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Moderator: Lies Boonen – Toerisme Vlaanderen 

Spreker: Stijn Michielsen – Cultuurloket 

Deelnemers: 

• Bakkerijmuseum Veurne - Liesbeth Inghelram 

• Bazaar Trottoir - Valérie De Ketelaere 

• BV in oprichting - Isabelle Van Valckenborgh 

• Cattach Jr. VOF - Natacha Van de Peer 

• Cities by bike - Peter Van Lishout 

• CVO Volt - Marc Mertens 

• CVO Volt - Sabine Scheerlinck 

• EGTS Linieland van Waas en Hulst - Careen Verwilligen 

• Gemeente Beveren - Elfriede De Puysseleyr 

• Gemeente Beveren - Ines De Smet 

• Gemeente Grimbergen - Christel Dezwarte 

• Genste Gidsen vzw – Mieke Thienpont 

• Genste Gidsen vzw - Sylvie Brems 

• Gids in opleiding - Rudy Van Biervliet  

• Gids in opleiding – Elsa Pinilla 

• Hello Bruges (Gidsenkring Brugge vzw) - Els Verlinde 

• Kempens Landschap - Tinka Lembrechts 

• Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen - Carolien Van Loon 

• Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen - Werner Cerisier 

• Linx+ - Sandra Temmerman 

• Lots of Leuven vzw – Jan Van de Broeck 

• Oud Beersel – Gert Christiaens 

• Streekgids - Peter Van Looveren 

• S-wan Brugge - Frank Laperre 

• S-wan vzw - Johan Breyne 

• ’t Grom - Maarten Jacobs 

• Vizit – Evelyn Cruyt 
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PRESENTATIE: Welke (juridische) organisatievorm past best bij jouw organisatie met 

gidsenwerking? 

kwaliteit.toerismevlaanderen.be/gidsenwerking/workshops/verslag-infosessie-

organisatievormen 

 

TERUGKOPPELING: Vragen en antwoorden 

VRAAG 1. Bij slide 21 

Johan / S-wan vzw: 

Kan een onbezoldigde bestuurder in een vereniging zijn onkosten laten vergoeden (vb. 
Transport, …) en moet dit in de statuten vermeld worden? 

ANTWOORD 

Een onbezoldigd bestuurder die geen presentiegelden voor zijn mandaat in de vereniging 

ontvangt, kan een vrijwilligersvergoeding krijgen. Hij moet dan kiezen voor het forfait of voor 

de reële kosten. Dan wordt best ook in de statuten opgenomen dat bestuurders een 

onkostenvergoeding kunnen krijgen.  

In 2019 is de vrijwilligerswet aangepast zodat bestuurders van verenigingen nu automatisch 

worden beschouwd als vrijwilligers.  

 

VRAAG 2. Bij slide 22 

Maarten / 't Grom:  

Tot hoever mag je als werknemer in een leidinggevende rol beslissingen nemen voor een 
vzw? 

ANTWOORD 

Binnen de vzw kan het aanvaard worden dat de directeur een leidende rol heeft als 

werknemer. In de praktijk moet er een gezagsrelatie bestaan en die relatie ontstaat door het 

bestuur als werkgever te beschouwen over de leidinggevende die dan zijn personeel en de 

onderneming/vereniging leidt. De leidinggevende directeur wordt in dit geval door het 

bestuursorgaan aangesteld als werknemer. De directeur zetelt niet mee in het 

bestuursorgaan (de vroegere ‘Raad van Bestuur’).  

 

VRAAG 3. Bij slide 24 

Els / Hello Bruges:  

Mss komt het later nog aan bod, maar gezien er staat dat een vereniging een samenwerking 
van PERSONEN is, betekent dat dan dat een vzw zoals FTG (die meerdere vzw's groepeert) 
niet meer kan blijven bestaan in die rechtsvorm? 

ANTWOORD 

In dit geval moeten we de vzw als koepelvzw beschouwen, die leden heeft die bestaan uit 

rechtspersonen en natuurlijke personen. De rechtspersonen (eventueel zelf vzw’s) nemen 

file:///C:/Users/boonenli/Downloads/Infosessies%20cultuurloket/kwaliteit.toerismevlaanderen.be/gidsenwerking/workshops/verslag-infosessie-organisatievormen
file:///C:/Users/boonenli/Downloads/Infosessies%20cultuurloket/kwaliteit.toerismevlaanderen.be/gidsenwerking/workshops/verslag-infosessie-organisatievormen
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dan deel als lid in de koepelvzw. Een vzw kan bestaan uit alleen maar andere 

rechtspersonen OF uit alleen maar natuurlijke personen OF uit natuurlijke personen en 

rechtspersonen.  

 

VRAAG 4. Bij slide 37 

Careen / EGTS Linieland: 

Hoe worden openbare besturen belast? 

ANTWOORD 

Deze vraag ligt buiten de scope van de infosessie. Er zijn wellicht uitzonderingen binnen het 
belastingstelsel voor openbare besturen, maar Stijn is geen expert in deze materie. Een 
antwoord kan bekomen worden via het contactformulier op de website van Cultuurloket: 
https://www.cultuurloket.be/contact 
 

VRAAG 5. Bij slide 45 

Peter / Cities by Bike: 

Kan je zelfstandige in bijberoep zijn als je gepensioneerd bent? 

