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We komen dichter 
naar u toe 

Geachte Confrater,

Op basis van de talrijke positieve reacties, aangevuld met statistische gege-
vens, heeft de Algemene Vergadering unaniem beslist om het BBB- roer aan-
zienlijk om te gooien inzake de organisatie van onze reguliere seminaries en 
webinars: we komen dichter naar u toe. Wij verduidelijken graag de volgende 
wijzigingen voor het komende jaar in vergelijking met het afgelopen jaar.

In 2023 mag U van ons het volgende verwachten:

1. Inbegrepen in het gewoon lidgeld
 – 20 seminariereeksen met diverse topics, hetzij 40% meer dan vorig 

jaar (zie onze website www.bbb- vzw.be)
 – Er worden voortaan alternerend op drie van 15 locaties seminaries ge-

geven. We zijn afgestapt van de grote aula’s en hebben nu wat kleinere 
en gezelligere locaties uitgekozen. 

 – 20 syllabi en 4 professionele boeken in E- format. (Uitgeverij Gompel 
& Svacina)

 – 1 speciale en gratis reeks in het kader van management accounting, 
voorzien in het tweede kwartaal 2023, met als onderwerp: ”Interrela-
ties tussen bedrijfskosten, verkoopvolumes en bedrijfsresultaten” met 
als auteur en spreker de Heer Jacques Van Der Elst. Dit wordt grondig 
gedocumenteerd met een E- boek van 120 blz.

 – Gratis gebruik van ons intranet met diverse tools en documentatie

2. Afzonderlijke facturatie (optioneel)
 – Diverse stagereeksen voor de diverse groepen (zie onze website www.

bbb- vzw.be)
 – Diverse opleidingen die onze beroepsbeoefenaars verder kunnen bege-

leiden in hun loopbaan waaronder de speciale reeks voor de passerelle
 – Fiscaal bijpraten. Ieder kantoor krijgt de mogelijkheid om zich op kan-

toorniveau in te schrijven om maandelijkse updates, via webinar, te 
kunnen volgen. De facturatie hiervoor gebeurt één maal per jaar en 
loopt tot het einde van het jaar. De sessies duren 90 minuten. De vaste 
docent is de heer Yves Verdingh. Het is de bedoeling dat de update 
gedeeld wordt met alle kantoormedewerkers tijdens de middaguren. 
Meer info in de flyer.

Het lidgeld voor dit significant uitgebreide ledenaanbod werd voor gewone 
leden niet verhoogd, enkel geïndexeerd om het te brengen naar 325,00 € (excl. 
21% Btw). Deze bijdrage komt niet in aanmerking voor de KMO- portefeuille.
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Het lidgeld voor de stagiairs werd gebracht naar 225,00 € 
(excl. 21% Btw). Ook deze bijdrage komt niet in aanmer-
king voor de KMO- portefeuille.

Wij hopen u (weer) talrijk te mogen verwelkomen in 2023 
op één van onze vijftien locaties of via webinars en wen-

sen u alvast veilige en deugddoende eindejaarsmomen-
ten toe met uw gezin alsook een gezond 2023.

Jean- Marie HILLEWAERE 
BBB – De Voorzitter

Reeks Beroepsvereniging voor  
Boekhoudkundige Beroepen – BBB

Praktische boeken met informatie voor u op maat  
geschreven door experts in elk specialisatiedomein.

In de reeks verschenen bij Gompel&Svacina de volgende publicaties.

Bestel rechtstreeks bij de uitgever:  
www.gompel-svacina.eu | info@gompel-svacina.eu

Gompel&Svacina
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Exoneratie in de overeenkomst 
met de accountant
Bert Bekaert en Kobe Boecquaert

In elk beroep bestaat het risico dat fouten of onzorgvul-
digheden in het werk sluipen. Tenzij er sprake is van 
overmacht, kan elke fout in principe, hoe licht ook, lei-
den tot aansprakelijkheid.1 Een exoneratiebeding of be-
vrijdingsbeding in de overeenkomst met klanten is dan 
een handig hulpmiddel voor veel ondernemingen om 
hun aansprakelijkheid contractueel te beperken of zelfs 
volledig uit te sluiten, ook voor accountants. Een exone-
ratiebeding brengt duidelijkheid en vermijdt discussie 
wanneer een klant schade leidt door een fout, en stelt u 
als accountant in de mogelijkheid om uw risico’s nauw-
keurig te beheren.

In principe geldt de contractsvrijheid en kan men als ac-
countant hun aansprakelijkheid naar believen beperken 
of uitsluiten. Die vrijheid is echter niet onbeperkt en zowel 
de wet als rechtspraak stellen hier enkele grenzen aan.

Bij wijze van illustratie verwijzen we naar een vonnis van 
de toenmalige rechtbank van koophandel Gent, afdeling 
Oostende, gewezen in 2016.2

In die zaak vorderde een klant een schadevergoeding 
van zijn boekhouder, omdat zij enkele materiële fouten 
gemaakt had bij het invullen van de vennootschapsbelas-
ting. De klant had het aanslagbiljet zoals ingediend door 
de boekhouder laten controleren door een ander fiscaal 
kantoor. Daaruit bleek dat er heel wat boekhoudkundi-
ge vergissingen gemaakt waren. Na rechtzetting van de 
fouten, had de klant nog een winst had van 28.758,64 EUR 
vóór belastingen, in plaats van een belastbare winst van 
77.567,21  EUR, zoals de boekhouder had berekend. De 
fiscus besliste daarop tot een ontheffing voor een bedrag 
van 15.094,40 EUR.

