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§ 1. VOORNAAMSTE HISTORISCHE WETGEVING 

5001 
Eerste richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-staten inzake 
omzetbelasting (67/227/EEG) van 11 april 19671

Tweede richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting – Structuur en wijze van toepassing van het gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde (67/228/EG). 

.  

Derde richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting – Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-Staten 
(69/463/EEG).  

Zesde richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde:uniforme 
grondslag (77/388/EEG). 

Zevende richtlijn nr. 94/5/EEG van 14 februari 19942

Tiende richtlijn nr. 84/386/EEG van 31 juli 1984

 inzake de bijzondere regeling voor tweedehand-
se goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. 

3

Zeventiende richtlijn nr. 85/362/EEG van 16 juli 1985

. Wijziging aan de Zesde richtlijn betreffende de 
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de verhuur van roerende lichamelijke 
zaken andere dan vervoermiddelen. 

4

Achttiende richtlijn nr. 89/465/EEG van 18 juli 1989

. Vrijstelling van btw bij de tijdelijke invoer 
van andere goederen dan vervoermiddelen. 

5

Afschaffing van de controle op de goederenbewegingen vanaf 1993 (richtlijn nr. 91/680/ EEG van 
16 december 1991

, met betrekking tot de intrekking van een aantal 
afwijkingen, toegestaan door de Zesde richtlijn. 

6, gewijzigd door richtlijn nr. 92/111/EEG van 14 december 19927 en richtlijn nr. 
95/17/EEG van 10 april 19958

Richtlijn nr. 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van richtlijn nr. 2006/112/EG 
wat betreft de plaats van een dienst

). 

9

Richtlijn nr. 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften 
voor de in richtlijn nr. 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde 

. 

                                                           
1Pb.L. 14 april 1967, afl. 71, 1301. 
 
2Pb.L. 3 maart 1994, afl. 60, 16. 
 
3Pb.L. 3 augustus 1984, afl. 208, 58. 
 
4Pb.L. 24 juli 1985, afl. 192, 20. 
 
5Pb.L. 3 augustus 1989, afl. 226, 21. 
 
6Pb.L. 31 december 1991, afl. 376, 1. 
 
7Pb.L. 30 december 1992, afl. 384, 47. 
 
8Pb.L. 5 mei 1995, afl. 102, 18. 
 
9Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44, 11. 
 



 4 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf, maar in een andere lidstaat geves-
tigd zijn10

§ 2. VOORNAAMSTE GELDENDE WETGEVING 

. 

5001,50 

Dertiende richtlijn nr. 86/560/EEG van 17 november 198611

Richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna btw-richtlijn) ter vervanging op 1 januari 
2007 van richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (‘zesde richtlijn’) – Gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (hierna de ‘{xe "Zesde richtlijn"}zesde 
richtlijn’). Deze richtlijn vormt de basis van het btw-stelsel in de Europese Gemeenschap

. Teruggaaf van de belasting over de toe-
gevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen. 

12

Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde 
waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit derde landen van 
20 december 2007

. 

13

Richtlijn nr. 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften 
voor de in richtlijn nr. 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde 
waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf, maar in een andere lidstaat geves-
tigd zijn

. 

14

Verordening (EG) nr. 143/2008 van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van verordening (EG) 
nr. 1798/2003 met betrekking tot de invoering van een regeling voor adminis-tratieve samenwerking 
en informatie-uitwisseling in het kader van de bepalingen betreffende de plaats van een dienst, de 
speciale systemen en de btw-teruggaafprocedure. 

. 

Verordening nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwer-
king en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde15

Verordening nr. 282/2011/EU van de Raad houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van 
richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde van 15 maart 2011

. 

16

                                                           
10Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44, 23. 

. 

 
11Pb.L. 21 november 1986, afl. 326, 40. 
 
12Ter wille van de samenhang met de arresten van het Hof van Justitie kunnen de communautaire verwijzingen nog verwijzen naar deze van 

de zesde richtlijn, aangezien de essentie van de bepalingen, op enige uitzonderingen na, niet werd gewijzigd. 
 
13Pb.L. 29 december 2007, afl. 346. 
 
14Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44. 
 
15Pb.L. 12 oktober 2010, afl. 268. 
 
