Inhoud

INHOUD
Hoofdstuk 1.

Analyse van het huidige wetgevende btw-kader van
toepassing op de openbare besturen.....................

11

1.

Inleiding .................................................................................

11

2.

De btw-regeling van openbare besturen in de Richtlijn 2006/112/
EG..........................................................................................
2.1. Openbare besturen: btw-belastingplichtigen of niet-belastingplichtigen?..................................................................
2.1.1. Principiële niet-belastingplicht van de openbare besturen.....................................................................
2.1.2. Uitzonderingen.......................................................
2.2. Openbare besturen die btw-belastingplichtig zijn: vrijgesteld of niet-vrijgesteld?.....................................................
2.2.1. Vrijstellingen toepasbaar op de openbare besturen...
2.2.2. Interpretatie van de vrijstellingen..............................
2.2.2.1. Het principe van de strikte interpretatie van
vrijstellingen..............................................
2.2.2.2. Het principe van de contextuele interpretatie van vrijstellingen....................................
2.2.2.3. Het principe van de uniforme interpretatie
van vrijstellingen........................................
2.2.2.4. Het principe van fiscale neutraliteit.............
2.2.3. Voorrangsregels inzake vrijstellingen.........................

13
13
13
16
22
23
25
25
25
26
26
27

3.

Juridische en economische gevolgen van het huidige btw-stelsel
van de openbare besturen........................................................
3.1. Juridische gevolgen............................................................
3.2. Economische gevolgen......................................................

27
27
30

4.

Alternatieven...........................................................................
4.1. Btw-compensatiefondsen..................................................
4.2. Full taxation.....................................................................

32
33
36

Hoofdstuk 2.

De verhouding tussen artikel 6 en artikel 44
WBTW: denkschema ............................................

39

1.

Verhouding tussen artikel 6 en artikel 44 WBTW.......................

39

2.

Isle of Wight: “concurrentieverstoring van enige betekenis”........

40

3.

Btw-belastingplicht van openbare besturen: een genuanceerd
stappenplan............................................................................

44

5

Economische activiteiten van openbare besturen en hun btw-regime

Hoofdstuk 3.

Economische activiteiten waarvoor een openbaar
bestuur altijd btw-belastingplichtige is...................

57

1.

Overzicht van de handelingen bedoeld in artikel 6, derde lid
WBTW....................................................................................

57

2.

Vergelijking lijst nieuw artikel 6, derde lid en lijst opgeheven KB
nr. 26......................................................................................

63

Hoofdstuk 4.

Economische activiteiten van stichtingen................

69

Hoofdstuk 5.

Economische activiteiten van autonome gemeenteen provinciebedrijven.............................................

77

1.

Economische activiteiten waarvoor een autonoom gemeente- of
provinciebedrijf kan worden opgericht......................................

77

2.

Btw-belastingplicht voor autonome gemeente- en provinciebedrijven.....................................................................................

84

3.

Werking van het autonoom bedrijf............................................

86

4.

Voordelen van het functioneren via een autonoom gemeente- of
provinciebedrijf........................................................................

88

Hoofdstuk 6.

Economische activiteiten voortvloeiend uit intergemeentelijke samenwerkingsvormen........................

93

1.

Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid.............

93

2.

Samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.................

94

Hoofdstuk 7.

Economische activiteiten van openbare besturen
voortvloeiend uit het Nieuwe Gemeentedecreet......

97

Hoofdstuk 8.

Publiek-private samenwerking (PPS): btw-aspecten........................................................................

101

Hoofdstuk 9.

Criteria voor het belasten van de concessieovereenkomst met btw.................................................

107

Hoofdstuk 10. Steden, gemeenten, OCMW’s: praktische toepassingen op de belastingplicht: FAQ.........................

111

1.

6

Is een gemeente belastingplichtig wanneer zij tegen betaling
werkzaamheden inzake reclame verricht (bijvoorbeeld advertentieruimte aanbieden op straatnaamborden, in sporthallen, in
een gemeentelijk informatieblad, ...)? .......................................... 113

Inhoud

2.

Is een gemeente of OCMW belastingplichtig voor het verschaffen van dranken aan de gebruikers (onder andere lokale verenigingen, ...) van de gemeentelijke vergader-, feest- en sportzalen?

114

3.

Is een gemeente of OCMW belastingplichtig voor het verhuren
van een ongemeubelde zaal? ........................................................ 115

4.

Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een cafetaria in zijn woonzorgcentrum wanneer die enkel toegankelijk is
voor de bewoners, hun bezoekers en het personeel van dat centrum? ......................................................................................... 115

5.

Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een cafetaria in zijn woonzorgcentrum wanneer de cafetaria voor iedereen toegankelijk is? ..................................................................... 116

6.

Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een drankof eetgelegenheid die voor iedereen toegankelijk is in het lokaal
dienstencentrum? ....................................................................... 117

7.

Is een OCMW belastingplichtig voor de uitbating van een drankof eetgelegenheid in het lokaal dienstencentrum die slechts voor
een beperkte doelgroep toegankelijk is? ........................................ 118

8.

Is een OCMW belastingplichtig wanneer het (ingevolge overcapaciteit in zijn eigen keuken) maaltijden verkoopt tegen kostprijs
aan een ander OCMW dat deze maaltijden aan zijn eigen klanten gaat verkopen? ...................................................................... 119

9.

