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Geachte, 

In hetgeen wat volgt vindt u een eerste versie voor discussiedoeleinden van onze theoretische toelichting met 
betrekking tot de btw-aspecten en gevolgen die relevant zijn wanneer bepaalde entiteiten ofwel worden 
verzelfstandigd wanneer zij zich binnen de Vlaamse Overheid bevinden, of wanneer reeds verzelfstandigde entiteiten 
opnieuw binnen de rechtspersoon van de Vlaamse Overheid worden ingekanteld. 

Deze memo sluit aan bij de bestaande Powerpoint presentatie die u reeds bezorgd werd, en heeft als doel een 
uitgebreider en genuanceerder beeld te geven van de btw-implicaties en gevolgen die relevant zijn bij de 
voorliggende opdracht. Deze memo moet dan ook samen met de aangeleverde presentatie gelezen te worden. 

Tevens zal er nog een Excel-bestand worden bezorgd waarin op de lijst van entiteiten de vermelde criteria voor 
verzelfstandiging worden toegepast. 

Onze bevindingen zijn gebaseerd op de aan ons overhandigde informatie. Indien bepaalde stukken ons niet werden 

overhandigd, werd daar geen rekening mee gehouden. 

Er werd bovendien enkel rekening gehouden met de op dit moment geldende Belgische wetgeving alsmede met de 

door ons gekende interpretatie die eraan wordt gegeven ingevolge Europese en Belgische rechtspraak en 

administratieve standpunten. 

Mocht u onjuiste feitelijke gegevens aantreffen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen zodat wij de nodige 

aanpassingen kunnen doorvoeren aan deze presentatie. 
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1. Theoretische achtergrond 

Vooraleer de criteria te bespreken van welke bestaande entiteiten binnen de Vlaamse Overheid kunnen worden 
verzelfstandigd en welke entiteiten kunnen worden ingekanteld, is het cruciaal om enkele basis btw-begrippen 
verder toe te lichten. Zo zijn alleen leveringen van goederen en diensten verricht door ‘belastingplichtigen’ aan btw 
onderworpen. Ook kunnen btw-belastingplichtigen eveneens als enige van de btw-aftrek genieten. 

1.1. Het begrip ‘belastingplichtige’ voor btw-doeleinden 

Principieel vallen enkel handelingen die worden verricht door belastingplichtigen binnen het toepassingsgebied van 
btw. De definitie van ‘een belastingplichtige’ is voor btw-doeleinden echter zeer ruim en omvat (artikel 4 Wetboek 
btw) : 

• eenieder  

• die in de uitoefening van een economische activiteit  

• geregeld en zelfstandig,  

• met of zonder winstoogmerk,  

• hoofdzakelijk of aanvullend,  

• leveringen van goederen of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke 
plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. 

Eénmaal men kwalificeert als ‘btw-plichtig’ conform voorgaande definitie, zijn de gebruikelijke btw-regels van 
toepassing. Allerlei vragen dienen dan beantwoord te worden zoals van welk land is de btw-wetgeving van toepassing 
(plaats van de handeling), is er alsnog een btw-vrijstelling van toepassing, wat is het te hanteren btw-tarief, wie is de 
schuldenaar van btw, wanneer dient de verschuldigde btw afgedragen te worden aan de Staat, welk recht op aftrek 
van inkomende btw kan men uitoefenen, welke btw-verplichtingen dienen voldaan te worden, …  ? Het is in ieder 
geval niet zo dat btw-plicht automatisch leidt tot de afdracht van verschuldigde btw. Er zijn immers vrijstellingen 
voorzien in het Wetboek btw : 

• artikel 39 – 42 Wetboek btw : vrijstellingen voornamelijk gerelateerd aan het internationaal handelsverkeer 
van goederen en diensten of aan internationale instellingen (vrijstellingen die alsnog een recht op aftrek van 
inkomende btw garanderen op aankopen van goederen en diensten aangewend voor deze vrijgestelde 
activiteit) 

• artikel 44 Wetboek btw : vrijstellingen voornamelijk gerelateerd aan de sociale / culturele sector of aan de 
financiële / onroerend goed sector (vrijstellingen die principieel géén recht op aftrek van inkomende btw 
garanderen op aankopen van goederen en diensten aangewend voor deze vrijgestelde activiteit) 

