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Geachte Mevrouw Chrispeels 

 

 

Op vraag van de Federale Overheidsdienst Financiën onderzoekt de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers (HRV) of vzw's die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, een beroep 

kunnen doen op vrijwilligers. 

 

Momenteel mogen alleen verenigingen die onder de rechtspersonenbelasting vallen, een 

beroep doen op vrijwilligers die een kostenvergoeding ontvangen. Dit criterium dateert van 

vóór de goedkeuring van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 2005 en is nooit 

gewijzigd. 

 

Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het 

ontbreken van een winstoogmerk niet langer een criterium voor het definiëren van de VZW’s.  

Een vereniging kan dus onbeperkt "commerciële" of "winstgevende" activiteiten ontplooien 

met het oog op het genereren van middelen om haar belangeloos doel te dienen. 

 

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal tot gevolg hebben dat het aantal 

VZW’s dat onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en het aantal "grensgevallen" 

zullen toenemen.  Zullen de VZW’s die besluiten hun winstgevende activiteiten uit te breiden, 

hun vrijwilligerswerk moeten opgeven, terwijl de vruchten van deze winstgevende activiteiten 

volledig zullen worden besteed aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel?  

 

Het tot dusver gehanteerde fiscaal criterium is te restrictief en stemt niet overeen met de 

realiteit op het terrein. Zo hebben veel sportcentra, die als autonome lokale overheden 

worden beheerd, regelmatig commerciële activiteiten. Hetzelfde geldt voor culturele centra. 

 

De HRV herinnert eraan dat de wet betreffende de rechten van vrijwilligers voorrang heeft op 

de fiscale omzendbrief. 

 



  2. 

De HRV pleit er daarom voor dat VZW’s, of zij nu onderworpen zijn aan de rechtspersonen- of 

de vennootschapsbelasting, een beroep kunnen doen op vrijwilligers (met al dan niet een 

kostenvergoeding).  

 

 

Met de meeste hoogachting,   

 

 

 

De Voorzitter, 

 

Bernard HUBIEN 

 

 

De Secretaris, 

 

Christian DEKEYSER 

 

 


