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DEEL 1 JURIDISCHE INVULLING VAN EEN SPORTCLUB TENNIS EN / OF PADEL MET FISCALE AANDACHTSPUNTEN

TERREINEN
Controle terrein gelegen in sport- en recreatiezone

Bestemming RUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) controleren

EIGENAAR

Gemeente

Private eigendom

Meest voorkomende casus

Minder gebruikelijk
Familiaal bezit of via aankoop

Overdracht zakelijk recht

Aankoop of inbreng in vennootschap

Erfpacht / Opstal meestal aan vzw

(meestal CVBA / BVBA / NV)

Kerngegevens zakelijke rechten ( wetgeving van 10 jan 1824)
ERFPACHT

(onroerende goederen )

OPSTAL ( onroerend en roerend )

Minimum 27 jaar ( korter her kwalificatie naar huur )

Geen minimumduur maar verjaartermijn 15 jaar BTW best
respecteren

Maximum 99 jaar ( zo niet wettelijk beperkt tot 99 jaar )

Maximum 50 jaar ( kan nog hernieuwd worden)

Registratierecht 2% op samengevoegde canons (zie huurrecht)

Opgelet omschrijving – laat u begeleiden bij
opstellen contract – idem registratierecht erfpacht

Steeds bezwarend – dus betaling vergoeding (“canon”) verplicht

Suppletief recht dus keuze al dan niet bezwaard met canon

Grondeigenaar / erfpachtgever verwerft op het einde van de
looptijd de opgetrokken gebouwen en inrichting om niet

Grondeigenaar / opstalgever verwerft op het einde van de
looptijd de opgetrokken gebouwen mits betaling van de ‘waarde’;
in bepaalde gevallen kan het gaan om “boekwaarde” ipv de
marktwaarde (laat u ter zake fiscaal/juridische begeleiden, want de
fiscus zal niet zonder meer het contract respecteren  gevolg
risico op taxatie meerwaarde bij de opstalgever en risico
toekenning goedgunstig voordeel door de opstalhouder

Bij de meeste sportclubs met enkel outdoor tennis / padel terreinen en een cafetaria treffen we meestal structuuropbouw via de
rechtspersoon ‘VZW’ aan. De VZW gaat dan de infrastructuur aanleggen en de sportclub uitbaten na verkrijging van een van de
bovenvermelde zakelijke rechten van de gemeente.

De club - vzw is onderworpen aan de btw-wetgeving en wordt dan gewoonlijk geconfronteerd
met statuut gemengde btw-plichtige (zowel belaste als vrijgestelde omzet).
• In de mate dat de belastebare inkomsten onder de 25.000 euro grens blijven kan nog een
beroep worden gedaan op de btw-vrijstellingsregelingsregeling voor kleine ondernemingen
(met uitzondering van horeca-verrichtingen die vallen onder GKS systeem en ondernemingen
die geregeld dergelijke diensten verrichten zijn uitgesloten van deze vrijstellingsregeling).
• Vrijstelling van btw voor exploitatie sportinrichting door instelling zonder winstoogmerk. Art.
44 §2, 3° W.BTW voorziet in een vrijstelling voor:
- de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor
lichamelijke opvoeding aan personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport
doen,
- wanneer die exploitanten en inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk
hebben en
- zij de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot dekking
van de kosten ervan;
• In dat geval: btw-vrijstelling ook bij terbeschikkingstelling sportinrichting voor lichamelijke
opvoeding / sportopleiding /sportonderwijs / sportlessen / occasionele evenementen …
• Dus deze vrijstelling is niet van toepassing in commerciële vennootschappen die van hun
aard en maatschappelijk doel uit uiteraard winstoogmerk hebben (op ‘verlenen van recht op
toegang tot sportinfrastructuur’: verlaagd tarief van 6%)

