VZW OF DE FEITELIJKE VERENIGING -BTW- VERZEKERING
Enkele nuttige domeinen om te bespreken in onze clubs.
District C organiseerde onlangs een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de clubs in het
district en bepaalde deskundigen op verschillende gebieden die voor hen gevoelig liggen, meer
bepaald over de juridische status van onze clubs, hun BTW- en andere fiscale verplichtingen, de
verzekeringsdekking die ze genieten en hun boekhoudkundige verplichtingen.
Deze bijeenkomst resulteerde in de formulering van suggesties en conclusies die in januari in het Cdistrict nieuws werden gerapporteerd. De Raad van Bestuur stemde er unaniem mee in dat deze tekst
aan alle Belgische Lions moest worden meegedeeld.

De VZW of de feitelijke vereniging.
Wat de keuze van de juridische clubstructuur betreft, werden de voor- en nadelen van de twee
potentiële vormen van structuur, de VZW of de Feitelijke Vereniging onderzocht en vergeleken.
Het lijkt erop dat de keuze van de vorm van de VZW wordt aanbevolen.
In tegenstelling tot wat over het algemeen als een negatief argument wordt aangevoerd om de
verwerping van de VZW-structuur te rechtvaardigen, lijken de opgelegde publicatie- en
boekhoudnormen geen echte belemmering te vormen.
De financiële last die de keuze van de structuur van de VZW met zich meebrengt, is immers gering
(130 euro slechts eenmaal bij de oprichting en ongeveer 250 euro per jaar voor de publicatie van de
rekeningen en de samenstelling van de raad van bestuur, om nog maar te zwijgen van het feit dat de
normen voor kleine VZW’s, een gewone neerlegging van de rekeningen mogelijk maken) (1); de
boekhoudkundige aspecten die in acht moeten worden genomen, in dit geval de handhaving van een
systeem van kasboekhouding (verklaring van toevoegingen en onttrekkingen) (of zelfs een dubbel
boekhoudsysteem met één enkele boeking), komen volledig overeen met de verplichtingen die door
Oak Brook aan een club worden opgelegd, ongeacht haar structurele vorm.
Wat dit laatste punt betreft, levert de verplichting in onze internationale statuten om de middelen die
afkomstig zijn van het publiek en die bestemd zijn om te worden verdeeld over één of meer sociale
projecten enerzijds en die welke bestemd zijn voor de werking van de club anderzijds, via afzonderlijke
financiële rekeningen (wat logischerwijs leidt tot een duidelijk gescheiden boekhouding) volledig te
scheiden van de middelen die bestemd zijn om te worden verdeeld over een of meer sociale projecten,
geen praktische uitvoeringsproblemen op, noch in het kader van een non-profitorganisatie, noch in
het kader van een feitelijke vereniging.
Aan de andere kant zijn de door de VZW voorgestelde bescherming en rechtszekerheid voor de leden
veel beter dan de bestaande situatie binnen de feitelijke vereniging.
Er wordt aan herinnerd dat in geval van financieel of juridisch verlies alle leden van de feitelijke
vereniging medeverantwoordelijk zijn en medeschuldenaars op hun eigen vermogen, terwijl het in het
geval van een VZW deze laatste aansprakelijk is en niet de leden; alleen in geval van een strafbaar feit,
ernstige en bewezen schuld, kan de aansprakelijkheid van de bestuurders in twijfel worden getrokken,
die ook door een verzekering kan worden gedekt. (3)(4) Laten we eraan denken dat het onverwachte
steeds kan gebeuren; zo bijvoorbeeld de wagen van de carnavalsgroep in Aalst, die volledig is
uitgebrand, met als gevolg een zeer grote ramp voor de vereniging. (2)

De keuze voor een VZW-structuur lijkt dan ook de voorkeur te genieten.