ANTWOORD 

Gepensioneerden kunnen als zelfstandige in bijberoep actief zijn omdat hun 

hoofdbescherming hun pensioen is dat zij hebben opgebouwd. Er moet rekening gehouden 

worden met de leeftijd (minstens 65 jaar) en de loopbaan (45 jaar gewerkt), want bij 

afwijkingen hierop, kunnen de inkomsten uit het bijberoep een impact hebben op het 

pensioen. 

 

VRAAG 6. Bij slide 64 

Peter / Cities by Bike:  

Hebben alle soorten leden inzagerecht in het vzw-dossier? 

ANTWOORD 

Het inzagerecht geldt enkel voor de werkende leden van de vzw. 

 

VRAAG 7. Bij slide 73 

Valérie / Bazaar Trottoir: 

Waarom zou je kiezen voor een vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap? 

ANTWOORD 

De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap (vennootschappen met 

onbeperkte aansprakelijkheid) kennen een goedkope kostenstructuur omdat deze kunnen 

opgericht worden bij een onderhandse akte. Dit zijn statuten die je zelf opstelt. Je kan je 

https://www.cultuurloket.be/contact
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hiervoor wel laten begeleiden door vb Cultuurloket of andere organisaties die hierover 

advies verstrekken.  

Bij de vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid moet je langs de notaris 

passeren om de akte te laten opstellen. De oprichting kost dan al snel enkele duizenden 

euro’s.  

De boekhouding van een vennootschap laat je best door een boekhouder doen waardoor je 

hiervoor ook jaarlijkse kosten moet incalculeren. Daar staat tegenover dat er voor 

vennootschappen mogelijkheden bestaan op vlak van fiscale optimalisatie. 

 

VRAAG 8. Bij slide 76 

Marc / CVO Volt: 

Kan je in een bv ook met bezoldigde vrijwilligers werken? 

ANTWOORD 

Het recht om met vrijwilligers te werken is beperkt tot organisaties die een 

maatschappelijke, belangeloze doelstelling hebben, zoals feitelijke verenigingen, vzw’s en 

coöperatieve vennootschappen erkend als sociale onderneming, Binnen de bv kan het dus 

niet, aangezien je daar zit met een winstgevend doel.   

Het kunnen toekennen van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding is zelfs beperkt tot 

organisaties die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting. Een vzw die 

onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting kan deze forfaitaire vergoeding dus 

niet toekennen aan de vrijwilligers waarmee zij samenwerkt.  

 

VRAAG 9. Bij slide 95 

Johan / S-wan vzw Brugge: 

Hoe dikwijls moet een vrijstelling van BTW gevraagd worden? 

ANTWOORD 

De vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen moet in principe slechts eenmaal 

aangevraagd worden. Je doet dit best bij aanvang van je activiteiten als je inschat dat je 

omzet lager zal zijn dan 25.000 EUR. Je dient deze vrijstelling te vermelden op de facturen 

die je opmaakt met de bewoordingen “Kleine onderneming onderworpen aan de 

vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.” Als je omzet boven 25.000 EUR 

gaat, dan moet je je BTW-kantoor hiervan op de hoogte brengen en vervalt de vrijstelling.  

 

VRAAG 10. Bij slide 95 

Els / Hello Bruges: 

Wat gebeurt er met de BTW-vrijstelling volgens art. 44, § 2, 8º, van het BTW-Wetboek als je 
ook btw-plichtige items aanbiedt? Bijv. culinaire rondleiding is combinatie kostprijs gids (art 
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44) + doorrekenen restaurantkosten (in theorie onderworpen à btw).  Volgt bijzaak (resto) 
hoofdzaak (gidsen), zelfs indien resto-kosten (veel) hoger zijn dan prijs gids? 

ANTWOORD 

Artikel 44, § 2, 8º, van het BTW-Wetboek verwijst naar de vrijstelling van btw voor gidsen 

die als ‘voordrachtgever in opdracht van een organisator’ werken.  

“De diensten verstrekt aan organisatoren van voordrachten door voordrachtgevers zijn 

overeenkomstig artikel 44, § 2, 8º, van het BTW-Wetboek vrijgesteld. Deze vrijstelling is 

eveneens van toepassing op de handelingen verricht door personen die optreden als gids 

wanneer ze worden verstrekt aan een organisator van geleide bezoeken aan plaatsen, 

musea, kastelen, kerken, steden, enz. Indien gidsen alleen voormelde vrijgestelde handelingen 

verrichten, worden ze als vrijgestelde belastingplichtige aangemerkt en dienen ze zich niet 

voor BTW-doeleinden te laten identificeren. Wanneer ze daarentegen zowel belaste 

handelingen als vrijgestelde handelingen verrichten, zijn ze gemengde belastingplichtige en 

dienen ze zich als dusdanig te laten identificeren.” 