De klant wilde nu de kosten van het fiscaal kantoor ver-
halen op de boekhouder die de fouten gemaakt had.

De boekhouder betwiste echter haar aansprakelijkheid 
onder andere omdat er een exoneratiebeding was dat 
haar aansprakelijkheid beperkte. Het beding sloot de 
aansprakelijkheid uit voor haar nalatigheid en voor be-
lastingfraude, -ontduiking of -ontwijking.

1 J. HOFKENS, Y. LENDERS, T. VAN LANDEGHEM en K. AERTS (eds.), Werken met 

zelfstandigen. Een praktische gids voor ondernemers, Mechelen, Kluwer, 2022, 326.
2 Kh. Gent (afd. Oostende) 6 oktober 2016, RW 2017-18, afl. 29, 1151.

Om te bepalen of de boekhouder in casu haar aansprake-
lijkheid inderdaad kon uitsluiten voor de fouten die hier-
boven uiteen werden gezet, dient eerst en vooral rekening 
te worden gehouden met specifieke wetgeving van toe-
passing op het beroep.

De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van 
accountant en belastingadviseur verbiedt accountants om 
hun aansprakelijkheid uit te sluiten of zelfs te beperken 
in geval van bedrog of voor een fout met het oogmerk 
te schaden.3 Ook voor de taken die door de wet toever-
trouwd zijn aan een commissaris of bedrijfsrevisor, kan 
de gecertificeerd accountant die ze uitvoert zijn aanspra-
kelijkheid niet beperken.4

In bovenstaande casus werd er echter niet aangetoond 
dat de boekhouder de fouten met bedrieglijk opzet had 
gepleegd, dus kijken we verder naar de regels van het ge-
meen recht.

Er is geen principieel verbod om de aansprakelijkheid 
voor nalatigheid en zelfs een zware fout uit te sluiten, het 
Hof van Cassatie heeft deze mogelijkheid zelfs uitdruk-
kelijk bevestigd.5 Aansprakelijkheid voor opzettelijke 
fouten uitsluiten, is niet mogelijk.6

Wat ook niet mogelijk is, is om met een bevrijdingsbeding 
afbreuk te doen aan de uitvoering van de essentiële of 
voornaamste verbintenissen van de overeenkomst.7 Het 
beding mag de verbintenis van de accountant met andere 
woorden niet tenietdoen.8

In de huidige casus oordeelde de rechtbank dat het exo-
neratiebeding wel degelijk iedere zin of betekenis aan de 
overeenkomst ontnam. Als het beding toegelaten zou zijn, 
zou het louter indienen van de aangifte voor de accoun-
tant voldoende zijn om haar verplichtingen na te komen, 

3 Art. 44, tweede lid, 1° wet 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en 
belastingadviseur, BS 27 maart 2019, afl. 2, 31256.

4 Ibid., 2°.
5 Cass. 25 september 1959, RW 1959-60, 1255.
6 Cass. 3 maart 2015, Arr.Cass. 2015, afl. 3, 558, Pas. 2015, afl. 3, 526, RW 2016-17, afl. 7, 

260, TMR 2015, afl. 4, 460.
7 I. CLAEYS en T. TANGHE, Algemeen contractenrecht. Handboek voor nu en straks, Ant-

werpen, Intersentia, 2022, 681-682, nr. 916.
8 Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 113; Cass. 5 januari 1961, Pas. 1961, I, 483; Cass. 

23 november 1987, Pas. 1988, I, 347, RW 1987-88, 1359; Cass. 27 september 1990, Bank. 

Fin. 1992, 37; Cass. 26 maart 2004, Pas. 2004, 513, RW 2007-08, 83.
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en kon zij bijgevolg niet meer aansprakelijk worden ge-
steld voor eventuele fouten door haar nalatigheid. Dit kon 
niet toegelaten worden, want dat zou het vertrouwen van 
de klanten in erkende beroepsbeoefenaren ontnemen.9

De beroepsbeoefenaar moet er dus voor zorgen dat de 
beperking geen zuivere en eenvoudige vrijstelling van 
aansprakelijkheid wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld aange-
raden om de aansprakelijkheid te beperken tot het bedrag 
dat gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring of tot een plafond gelijk aan x maal het ereloon of tot 
een forfaitair bedrag.10

Er dient ook rekening gehouden te worden met de nieuwe 
regels van het Wetboek Economisch Recht, die van toe-
passing zijn op overeenkomsten gesloten tussen onderne-
mingen. Er geldt een wettelijk vermoeden dat elk beding 
dat aansprakelijkheid uitsluit voor opzet, zware fouten 
(zelfs voor die van haar aangestelden) onrechtmatig is.11

Dit vermoeden betekent dat dergelijk beding niet per se 
verboden is, maar dat de accountant moet bewijzen dat 
het geen kennelijk onevenwicht schept tussen de rech-
ten en plichten van beide partijen.12 Kan dat bewijs niet 
geleverd worden, dan is het beding alsnog nietig en 
verboden.13

Dit vermoeden geldt niet wanneer het beding de aan-
sprakelijkheid slechts beperkt en niet volledig uitsluit. 
Daar kan de klant wel het tegendeel bewijzen: als hij kan 
aantonen dat het beding toch een kennelijk onevenwicht 
schept tussen de rechten en plichten van hem enerzijds en 
de accountant anderzijds, is het beding toch verboden.14

Voor zover er nog twijfel zou kunnen bestaan over de toe-
passing van de beperkingen ontleend uit de rechtspraak, 
zijn ze hoe dan ook van toepassing op contracten gesloten 
vanaf 1 januari 2023. Artikel 5.89 van het nieuw Burgerlijk 
Wetboek, dat op die datum in werking treedt, heeft ze 
immers gecodificeerd.