Het gemengde btw-statuut ontstaat door verschillende soorten inkomsten:
VZW stuctuur ( sportclub)
OPGELET FEITENKWESTIE ( jur vzw vorm alleen is niet voldoende)

Commerciële Vennootschappen
BVBA/CVBA/NV

LOUTER KOSTENDEKKEND ( reëel ZONDER WINSTOOGMERK)

Gebruik van sportpleinen
Lidgelden / ledenbijdragen

vrij van btw
vrij van btw

verlaagd tarief 6% BTW
met btw – ook verlaagd tarief 6% indien lidgeld

Opgelet bijkomende diensten in lidgeld vervat dus
bv indien in lidgeld ook sportkledij club inbegrepen is

wel met btw

louter betrekking heeft op ter beschikking stelling infrastructuur

Sportkampen en lessen

grijze zone

onderworpen aan BTW 21% ( diensten)

Trainers in ondergeschikt verband vrijgesteld van btw
Zelfstandige trainers onderworpen aan btw
VZW louter opgericht voor geven sportlessen bv tennisacademie – vrij van btw
Vzw geeft sportles in opdracht andere vzw – onderworpen aan BTW
Sportkampen/ kinderopvang erkenning FOD in principe / of gemeente zoniet geen vrijstelling
( jeugd – sociale instelling met subsidies of gemeentesubsidies dus erkenning door publiekrechtelijk lichaam)

Inkomsten publiciteit en sponsoring

btw 21 %

met btw 21 %

Inkomsten tornooien

deelname: vrij van btw

met btw

uitzondering: inkomgelden publiek e.a.
inkomsten: reclame, sponsoring,
dranken, merchandising, etc.
steeds met btw

steeds met btw

btw 6%/12%/21%
cafetaria 21 % / gang 6 %

btw 6%/12%/21%
cafetaria 21 % / gang 6 %

Cafetaria
Drankautomaat

De VZW gemengde BTW – plichtige kan dan opteren voor twee methodes voor btw-aftrek
1. Algemeen verhoudingsgetal ( voorlopig gebaseerd op verhouding vorig jaar )
alle handelingen minus vrijgestelde art 44 Wbtw
alle handelingen
Dit is van toepassing op alle (werkings-)kosten (gemengde aard).
2. Werkelijk gebruik
Kosten eerst gaan onder verdelen in 3 categorieën – (1) kosten uitsluitend betrekking op belastbare handelingen: 100%
aftrek, (2) kosten uitsluitend betrekking op vrijgestelde handelingen: 0% aftrek en (3) (gemengde) kosten die zowel
betrekking hebben op belaste als vrijgestelde – eigen verdeelsleutel: omzet (zie hierboven) of anders (besteding
personeel, m² gebouw, enz.…)

Btw gerelateerd aan kosten die betrekking hebben op belastbare omzet (waarover btw wordt aangerekend) zijn
aftrekbaar (voor categorie (1) 100% en voor (3) beperkt %).

Sommige clubs hebben deze problematiek trachten op te lossen met creatie van verschillende Vzw's voor de
onderscheiden activiteiten (btw-eenheid is geen oplossing wanneer nog steeds “vrijgestelde” handelingen naar derden
worden gesteld).
VOORDELEN VZW en uitbating club met VZW
• Voor zover de vzw ook daadwerkelijk zonder winstoogmerk is ( straks onder nieuw WVV wordt dit vereniging zonder
winstuitkering is de vzw onderworpen aan rechtspersonenbelasting en niet aan vennootschapsbelasting).
• Redelijk eenvoudige en goedkopere administratie – zeer transparante en begrijpbare structuur
• Vzw zijn geschikt voor vrijwilligers- en verenigingswerk
• Door gemeentes bevoorrechte structuur voor subsidiering van sportverenigingen