BTW en accijnzen
Op het delicate gebied van belastingen en accijnzen, met inbegrip van de BTW, is het ook noodzakelijk
om duidelijkheid te verschaffen.
Momenteel wordt elke Lionsclub voor BTW-doeleinden als belastingplichtige beschouwd; de
juridische status (de feitelijke vereniging of de VZW), het ontbreken van een geest van winstbejag of
zelfs het feit dat sociale werken de verdiende winst krijgen, zijn in dit verband van belang en stellen
hen niet vrij van alle aansprakelijkheid.
Eenieder die in het kader van de uitoefening van een economische activiteit op de gebruikelijke wijze
(slechts eenmaal per jaar is voldoende) goederenleveringen of diensten verricht en die zelfstandig is,
op hoofd- of nevenbasis, met of zonder winstoogmerk, ongeacht de plaats waar de economische
activiteit wordt uitgeoefend (artikel 4, lid 1, WBTW), is een belastingplichtige.
Artikel 2 van de BTW-code bepaalt dat leveringen van goederen en diensten onder bezwarende titel
door een belastingplichtige in België aan de BTW zijn onderworpen wanneer zij in België plaatsvinden.
Het feit dat deze belasting onder het toepassingsgebied van de BTW valt, betekent echter niet dat
deze belasting automatisch verschuldigd is. Vrijgesteld van deze belasting zijn de wettelijke
lidmaatschapsgelden en ontvangen donaties, alsmede de fondsenwervingsactiviteiten die uitsluitend
ten behoeve van de club en haar leden worden uitgevoerd.
Anderzijds zijn de fondsenwervingsactiviteiten ten behoeve van externe derden, in dit geval onze
sociale werken en projecten, onderworpen aan de BTW.
Er bestaat echter een bijzondere regeling die vrijstelling van BTW toestaat op voorwaarde dat de
totale omzet over een jaar in één of meer acties niet meer dan 25.000 euro bedraagt.
Let wel, deze regeling is optioneel en om er gebruik van te kunnen maken moet de club, kiezen bij de
BTW-administratie door een verzoek in die zin in te dienen. Het feit om minder dan 25.000 euro te
realiseren is niet voldoende; het is ook noodzakelijk dat u deze aanvraag om toestemming vooraf hebt
ingediend om van de vrijstelling te kunnen genieten. We wijzen erop dat sommige door het Gewest
gesubsidieerde en erkende VZW's bij wijze van uitzondering in aanmerking kunnen komen voor een
globale vrijstelling van de BTW, maar dat is niet het geval voor onze clubs.
De situatie van de belastingplichtige maakt het daarentegen mogelijk om de aan de leveranciers
betaalde BTW via een periodieke aangifte terug te vorderen, maar verplicht de club daartoe het
volgende te doen:
- Meld je zelf aan bij de administratie,
- Het uitreiken van facturen voor verkochte goederen en diensten door het toepassen van BTW
- Het betalen van BTW aan de administratie,
- Het indienen van een periodieke aangifte bij de administratie en één keer per jaar het opstellen van
een klantenlijst.

Dit probleem geldt voor alle gebieden en alle vormen van fondsenwerving; laten we bijvoorbeeld
denken aan tickets voor een evenement dat onderworpen is aan 6% BTW en aan onze sponsors
waarvan de bijdrage onderworpen is aan 21% BTW. Dit alles betekent dat alleen een club die alleen
donaties ontvangt en niets verkoopt of organiseert om geld in te zamelen voor haar goede doelen,
niet onderworpen is aan deze administratieve en fiscale verplichtingen. Het is aan eenieder om zijn
eigen situatie te analyseren.
Concreet betekent dit dat de meeste van onze clubs, of ze nu georganiseerd zijn als organisaties
zonder winstoogmerk of als feitelijke verenigingen, BTW moeten betalen.
Sommige mensen vinden het lastig om de slapende beer wakker te maken en vinden het beter om
verder te gaan zonder iets te doen.
De daaropvolgende onderwerping kan inderdaad de aandacht van de lokale controle trekken en
nadelen veroorzaken in vergelijking met het verleden, maar wat gebeurt er als de beer uit zichzelf
ontwaakt? Moeilijkheden, betalingen met terugwerkende kracht over meerdere jaren en boetes. Aan
de andere kant is de kans groter dat de beer het verleden zal laten slapen, zolang we onszelf maar in
orde brengen voor de toekomst; laten we hopen dat we dat op zijn minst doen.
Op het gebied van de accijnzen moet, gezien de bijna automatische status van belastingplichtige, elke
invoer van wijn, champagne of andere producten onderworpen worden aan aangifte en betaling van
accijnzen (binnen 8 dagen na binnenkomst in België), aanleiding geven tot de invordering van de BTW
en het verzoek tot verkoop ervan, die alle aan de administratie worden meegedeeld in het kader van
een regelmatige aangifte.
Laat ons hopen dat de administratie de normen voor de criteria voor de toepasselijkheid van de BTW
zal herzien door de volgende twee criteria in overweging te nemen:
- Aantal activiteiten
- Gerealiseerde Jaaromzet.
Maar voorlopig is 1 activiteit per jaar voldoende en is een omzet van maximaal 25.000 euro het
toegestane plafond om, na voorafgaand verzoek aan de administratie, buiten de BTW-plicht te blijven.
Moeten we echter, naast de wettelijke verplichting en de risico's die gepaard gaan met het niet
naleven van de wetgeving, gewoon werken met aandacht voor onze ethische code? (3)(4)(5))