Tot slot kan worden meegegeven dat de beperkingen op 
de geldigheid van exoneratiebedingen enigszins omzeild 
kunnen worden door de verbintenissen in de overeen-
komst grondig en precies te beschrijven. Wanneer het 
werk zich bijvoorbeeld beperkt tot het verwerken van 
de gegevens van een vorige accountant, wordt hier best 

9 Kh. Gent (afd. Oostende) 6 oktober 2016, RW 2017-18, afl. 29, 1153.
10 Ibid., 1153-1154; S. MORIS, “Nieuwe regels inzake aansprakelijkheid van de beoefe-

naars van cijferberoepen: de wet van 18 januari 2010 betreffende de uitvoering van 
een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon” in INSTITUUT 
VAN DE BEDRIJFSREVISOREN, IAB- IEC en BIBF, De nieuwe aansprakelijkheidsre-

geling voor economische beroepen: rechtspersonen en natuurlijke personen, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, (83) 93.

11 Artikel VI.91/5, 6° WER.
12 Artikel VI.91/3, § 1 WER.
13 Artikel VI.91/6 WER.
14 Artikel VI.91/3, § 1 WER.

uitdrukkelijk op worden gewezen in de overeenkomst.15 
Door de scope van de opdracht te beperken, is het risico 
op aansprakelijkheid uiteraard minder groot.

Schematisch overzicht van geldigheid bedingen tot uit-
sluiting van aansprakelijkheid

Lichte en gewone fouten 
of nalatigheid

Toegelaten tenzij kennelijk 
onevenwicht

Zware fout Toegelaten mits bewijs 
evenwicht tussen rechten 
en plichten van beide 
partijen

Opzet Verboden

Bedrog Verboden

Fout gepleegd met oog-
merk te schaden

Verboden

Lichamelijke schade Verboden

Wezenlijke prestatie van 
de overeenkomst

Verboden

Wettelijke opdracht 
commissaris of bedrijfs-
revisor uitgeoefend door 
gecertificeerd accountant

Verboden

Schematisch overzicht van geldigheid bedingen tot be-
perking van aansprakelijkheid

Lichte en gewone fouten 
of nalatigheid

Toegelaten tenzij kennelijk 
onevenwicht

Zware fout Toegelaten tenzij kennelijk 
onevenwicht

Opzet Toegelaten tenzij kennelijk 
onevenwicht

Bedrog Verboden

Fout gepleegd met oog-
merk te schaden

Verboden

Lichamelijke schade Betwist, wellicht toe-
gelaten tenzij kennelijk 
onevenwicht 16

Wezenlijke prestatie van 
de overeenkomst

Toegelaten tenzij kennelijk 
onevenwicht

Wettelijke opdracht 
commissaris of bedrijfs-
revisor uitgeoefend door 
gecertificeerd accountant

Verboden

15 Kh. Gent (afd. Oostende) 6 oktober 2016, RW 2017-18, afl. 29, 1154.
16 I. CLAEYS en T. TANGHE, Algemeen contractenrecht. Handboek voor nu en straks, Ant-

werpen, Intersentia, 2022, 683-684, nr. 919 jo. art. 5.89 BW.
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Planning werkingsjaar 2023
Seminaries en Live- webinars vangen steeds aan om 19:00 uur. 
Inschrijven is altijd verplicht, zowel op fysieke locaties als op live-webinars.
(Er kunnen geen attesten worden afgeleverd als men niet op voorhand is ingeschreven) 

WVL (MA) WVL  (DI) WVL  (WO) WVL (DO) OVL (DO) OVL (WO) OVL (DI) OVL (MA) OVL (WO) ANT (DO) ANT (MA) VLB (DI) VLB (WO) LIM (MA) LIM (DI) Webinar Webinar on 
demandPoperinge Deerlijk Roeselare Oostkamp Gent Nazareth Sint-Niklaas Aalst Eeklo Herentals Mortsel Meise Leuven Hasselt Beringen Live

Onderwerp Spreker(s) Locatie 01 Locatie 02 Locatie 03 Locatie 04 Locatie 05 Locatie 06 Locatie 07 Locatie 08 Locatie 09 Locatie 10 Locatie 11 Locatie 12 Locatie 13 Locatie 14 Locatie 15 Van – tot

Afstandsverkopen en BTW  
(+ e-Boek)

Stefan 
Ruysschaert

24/1/2023 25/1/2023 23/1/2023 31/1/2023 01/02/23 – 
31/03/23

Omzetting vennootschappen 
naar nieuwe vennootschapswet

Kristof 
Maresceau

31/1/2023 1/2/2023 2/2/2023 8/2/2023 09/02/23 – 
08/04/23

Het mobiliteitsbudget en het 
cafetariaplan

Donald 
Vandenberghe

8/2/2023 9/2/2023 6/2/2023 16/2/2023 17/02/23 – 
16/04/23

Invullen en neerleggen van de 
jaarrekening – toelichting

Els De 
Wielemaker

16/2/2023 13/2/2023 7/2/2023 20/2/2023 21/02/23 – 
20/04/23

BTW-eenheid Jurgen Opreel 27/2/2023 1/3/2023 28/2/2023 8/3/2023 09/03/23 – 
08/05/23

Fiscale rechtspraak Frank 
Vanbiervliet

6/3/2023 7/3/2023 8/3/2023 15/3/2023 16/03/23 – 
15/05/23

Wat bij ziekte of overlijden van 
de ondernemer & successieplan-
ning voor onernemers en zorg-
volmacht & beheersvolmacht.