Als uitzondering op deze algemene definitie bepaalt artikel 6 van het Wetboek btw echter dat publiekrechtelijke 
lichamen (‘openbare instellingen’) principieel niet worden aangemerkt als belastingplichtigen voor de handelingen 
die zij verrichten als overheid. Echter, indien (i) deze publiekrechtelijke lichamen ook handelingen zouden verrichten 
die kunnen leiden tot concurrentieverstoring van enige betekenis, of (ii) wanneer zij handelingen verrichten die niet 
van onbeduidende omvang zijn en die zijn opgenomen in een specifieke lijst, dan worden deze publiekrechtelijke 
lichamen voor deze handelingen toch als belastingplichtige voor btw-doeleinden beschouwd. 

Gelieve op te merken dat de analyse om na te gaan of een publiekrechtelijk lichaam al dan niet belastingplichtig is 
voor btw-doeleinden voor elke activiteit afzonderlijk dient te worden gemaakt. Bijgevolg kan het zijn dat een 
publiekrechtelijk lichaam slechts voor enkele specifieke activiteiten als een belastingplichtige wordt beschouwd, en 
dat de andere activiteiten buiten het toepassingsgebied van btw blijven. In dit geval spreekt men van een 
‘gedeeltelijke belastingplichtige’ of een ‘gedeeltelijke btw-plichtige’. 

In dit verband willen wij opmerken dat het al dan niet kwalificeren als een belastingplichtige voor btw-doeleinden 
geenszins een optioneel regime is. Indien zou blijken dat een publiekrechtelijk lichaam activiteiten verricht 
waarvoor zij wordt beschouwd als een btw-belastingplichtige, dan is dit publiekrechtelijk lichaam ook verplicht om 
alle gevolgen van deze btw-plicht te dragen. Indien de handelingen waarvoor het publiekrechtelijk lichaam toch 
als belastingplichtige wordt beschouwd onderworpen zouden zijn aan btw, dan is het publiekrechtelijk lichaam 
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bijgevolg ook verplicht om (onder meer) zich te registreren voor btw-doeleinden, en om btw aan te rekenen op 
deze handelingen (rekening houdende met de gebruikelijk btw-regelgeving). Daarnaast kan het publiekrechtelijk 
lichaam wanneer het belaste handelingen verricht ook een recht op aftrek uitoefenen van de btw die het heeft 
betaald op de kosten en investeringen aangewend voor deze btw-belaste activiteit. 

1.2. Wie wordt beschouwd als een publiekrechtelijk lichaam (‘openbare instelling’) voor de toepassing van de 
btw-regelgeving ? 

In het btw-wetboek worden expliciet de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de 
provincies, de agglomeraties en de gemeenten1 vernoemd als publiekrechtelijke lichamen. Daarnaast worden ook 
nog de ‘openbare instellingen’ vermeld. 

Om beschouwd te worden als een ‘openbare instelling’ dient cumulatief aan onderstaand voorwaarden te zijn 
voldaan2: 

• De instelling heeft een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de overheidsinstelling die haar heeft 
opgericht 

• De instelling is opgericht door een door een wet, een koninklijk of ministerieel besluit, een decreet of een 
verordening (oprichting bij wijze van stichting) 

• De instelling wordt opgericht met als doel bepaalde collectieve behoeften van algemeen belang te 
bevredigen 

• De instelling geniet een autonomie in de uitoefening van haar activiteiten en dit meer bepaald voor de 
organisatie en het beheer ervan 

• De betrokken instelling blijft in meer of mindere mate onderworpen aan diverse controles, waaronder het 
toezicht van de overheid 

1.3. Handelingen verricht als overheid 

Om te kwalificeren als handelingen die worden verricht “als overheid” dienen deze te worden verricht in het kader 
van het specifiek voor publiekrechtelijke lichamen geldende juridisch regime. Tot de specifieke opdracht van een 
publiekrechtelijk lichaam behoren zeker de handelingen die tot uiting komen in wilsdaden die aan particulieren 
worden opgelegd, in die zin dat zij er moeten aan gehoorzamen of indien zij niet gehoorzamen er toe worden 
gedwongen om er zich naar te schikken. Dit is het geval wanneer het verrichten van die handelingen het gebruik van 
overheidsprerogatieven impliceert. 