16Pb.L. 23 maart 2011, afl. 77, 1. 
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§ 3. VEREENVOUDIGINGSMAATREGELEN SPECIFIEK VOOR BELGIË 

5002 
De Raad van de Europese Unie kan een machtiging verlenen om bijzondere maatregelen in te voeren 
die afwijken van richtlijn 2006/112/EG, teneinde de inning van de belasting te vergemakkelijken of 
om fiscale fraude en belastingontwijking tegen te gaan17

De volgende afwijkingen werden aan België toegekend: 

. Dit mechanisme vindt zijn grondslag in 
artikel 395 van de Btw-richtlijn. In het kader van voormeld mechanisme heeft België de toelating 
gekregen om bepaalde vereenvoudigingsmaatregelen in stand te houden vanaf 1 januari 1977. 

1. Niet-betaling van de belasting in een bepaald stadium 

– Belastingplichtige: deur aan deur verdelers van drukwerk, perscorrespondenten. 
– Belastbaar feit: 

– recuperatiemateriaal; 
– fleuroporders; 
– vennootschappen die auteurs en componisten vertegenwoordigen – betaling van de belasting 

door de vennootschappen, het voorafgaand stadium auteur-vennootschap ontsnapt aan de belas-
ting; 

– vissen op zee: niet-belasting van de invoer van vissen afkomstig van vissersboten en bestemd 
voor de verkoop; 

– edelstenen en parels: vrijstelling met recht op aftrek van leveringen aan handelaars van deze 
goederen; 

– interimarbeiders: vrijstelling, onder bepaalde voorwaarden, van hun verrichtingen; 
– opschorting van de belasting voor leveringen van boten voor interne commerciële vaart en 

hierbij behorende diensten, net als voor de commissies van reisagenten met betrekking tot ver-
koop van biljetten van internationale spoorwegen. 

2. Betaling van de belasting in een voorgaand stadium 

Belastbaar feit, maatstaf van heffing: 
– heffing van btw op tabaksfabrikaten; 
– deur aan deur verkoop. 

3. Minimummaatstaf van heffing 

– Nieuwe, tweedehandse en directiewagens, bijzondere regeling voor wisselstukken. 
– Gebouwen en werk in onroerende staat. 

4. Maatstaf van heffing in het binnenland 

– Geen herziening van de belastbare basis in geval van verlies van financiële korting. 
– Geen herziening van de belastbare basis in geval van verpakking die niet wordt teruggegeven. 

                                                           
17HvJ 29 april 2004, zaak C-17/01, Sudholz, FJF, No. 2006/9; J. SWINKELS, “ Impact of Walter Sudholz on special measures” , VAT Monitor 

2005, 23-27. 
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5. Maatstaf van heffing bij invoer van goederen 

– Geen herziening binnen bepaalde grenzen in het geval waar de belasting op de invoer onvoldoende 
blijkt te zijn. 

6. Belasting te betalen op een forfaitaire basis 

Maatstaf van heffing in het binnenland: 
– buitenlandse vervoerders van personen; 
– commissies verworven door organisatoren van prognoses van sportwedstrijden. 

7. Personen gehouden tot voldoening van de belasting 

Betaling van de btw, verschuldigd op een bepaalde handeling ter gelegenheid van een andere belaste 
handeling. Berekening van deze btw op een forfaitaire basis. Toepasselijke regeling op controle van 
de kwaliteit en de conformiteit van medicijnen, dieetproducten, schoonheidsproducten en producten 
voor lichaamsverzorging. 

8. Personen gehouden tot voldoening van de btw, verplichtingen 

Uitgifte van een factuur en betaling van de belasting door de cliënt aan de leverancier. 

9. Andere specifieke wijzen om de belasting te betalen 

Verplichtingen van de personen gehouden tot voldoening van de belasting: 
– verkoop van toegangsticketten; 
– regeling voor bureaus van de paardensport. 

10. Personen gehouden tot voldoening van de belasting 

Verlegging van de heffing van de btw voor werk in onroerende staat. 

11. Bijzondere regeling voor reisbureaus 

Forfaitaire vaststelling van de winstmarge van reisbureaus. 

Afdeling II. 
Belgische wetgeving 

5003 

Wetgeving – Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, BS 17 juli 
1969. 