Sommige clubs hebben deze problematiek trachten op te lossen met creatie van verschillende VZW's voor de
onderscheiden activiteiten (btw-eenheid is geen oplossing wanneer nog steeds “vrijgestelde” handelingen naar derden
worden gesteld).
VOORDELEN VZW en uitbating club met VZW
• Voor zover de vzw ook daadwerkelijk zonder winstoogmerk is (straks onder nieuw WVV wordt dit vereniging zonder
winstuitkering is de vzw onderworpen aan rechtspersonenbelasting en niet aan vennootschapsbelasting).
• Redelijk eenvoudige en goedkopere administratie – zeer transparante en begrijpbare structuur
• Vzw zijn geschikt voor vrijwilligers- en verenigingswerk
• Door gemeentes bevoorrechte structuur voor subsidiering van sportverenigingen – in principe zijn subsidies van btw
vrijgestelde inkomsten (investeringen of werking club algemeen), tenzij het prijssubsidies betreft (dus gerelateerd met
prijs geleverde goederen of diensten)

NADELEN UITBATING CLUB MET EEN VZW
• Gemengde btw-plicht
• Optrekken van infrastructuur wordt moeilijker doordat voor een belangrijk deel van bouwwerken geen btw-aftrek
(wegens btw-statuut van “gemengde btw-plichtige”) of helemaal geen btw aftrek indien volledig vrijgesteld
• Bankfinanciering en borgstelling wordt dikwijls als problematischer voorzien in VZW-omgeving

Hoe kan dit opgelost worden in sportclubs die infrastructuurwerken willen uitvoeren
of hun gemengd btw-statuut willen optimaliseren ?
De meeste clubs die infrastructuur willen bouwen en beheren stappen af van het idee van uitbating zonder
winstoogmerk en stappen af van de VZW-structuur of delen hun activiteiten in naar meer dan een vzw en trachten
het gemengd BTW-statuut zo optimaal mogelijk te sturen. Zij opteren om, indien mogelijk, de terreinen in
eigendom te hebben of indien dit niet haalbaar is minstens voor een zeer lange termijn zakelijk recht te verwerven.
Vervolgens gaan zij hun structuur opsplitsen:

Mogelijke opdeling in juridische entiteiten :
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
cvba/bvba/nv ( straks BV)
Verhuur pleinen aan vzw tennisclub
Verhuur winterpleinen
Sponsoring
Publiciteit / reclame / merchandising
Drankautomaat NIET in cafetaria
Verkoop of verhuur sportmateriaal

VZW TC TENNISCLUB
Lidgelden – ledenbijdragen
Tornooien
Inrichting clubcompetities

CAFETARIA UITBATING bvba (straks BV)
Aandelen in bezit patrimoniumvenn.
Of uitbesteed aan derden

Concessie contract en ter beschikking
stelling cafetaria-infrastructuur volledig
ingericht door patrimoniumvennootschap
Personeel
Flexi jobs

VZW TENNISSCHOOL
Of trainers in band ondergeschiktheid
Zie ook vrijwilligers en verenigingswerkers
Of trainers – zelfstandigen
Sportlessen
Sportkampen en kinderopvang

We bespreken hierna meer in detail elke entiteit in zulke juridische structuur
1 BVBA / NV /CVBA vennootschap (patrimoniumvennootschap) met activiteiten waarin:
• Terrein via inbreng in natura of aankoop – indien dit plaatselijk niet haalbaar is, minstens een langdurig
zakelijk recht
• Aanvraag btw-nummer bij oprichting vennootschap
• Bouwvergunning en milieuvergunning aanvraag op deze vennootschap
• Subsidie aanvraag bovenlokale infrastructuur (topsportinfrastructuur?) bij Sport Vlaanderen (1) indien
investering >500.000 euro ( excl. niet gesubsidieerde elementen bv cafetaria, groenaanleg, enz. …)
• Aanvang bouwwerken – aankoopfacturen onder btw-regime “medecontractant” / “btw verlegd”
• Deze vennootschap bundelt de aan de btw onderworpen inkomsten