Handelingen verricht ‘als overheid’ omvatten echter een breder geheel dan enkel de werkzaamheden die behoren 
tot de fundamentele taken van het openbare gezag. In praktijk is het bijgevolg niet altijd eenvoudig om uit te maken 
of een publiekrechtelijk lichaam nu al dan niet handelt “als overheid”. Bijgevolg neemt de Belgische btw-administratie 
als uitgangspunt dat een publiekrechtelijk lichaam in België principieel steeds handelt als overheid buiten de btw-
sfeer, behalve in de volgende twee specifieke gevallen: 

• Een behandeling van het publiekrechtelijk lichaam als niet-belastingplichtige zou kunnen leiden tot 
concurrentieverstoring van enige betekenis 

• Het is één van de specifieke activiteiten (opgesomd in het Wetboek btw) waarvoor het publiekrechtelijk 
lichaam in elk geval als belastingplichtige wordt beschouwd indien deze activiteiten niet van onbeduidende 
omvang zijn. 

 
 

1 En hiermee gelijkgesteld ook de federaties van gemeenten, opgericht overeenkomstig de wet van 26 juli 1971 (randnummer 6 van 

Circulaire 42/2015 (E.T.125.567) van 17 december 2015) 
2 Randnummer 4 van Circulaire 42/2015 (E.T.125.567) van 17 december 2015 
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1.4. Concurrentieverstoring van enige betekenis 

Opdat een handeling die wordt gesteld door een publiekrechtelijk lichaam zou leiden tot concurrentieverstoring dient 
volgens de Belgische btw-administratie cumulatief aan volgende voorwaarden te zijn voldaan3: 

• de publiekrechtelijke lichamen verrichten dezelfde handelingen als andere economische operatoren, 
voornamelijk uit de privésector 

• het verrichten van deze handelingen leidt tot een reële of zelfs potentiële concurrentieverstoring van enige 
betekenis waarvan de behandeling als niet-belastingplichtige de oorzaak is 

• het betreft een reële of zelfs potentiële concurrentieverstoring in het nadeel van particuliere concurrenten 
dan wel een dergelijke concurrentieverstoring in het nadeel van betreffende publiekrechtelijke lichamen 

Ook voor handelingen die worden beoogd door de bepalingen van artikel 44 Wetboek btw (vrijgestelde handelingen 
zoals beschreven in punt 1.1) wordt er steeds aangenomen dat deze leiden tot concurrentieverstoring. Een 
publiekrechtelijk lichaam kan voor deze handelingen echter steeds weerleggen dat er sprake is van 
concurrentieverstoring door het indienen van een gemotiveerd verzoekschrift bij de btw-administratie waarin de 
afwezigheid van concurrentieverstoring aannemelijk wordt gemaakt. Ook al is er géén aanrekening van btw in geval 
van vrijgestelde handelingen voorzien in artikel 44 Wetboek btw, voor de integrale toepassing van de btw-regelgeving 
is het relevant om te weten of een overheid kwalificeert als ‘niet btw-plichtige rechtspersoon’ of als ‘vrijgestelde btw-
plichtige zonder recht op aftrek’ indien de enige concurrentieverstorende handelingen die de overheid stelt vallen 
onder artikel 44 Wetboek btw.  

Om te bepalen of de concurrentieverstoring van enige betekenis is wordt er door de Belgische btw-administratie 
aangenomen dat er ten aanzien van een bepaalde werkzaamheid géén concurrentieverstoring van enige betekenis 
is indien de omzet van een economische activiteit het bedrag van 25.000 EUR niet overschrijdt. Deze drempel dient 
te worden beschouwd voor elke activiteit individueel en op jaarbasis. 

1.5. Specifieke handelingen die niet van onbeduidende omvang zijn 

Voor volgende limitatieve lijst van handelingen worden publiekrechtelijke lichamen steeds als belastingplichtige 
beschouwd voor btw-doeleinden, indien ze niet van onbeduidende omvang zijn: 

• Telecommunicatiediensten 

• Levering en voorziening van water, gas elektriciteit en stoom 

• Goederen- en personenvervoer 

• Levering van goederen/verrichten van diensten in kader exploitatie havens, bevaarbare wateren en 
vlieghavens 

• Levering van nieuwe goederen geproduceerd voor verkoop 

• Handelingen van landbouwinterventiebureaus m.b.t. landbouwproducten, op grond van verordeningen 
houdende een gemeenschappelijke marktordening voor deze producten 