– Wet 27 december 1977 ter omzetting van de Zesde richtlijn, BS 30 december 1977. 
– Wet 28 december 1992 tot verdere harmonisatie van de Belgische wetgeving met de communautaire richt-

lijnen en invoering in onze wetgeving van het overgangsregime van de btw toepasselijk op het intracom-
munautaire handelsverkeer. 

– Wet 26 november 2009, BS 4 december 2009 (houdende de implementering van het VAT package en de 
nieuwe plaatsbepalingsregels voor diensten). 

– De genummerde koninklijke besluiten 1 t.e.m. 57. 
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  Los van de bovenstaande wetgeving moet er bijzondere aandacht worden besteed aan de circulaires, de al 
dan niet gepubliceerde administratieve beslissingen, de antwoorden op parlementaire vragen,  de beslissin-
gen van de dienst voor voor voorafgaande beslissingen en de Informaties en Mededelingen. Al die informa-
tiebronnen zijn uiterst belangrijk en laten toe na te gaan op welke wijze de regels in de praktijk worden toe-
gepast. 

5004 

Bibliografie – BTW-Handleiding van de Belgische fiscale administratie. 
– VAN DEN AVYLE, G., Guide Fiscal Permanent, Partie III, Brussel, Kluwer Editions Juridiques België. 
– WILLE., P., Belasting over de toegevoegde waarde, in Fiscaal Compendium, Deel F, Brussel, 

Ced.Samsom, losbl. 
– Module Btw-Vandewinckele, www.monKEY.be. 
– SCHELFHAUT, G. en SPRUYT, E., BTW en successie-, registratie-, hypotheek- en zegelrechten, Diegem, 

Ced.Samsom, 1996, 433 p. 
– VANDEBERGH, H., B.T.W.-vraagstukken, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 119 p. 
– VANDEBERGH, H. en GAZAGNES, D., Taxatie en verweer inzake BTW, Brussel, Story- Scientia, 1988. 
– Instructie belasting over de toegevoegde waarde, 1994, gepubliceerd door de administratie der Douane en 

Accijnzen. 
– VANDERSTICHELEN, B., De nieuwe praktische BTW-handleiding 1997-1998, Uitgave Instituut der Ac-

countants. 
– VANDEBERGH, H., BTW-Handboek, Gent, Larcier, 2010, 866 p. 
– DEVROE, W., VANDENDRIESCHE, P., MASSIN, I., STAS, D., VANBIERVLIET, F., VYNCKE, K. en 

WUYTJENS, R., Fiscale basisbegrippen BTW, Brugge, die Keure, 2011, 513 p. 
– BERNAERTS, Y., BROUCKAERT, J. en WERNIERS, R., BTW Practicum: Jaarboek 2011, Antwerpen, 

Standaard Uitgeverij, 2011, 1358 p. 
– WILLE, P., PEETERS, H. en BORGER, F., Handboek btw 2013-2014, Antwerpen, Intersentia Rechtswe-

tenschappen, 2013, 610 p. 
– WILLE, P. en GOVERS, M., Btw-Praktijkboek 2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 1180 p. 

Hoofdstuk II 

Definitie en voornaamste kenmerken van de btw{xe "Btw (definitie)"} 

Afdeling I. 
De btw is een belasting op het verbruik 

5100 
De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een algemene belasting op goederen en diensten die 
een gelijke heffing verzekert op het niveau van de eindconsument, tussen producten die in het binnen-
land worden gemaakt en producten die worden ingevoerd, ongeacht de lengte van de distributie- of 
productieketen of de aard van de gebruikte productiemiddelen18

5101 

. Het mechanisme van de btw steunt 
op een systeem van teruggaaf aan de grenzen en op een systeem van gefractioneerde betalingen. 