Verzekeringen
Momenteel dekt de verzekering van het internationale hoofdkantoor van ICL de wettelijke
aansprakelijkheid van alle clubs voor hun activiteiten in welke vorm dan ook (VZW of Feitelijke
Vereniging, of andere). Deze verzekering dekt dus bewezen aansprakelijkheid jegens een derde partij.
Het is raadzaam om de activiteit vooraf aan te geven bij de door OB (6) aangewezen contactpersoon,
in het bijzonder om de dekking of de aankondiging van ongedekte gevaren te bevestigen. De dekking
is beperkt tot 1 miljoen US$, maar de toevertrouwde voorwerpen zijn niet gedekt, behalve het gebouw
dat in geval van brand in gebruik is.
Daarnaast dekt een door de MD onderschreven voedselvergiftigings- en exploitatieaansprakelijkheidsverzekering ook de verenigingen voor hun vergaderingen en activiteiten; deze

verzekering dekt ook de leden van de districtskabinetten en -commissies tijdens de uitoefening van
hun mandaat. Vrijwilligers die Lions helpen zijn ook gedekt; de dekking bedraagt € 1.500.000,- per
schadegeval met een eigen risico van € 175,-. De voorafgaande aangifte van de activiteit wordt gedaan
aan de makelaar (6), om bevestiging van de dekking of ongedekte gevaren te ontvangen. Natuurlijk,
de objecten die ons zijn toevertrouwd zijn niet gedekt.
Dit alles houdt in dat indien schade aan derden gedekt is, de verzekering geen dekking biedt voor
schade die door de leden van Lions zelf wordt geleden.
Het is daarom raadzaam om de overige risico's in elke club en voor elke activiteit te verzekeren en
vooraf contact op te nemen met de makelaar van de MD om te bevestigen of de
aansprakelijkheidsactiviteit al dan niet gedekt is. (7)

Conclusies van deze vergadering:
Het is wenselijk om de status van VZW aan te nemen.
Zich als belastingplichtige registreren bij de BTW-administratie en voldoen aan alle normen die nodig
kunnen zijn. Aandacht voor de wettelijke verplichtingen op het gebied van accijnzen, zoals op alle
gebieden, is passend.
Hoewel de dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de leden van Lions en hun eventuele
helpers over het algemeen is verworven, is het raadzaam om andere risico's te dekken en in het
bijzonder de schade die de leden zelf tijdens elke activiteit kunnen oplopen.
Ten slotte is het wenselijk en verstandig om vooraf contact op te nemen met de MD-makelaar om de
dekking en de limieten voor elke activiteit te bevestigen.
Dit zijn de conclusies die uit deze vergadering naar voren zijn gekomen; elk van hen zal, afhankelijk
van de specifieke situatie van zijn club en de aard van de activiteiten en de algemene werking ervan,
beoordelen of hij zich al dan niet kan laten inspireren door deze nota.
Elke club heeft de gelegenheid gehad om zich te informeren en te beslissen over deze kwesties.
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