• Exploitatie commerciële beurzen en tentoonstellingen 

• Exploitatie en verlenen rechten op exploitatie van parkeergelegenheid, opslagplaats en/of kampeerterrein 

• Werkzaamheden inzake reclame 

• Diensten van reisbureaus 

• Levering van goederen/verrichten van diensten door bedrijfskantines, bedrijfswinkels, coöperaties en 
soortgelijke inrichtingen 

• Leveringen van goederen/verrichten van diensten door radio- en televisieomroepdiensten 

Door de Belgische btw-administratie wordt aangenomen dat een bepaalde werkzaamheid van onbeduidende 
omvang is indien de omzet van een economische activiteit het bedrag van 25.000 EUR niet overschrijdt. Deze drempel 
dient ook hier te worden beschouwd voor elke activiteit individueel en op jaarbasis. 

 
 

3 Randnummer 15 van Circulaire 42/2015 (E.T.125.567) van 17 december 2015 
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1.6. Handelingen binnen dezelfde rechtspersoon 

Voor de volledigheid : Interne handelingen die binnen dezelfde rechtspersoon worden verricht (bijvoorbeeld tussen 
twee entiteiten binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’) blijven principieel buiten het 
toepassingsgebied van btw.  

Het wetboek btw voorziet een aantal handelingen die worden ‘gelijkgeschakeld’ met leveringen van goederen of 
dienstverrichtingen onderworpen aan btw. Bijvoorbeeld : Met een dienst verricht onder bezwarende titel wordt 
gelijkgesteld de uitvoering door een btw-plichtige van een werk in onroerende staat (andere dan herstellings-, 
onderhouds- en reinigingswerk) voor de doeleinden van zijn economische activiteit, wanneer, ingeval dergelijk werk 
wordt verricht door een andere btw-plichtige, hij geen volledig recht op aftrek van de btw zou hebben. 

Gezien deze nota een meer algemene leidraad is, wordt op deze specifieke technische uitzonderingen niet verder 
ingegaan.  
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1.7. Samenvattende tabel btw-kwalificatie 

De btw-regels die van toepassing zijn op publiekrechtelijke lichamen worden samengevat in onderstaande tabel. 
Zoals reeds gesteld dient deze analyse voor elke activiteit afzonderlijk te gebeuren. 

 Concurrentie-
verstoring ? 

Jaarlijkse omzet 
werkzaamheid ? 

Hoedanigheid 

Interne handelingen4 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet-belastingplichtige 

Handelingen als overheid Niet van toepassing Niet van toepassing Niet-belastingplichtige 

Specifieke werkzaamheden 
(artikel 6 derde lid W.btw) 

Niet van toepassing 

< of = 25.000 EUR Niet-belastingplichtige 

> 25.000 EUR 
Belastingplichtige met 
recht op aftrek 

Artikel 44 W.btw vrijgestelde 
handelingen 

Ja 

< of = 25.000 EUR Niet-belastingplichtige 

> 25.000 EUR 
Vrijgestelde 
belastingplichtige 
zonder recht op aftrek 

Andere werkzaamheden 

Neen Niet van toepassing Niet-belastingplichtige 

Ja 
 

< of = 25.000 EUR Niet-belastingplichtige 

> 25.000 EUR 

Belastingplichtige met 
recht op aftrek (Lokale 
btw-dienst beslist, al dan 
niet na afstemming de 
met centrale diensten) 
aan de hand van. 
feitelijke elementen 

1.8. Gevolgen statuut ‘btw-plichtige met recht op aftrek’ 

De basisimplicatie is de aanrekening en afdracht van (Belgische) btw, rekening houdende met de integrale 
(gebruikelijke) btw-regels (bvb. toepassing van btw-vrijstellingen voorzien in artikel 39 – 42 Wetboek btw is nog 
steeds mogelijk). 

Dergelijke btw-plichtigen worden nog geconfronteerd met allerlei verplichtingen, zoals :  

- Het indienen van een periodieke btw-aangifte 

 
 

4 Zie punt 1.6 voor de toelichting in verband met zeer specifieke uitzonderingen voorzien in het Wetboek btw 
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- Het voeren van een btw-boekhouding  

- Het uitreiken van btw-conforme facturen (voor hun btw-handelingen) 

- … 

Dergelijke btw-plichtige kan uiteraard genieten van een (gedeeltelijk) recht op aftrek van btw op kosten en 
investeringen gedaan om de btw-activiteit te voeren.  