Is een OCMW belastingplichtig voor het tegen kostprijs aan huis
leveren van maaltijden bij ouderen en hulpbehoevenden? .............. 120

10. Is een OCMW belastingplichtig voor het tegen kostprijs leveren
van maaltijden aan leerlingen, onderwijzend personeel en directieleden van instellingen wier onderwijsprestaties bestaande uit
school- of universitair onderwijs van de belasting zijn vrijgesteld
overeenkomstig artikel 44, § 2, 4°, a), van het Btw-Wetboek? 	������ 120
11. Is een gemeente belastingplichtig voor het ter beschikking stellen
van staanplaatsen op markten tegen betaling van een staangeld
zoals vastgesteld door de gemeenteraad en dat meestal wordt
bepaald in functie van de gebruikte oppervlakte? .......................... 121
12. Is een gemeente belastingplichtig voor de verkoop – onder bezwarende titel – van papieren toeristische brochures met bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes, toeristische boeken over de eigen gemeente, ...? ....................................................................... 121
13. Is een gemeente belastingplichtig wanneer zij binnen het kader
van haar reglementerings- en beheersbevoegdheid zelf instaat
voor het ophalen van huishoudelijk afval aan huis? Is zij belas-

7

Economische activiteiten van openbare besturen en hun btw-regime

tingplichtig voor de verkoop van huisvuilzakken aan haar bewoners? .......................................................................................... 122
14. Is een gemeente belastingplichtig voor het aanbieden van parkeerplaatsen op de openbare weg tegen betaling van een retributie dan wel voor de exploitatie van een niet op de openbare
weg gelegen parkeergelegenheid (bv. ondergrondse parking)? 	������ 123
15. Verschilt het antwoord op vraag 14 wanneer de gemeente het
innen van retributies dan wel het beheer van de exploitatie van
parkeerplaatsen al dan niet op de openbare weg toevertrouwt
aan een derde? ........................................................................... 124
16. Is een gemeente of OCMW belastingplichtig voor de verkoop
van hout afkomstig uit houtkap? ................................................. 124
17. Is een gemeente belastingplichtig voor bepaalde werken in onroerende staat ten behoeve van haar inwoners, zoals de herstelling onder bezwarende titel van een private oprit of het aansluiten van een gebouw op het openbaar rioleringsnetwerk? ............... 125
18. Is er btw verschuldigd wanneer het gemeentepersoneel de gevel
van het gemeentehuis reinigt? ...................................................... 126
19. Is een gemeente belastingplichtig voor de verhuur van materiaal? 126
20. Is een gemeente belastingplichtig voor de organisatie van culturele voorstellingen waarbij ook brochures of programmaboekjes over die voorstellingen aan de toeschouwers te koop worden
aangeboden? .............................................................................. 127
21. Is een gemeente belastingplichtig voor de verkoop van pluimvee
of plantgoed? ............................................................................. 128
22. Is een gemeente belastingplichtig voor het onder bezwarende titel verlenen van rechten op de exploitatie van een cafetaria? .......... 128
23. Is een gemeente of een OCMW belastingplichtig voor de terbeschikkingstelling van personeel onder bezwarende titel aan een
ander publiekrechtelijk lichaam? .................................................. 129
24. Is een gemeente (respectievelijk een OCMW) belastingplichtig
voor het verrichten van leveringen van goederen en diensten onder bezwarende titel aan het eigen OCMW (respectievelijk de eigen gemeente)? ........................................................................... 130
Hoofdstuk 11. Werk in onroerende staat door openbare besturen .......................................................................

131

1.

131

8

Zelf verricht werk in onroerende staat (art. 19, § 2, 1° WBTW).

Inhoud

2.

Werk in onroerende staat dat door een publiekrechtelijk lichaam
met eigen personeel wordt verricht voor de doeleinden van zijn
economische activiteit wordt gelijkgesteld met een belastbare
handeling (art. 19, § 2, eerste lid, 1°, WBTW)..........................

132

3.

Voldoening van de verschuldigde btw door gemengde en
gedeeltelijke belastingplichtigen................................................

137

4.

Verlegging van de heffing is de regel..........................................

138

Hoofdstuk 12. DBFM-contracten als toepassing van PPS..............

143

1.

Wat is DBFM?.........................................................................

143

2.

Toepassing: een levering van een gebouw of het verrichten van
werk in onroerende staat?........................................................

143

Hoofdstuk 13. De facturering van subsidies en de uitoefening van
het recht op aftrek ................................................

155

1.

Algemene aspecten van subsidies..............................................

155

2.

Bijzondere aspecten van subsidies.............................................

156

Hoofdstuk 14. Het recht op aftrek voor vzw’s en autonome gemeentebedrijven ...................................................

165

1.

Recht op aftrek en instellingen met of zonder winstoogmerk......

165

2.

Winst(uitkerings)oogmerk........................................................

168

Hoofdstuk 15. De doorfacturering van kosten..............................

173

1.

De commissionairsfictie bij doorfacturering van kosten: de Nekkerhal-case..............................................................................

173

2.

Doorfacturering door gedeeltelijke btw-belastingplichtigen: mét
of zonder btw?........................................................................

179

Hoofdstuk 16. Legaliteitsbeginsel versus vertrouwensbeginsel: de
toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur inzake btw....................................................

187

Hoofdstuk 17. De kostendelende vereniging als optimalisering ....

191

1.

Principes.................................................................................

191

2.

Exclusieve dienstverlening versus beheersoverdracht bij intergemeentelijke samenwerking: vrijgesteld of niet?...........................

197

9

Economische activiteiten van openbare besturen en hun btw-regime

Hoofdstuk 18. Het recht op aftrek – toepassing van het werkelijk
gebruik..................................................................

201

1.

Recht op aftrek – werkelijk gebruik............................................

201

2.

Historisch recht op aftrek ........................................................

204

10