Er is in dit geval wellicht sprake van gemengde BTW-plicht. Je hebt binnen je activiteiten 

dan een aantal zaken die vrijgesteld zijn van BTW en een aantal die onderworpen zijn aan 

BTW. Dan moet je op het gedeelte van de activiteit dat aan BTW is onderworpen wel BTW 

aanrekenen.  

Stijn geeft aan geen fiscalist te zijn en verwijst voor 100% duidelijkheid naar het 

contactformulier van Cultuurloket: https://www.cultuurloket.be/contact.  

 

VRAAG 11. Bij slide 96 

Els / Hello Bruges: 

Moet het UBO-register op vast tijdstip bijgestuurd worden (vgl klantenlisting, 
belastingsaangifte), of binnen de x dagen na wijziging? 

ANTWOORD 

Als het UBO-register wijzigt (bestuurders die vertrekken of nieuwe bestuurders die 

binnenkomen) moet dit binnen de 30 dagen na de wijziging worden aangevuld. Als er geen 

wijzigingen zijn, moet het UBO-register jaarlijks bevestigd worden. Het moment heeft geen 

belang. 

 

VRAAG 12. Bij slide 96 

Careen / EGTS Linieland: 

Wat als de personen die je dient op te nemen in het UBO-register vb de Nederlandse 
nationaliteit hebben? Kan je hen dan ook in het UBO-register inschrijven? 

ANTWOORD 

Ook mensen met een buitenlandse nationaliteit dient je te registreren in het UBO-register. 

Op pagina 14 tot 16 van volgende brochure wordt uitgelegd hoe je dit moet doen: 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger_VZW_0.pdf  

https://www.cultuurloket.be/contact
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger_VZW_0.pdf
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VRAAG 13. Bij slide 101 

Peter / Cities by Bike:  

Vraagje over verloning: wat met regeling van 6300 € per jaar of 500 per maand voor 
verenigingswerkers? Kan die nog gebruikt worden voor vergoeding gidsen in vzw of 
feitelijke vereniging? 

ANTWOORD 

Gidsen die minstens 4/5de werken of zelfstandige in hoofdberoep zijn of gepensioneerd zijn, 

kunnen binnen de regeling voor verenigingswerk binnen de bijkluswet betaald worden. Deze 

regeling werd in april 2020 door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard en zal vanaf 1 

januari 2021 niet meer mogen gebruikt worden. 

Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend dat het verenigingswerk wel zou laten bestaan. 

De occasionele diensten tussen burgers zijn hierin niet meer opgenomen. Een nieuw aspect 

zou zijn om een solidariteitsbijdrage van 10% in de sociale zekerheid te vragen. Er worden 

momenteel debatten gevoerd rond dit wetsvoorstel en de Raad van State heeft hier al wel 

wat vragen bij gesteld.  

Als het voorstel goedgekeurd wordt, dan kan het opnieuw enkel gebruikt worden door 

verenigingen en niet door vennootschappen.  
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NUTTIGE LINKS 

Handleiding en stappenplan Cultuurloket 

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/cultuurloketvzw_brochure-goed-

samenwerken-a5%20%281%29.pdf 

Kennisbank organisatievormen van Cultuurloket 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/organisatievormen  

Leidraad voor organisaties met gidsenwerking (Toerisme Vlaanderen) 

https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-

%20Leidraad%20voor%20organisaties%20met%20gidsenwerking%202018.pd 

Leidraad rond het statuut van de gids (Toerisme Vlaanderen) 

https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-

%20Leidraad%20sociaal%20en%20fiscaal%20statuut%20voor%20de%20gids%202020.pdf  

Parlementaire vraag uit 2001 i.v.m. de toepassing van art 44 paragraaf 2 8° lid van het 

BTW_wetboek voor gidsen (zie slide 46) 

https://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=102&COLL=B&LEG=

2&NR=46&SUF=&VOLGNR=&LANG=nl 

Handleiding bij UBO-register 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/UBO-Gebruikershandleiding-

Wettelijke%20Vertegenwoordiger_0.pdf 

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/cultuurloketvzw_brochure-goed-samenwerken-a5%20%281%29.pdf
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/cultuurloketvzw_brochure-goed-samenwerken-a5%20%281%29.pdf
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/organisatievormen
https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20voor%20organisaties%20met%20gidsenwerking%202018.pd
https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20voor%20organisaties%20met%20gidsenwerking%202018.pd
https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20sociaal%20en%20fiscaal%20statuut%20voor%20de%20gids%202020.pdf
https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20sociaal%20en%20fiscaal%20statuut%20voor%20de%20gids%202020.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=102&COLL=B&LEG=2&NR=46&SUF=&VOLGNR=&LANG=nl
https://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=102&COLL=B&LEG=2&NR=46&SUF=&VOLGNR=&LANG=nl
https://financien.belgium.be/sites/default/files/UBO-Gebruikershandleiding-Wettelijke%20Vertegenwoordiger_0.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/UBO-Gebruikershandleiding-Wettelijke%20Vertegenwoordiger_0.pdf