2. Btw-statuut rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ 

2.1. Rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’. 

Specifiek voor de ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ kan gesteld worden dat alle entiteiten die ressorteren 
onder de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ krachtens artikel 6 van het btw-wetboek worden 
beschouwd als een ‘openbare instelling’ voor btw-doeleinden. Hieronder vallen dus ook de Diensten met Afzonderlijk 
Beheer (hierna “DAB”) en de Intern Verzelfstandigde Agentschappen (hierna “IVA”) zonder rechtspersoonlijkheid van 
‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’. 

Dit heeft tot gevolg dat de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ (inclusief DAB’s en IVA’s zonder 
rechtspersoonlijkheid) principieel niet btw-plichtig is voor de handelingen die het als overheid verricht.  

Op heden is de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ geregistreerd in de Kruispuntbank 
Ondernemingen onder het individueel nummer 0316.380.841 en met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88, bus 
50 te 1000 Brussel. Zij is eveneens gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0316.380.841, voor het 
indienen van een bijzondere btw-aangifte (op kwartaalbasis) louter met betrekking tot de afdracht van Belgische btw 
op het intracommunautair verwerven (aankopen) van goederen of voor het ontvangen van (bepaalde) diensten die 
worden verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige. De ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ 
hebben voor hun handelingen géén recht op aftrek van btw voor gedane kosten / investeringen. 

Wij dienen er op te wijzen dat het heden niet uit te sluiten is dat de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap’ alsnog effectief btw-belaste handelingen verricht.  

Mocht de rechtspersoon alsnog btw-belaste handelingen stellen, dan zal in principe de volledige rechtspersoon 
‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ voor deze activiteiten worden beschouwd als een gedeeltelijke btw-
plichtige en verplicht zijn (gewone) periodieke btw-aangiftes in te dienen, tenzij deze activiteiten worden 
verzelfstandigd (zie infra). Zoals hierboven reeds vermeld is deze btw-plicht geen optioneel regime. 

2.2. Overige entiteiten binnen de scope van deze opdracht 

Wat de entiteiten betreft die niet tot de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ behoren, dient 
vooreerst te worden nagegaan of deze entiteiten voor btw-doeleinden worden beschouwd als een ‘openbare 
instelling’ (en dus slechts voor specifieke handelingen kunnen worden beschouwd als btw-belastingplichtige) dan wel 
als een ‘gewone’ belastingplichtige (die principieel alle handelingen aan btw dient te onderwerpen indien zij niet 
kunnen worden vrijgesteld). 
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Juridisch kader :   

Publiekrechtelijk lichaam 5 Te bepalen op basis van specifieke 
omstandigheden 

Gewone belastingplichtige 

• Eigen Vermogen 

• DAB (deel van 
rechtspersoon Ministeries 
van de Vlaamse 
Gemeenschap) 

• IVA zonder 
rechtspersoonlijkheid 
(deel van rechtspersoon 
Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap) 

• IVA met 
rechtspersoonlijkheid 

• … 

• EVA van publiek recht • EVA van privaat recht 

• NV van publiek recht 

• VZW 

• … 

3. Verzelfstandiging / inkanteling van entiteiten 

3.1. Definitie en vormen van verzelfstandiging 

Onder het verzelfstandigen van entiteiten wordt voor het bepalen van de btw-impact begrepen dat bepaalde 
afdelingen / activiteiten / entiteiten die zich op heden bevinden binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap’ op een ‘zelfstandige basis’ verdergezet worden. 

Zoals hierna wordt toegelicht zijn er verschillende vormen van verzelfstandiging mogelijk. Zo kan er al sprake zijn van 
‘verzelfstandiging’ door het afbakenen van een specifieke activiteit binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap’. Bij de meest vergevorderde vorm van verzelfstandiging zal er sprake zijn van het oprichten 
van een nieuwe rechtspersoon, waarin de (deel)activiteit wordt ingebracht. Tussen deze twee uitersten van 
verzelfstandiging bevinden zich echter nog (mogelijke) tussenvormen. Indien de Vlaamse Overheid zou beslissen om 
te verzelfstandigen kan er bijgevolg steeds gezocht worden naar de meest passende vorm van verzelfstandiging die 
aan alle wensen en behoeften van de Vlaamse Overheid voldoet. 

