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Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting ?  

 

Een VZW heeft als maatschappelijk doel het herontdekken van een bepaalde streek als 

natuurhistorisch cultuurpatrimonium. Zij kan dit doen door het verstrekken van recreatieve en natuur- 

en milieu-educatieve activiteiten. Zij mag ook alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen 

bevorderen. Zij kan in die zin ook, maar slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor 

zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. Is deze VZW 

onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting ? 

 

Uit artikel 2, § 1, 5° WIB 1992 volgt dat het al dan niet hebben van een exploitatie of winstgevende 

activiteit doorslaggevend is voor de toepasselijkheid van de vennootschapsbelasting dan wel van de 

rechtspersonenbelasting. 

 

* Het begrip 'exploitatie' wijst op een duurzame activiteit, zijnde een geheel van verrichtingen die nodig 

zijn tot het instandhouden van deze activiteit. Een onderneming is een zelfstandige economische 

eenheid gericht op het produceren of het verhandelen van goederen of het verlenen van diensten. 

 

* Het begrip 'verrichtingen van winstgevende aard' betreft een geheel van verrichtingen die zich vaak 

genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te 

leveren en die een beroepskarakter hebben. Bij de belastinghervorming van 1962 werd het begrip 

winstgevende bezigheid verruimd tot verrichtingen van winstgevende aard. 

 

Een VZW die in principe geen winstoogmerk nastreeft, zal bijgevolg aan de vennootschapsbelasting 

onderworpen zijn wanneer zij werkt met een economisch doel, een organisatie, een strategie op 

termijn en met rationele beheersmethoden die essentieel gebaseerd zijn op de begrippen kosten, 

opbrengsten en rentabiliteit. 

 

In casu blijkt de betrokken VZW de volgende werkelijke activiteiten uit te oefenen : kajakverhuur tegen 

betaling, verhuur van fietsen, gocarts en boten, al dan niet met schipper, uitstappen voor scholen, 

bedrijven, teambuilding, vereniging of familiefeestjes, nette accomodatie voor groepsovernachting. 

 

Het hof van beroep te Gent stelt vast dat deze activiteiten, alle tegen betaling, economische 

activiteiten zijn. Deze verrichtingen ressorteren niet onder het toepassingsgebied van de 

rechtspersonenbelasting. Zij bestaan evenmin uit een bedrijvigheid die niet volgens nijverheids- of 

handelsmethoden werd uitgevoerd. Dit laatste betekent dat tewerk wordt gegaan op een wijze die in 



een bepaalde sector wordt gevolgd (verkoop en distributiemethode, reclame, cliënteel, personeel en 

wijze van financiering). 

 

Het hof besluit dan ook tot de toepasselijkheid van de vennootschapsbelasting. 

 