De btw is een belasting op het verbruik, doch zij wordt geheven ter gelegenheid van elke overdracht 
op basis van de prijs van de goederen of diensten en onder aftrek van het btw- bedrag dat rechtstreeks 
drukt op de kostprijs van de diverse elementen die de prijs vormen. Op deze manier blijft het niveau 
van de btw in elk stadium evenredig aan de prijs. Daarbij is het systeem van gefractioneerde betalin-

                                                           
18Art. 1 Richtl. nr. 2006/112/EG; HvJ 5 mei 1982, zaak 15/81, Gaston Schul, Jur.HvJ 1982, 01409, AFT 1982, 253; G. EGRET, La TVA, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 1982, 35. 
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gen in de btw slechts een bijkomstig mechanisme dat werd aangenomen om praktische en psychologi-
sche redenen: 
– hoe kon men aan de kleinhandelaars toelaten alleen te moeten instaan voor de invordering van de 

belasting? 
– een heffing van de belasting in het stadium onmiddellijk voorafgaand aan de eindconsumptie is 

bijzonder gevoelig voor fraude. 

5102 
Ondanks haar benaming wordt de btw niet berekend op een toegevoegde waarde, doch wel op de 
volledige prijs of waarde van de goederen, met steeds een recuperatie van de voorafgaande heffingen. 
De btw die een onderneming op haar aankopen heeft betaald mag immers worden afgetrokken van de 
btw die verschuldigd is op haar verkopen. Op die wijze zal in ieder stadium de btw precies evenredig 
zijn met de prijs. Op gelijke eindprijzen wordt een gelijke belastingdruk gelegd. 

5103 

Toepassing Drie verkopen tegen een tarief van 6 %: 
– verkoop voor 1 000,00 EUR, btw = 60,00 EUR, de koper zal 1 060,00 EUR betalen aan de verkoper die 

60,00 EUR moet storten aan de staat; 
– verkoop voor 1 200,00 EUR, btw = 72,00 EUR, de koper zal 1 272,00 EUR betalen aan de verkoper die aan 

de staat 12,00 EUR moet storten, zijnde 72,00 EUR min 60,00 EUR die hij aan zijn eigen verkoper heeft 
betaald; 

– verkoop voor 1 500,00 EUR, btw = 90,00 EUR, de koper zal 1 590,00 EUR betalen aan de verkoper die aan 
de staat 18,00 EUR moet storten, zijnde 90,00 EUR min 72,00 EUR die hij aan zijn eigen verkoper heeft 
betaald. De totale aan de staat afgedragen btw bedraagt 90,00 EUR voor de drie verkopen (60 + 12 + 18). 
Deze toepassing bewijst het dubbele voordeel van de btw; 

– het totaal van de belasting is altijd precies gekend: het is 90,00 EUR na de derde verkoop in het hiervoor 
geciteerde toepassingsgeval, hetgeen exact kan worden terugbetaald wanneer de goederen het land zouden 
verlaten; 

– de btw is neutraal tijdens het gehele verloop van een economische cyclus, d.w.z. dat zij niet beïnvloed 
wordt door een groter of kleiner aantal overdrachten. 

Afdeling II. 
De btw verzekert een gelijkheid van taxatie op het niveau van de eindconsu-
ment 

5104 
De eerste doelstelling van de btw was de afschaffing van de belastingen op de productie, die de inves-
teringen belemmerden. De cascadestelsels die voorafgingen aan de btw bevoorrechtten immers de 
meest geïntegreerde industrieën ten opzichte van de langere productiekettingen. Het werd als noodza-
kelijk gezien dat twee producten die worden verkocht in de kleinhandel aan dezelfde prijs, dezelfde 
belasting zouden dragen: gelijke belasting bij gelijke prijs. Elke cumulatie van belastingen moest 
worden verboden19

5105 

. 

Deze gelijkheid van belasting moet worden gerealiseerd: 
– ongeacht het land waar de goederen en diensten worden geproduceerd; 
– ongeacht de lengte van de productie- of distributieketen; 
– ongeacht de aard van de gebruikte middelen: arbeidskrachten, investeringen, algemene kosten. 

                                                           
19HvJ 3 oktober 1985, zaak 249/84, Profant, Jur.HvJ, 3237, FJF, No. 86/170. 
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Het argument dat het Franse parlement heeft overtuigd om het eerste btw-systeem aan te nemen in 1954 is een Belgisch ver-
haal. Toen Ernest Solvay het procedé ontdekte waardoor soda gemakkelijk kon worden geëxtraheerd van sodiumchloride in 
plaats van uit assen van zeegras, was de traagheid waarmee de Franse regering het zout dat werd verkregen volgens dit nieuwe 
procedé – destijds gekwalificeerd als kunstmatig – van belasting vrijstelde, er de oorzaak van dat Solvay zijn industrie voorna-
melijk in België zou ontwikkelen in plaats van in Frankrijk, zoals hij oorspronkelijk van plan was. 