3.1.1. Interne verzelfstandiging 

Bij een interne verzelfstandiging wordt er geen afzonderlijke rechtspersoon opgericht om de entiteit te 
verzelfstandigen. De betrokken afdeling / activiteit / entiteit wordt echter binnen de bestaande rechtspersoon 
‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ duidelijk afgezonderd. 

Om interne verzelfstandiging mogelijk te maken moet de betrokken afdeling / activiteit / entiteit echter cumulatief 
aan de volgende voorwaarden voldoen6: 

• Deze kan duidelijk afgebakend worden binnen de Ministeries van de Vlaamse Overheid 

• Deze heeft een eigen administratief bestuur 

• Het beschikt over een budgettaire en financiële autonomie 

 
 

5 Als uitgangsprincipe, elk individuele casus te verifiëren 
6 Punt 4.2.3.2.7 van Circulaire 2020/C/50 betreffende het btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen 

dd. 02.04.2020 
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• De betrokken afdeling voert een onderscheiden boekhouding 

Met betrekking tot de ‘Interne verzelfstandiging’ dient nog opgemerkt te worden dat iedere intern verzelfstandigde 
afdeling in elk geval zal kwalificeren als een ‘openbare instelling’ voor btw-doeleinden.  

3.1.2. Externe verzelfstandiging 

In tegenstelling tot de interne verzelfstandiging, zal bij de externe verzelfstandiging wel telkens een afzonderlijke 
rechtspersoon / entiteit worden opgericht om de verzelfstandige activiteit in onder te brengen. Deze entiteit kan 
mogelijks wel nog binnen de ‘diensten van de Vlaamse Overheid’ of binnen ‘de begroting’ vallen. 

In tegenstelling tot de interne verzelfstandiging kan een nieuwe entiteit voor btw-doeleinden kwalificeren als een 
‘openbare instelling’ (artikel 6 Wetboek btw van toepassing) of een ‘gewone’ belastingplichtige (artikel 4 Wetboek 
btw van toepassing), afhankelijk van de rechtsvorm van de nieuwe entiteit en het toetsen van de voorwaarden zoals 
beschreven in punt 1.2.  

Belangrijk : In het geval van externe verzelfstandiging moet er bijgevolg steeds worden nagegaan wat het exacte 
btw-statuut is, om de correcte btw-gevolgen te kunnen inschatten.  

3.2. Overwegingen die voor verzelfstandiging kunnen pleiten (of omgekeerd) 

3.2.1. Vermijden btw-verplichtingen voor de volledige rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap’  

Wanneer een entiteit die zich binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ bevindt een 
handeling uitoefent die onderworpen is aan btw (rekening houdend met de specifieke regelgeving voor ‘openbare 
instellingen’) dan zal principieel de volledige rechtspersoon van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap zich 
moeten registreren voor btw-doeleinden (als ‘gedeeltelijke btw-plichtige’). 

Wanneer een dergelijke entiteit echter wordt verzelfstandigd (intern dan wel extern) in een aparte btw-
belastingplichtige en aldus (btw-technisch) wordt afgezonderd van de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap’, dan zal enkel deze aparte entiteit dienen te registreren voor btw-doeleinden. Bijgevolg zijn de 
gevolgen van de btw-belastingplicht dan ook enkel van toepassing op deze aparte entiteit. 

3.2.2. Genereren van btw-aftrek op kosten en investeringen 

Zoals hierboven reeds uiteengezet blijven ‘openbare instellingen’ principieel voor hun activiteiten buiten het 
toepassingsgebied van btw. Dit in tegenstelling tot ‘gewone’ belastingplichtigen waarvoor in principe alle 
handelingen zich situeren binnen de btw-sfeer.  

In bepaalde gevallen kan het dus voordelig zijn om via een externe verzelfstandiging over te schakelen van het statuut 
van ‘openbare instelling’ naar het statuut van een ‘gewone’ belastingplichtige. Door op deze manier bepaalde 
handelingen binnen het toepassingsgebied van btw te brengen, dient er op de uitgaande handelingen btw te worden 
aangerekend. Anderzijds kan hierdoor ook een recht op aftrek worden gegenereerd op de kosten en investeringen 
die betrekking hebben op deze uitgaande handelingen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden (grootte van 
btw-bedrag op kosten en investeringen, mogelijkheid tot aftrek van aangerekende btw door afnemers, etc.) kan het 
onderwerpen van activiteiten aan btw bijgevolg toch voordelig zijn. 