‘(1) Sport Vlaanderen stelt dat de subsidie voor bovenlokale infrastructuur zowel realiseerbaar is in het kader van VZW structuur als in kader van
commerciële vennootschappen CVBA / BVBA en NV of zelfs combinatie van voorgaande – indien men geen eigenaar is van de terreinen moet het
zakelijk recht en statuten gedocumenteerd worden gestaafd met de notariële aktes en desbetreffende bewijsstukken

We bespreken hierna meer in detail elke entiteit in zulke juridische structuur
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• Subsidie aanvraag bovenlokale infrastructuur (topsportinfrastructuur?) bij Sport Vlaanderen (1) indien
investering >500.000 euro ( excl. niet gesubsidieerde elementen bv cafetaria, groenaanleg, enz. …)
• Aanvang bouwwerken – aankoopfacturen onder btw-regime “medecontractant” / “btw verlegd”
• Deze vennootschap bundelt de aan de btw onderworpen inkomsten
• In casu infrastructuur tennis indoor / padel zal deze vennootschap de winterverhuur van de pleinen zelf
exploiteren (aan sportbeoefenaars met btw)
• Verhuur van de pleinen voor zomerwerking aan tennis/padelclub en tennis/padelschool (passieve doorverhuur
is zonder btw versus actieve terbeschikkingstelling met btw)
• Terbeschikkingstelling aan de concessiehouder / cafetaria ( terbeschikkingstelling houdt in dat alle infrastructuur
/ toog / tap / meubilair / inrichting / keukeninrichting en – toestellen eigendom zijn van de concessiegever
eigenaar gebouwen)
• Commercialisatie publiciteit en merchandising
• Beheren van de sponsoring contracten
‘(1) Sport Vlaanderen stelt dat de subsidie voor bovenlokale infrastructuur zowel realiseerbaar is in het kader van VZW structuur als in kader van
commerciële vennootschappen CVBA / BVBA en NV of zelfs combinatie van voorgaande – indien men geen eigenaar is van de terreinen moet het
zakelijk recht en statuten gedocumenteerd worden gestaafd met de notariële aktes en desbetreffende bewijsstukken

Door het streven van Sport Vlaanderen naar clustering van bovenlokale sportinfrastructuur, zullen grote clubs met
belangrijke infrastructuur aangemoedigd worden om binnen hun cluster bijkomende sportactiviteiten aan te trekken en
de infrastructuur daarvoor nog uit te breiden en te bundelen.
Op deze wijze streeft men naar meer professionalisering van het sportaanbod en groter aanbod op één locatie, mogelijks
met vermindering van overhead kosten. In die optiek zal het streven naar vennootschapsvorm en afstappen van
verenigingen zonder winstoogmerk (straks: zonder winstuitkering ) meer ingang vinden.
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belangrijke infrastructuur aangemoedigd worden om binnen hun cluster bijkomende sportactiviteiten aan te trekken en
de infrastructuur daarvoor nog uit te breiden en te bundelen.
Op deze wijze streeft men naar meer professionalisering van het sportaanbod en groter aanbod op één locatie, mogelijks
met vermindering van overhead kosten. In die optiek zal het streven naar vennootschapsvorm en afstappen van
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Wij merken nog op dat uit het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV) bepaalde
vennootschapsvormen zal afschaffen en er nadien vooral onder de BV vorm (nu BVBA) zal gewerkt worden.
Voor kleinere structuren zullen aangepaste statuten kunnen worden uitwerkt binnen een volledig gemoderniseerd
wettelijk kader met meer contractuele vrijheid en minder dwingend bepalingen

