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BTW en uitbating van zwembaden en waterparken door 

Fransen gemeenten  (11 maart 2022)  

Noot onder Conseil d’état, 28 mei 2021, 442378, Commune de Castelnaudary en 9 december 

2021, 439617, Commune de Nyons (https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-

justice/jurisprudence/rechercher-une-decision-arianeweb) 

Het is niet alleen in België dat de gemeenten geschillen hebben met de belastingadministratie 

over de BTW op hun zwembaden. Ook in Frankrijk hebben ze geschillen en de Conseil 

d’état, die in cassatie optreedt, heeft onlangs twee princiepsarresten geveld die echter 

lijnrecht staan tegenover de oplossingen die in België werden aangenomen … en dit op 

grond van dezelfde bepalingen van de BTW-Richtlijn…. 

« Concurrentieverstoring » en « publiekrechtelijke instellingen die als dusdanig 

optreden » 

De gemeente Castelnaudary in Aude baat via een gemeentebedrijf een gemeentelijk 

zwembad uit. De gemeente is van mening dat zij BTW moet toepassen op de 

toegangsrechten omdat de uitbating van haar waterpark concurreert met de privébedrijven 

en, zij vraagt aan de fiscus tegelijkertijd de terugbetaling van de BTW die zij niet had kunnen 

aftrekken op haar kosten. De zaak komt voor de Conseil d’état (in cassatie). Deze laatste 

oordeelt dat een andere privé aanbieder, die deze activiteit zou uitoefenen, niet verhinderd 

zou worden om de markt te betreden of er een nadeel van zou ondervinden. Gelet op de 

toegangsprijs voor het gemeentelijk zwembad zou een privéaanbieder inderdaad niet in staat 

zijn om een diensten aan te bieden die zou beantwoorden aan dezelfde behoeftes zonder te 

kunnen genieten van openbare subsidies. En dus beslist de Conseil d’Etat, dat de activiteit 

niet onderworpen moet worden aan de BTW. 

De gemeente Nyons bevindt zich in de Drôme Provençale en zij baat via een 

gemeentebedrijf een waterpark uit. En daarom is haar activiteit niet onderworpen aan de 

BTW. Maar hier is het de France fiscus die van oordeel is dat deze activiteit onderworpen 

had moeten worden aan de BTW omdat ze in concurrentie treedt met de waterparken 

waarvan de activiteit onderworpen was aan de BTW. Het geschil komt in cassatie voor de 

Franse Conseil d’état. En deze verwijst uitdrukkelijk naar de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de EU en oordeelt dat deze activiteit door een publiekrechtelijke instelling op 

grond van artikel 132(1)(m) van de BTW-Richtlijn (diensten welke nauw samenhangen met 

de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en welke door instellingen zonder 

winstoogmerk worden verricht) vrijgesteld is van BTW. Het volstaat inderdaad niet dat de 

activiteit zou worden verzekerd door een publiekrechtelijke instelling, maar deze moet ook 

nog optreden als een overheidsdienst. Welnu, dit is in casu niet het geval. Het 

neutraliteitsbeginsel sluit iedere organische benadering (verbonden aan het juridisch statuut 

van de dienstverstrekker) uit van het toepassingsgebied van de belastingen. De activiteiten 

van de publiekrechtelijke instellingen die als dusdanig optreden hebben ook enkel betrekking 

op de activiteiten die worden verwezenlijkt omwille van een wettelijke verplichting of in het 

kader van een monopolie of nog dat ze van nature voortkomen uit de bevoegdheden van 

een publiekrechtelijke rechtspersoon. 
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De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in België en de circulaire 42/2015 

zijn in strijd met het Gemeenschapsrecht … 

Deze Franse arresten zijn voor België van aanzienlijk belang, zelfs indien we de interpretaties 

negeren (die enkel worden gevolgd door de AAFisc en de Dienst Voorafgaande Beslissingen) 

volgens dewelke de « autonome » gemeentebedrijven een winstgevend oogmerk zouden 

hebben. Ter herinnering, dergelijke kwalificatie laat de gemeenten toe de BTW op hun 

onroerende investeringen te recupereren… 

Het arrest Commune de Nyons bevestigt nu juist een verduidelijking die de Belgische 

Ministerraad door de programmawet van 27 december 2006 graag had willen invoeren 

in artikel 6 van het Belgische BTW-Wetboek. Volgens deze verduidelijking, die door het 

Parlement gestemd werd, worden de Staat, de provincies, de gemeenten "die handelingen 

verrichten andere dan die welke zijn vrijgesteld krachtens artikel 44" (van het BTW-

Wetboek), niet als belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die 

zij als overheid verrichten, voor zover ze niet tot concurrentieverstoring van enige betekenis 

zou leiden. Met andere woorden zijn de gemeenten, provincies, de gewesten en de 

gemeenschappen die handelingen verrichten als bedoeld in artikel 44 van het WetboekBTW-

plichtigen, volgens de Belgische Wetgever (en volgens het Europees recht zoals het 

sedertdien geïnterpreteerd werd door de Franse Conseil d'Etat op grond van de rechtspraak 

van het Hof van Justitie) ook al zijn hun activiteiten vrijgesteld van BTW. 

 

Deze interpretatie van het Wetboek door het parlement heeft paniek veroorzaakt in het 

Waalse en het Brusselse Gewest die ervoor vreesden BTW verschuldigd te zullen zijn op de 

activiteiten van hun eigen onderhoudspersoneel voor de gebouwen ! Daarom hebben ze 

een voorziening ingesteld bij het Grondwettelijk Hof dat op 17 juli 2008 de verduidelijk die 

door de wetgever werd aangebracht aan artikel 6 van het BTW-Wetboek gaat vernietigen 

op grond van een zeer onduidelijke en betwistbare redenering. 

 

Men zal moeten wachten op de circulaire 42/2015 van 10 december 2015 en immense 

politieke druk vooraleer de administratie een poging onderneemt om enige zekerheid te 

scheppen. Maar hoe kan men de overeenstemming met het gemeenschapsrecht gaan 

verdedigen van beweringen als "de Administratie als uitgangspunt zal nemen dat 

publiekrechtelijke lichamen in België, in principe, steeds handelen als overheid" (sic!) of "dat 

er concurrentieverstoring is indien de omzet van een gemeenteafdeling het bedrag van 

25.000 EUR overschrijdt"... 

 

Maar waar is de stabiliteit van slecht ontworpen juridische systemen? Maar wat nog erger is, 

deze arresten tonen de strijdigheid van een gedeelte van het nieuwe BTW-stelsel van de 

btw-vrijstelling voor diensten van medische verzorging sedert 1 januari 2022 met het 

Gemeenschapsrecht aan ...We komen daarop later in detail op terug.. 

      Christian Amand 