3.2.3. Het btw-statuut van de afnemers 

Indien de afnemers van de handelingen enkel of voornamelijk andere entiteiten zijn binnen de rechtspersoon  
‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ dan blijft deze activiteit op dit moment principieel buiten het 
toepassingsgebied van btw. Het verzelfstandigen van een entiteit zou dan ook tot gevolg hebben dat de handelingen 
principieel aan btw dienen te worden onderworpen. Op deze manier zouden de btw op de kosten en investeringen 
met betrekking tot deze handelingen (gedeeltelijk) kunnen worden gerecupereerd, maar zou er anderzijds aan de 
Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap btw dienen te worden aangerekend die voor hen niet aftrekbaar is. 

De verzelfstandiging van entiteiten die (voornamelijk) handelingen verrichten voor andere entiteiten binnen de 
rechtspersoon van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap is vanuit btw-oogpunt dus enkel voordelig in het 
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geval dat de te recupereren btw op de kosten en investeringen met betrekking tot deze handelingen hoger is dan de 
btw die wordt aangerekend aan de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap. 

Wanneer de afnemers ‘externen’ zijn (i.e. geen entiteiten binnen de rechtspersoon Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap) dient in eerste instantie nagegaan te worden of een gegeven entiteit binnen de rechtspersoon van de 
Vlaamse overheid niet reeds de facto btw-belaste handelingen stelt. Een entiteit die nog geen btw-handelingen stelt, 
maar door het aannemen van een aparte rechtspersoonlijkheid alsnog btw-handelingen stelt, kan dan voordelig zijn 
zeker indien de externe afnemers (derden) de aangerekende btw kunnen recupereren.  

3.3. Criteria toegepast op potentieel te verzelfstandigen entiteiten 

Op basis van bovenstaande overwegingen zijn wij tot een lijst gekomen van entiteiten van de Vlaamse Overheid 
waarvoor omwille van btw-technische redenen kan overwogen worden om deze te gaan verzelfstandigen. Deze lijst 
werd in bijlage toegevoegd. 

Gelieve op te merken dat deze lijst van criteria van algemene aard is en bijgevolg slechts een eerste indicatie geeft 
met betrekking tot de gevolgen van verzelfstandiging. Wij willen dan ook benadrukken dat elk geval individueel in 
detail dient te worden onderzocht om te bepalen of verzelfstandiging (en welke vorm van verzelfstandiging) werkelijk 
voordelig zou zijn. 

3.4. Overwegingen die voor inkanteling kunnen pleiten (of omgekeerd) 

3.4.1. Vermijden van btw-kost op handelingen verricht voor de entiteiten binnen de rechtspersoon  
‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ 

Zoals hierboven reeds werd uiteengezet blijven de handelingen die worden verricht binnen eenzelfde 
belastingplichtige principieel buiten het toepassingsgebied van btw. Indien er extern verzelfstandige entiteiten zijn 
die enkel of voornamelijk handelingen verrichten die onderworpen zijn aan btw voor entiteiten binnen de 
rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’, kan het voordelig zijn om deze entiteiten te gaan 
inkantelen in de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’. 

3.4.2. Vermijden uitoefenen van btw-belaste activiteiten 

Verzelfstandigde entiteiten die kwalificeren als een ‘gewone’ belastingplichtige (en dus niet als een ‘openbare 
instelling’) zijn principieel voor alle handelingen onderworpen aan btw. Een inkanteling kan het aantal btw-
activiteiten aldus reduceren, wat de aanrekening van niet-aftrekbare btw aan afnemers kan reduceren.  

3.5. Overige overwegingen 

Uiteraard zijn er naast de btw-technische criteria ook nog talloze andere criteria die in rekening dienen te worden 
gebracht om te bepalen of het voordelig is om over te gaan tot verzelfstandiging. Wij denken hierbij aan de gevolgen 
voor de personeelskost, politiek/strategische overwegingen, financiering van de activiteiten, etc.).Zowel bij de 
externe verzelfstandiging als bij de inkanteling van extern verzelfstandigde entiteiten dient er bijvoorbeeld rekening 
te worden gehouden met de personeelskost. Wat betreft het statutair personeel begrijpen wij immers dat de 
weerslag van de aanwervingskost tussen de 37% en 40% hoger ligt indien het een extern verzelfstandigde entiteit 
betreft7, dan bij de entiteiten die vallen binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’8.  