Bart Chiau 14/3/2023 15/3/2023 16/3/2023 22/3/2023 23/03/23 – 
22/05/23

Valkuilen inzake aansprakelijk-
heid accountants (op basis van 
vonnissen)

Bert Bekaert 22/3/2023 23/3/2023 28/3/2023 30/3/2023 31/03/23 – 
30/05/23

Opzetten van kwaliteitssystemen 
binnen de kantoororganisatie in 
het kader van de kwaliteitstoet-
sing. (Best practises)

Bart Van Coile 30/3/2023 27/3/2023 13/3/2023 3/4/2023 04/04/23 – 
03/06/23

Vennootschapsbelasting Deel 1 
(+ e-boek)

Yves Verdingh 24/4/2023 26/4/2023 25/4/2023 2/5/2023 03/05/23 – 
02/07/23

Vennootschapsbelasting Deel 2 
(+ e-boek)

Yves Verdingh 9/5/2023 10/5/2023 8/5/2023 16/5/2023 17/05/23 – 
16/07/23

Boekhoudkundige verwerking 
courante en minder courante 
verrichtingen  

Jimmy 
Cattrysse

16/5/2023 10/5/2023 11/5/2023 17/5/2023 18/05/23 – 
17/07/23

PB Deel 1 (+ e-boek) Filip 
Vandenberghe

24/5/2023 8/6/2023 22/5/2023 15/6/2023 16/06/23 – 
15/08/23

PB Deel 2 (+ e-boek) Filip 
Vandenberghe

15/6/2023 12/6/2023 13/6/2023 19/6/2023 20/06/23 – 
19/08/23

BTW-update (O.m. hoe voorkom 
je BTW-boetes door controleana-
lyse van de Btw-aangifte)

Tim Van Sant 19/6/2023 21/6/2023 20/6/2023 28/6/2023 29/06/23 – 
28/08/23

Brandend actueel onderwerp – 
nog te bepalen

Te bepalen 4/9/2023 6/9/2023 5/9/2023 13/9/2023 14/09/23 – 
13/11/23

GDPR en de Accountant  
(+ e-boek)

Pieter Van 
Aerschot

12/9/2023 13/9/2023 11/9/2023 19/9/2023 20/09/23 – 
19/11/23

Verwerven onroerend goed via 
vennootschap

Phillip Salens 19/9/2023 20/9/2023 21/9/2023 27/9/2023 28/09/23 – 
27/11/23

De administratieve aanvalspistes 
t.a.v. managementvergoedingen 
en hoe u daartegen te verweren? 
– Debat betreffende de tegenstrij-
dige standpunten

Frank 
Vanbiervliet 
– Filip 
Vandenberghe

25/10/2023 26/10/2023 23/10/2023 2/11/2023 03/11/23 – 
31/12/23

Onderwerp nog te bepalen op 
basis van de actualiteit

Filip Mees 9/11/2023 6/11/2023 14/11/2023 13/11/2023 14/11/23 – 
31/12/23

Locatie 01 Hotel Recour, Guido Gezellestraat 7 – 8970 Poperinge
Locatie 02 Blue Woods Hotel, Stationsstraat 230 – 8540 Deerlijk
Locatie 03 Mercure Hotel Roeselare, Kwadestraat 1498 – 8800 Roeselare
Locatie 04 Van Der Valk Hotel Brugge, Kapellestraat 146 – 8020 Oostkamp
Locatie 05 Holiday Inn Expres, Akkerhage 2 – 9000 Gent
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Locatie 11 Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125 – 2640 Mortsel
Locatie 12 Sterckxhof, Kardinaal Sterckxlaan 17 – 1860 Meise
Locatie 13 The Ineractive Hub, Ambachtenlaan 8 – 3000 Leuven
Locatie 14 Radisson Blu Hotel, Torenplein 8 – 3500 Hasselt
Locatie 15  Mezzo Hotel & Business, Paalsesteenweg 170 – 3580 

Beringen

Planning werkingsjaar 2023
Seminaries en Live- webinars vangen steeds aan om 19:00 uur. 
Inschrijven is altijd verplicht, zowel op fysieke locaties als op live-webinars.
(Er kunnen geen attesten worden afgeleverd als men niet op voorhand is ingeschreven) 

WVL (MA) WVL  (DI) WVL  (WO) WVL (DO) OVL (DO) OVL (WO) OVL (DI) OVL (MA) OVL (WO) ANT (DO) ANT (MA) VLB (DI) VLB (WO) LIM (MA) LIM (DI) Webinar Webinar on 
demandPoperinge Deerlijk Roeselare Oostkamp Gent Nazareth Sint-Niklaas Aalst Eeklo Herentals Mortsel Meise Leuven Hasselt Beringen Live

Onderwerp Spreker(s) Locatie 01 Locatie 02 Locatie 03 Locatie 04 Locatie 05 Locatie 06 Locatie 07 Locatie 08 Locatie 09 Locatie 10 Locatie 11 Locatie 12 Locatie 13 Locatie 14 Locatie 15 Van – tot