2 Vennootschap-uitbater cafetaria (dranken – uitgebreide keuze snacks en lichte maaltijden)
Wij gaan hierbij uit van het voldaan aan de verplichting voor “geregistreerd kassasysteem” (“witte kas” ).
Deze vennootschap betaalt maandelijks terbeschikkingstelling-vergoeding met 21% btw evenals doorgerekende kost energie (21%
btw) en water (6% btw) (assumptie van actieve terbeschikkingstelling)
Het doel van deze vennootschap moet uitdrukkelijk “horeca uitbating en catering” zijn
Men kan de uitbating organiseren met vrijwilligerswerk maar waarschijnlijk zal de uitbating zo intens en belastend zijn dat
personeel zal aangeworven worden. In samenspraak met het sociaal secretariaat kan gekeken worden naar interessante profielen.
Deze vennootschap kan ook beroep doen op flexi jobs om piekmomenten op te vangen, bijvoorbeeld bij tornooien – typisch druk
bezette dagen – feesten enz.
De aandelen van deze vennootschap kunnen eventueel voor een belangrijk percentage aangehouden worden door de
patrimonium vennootschap zodat belaste gereserveerde winsten via dividend met DBI-vrijstelling kunnen vloeien naar de
patrimoniumvennootschap die haar schulden voor de bouw v/d infrastructuur nog moet afbetalen
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Wij gaan hierbij uit van het voldoen aan de verplichting voor “geregistreerd kassasysteem” (“witte kas” ).
Deze vennootschap betaalt maandelijks terbeschikkingstelling-vergoeding met 21% btw evenals doorgerekende kost energie (21%
btw) en water (6% btw) (assumptie van actieve terbeschikkingstelling)
Het doel van deze vennootschap moet uitdrukkelijk “horeca uitbating en catering” zijn
Men kan de uitbating organiseren met vrijwilligerswerk maar waarschijnlijk zal de uitbating zo intens en belastend zijn dat
personeel zal aangeworven worden. In samenspraak met het sociaal secretariaat kan gekeken worden naar interessante profielen.
Deze vennootschap kan ook beroep doen op flexi jobs om piekmomenten op te vangen, bijvoorbeeld bij tornooien – typisch druk
bezette dagen – feesten enz.
De aandelen van deze vennootschap kunnen eventueel voor een belangrijk percentage aangehouden worden door de
patrimonium vennootschap zodat belaste gereserveerde winsten via dividend met DBI-vrijstelling kunnen vloeien naar de
patrimoniumvennootschap die haar schulden voor de bouw v/d infrastructuur nog moet afbetalen
Fiscaal regime vennootschappen (BVBA/CVBA/NV) : aangezien het vennootschappen betreft zijn ze onderworpen aan
vennootschapsbelasting. Afhankelijk van criteria als balanstotaal (< 4,5 mio €) / omzet ( <9 mio € ) en tewerkgesteld personeel ( <
50 werknemers ) - deze criteria niet overschrijden gedurende 2 voorgaande jaren - handelt het hier waarschijnlijk over kleine
vennootschappen die volgens art 15 WIB vallen onder verlaagd tarief voor schijf < 100.000 € winsten ( 20,40 % voor 2018-2019 )
Het normale vennootschapstarief is vanaf 2018 gedaald naar 29 % en vanaf 2020 naar 25%
De winsten worden erg beïnvloed door het afschrijvingsritme van de infrastructuur en gelijkgeschakelde in resultaat name v/d
subsidies. Aandachtspunt is het loon van de zaakvoerder dat mee het tarief beïnvloedt ( < 45.000 € dan geen verlaagd tarief en
supplementaire penaliteit 5% op verschil vergoeding tov 45.000 € (of 459 € die op zijn beurt aftrekbaar is)