 
 

7 Zoals bijvoorbeeld eigen vermogen INBO, BLOSO, SYNTRA Vlaanderen, VAPH, OVAM, VMW, DS, WenZ, VDAB, VLM, VHM, K&G, 

VMM, UZ, OPZ en VIZO 
8 Bron: Document “20200803_085471_wervingskost01022021.xls” via 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost 
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4. Tussenvormen 

Naast de vormen van verzelfstandiging en inkanteling waarbij een volledige entiteit wordt verzelfstandigd, dan wel 
ingekanteld, bestaan er ook talloze ‘tussenvormen’. 

Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde entiteit wordt verzelfstandigd, maar (een deel van) het personeel binnen de 
Vlaamse Overheid blijft en gedetacheerd wordt naar de nieuw opgerichte entiteit (bijvoorbeeld tegen doorrekening 
van de loonkost) ontstaat er een nieuwe inkomst in hoofde van de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap’. De btw-kwalificatie van deze inkomst dient geanalyseerd te worden en kan mogelijks leiden tot een 
btw-plicht van de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’. 

Indien er eventueel zou worden nagedacht over tussenvormen dient er steeds specifiek voor de situatie te worden 
nagegaan of er eventuele btw-gevolgen zijn. 

5. Conclusie 

De rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ kwalificeert voor btw-doeleinden als een 
publiekrechtelijk lichaam, waardoor het slechts voor bepaalde handelingen zal worden beschouwd als een btw-
belastingplichtige: 

• Handelingen die leiden tot concurrentieverstoring van enige betekenis 

• Een specifieke lijst van handelingen, indien deze niet van onbeduidende omvang zijn 

Het al dan niet toepassen van btw op de handelingen waarvoor zij worden beschouwd als belastingplichtige is echter 
geen optioneel stelsel. Mocht de rechtspersoon alsnog btw-belaste handelingen stellen, dan zal in principe de 
volledige rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ voor deze activiteiten worden beschouwd als 
een gedeeltelijke btw-plichtige en verplicht zijn (gewone) periodieke btw-aangiftes in te dienen, tenzij deze 
activiteiten worden verzelfstandigd. 

Voor btw-doeleinden dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee vormen van verzelfstandiging: 

• interne verzelfstandiging: de entiteit wordt verzelfstandigd binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap’ 

• externe verzelfstandiging: de entiteit wordt verzelfstandigd buiten de rechtspersoon ‘Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap’ (maar mogelijks binnen de diensten van de Vlaamse Overheid) 

Overwegingen die voor verzelfstandiging kunnen pleiten (of omgekeerd) zijn: 

• Vermijden btw-verplichtingen voor de volledige rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ 

• Genereren van btw-aftrek op kosten en investeringen 

• Het btw-statuut van de afnemers (hebben deze afnemers btw-aftrek of niet) 

Op basis van deze algemene opsomming van overwegingen werd een lijst bekomen van entiteiten die om btw-
technische redenen mogelijks in aanmerking komen voor verzelfstandiging. Gelieve op te merken dat deze lijst van 
slechts een eerste indicatie geeft met betrekking tot de gevolgen van verzelfstandiging.  

Overwegingen die dan weer voor inkanteling kunnen pleiten (of omgekeerd) zijn: 

• Vermijden van btw-kost op handelingen verricht voor de entiteiten binnen de rechtspersoon  ‘Ministeries 

van de Vlaamse Gemeenschap’ 

• Vermijden uitoefenen van btw-belaste activiteiten 

Daarnaast willen wij er op wijzen dat er naast de bovengenoemde overwegingen voor btw-technische redenen ook 
steeds rekening dient te worden gehouden met andere relevante criteria die niet binnen de scope van onze oefening 
vallen.  
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Wij willen dan ook benadrukken dat elk geval steeds individueel in detail dient te worden onderzocht om te bepalen 
of verzelfstandiging (en welke vorm van verzelfstandiging) / inkanteling werkelijk voordelig zou zijn. 

 

Mocht u hier nog verdere vragen over hebben kunt u ons uiteraard steeds contacteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joris Rasschaert       Joris Haers 
Senior director       Manager 

 


