
Stapelinspiratie  

voor transacties met 
gemeenschapsmunten

www.muntuit.be
1



Opgelet: de verstrekte informatie is geen 
juridisch advies of een equivalent ervan. 
Ga altijd op zoek naar actuele informatie 
samen met jouw boekhouder en/of 
juridisch expert. 

COLOFON

Een publicatie van Muntuit binnen het 
LoREco Transitieproject.
 
Met de steun van ESF Vlaanderen.

In samenwerking met Howest 
Netwerkeconomie, Happonomy en FairFin.

Jaar van uitgave: 2022
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Wie geeft munten uit
Wie ontvangt munten
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VOORBEELD

KADER

LIMIETEN & UITZONDERINGEN

versie 1

Een duidelijk voorbeeld dat spreekt tot de 
verbeelding en herkenbaar is.

Welke wettelijke zaken zijn er belangrijk? 
Binnen welke context moeten we op zoek gaan 
naar regelgeving?

Waar ligt de grens? Hoe ver kan je gaan?
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BASISREGELS

versie 1

• Vergoedingen in gemeenschapsmunt zijn 
altijd vrijwillig – zowel voor handelaar als 
klant – niemand kan verplicht worden om 
munten te aanvaarden. 

• Gemeenschapsmunten mogen slechts 
beperkt inwisselbaar zijn naar euro’s. 
Bijv. enkel voor deelnemende, door de 
organisatie erkende handelaars. Nooit 
voor particulieren! 

• Alle wettelijke kaders blijven gelden alsof je 
met euro’s betaalt. 

• Je mag nooit lonen vergoeden met 
gemeenschapsmunten.
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Onderneming
burger
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VOORBEELD

KADER

LIMIETEN & UITZONDERINGEN

versie 1

Wanneer klanten van bakkerij Jan een eigen 
herbruikbare broodzak meebrengen, krijgen ze 
1 gemeenschapsmunt cadeau op hun account. 

Consumentenrecht: cadeaubonnen 
en getrouwheidspunten (‘loyalty’) zijn 
contractuele documenten.

Zo’n transactie mag niet in de hoedanigheid 
van een arbeidsrelatie (bijv. uitbetalen loon) 

Uitzonderingen:
• aan een werknemer voor een gelegenheid 

een cadeaubon geven
• als éénmanszaak is er geen verschil tussen 

rekeningen van de zaak en je eigen per-
soonlijke rekeningen
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Onderneming
Onderneming
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Bakker Jan laat zijn bakfiets herstellen door 
fietsenmaker Bart. Ze spreken af dat ze 
de factuur in gemeenschapsmunten gaan 
vereffenen. 

Koophandel tussen professionelen. 

Er moet een factuur zijn waarop het 
aankoopbedrag en de btw in euro staat.  
 
Tips: vermeld op de factuur ‘te betalen in 
gemeenschapsmunt’ en open een extra 
rekening naast je bankrekening(en) binnen 
jouw boekhoudpakket. 

Btw moet achteraf in euro betaald worden 
aan de staat. 

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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Onderneming
overheid
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VOORBEELD

KADER

versie 1

De marktstandplaatsen op de jaarlijkse 
kerstmarkt kunnen in lokale munten worden 
betaald. 

Retributiereglementen: een retributie is 
een bedrag die de overheid vraagt als 
tegenprestatie voor een dienstverstrekking 
waar de afnemer zelf om heeft gevraagd. 

Het retributiereglement bepaalt wat 
mogelijk is, er moet opgenomen worden dat 
gemeenschapsmunten naast euro’s een 
aanvaard betaalmiddel zijn.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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Onderneming
vereniging
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Apotheek De Vries sponsort het event 
van de lokale KSA-groep. Ze betalen het 
sponsorgeld in gemeenschapsmunten. 

Sponsorovereenkomst: sponsoring wordt 
steeds gezien als een commerciële activiteit.
Fiscaliteit: de aftrekbaarheid van sponsoring 
als professionele- of representatiekost voor 
ondernemingen. 

Zorg voor een sponsorcontract waarbij 
de tegenprestatie (bv. publiciteit) van de 
vereniging benoemd wordt. Er moet een 
factuur zijn waarop het aankoopbedrag en de 
btw in euro staat. 

Tips: vermeld op de factuur ‘te betalen in 
gemeenschapsmunt’ en open een extra 
rekening naast je bankrekening(en) binnen jouw 
boekhoudpakket.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Boris komt het gras afrijden van Maria, omdat 
ze niet meer zo mobiel is. 

Burenhulp, vriendendienst, mantelzorg en/of 
vrijwilligerswerk. 

De activiteit mag geen economisch 
karakter*aannemen (regelmatige basis, 
winstoogmerk,…).

Grenzen van de forfaitaire kostenvergoeding 
voor vrijwilligerswerk. Vandaag begrenst tot 
ca. 37 euro/dag.

*Dit is vanuit juridisch oogpunt een feitenkwestie.  
Tip: gebruik je gezond verstand.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

In frituur De Puntzak kan je frieten betalen met 
gemeenschapsmunten. 