3 VZW met daarin de uitbating van de club / leden / tornooien en eventueel lessen
•
•
•
•

Hierin bundelen we dus alle “activiteiten met btw-vrijstelling” en het zomerleden beheer. Ledengelden worden geïnd zonder btw
(art 44 § 2, 3° Wbtw).
Na te gaan hoe VZW recht op gebruik op de pleinen krijgt – bij een passieve onroerende verhuur blijft er een btw-lek voor de
oprichtings- en onderhoudskost.
Bij kwalificatie als “gemengde btw-plichtige” kan dienstverrichter opteren voor de btw-aftrek volgens methode van “werkelijk
gebruik” en de btw op de onderhoudskosten voor buitenterreinen volgens (berekend) aftrekpercentage recupereren – moet
geëvalueerd worden naar plaatselijke omstandigheden in elke club.
De verhuur van de indoorterreinen loopt ingevolge deze redenering dus niet via de vzw tennisclub (belaste dal passen – belaste
beurtenkaarten – belaste individuele verhuur, maar actieve versus passieve verhuur aan clubs zonder indoor infrastructuur enz.)

3 VZW met daarin de uitbating van de club / leden / tornooien en eventueel aparte VZW voor sportlessen
•
•
•
•
•

•

Hierin bundelen we dus alle “activiteiten met btw-vrijstelling” en het zomerleden beheer. Ledengelden worden geïnd zonder btw
(art 44 § 2, 3° Wbtw).
Na te gaan hoe VZW recht op gebruik op de pleinen krijgt – bij een passieve onroerende verhuur blijft er een btw-lek voor de
oprichtings- en onderhoudskost.
Bij kwalificatie als “gemengde btw-plichtige” kan dienstverrichter opteren voor de btw-aftrek volgens methode van “werkelijk
gebruik” en de btw op de onderhoudskosten voor buitenterreinen volgens (berekend) aftrekpercentage recupereren – moet
geëvalueerd worden naar plaatselijke omstandigheden in elke club.
De verhuur van de indoorterreinen loopt ingevolge deze redenering dus niet via de vzw tennisclub (belaste dal passen – belaste
beurtenkaarten – belaste individuele verhuur, maar actieve versus passieve verhuur aan clubs zonder indoor infrastructuur enz.)
Sommige clubs splitsen deze activiteiten en gebruiken een aparte vzw voor de tennis/padelschool
- Hier moet de afweging gemaakt worden of de tennisschool al dan niet deel uitmaakt van de eigen clubwerking. Naargelang
de lesgevers werken in een band van ondergeschiktheid zijn ze al of niet btw-plichtig.
- Als men indoor –faciliteiten of padel inrichting heeft, gaat mijn voorkeur naar interne eigen school / opleidingen omdat de
lessenreeksen dan het ganse jaar doorlopen en deze een mooie aanvulling vormen op de verhuur (buiten)pleinen en
daardoor de terugverdien periode van de infrastructuur aanzienlijk verkorten door met omvangrijke verhuur van pleinen
mee inkomsten te genereren. Men moet dan wel de trainers zelf aansturen en groep vormen met al dan niet zelfstandige
trainers die op hun beurt de prestaties factureren met btw. Dit is een evenwichtsoefening waarbij men een band van
“ondergeschiktheid” moet vermijden maar toch een gezamenlijk structuur voor de lessenreeksen moet opbouwen.
Indien we de aanpak van de tennisschool zo opbouwen dat deze entiteit btw-plichtig is stellen we voor de tennisschool in een
aparte vzw onder te brengen. In geval van een actieve terbeschikkingstelling van de pleinen aan de tennisschool ontstaat dan
geen btw-lek (enkel mits vervulling voorwaarden “actieve terbeschikkingstelling”, onderhoud, controle door diegene die rechten
verleent aan VZW).

DEEL 2

EVOLUTIE WETTELIJK KADER EN WETGEVING OP KORTE TERMIJN

Wij voorzien op korte termijn geen bijkomende wijzigingen in de btw-wetgeving, wel in de vennootschapsbelasting
(handelsvennootschappen)/ rechtspersonenbelasting, waar nog een project voor aanpassing inkomstenwetboek
voorligt. Op 23 oktober 2018 werd de eerste lezing van het WVV goedgekeurd in de Kamer.

