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Inleiding

De sociale economie bestaat uit bedrijven met een sociaal doel: ze stellen mensen 
tewerk die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of ijveren voor het milieu. Winst 
maken mag maar hoeft niet noodzakelijk. Enkele voorbeelden van bedrijven uit 
de sociale economie:

 — Coöperaties: ledenorganisaties die een mens- of milieuvriendelijke behoefte 
invullen. Bijvoorbeeld: Oxfam Fairtrade, Triodos Bank en Ecopower.

 — Lokale diensteneconomiebedrijven: bedrijfjes die een maatschappelijke 
behoefte invullen en mensen tewerkstellen voor wie een job in het gewone 
arbeidscircuit tijdelijk niet haalbaar is. Enkele voorbeelden van zulke bedrijven: 
buurtgerichte kinderopvang, fietspunten, vervoers- en boodschapsdiensten, 
kringloopwinkels… 

 — Sociale werkplaatsen: bedrijven waar mensen die niet op de gewone arbeids-
markt terechtkunnen, een job op maat krijgen.

De sector van de sociale economie definieert zichzelf als1:

“een verscheidenheid aan bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen 
de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop stellen 
en hierbij basisprincipes respecteren als voorrang van arbeid op kapitaal, 
democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, 
kwaliteit, duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat naar de kwaliteit van 
interne en externe relaties. De sociale economiebedrijven en –initiatieven 
brengen goederen en diensten op de markt en zetten daarbij hun midde-
len economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit 
te verzekeren.”

Naast de meer tewerkstellingsgerichte maatregelen, richt het beleid sociale econo-
mie zich ook naar de ondersteuning van sociaal ondernemerschap.”

1 www.socialeeconomie.be
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Goederen en diensten op de markt brengen impliceert een economische activiteit 
wat in de regel inhoudt dat over de toegevoegde waarde btw moet aangerekend 
worden. Gaat het om diensten met betrekking tot maatschappelijk werk en sociale 
zekerheid dan geldt echter meestal een vrijstelling of een verlaagd btw-tarief. Het 
gaat dan bv. om de verkoop van gratis verkregen kleding, het herstellen van fietsen, 
strijkdiensten. Maar het kan ook gaan om een boodschappendienst voor bejaarden, 
klusjesdiensten, het verschaffen van spijzen en dranken aan hulpbehoevenden, …

Ook in de sector van de sociale woningbouw bestaan in KB nr. 20 regelingen waar-
bij onder bepaalde voorwaarden van een verlaagd btw-tarief kan genoten worden. 
Men ondersteunt sociaal zwakkeren in hun nood aan een woning zoals men dat 
doet in hun tewerkstelling of re-integratie in de maatschappij.

De activiteiten verricht binnen de sociale economie worden vaak gesubsidieerd. 
De cruciale vraag hierbij is of er over deze subsidies btw verschuldigd is of niet.

De sociale economie neemt dus een bijzondere plaats in binnen het btw-stelsel.
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