Een daad van koophandel. 
Consumentenbescherming. 

Alle regels gelden zoals bij een gewone koop.

Er moet een factuur of kasticket zijn waarop 
het aankoopbedrag en de btw in euro staat. 

Btw moet achteraf door de onderneming in 
euro betaald worden aan de staat. 

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Tijdens de zomer organiseert de jeugddienst 
speelpleinwerking. Kinderen kunnen voor 3 
gemeenschapsmunten een hele dag naar het 
speelplein. 

Retributiereglementen: een retributie is 
een bedrag die de overheid vraagt als 
tegenprestatie voor een dienstverstrekking 
waar de afnemer zelf om heeft gevraagd. 

Het retributiereglement bepaalt wat 
mogelijk is, er moet opgenomen worden dat 
gemeenschapsmunten naast euro’s een 
aanvaard betaalmiddel zijn.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Voetbalclub FC De Roze Duivels laat leden 
een deel van het inschrijvingsgeld betalen met 
gemeenschapsmunten. 

De statuten van de vereniging en andere 
interne afspraken. 

Vzw’s die btw-plichtig zijn moeten een factuur 
opmaken met vermelding van het eurobedrag 
en de aangerekende btw in euro doorbetalen 
aan de staat.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

In een poging om de straat proper te houden 
beloont de stad burgers die tijdens de herfst 
blaadjes ruimen in hun straat. 

Vrijwilligerswerk en/of premies vanuit de 
overheid.

Grenzen van de forfaitaire kostenvergoeding 
voor vrijwilligerswerk. Vandaag begrenst tot 
ca. 37 euro/dag.

Beleidsdoelstellingen van de overheid.

Geen professionele arbeid vanuit dit kader 
vergoeden.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

De overheid betaalt haar drukwerk aan de 
lokale drukkerij in gemeenschapsmunten. 

Een daad van koophandel tussen bedrijf en 
stadsdienst. 

Europese regels voor de aanbesteding 
van overheidsopdrachten (vrije markt, 
transparantie,…)

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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vereniging
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Jeugdverenigingen die komen helpen op de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie krijgen daar 
gemeenschapsmunten voor. 

De overheid kan dergelijke steun verwerken 
in hun subsidiereglement of als losstaand 
vrijwilligerswerk benaderen*. 

Als het opgenomen is in het subsidiereglement 
ligt vast hoeveel middelen er maximaal 
beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden.
 
Grenzen van de forfaitaire kostenvergoeding 
voor vrijwilligerswerk. Vandaag begrenst tot 
ca. 37 euro/dag.

*Opgepast: Feitenkwestie, enkel een rechter kan 
oordelen, transacties zijn dan op persoonlijke naam 
en worden in goed vertrouwen naar de vereniging 
gebracht.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

De schoonspring vereniging ’t Wipplankje 
betaalt zijn trainers in gemeenschapsmunten. 

Vrijwilligerswerk. 

Grenzen van de forfaitaire kostenvergoeding 
voor vrijwilligerswerk. Vandaag begrenst 
tot ca. 37 euro/dag. Bekijk zeker ook je 
vrijwilligersverzekering, laat desnoods een 
clausule opnemen.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Voor het decor van hun volgende voorstelling 
gaat amateurtheater Het Doek shoppen in 
de Kringwinkel. Ze betalen de rekening met 
gemeenschapsmunten. 

Koophandel tussen professionelen. 

Er moet een factuur zijn waarop het 
aankoopbedrag en de btw in euro staat. 

Tips: vermeld op de factuur ‘te betalen in 
gemeenschapsmunt’ en open een extra 
rekening naast je bankrekening(en) binnen 
jouw boekhoudpakket.

Btw moet achteraf in euro betaald worden 
aan de staat. 

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

Vzw ‘Mensen Voor Mensen’ ontleent voor 
hun jaarlijkse benefiet tafels en stoelen uit 
de gemeentelijke uitleendienst. Dit mogen ze 
betalen met gemeenschapsmunten. 

De werking van de gemeentelijke uitleendienst 
wordt door het retributiereglement van de 
gemeente geregeld. 

Het retributiereglement bepaalt wat 
mogelijk is, er moet opgenomen worden dat 
gemeenschapsmunten naast euro’s een 
aanvaard betaalmiddel zijn.

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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VOORBEELD

KADER

versie 1

De KWB heeft geen eigen lokaal en vergadert 
daarom in de lokalen van de Chiro. Hiervoor 
betalen ze een symbolisch bedrag met 
gemeenschapsmunten. 

Koophandel tussen professionelen. 

Er moet een bewijsstuk zijn waarop het bedrag 
en eventueel de btw in euro staat. 

Tips: vermeld op de factuur/kasticket ‘te 
betalen in gemeenschapsmunt’ en open een 
extra rekening naast je bankrekening(en) 
binnen jouw boekhoudpakket.

Eventuele btw moet achteraf in euro betaald 
worden aan de staat. 

LIMIETEN & UITZONDERINGEN
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