewikkelde overwegingen van winstuitkeringen of administratieve rulings. 

(wordt vervolgd…) 