Afstandsverkopen en BTW  
(+ e-Boek)

Stefan 
Ruysschaert

24/1/2023 25/1/2023 23/1/2023 31/1/2023 01/02/23 – 
31/03/23

Omzetting vennootschappen 
naar nieuwe vennootschapswet

Kristof 
Maresceau

31/1/2023 1/2/2023 2/2/2023 8/2/2023 09/02/23 – 
08/04/23

Het mobiliteitsbudget en het 
cafetariaplan

Donald 
Vandenberghe

8/2/2023 9/2/2023 6/2/2023 16/2/2023 17/02/23 – 
16/04/23

Invullen en neerleggen van de 
jaarrekening – toelichting

Els De 
Wielemaker

16/2/2023 13/2/2023 7/2/2023 20/2/2023 21/02/23 – 
20/04/23

BTW-eenheid Jurgen Opreel 27/2/2023 1/3/2023 28/2/2023 8/3/2023 09/03/23 – 
08/05/23

Fiscale rechtspraak Frank 
Vanbiervliet

6/3/2023 7/3/2023 8/3/2023 15/3/2023 16/03/23 – 
15/05/23

Wat bij ziekte of overlijden van 
de ondernemer & successieplan-
ning voor onernemers en zorg-
volmacht & beheersvolmacht.

Bart Chiau 14/3/2023 15/3/2023 16/3/2023 22/3/2023 23/03/23 – 
22/05/23

Valkuilen inzake aansprakelijk-
heid accountants (op basis van 
vonnissen)

Bert Bekaert 22/3/2023 23/3/2023 28/3/2023 30/3/2023 31/03/23 – 
30/05/23

Opzetten van kwaliteitssystemen 
binnen de kantoororganisatie in 
het kader van de kwaliteitstoet-
sing. (Best practises)

Bart Van Coile 30/3/2023 27/3/2023 13/3/2023 3/4/2023 04/04/23 – 
03/06/23

Vennootschapsbelasting Deel 1 
(+ e-boek)

Yves Verdingh 24/4/2023 26/4/2023 25/4/2023 2/5/2023 03/05/23 – 
02/07/23

Vennootschapsbelasting Deel 2 
(+ e-boek)

Yves Verdingh 9/5/2023 10/5/2023 8/5/2023 16/5/2023 17/05/23 – 
16/07/23

Boekhoudkundige verwerking 
courante en minder courante 
verrichtingen  

Jimmy 
Cattrysse

16/5/2023 10/5/2023 11/5/2023 17/5/2023 18/05/23 – 
17/07/23

PB Deel 1 (+ e-boek) Filip 
Vandenberghe

24/5/2023 8/6/2023 22/5/2023 15/6/2023 16/06/23 – 
15/08/23

PB Deel 2 (+ e-boek) Filip 
Vandenberghe

15/6/2023 12/6/2023 13/6/2023 19/6/2023 20/06/23 – 
19/08/23

BTW-update (O.m. hoe voorkom 
je BTW-boetes door controleana-
lyse van de Btw-aangifte)

Tim Van Sant 19/6/2023 21/6/2023 20/6/2023 28/6/2023 29/06/23 – 
28/08/23

Brandend actueel onderwerp – 
nog te bepalen

Te bepalen 4/9/2023 6/9/2023 5/9/2023 13/9/2023 14/09/23 – 
13/11/23

GDPR en de Accountant  
(+ e-boek)

Pieter Van 
Aerschot

12/9/2023 13/9/2023 11/9/2023 19/9/2023 20/09/23 – 
19/11/23

Verwerven onroerend goed via 
vennootschap

Phillip Salens 19/9/2023 20/9/2023 21/9/2023 27/9/2023 28/09/23 – 
27/11/23

De administratieve aanvalspistes 
t.a.v. managementvergoedingen 
en hoe u daartegen te verweren? 
– Debat betreffende de tegenstrij-
dige standpunten

Frank 
Vanbiervliet 
– Filip 
Vandenberghe

25/10/2023 26/10/2023 23/10/2023 2/11/2023 03/11/23 – 
31/12/23

Onderwerp nog te bepalen op 
basis van de actualiteit

Filip Mees 9/11/2023 6/11/2023 14/11/2023 13/11/2023 14/11/23 – 
31/12/23

Locatie 01 Hotel Recour, Guido Gezellestraat 7 – 8970 Poperinge
Locatie 02 Blue Woods Hotel, Stationsstraat 230 – 8540 Deerlijk
Locatie 03 Mercure Hotel Roeselare, Kwadestraat 1498 – 8800 Roeselare
Locatie 04 Van Der Valk Hotel Brugge, Kapellestraat 146 – 8020 Oostkamp
Locatie 05 Holiday Inn Expres, Akkerhage 2 – 9000 Gent

Locatie 06 Qubiz, Steenweg Deinze 154 – 9810 Nazareth
Locatie 07 Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint-Niklaas
Locatie 08 Keizershofhotel, Korte Nieuwstraat 15 – 9300 Aalst
Locatie 09 Hotel Shamon, Gentsesteenweg 28 – 9900 Eeklo
Locatie 10 Link 21, Welvaertstraat 14-1 – 2200 Herentals
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De exploitatie van een  
eet- en/of drankgelegenheid  
en een parking door een  
ziekenhuis of zorginstelling
Stefan Ruysschaert, FOD Financiën1, UGent en Fiscale Hogeschool

Ziekenhuizen en zorginstellingen exploiteren vaak eet- en/of 
drankgelegenheden en een parking voor hun bezoekers. In wel-
ke mate is hier btw verschuldigd over deze diensten en bestaat 
hierop een tolerantie?1

Analyse

Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de 
belasting inzake medische verzorging verricht door be-
paalde personen en inzake ziekenhuisverpleging heeft 
met ingang van 1 januari 2022 een aantal belangrijke za-
ken gewijzigd.