Het wetboek vennootschappen en verenigingen staat dus voor een volledige vernieuwing en wordt verdeeld in 5
delen en 18 boeken. Boek 5 gaat over de besloten vennootschap (BV), boek 7 over de NV en boek 9 over de VZW.
Ook inzake bestuursaansprakelijkheden komen er nieuwe definities en de invoering van een plafond aansprakelijkheid
van minimum 250.000 € en maximum 12.000.000 €, afhankelijk van grootte onderneming (deze regeling wordt wel
sterk bekritiseerd door juristen)
De besloten vennootschap (BV) zal geen kapitaalconcept meer hebben maar een betere schuldeisersbescherming en
de oprichtersaansprakelijkheid wordt verder verscherpt in functie van voldoende aanvangsvermogen en financieel
plan. Uitkeringen beperkt in functie van balanstest (geen negatief eigen vermogen of daling tot onder onbeschikbaar
vermogen door uitkering) en liquiditeitstest (12 maanden schulden kunnen betalen).
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plan. Uitkeringen beperkt in functie van balanstest (geen negatief eigen vermogen of daling tot onder onbeschikbaar
vermogen door uitkering) en liquiditeitstest (12 maanden schulden kunnen betalen).

Inwerkingtreding indien alles volgens plan van Minister Koen Geens verloopt:
• voor nieuwe vennootschappen + opt-in voor bestaande venn.: 1 mei 2019
• dwingende bepalingen voor bestaande vennootschappen:
1 januari 2020
• ultieme datum aanpassing statuten:
1 januari 2024
• vzw uiterste datum voor commerciële activiteiten:
1 januari 2029

Wat de vzw betreft gaan we naar een concept dat commerciële activiteiten toelaat en wordt het opzet zo aangepast dat
niet meer de aard van de activiteit of het werken “zonder winstoogmerk” van belang is maar enkel nog het concept
“zonder winstuitkering” het hoofdkenmerk.
Wij hopen dat dit meer duidelijkheid schept en de figuur van de “oneigenlijke vzw” zal doen verdwijnen. Nu werd er
soms overgegaan tot heffing van vennootschapsbelasting op vzw structuren doordat zij op de grens van de commerciële
activiteit balanceerden en het concept “zonder winstoogmerk” betwist werd. Wetboek inkomstenbelasting moet
hierover nog in lijn gebracht worden zo niet kan fiscus nog steeds afwijken va de juridische kwalificatie ( feitenkwestie),
Wij raden dan ook aan u door fiscale/juridische experten te laten bijstaan om, ongeacht of u een structuur heeft onder
VZW- of onder vennootschapsvorm, uw statuten eens grondig door te nemen en ook uw samenwerkingscontracten
tussen de verschillende entiteiten waaronder uw club georganiseerd is, een voor een te screenen in het kader van de
nieuwe opportuniteiten die het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal bieden.

DEEL 3

UBO-REGISTER

Tot slot nog even een kort woordje over het UBO-register (“ultimate beneficial owner” ).
De wet 18 september 2017 tot voorkoming witwassen van gelden en beperking van gebruik contanten voerde
dit register in.
Het KB dat de modaliteiten vastlegt is bekendgemaakt op 14 augustus 2018 en is in werking getreden op 31
oktober 2018.
Men heeft tot 31 maart 2019 om de uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren.
Ondertussen kan men reeds een wettelijk vertegenwoordiger met e-ID aanduiden die via MyMinFin register
invult.

Samenvatting “ultimate beneficial owners” voor:
• Vennootschappen: natuurlijke personen aandeelhouders met >/= 25% + aandeelhouders met preferentieel
recht bestuurders te benoemen
• VZW: leden raad van bestuur – personen gemachtigd vzw te vertegenwoordigen – personen belast
dagelijks bestuur - andere personen die uiteindelijk zeggenschap uitoefenen.
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