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Nota exclusieve dienstverlening en zelfstandige groepering 
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ 

 

 

Het systeem van de exclusieve dienstverlening is conform de overheidsopdrachtenwetgeving dat 

uitdrukkelijk in het artikel 29 van de wet van 17 juni 2016 voorziet dat de wet niet van toepassing is 

op overheidssopdrachten voor diensten “die worden gegund door een aanbestedende overheid aan 

een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbestedende overheden op basis 

van een alleenrecht dat ze genieten krachtens bekendgemaakte, reglementaire of administratieve 

bepalingen die verenigbaar zijn met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.” 

 

Zie tevens artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG: "Deze richtlijn is niet van toepassing op  

overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een 

andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten op 

basis van een alleenrecht dat deze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke 

bepalingen genieten, op voorwaarde dat deze bepalingen met het Verdrag verenigbaar zijn." 

Aan al deze voorwaarden werd voldaan. 

 

Het systeem van de exclusieve dienstverlening houdt in dat, voor de diensten die aan de deelnemers 

in exclusiviteit worden aangeboden, de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende 

activiteiten’ voor diezelfde diensten niet mag inschrijven op een opdracht die middels de 

overheidsopdrachtenwetgeving, buiten het systeem van de exclusieve dienstverlening, door de 

deelnemers wordt open geschreven. 

 

De deelnemer mag de diensten die werden toegewezen in exclusiviteit aan de zelfstandige groepering 

‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ niet langer toekennen aan een andere dienstverlener dan 

de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’. Het staat de deelnemer 

uiteraard vrij om met eigen diensten de opdracht zelf uit te voeren. 

 

Kenmerkend voor deze intergemeentelijke samenwerking is dat het beleid steeds in handen blijft van 

het lokale bestuur zelf en dat de deelnemer als ze een beroep doen op de dienstverlening van hun 

verlengstuk steeds nauw betrokken zijn bij de beslissingen over de uitvoering van de aangeboden 

dienstverlening door de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’. 

In de keuze om al dan niet diensten af te nemen bij de zelfstandige groepering ‘Interleuven 

ondersteunende activiteiten’, de dienstverlenende vereniging waar jullie vennoot van zijn, is met 

andere woorden volledig vrij. 

 

Het systeem van exclusieve dienstverlening strekt er onder meer toe, met betrekking tot de 

activiteiten zoals omschreven in de bijlage van de statuten, om op de door de eigen personeelsleden 

geleverde prestaties geen BTW aan te rekenen  aan de deelnemer. 

 

Teneinde tegemoet te komen aan de bezorgheden van de btw administratie opdat de ondersteunende 

diensten die Interleuven verricht zouden kunnen genieten van de vrijstelling van artikel 44, §2 bis 

van het Btw-wetboek, werd binnen de schoot van Interleuven een zelfstandige groepering 

‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ opgericht specifiek om opdrachten onder de vorm van 

exclusieve dienstverlening te kunnen uitvoeren met vrijstelling van btw. 

 

De aangesloten deelnemers maken deel uit van deze zelfstandige groepering die opzichtens de 

deelnemers en tegenover derden handelt als een afzonderlijke vereniging die echter niet over 

rechtspersoonlijkheid beschikt. Hiertoe werden/worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten 

tussen de zelfstandige groepering Interleuven en de betrokken deelnemers. 

 
Luidens voornoemd artikel 44, §2, 1bis WBTW wordt van de belasting vrijgesteld: 
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1°bis de diensten verleend aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen die een 

werkzaamheid uitoefenen welke krachtens dit artikel is vrijgesteld of waarvoor zij niet 

belastingplichtig zijn, wanneer die diensten direct nodig zijn voor de uitoefening van die 

werkzaamheid, deze groeperingen van hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun aandeel in de 

gezamenlijke uitgaven, en mits deze vrijstelling niet tot concurrentieverstoring kan leiden. 

 

Door het systeem van exclusieve dienstverlening wordt dan ook voldaan aan de voorwaarden van 

artikel 44, §2, 1bis WBTW zoals uitgewerkt in het K.B. nr. 43 van 5 juli 1991 waar inzonderheid in 

artikel 2 wordt bepaald dat de diensten verleend aan de leden door bedoelde zelfstandige 

groeperingen van personen (o.a. vereniging met rechtspersoonlijkheid) van de belasting zijn 

vrijgesteld op voorwaarde dat: 

1° de werkzaamheden van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten van diensten 

rechtstreeks in het belang van de leden zelf en alle leden een werkzaamheid uitoefenen welke 

krachtens artikel 44 van het Wetboek is vrijgesteld of waarvoor ze niet belastingplichtig zijn; 

2° de leden van de groepering ofwel eenzelfde soort van werkzaamheid uitoefenen, ofwel behoren 

tot eenzelfde financiële, economische, professionele of sociale groep; 

3° de door de groepering verleende diensten rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op de 

werkzaamheid welke krachtens artikel 44 van het Wetboek is vrijgesteld of waarvoor het lid niet 

belastingplichtig is; 

4° de individueel aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie de terugbetaling 

vertegenwoordigt van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. 

 

Het principe van de exclusieve dienstverlening en van de kostendelende vereniging werd ondertussen 

ook in de statuten opgenomen en omschreven als volgt: 

Art 3 (doel) 

Diensten voor één of meer aangesloten deelnemers waarvoor per deelnemer wederzijdse exclusiviteit 

wordt verleend en dit op basis van een kosten- en expertise delend principe. 

Onder wederzijdse exclusiviteit wordt verstaan dat de omschreven exclusieve diensten enkel verstrekt 

worden aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze deelnemers voor 

de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de dienstverlenende 

vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren.  

De exclusiviteit wordt gegeven voor een periode van maximaal 6 jaar.  

De exclusieve diensten die worden aangeboden aan de deelnemers, worden als bijlage aan de 

statuten gevoegd en hebben betrekking op voornoemde doelstellingen. Hiertoe wordt gebruik 

gemaakt van een door de vereniging opgerichte zelfstandige groepering. 

Diensten aan aangesloten gemeenten of andere besturen in de publieke sector die worden toegewezen 

na toepassing van de procedure voorzien in de wet van 17 juni 2016  inzake de overheidsopdrachten.  

Art 14.2. 

De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3, worden verrekend 

aan de deelnemers aan de exclusieve dienstverlening op basis van het kosten- en expertise delend 

principe.  Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, 

zal gewerkt worden met een open boekhouding. 

Voor deze exclusieve dienstverlening zal gebruik worden gemaakt van de hiertoe opgerichte 

zelfstandige groepering. 

 

Bij de statuten wordt verder de lijst gevoegd van de exclusieve diensten waarvan de deelnemers 

gebruik kunnen maken en waarvoor samenwerkingsovereenkomsten tussen de zelfstandige 

groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ en de deelnemers  kunnen worden afgesloten. 