Rekening houdend met de wettelijke voorwaarden, 
worden bijvoorbeeld de volgende handelingen  niet be-
schouwd  als handelingen die nauw samenhangen met 
ziekenhuisverpleging en medische verzorging en wor-
den uitgesloten van de vrijstelling als bedoeld in artikel 
44, § 2, eerste lid, 1°, a), van het Btw- Wetboek:
 – de verkoop van andere dranken dan die welke in de 

opnamekamer en voor eigen gebruik van de patiënt 
worden verstrekt

 – de terbeschikkingstelling van een parkingplaats te-
gen betaling aan de patiënten, bezoekers of werkne-
mers van het ziekenhuis

 – het verstrekken van maaltijden en kamers aan de 
begeleider van patiënten, behoudens wanneer deze 
prestaties onontbeerlijk zijn voor het bereiken van de 
therapeutische doelstellingen van de ziekenhuisver-
pleging en de medische verzorging (dit zou bijvoor-
beeld het geval kunnen zijn wanneer de in het zieken-
huis opgenomen persoon een minderjarige is)

 – het uitbaten van een drank- of eetgelegenheid (ook 
wanneer patiënten hiervan gebruik maken).

1 De auteur schrijft in eigen naam en verbindt niet de administratie waartoe 
hij behoort.

Toleranties

Inzake ziekenhuizen zijn de toleranties die voor 1/1/2022 
bestonden inzake eet- en drankgelegenheden en inzake 
parkings niet meer van toepassing. Voor zorginstellingen 
bedoeld in art. 44, §2, 2° gelden deze toleranties wel nog.

Het gaat om de volgende twee toleranties.

1.  Exploitatie van een drank- of 
eetgelegenheid

Beslissing Btw nr. E.T.130.298 dd. 12.09.2016 heeft betrek-
king op belastingplichten die bepaalde door artikel 44 
van het Btw- Wetboek beoogde vrijgestelde activiteiten 
verrichten en in dat kader tevens een drank- of eetgele-
genheid uitbaten. De uitbating van een dergelijke drank- 
of eetgelegenheid is in principe aan de btw onderworpen. 
Niettemin voorziet deze beslissing in een tolerantie.

Principe: geen vrijstelling

Het verschaffen van spijzen en dranken voor het verbruik 
ter plaatse is een dienst bedoeld in artikel 18, § 1, tweede 
lid, 11°, van het Btw- Wetboek, die aan de belasting is on-
derworpen in hoofde van diegene die deze geregeld en 
zelfstandig, onder bezwarende titel in België verricht. Het 
is hierbij van geen belang of de exploitant van die drank- 
of eetgelegenheid handelt met of zonder winstoogmerk.

Een dergelijke exploitatie is in beginsel intrinsiek vreemd 
aan de doelstellingen beoogd door de bepalingen van ar-
tikel 44, § 2, van het Btw- Wetboek.
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Tolerantie

Niettemin wordt aanvaard dat de uitbating van een 
drank- of eetgelegenheid tevens van de belasting kan zijn 
vrijgesteld mits deze uitbating bijkomstig is bij de door 
nagenoemde belastingplichtigen verrichte vrijgestelde 
handelingen en navolgende voorwaarden cumulatief 
zijn voldaan:
 – de uitbating van de drank- of eetgelegenheid gebeurt 

door een belastingplichtige wiens handelingen hierna 
worden beoogd:
a)  ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen of der-

gelijke instellingen waarvan de activiteiten zijn 
vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 1°, a), eerste lid, 
van het Btw- Wetboek;

b)  instellingen die bejaardenzorg of de gehandicap-
tenzorg tot doel hebben waarvan de activiteiten 
zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 2°, van het 
Btw- Wetboek;

c)  exploitanten van sportinrichtingen en inrichtin-
gen voor lichamelijke opvoeding waarvan de acti-
viteiten zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, § 2, 3°, 
van het Btw- Wetboek;

d)  exploitanten van musea, monumenten, natuurmo-
numenten, plantentuinen en dierentuinen waar-
van de activiteiten zijn vrijgesteld krachtens arti-
kel 44, § 2, 7°, van het Btw- Wetboek;

e)  organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstel-
lingen, tentoonstellingen, concerten of conferen-
ties waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld krach-
tens artikel 44, § 2, 9°, van het Btw- Wetboek.

 – de exploitatie van de drank- of eetgelegenheid ge-
schiedt op de site van de inrichtring waar de vrijge-
stelde handelingen als bedoeld in het eerste streepje 
hiervoor worden verricht (hierna aangeduid als de 
betrokken inrichting);

 – de in het eerste streepje beoogde vrijgestelde hande-
lingen vormen een overwegend deel van de door de 
betrokken inrichting verrichte handelingen. Dit im-
pliceert dat het totaalbedrag, per kalenderjaar, van de 
in dat eerste streepje beoogde vrijgestelde handelin-
gen groter is dan het totaalbedrag van de overige door 
die betrokken inrichting verrichte handelingen, zijn-
de zowel de belaste als overige vrijgestelde handelin-
gen (met inbegrip van de drank- of eetgelegenheid);

 – de drank- of eetgelegenheid is in principe slechts toe-
gankelijk voor personen die eveneens afnemer zijn 
van de hiervoor bedoelde vrijgestelde diensten (bv. 
patiënten, bewoners, sporters, toeschouwers…), hun 
bezoekers of genodigden, alsook voor het personeel 
dat werkzaam is in de betrokken inrichting.

Deze voorwaarde is in elk geval voldaan wanneer de 
drank- of eetgelegenheid niet toegankelijk is buiten de 
openingsuren van de inrichting én niet rechtstreeks 
toegankelijk is van buiten af (men moet met andere 
woorden eerst de hiervoor bedoelde inrichting betre-
den, alvorens men toegang heeft tot de drank- of eet-

gelegenheid). Het voldoen van deze voorwaarde kan 
evenwel ook worden aangetoond aan de hand van an-
dere feitelijke elementen.

 – de ontvangsten uit de uitbating van de drank- of eet-
gelegenheid bedragen niet meer dan 10% van de om-
zet van de in het eerste streepje beoogde vrijgestelde 
handelingen van de betrokken inrichting.

Een éénmalige overschrijding van deze drempel met 10% 
tot aldus maximaal 11% van de omzet van de in het eerste 
streepje beoogde vrijgestelde handelingen van de betrok-
ken inrichting per periode van vijf opeenvolgende kalen-
derjaren wordt voor de toepassing van deze voorwaarde 
buiten beschouwing gelaten.

Noch de aard van de verstrekte maaltijden, noch het feit 
dat de betrokken inrichting ook belaste werkzaamheden 
verricht zijn voortaan van belang.

Hetgeen voorafgaat doet echter niets af aan de bepalin-
gen van artikel 44, § 2, 12°, (nieuw) van het Btw- Wetboek 
op grond waarvan van de btw zijn vrijgesteld de leverin-
gen van goederen en de diensten, verricht in samenhang 
met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële 
steun met betrekking tot de in artikel 44, § 2, 1° tot 4°, 6°, 
7°, 9° en 11° van hetzelfde wetboek genoemde handelin-
gen zijn georganiseerd door en uitsluitend ten bate van 
diegenen die deze handelingen verrichten of ten bate 
van een goed doel. Niettemin wordt opgemerkt dat de 
bepalingen van artikel 44, § 2, 12°, van het Btw- Wetboek 
slechts uitzonderlijke opbrengsten beogen uit activiteiten 
die geen commerciële werkzaamheid mogen vormen die 
tot concurrentie kan leiden. Hierbij worden onder meer 
de organisatie van een jaarlijks eetfestijn, een jaarlijkse 
taartenverkoop … beoogd.

(…)”

2.  Parkings

Parlementaire vraag nr. 1787 van de heer Johan Klaps 
d.d. 16.08.2017,  Kamer, Vragen en Antwoorden, 2016-2017, 
QRVA 54/128 d.d. 23.08.2017, blz. 308 over De exploitatie 
van parkings door ziekenhuizen en zorginstellingen

Vraag

Ziekenhuizen met een eigen parking op de terreinen 
kampen steeds meer met een parkeerproblematiek. De 
ziekenhuisparkings zijn vaak van ‘s morgens vroeg tot 
‘s avonds laat verzadigd met auto’s van patiënten, bezoe-
kers en personeel. Ziekenhuizen nemen daarom maat-
regelen (bord, betaalautomaat in hal, immobilisatie bij 
foutief gebruik, slagboom) om derden vreemd aan de 
ziekenhuisactiviteit de toegang tot de parking zoveel als 
mogelijk te ontzeggen.
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In nr. 316 van de btw- handleiding met betrekking tot de 
btw- vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en de hier-
mee nauw samenhangende diensten wordt gesteld dat 
door een ziekenhuis “geen aanspraak op de vrijstelling 
kan worden gemaakt ten aanzien van handelingen die 
vreemd blijven aan de eigenlijke prestaties van zieken-
huizen zoals: (...) de exploitatie van een parking die voor 
iedereen toegankelijk is”.

In de ziekenhuissector heerst er rechtsonzekerheid om-
trent de vraag wanneer een ziekenhuisparking nu al dan 
niet voor iedereen toegankelijk is.

1.  Kan u verduidelijken welke door een ziekenhuis ge-
nomen maatregelen kunnen volstaan teneinde haar 
ziekenhuisparking te beschouwen als zijnde niet voor 
iedereen toegankelijk?

2.  Kan u verduidelijken of eenzelfde standpunt ook 
geldt voor parkings verbonden aan de instellingen die 
bejaardenzorg tot doel hebben, zoals bedoeld in arti-
kel 44, § 2, 2° van het btw- wetboek?

Antwoord van de minister van Financiën, 
belast met Bestrijding van de fiscale fraude van 
17.08.2017

De vrijstelling die u beoogt, is van toepassing op diensten 
en goederenleveringen die nauw samenhangen met zie-
kenhuisverpleging en die worden verstrekt door onder 
meer ziekenhuizen en klinieken in de uitoefening van 
hun geregelde werkzaamheid.

In dat verband wordt aangenomen dat de vrijstelling 
van toepassing is ten aanzien van de uitbating van een 

parkeergelegenheid die uitsluitend toegankelijk is voor 
de patiënten, hun bezoekers en de personeelsleden van 
de inrichting. Dit is een beoordeling die geval per geval 
moet gebeuren, rekening houdend met de concrete feite-
lijke omstandigheden.

De vrijstelling is, ook naar het verleden toe, in elk geval 
van toepassing als aan minstens drie van onderstaande 
criteria wordt voldaan:

 – de parking ligt op de site van het ziekenhuis;
 – de toegang tot de parking is slechts mogelijk vanuit 

het ziekenhuis zelf bijvoorbeeld een ondergrondse ga-
rage toegankelijk via het onthaal van het ziekenhuis;

 – aan de ingang van de parking wordt duidelijk ver-
meld dat de parking, in voorkomend geval op straffe 
van immobilisatie, enkel toegankelijk is voor patiën-
ten, bezoekers en personeel;

 – men moet zich aanbieden aan de onthaalbalie van het 
ziekenhuis om een parkeerticket te bekomen.

 – de betaalterminal voor de parking bevindt zich in de 
inkomhal van het ziekenhuis of vlak daarbuiten;

 – de parking is niet toegankelijk buiten de openingsu-
ren van het ziekenhuis;

 – de parking heeft geen commerciële ligging.

Wanneer de exploitatie van de parking aan een derde in 
concessie wordt gegeven, moet deze derde zijn handelin-
gen volgens de normale regels aan de btw onderwerpen. 
De concessieovereenkomst zelf is niet aan de btw onder-
worpen als het ziekenhuis geen andere werkzaamheid 
uitoefent die aan de belasting is onderworpen.

Het voorafgaande geldt mutatis mutandis ook voor instel-
lingen voor bejaardenzorg.
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Aanmeldingsprocedure voor 
nieuwe leden 

Aanmelden op het intranet is bijzonder eenvoudig. Het 
enige dat u bij de hand dient te hebben is uw rijksre-
gisternummer (terug te vinden op uw identiteitskaart), 
uw btw/ondernemingsnummer, een beschikbare inter-
netconnectie en desgevallend het lidnummer van uw 
beroepsinstituut indien u lid bent bij ITAA of IBR. Een 
paswoord hebt u op dit moment niet nodig, deze maakt 
u zelf aan tijdens de registratie.

De registratie gebeurd online via https://intranet.bbb- 
vzw.be. In de kolom “Registreren” klikt u op het eerste 
woord “Registreren”. Na een klik op deze link start u de 
registratieprocedure. Deze bestaat uit zes stappen die u 
doorheen uw aanmelding zullen begeleiden.

Stap 1. Persoonlijke gegevens:

Na ingave van uw rijksregisternummer klikt u op de 
knop “Volgende”. Onderaan uw persoonlijke gegevens 
dient u een paswoord op te geven en te herhalen om een 
correcte ingave te garanderen zodat het vanaf nu gebruikt 
zal kunnen worden om in te loggen op het intranet van 
BBB- vzw. De velden met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Stap 2. BTW- plichtigheid

Om onze facturatie correct te laten verlopen dient u in 
stap 2 aan te geven of u al dan niet btw- plichtig bent. U 
kan dit doen door uw keuze te maken uit de dropdown-
lijst met mogelijkheden.

Stap 3. Facturatiegegevens

Op basis van uw keuze bij btw- plichtigheid en het door u 
ingegeven btw nummer of ondernemingsnummer haalt 
het systeem – indien beschikbaar – de corresponderende 
facturatiegegevens op. Gelieve deze na te zien op fouten 
en waar nodig aan te passen. Gelieve het e- mailadres 
zeer goed na te zien vermits dit het adres zal zijn waar-
op u de digitale factuur zal ontvangen. Er worden im-
mers geen facturen verstuurd per post.

Onderaan deze pagina kan u optionele facturatiegege-
vens meegeven. Deze laten u toe om uw factuur voor uw 
lidmaatschap verder te detailleren. Zo kan u er bvb voor 
kiezen om de factuur te richten aan een bepaalde dienst, 
afdeling, contactpersoon en kan u hier een aanvullende 
commentaarregel ingeven. Deze laat u toe om belangrij-
ke bijkomende zaken die vermeld moeten worden op uw 
factuur te definiëren zoals bvb een aankoopordernum-
mer, intern ordernummer, po- nummer, enz.

Stap 4. Lidmaatschappen beroepsinstituten

Indien u lid bent van een beroepsinstituut kan u hier uw 
hoedanigheid en lidnummer ingegeven van het desbe-
treffende beroepsinstituut. Indien u niet toebehoort tot 
één van de voorgestelde groepen dan kiest u voor de 
groep “Andere”.

Stap 5. Voorkeurlocatie seminaries

Maak uw keuze uit een of meerdere van onze fysische 
seminarielocaties. Voor ieder gekozen locatie ontvangt u 
een paar dagen vooraf een mail met het onderwerp van 
het seminarie dat er zal plaatsvinden. Zoals in het verle-
den kunt u echter nog steeds vrij kiezen op welke loca-
tie u de BBB- seminaries wenst te volgen, op voorwaar-
de dat u zich op voorhand inschrijft en er nog plaatsen 
beschikbaar zijn.

Stap 6. Bevestiging lidmaatschap

Tijdens de laatste stap verkrijgt u een overzicht van de 
door u ingegeven informatie aangevuld met het factuur-
bedrag voor uw lidmaatschap. Na akkoord met de alge-
mene voorwaarden en de privacy disclaimer, alsook de 
bevestiging dat de bovenstaande gegevens en de wijze 
van verzending mogen gebruikt worden voor de factura-
tie kan u deze inschrijving voltooien.
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