Afdeling III. 
De btw is een algemene {xe "Verbruiksbelasting"}verbruiksbelasting op goede-
ren en diensten verbruikt in een land 

5106 
Een ander essentieel kenmerk van de btw is zijn territoriale binding20

Met ingang van 1993 werd het ‘overgangsregime’

. De persoon die de belasting int 
en doorstort, is de producent. Weliswaar draagt hij de belasting niet. De eindconsument heeft geen 
verplichting om zich kenbaar te maken bij de fiscale autoriteiten van het land van de producent en 
blijft in het algemeen onbekend. De producent heft de belasting na de btw te hebben afgetrokken die 
drukt op de kosten van de productiefactoren. Wanneer de staat aan wie hij de belasting doorstort de-
zelfde is als de staat waarvan hij terugbetaling van voorbelasting eist, is er geen probleem. Als daaren-
tegen de productiefactoren verworven zijn onder de bevoegdheid van een ander land of een andere 
lidstaat van de Unie, moet er een systeem ontwikkeld worden van vrijstelling bij uitvoer en belasting 
bij invoer (cf. intracommunautaire levering – verwerving). 

21

De verdere internationalisering en de globalisering van de economie maakt dat de initiële plaatsbepa-
lingsregels vaak niet langer toelaten om de geleverde goederen/diensten te belasten in het land van 
verbruik. Vanuit die optiek zijn er reeds een aantal specifieke aanpassingen doorgevoerd (bv. tele-
communicatiediensten, levering van gas en elektriciteit, ...). 

 ingevoerd dat de aankoop van goederen principi-
eel aan de btw onderwerpt van het land waar de goederen toekomen (intracommunautaire verwer-
ving).  

Om het btw-systeem voor dienstprestaties structureel aan te passen heeft de raad door middel van 
richtlijn nr. 2008/8/EG van 12 februari 2008 het btw-systeem ter zake internationale dienstverlening 
grondig gewijzigd (zie infra). 

Afdeling IV. 
De btw is neutraal ten opzichte van de internationale handel 

5107 
Het systeem van de cumulatieve belastingen dat bestond vóór de invoering van de btw had als ken-
merk dat in de verkoopprijs van een goed de fiscale lasten uit een voorgaand stadium werden opge-
nomen (cumulatie van belastingen).  

Aangezien de btw een belasting is die drukt op de overdracht van een product of op het verrichten van 
een dienst, komt zij toe aan het land van bestemming of verbruik. Dit veronderstelde bij uitvoer een 
terugbetaling van de nationale belasting die in de goederen of diensten was begrepen. Het was echter 
zeer moeilijk om het bedrag van deze ‘opgenomen’ belastingen te bepalen, waardoor de teruggaaf 

                                                           
20M. LAURE, “ Une TVA européenne: problèmes généraux” , RMCUE 1992, 855. 
 
21Art. 402 Richtl. nr. 2006/112/EG. 
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dikwijls ‘forfaitair’ werd bepaald. Dit heeft bepaalde staten ertoe verleid om hun ondernemingen op 
die manier te subsidiëren.  

Deze neutraliteit veronderstelt eveneens het bestaan van een regeling aan de ‘grenzen’ binnen de Eu-
ropese interne markt. Deze regeling bestaat erin om, in geval van levering in het buitenland, het goed 
of de dienst vrij te stellen van de belasting (intracommunautaire levering). Tegelijkertijd wordt het 
goed of de dienst onderworpen aan de btw in het land waar ze worden gebruikt of verbruikt (intra-
communautaire verwerving). 

Afdeling V. 
De btw is een Europese belasting 

§ 1. COMMUNAUTAIRE TEKSTEN 

5110 
Het besluit van de raad van ministers van de Europese Gemeenschap van 21 april 1970 vormt de basis 
voor de financiering van de werking van de Europese Gemeenschap via eigen middelen22

5111 

. De eigen 
middelen omvatten onder meer een percentage op de btw-grondslag, die in alle lidstaten op uniforme 
wijze wordt vastgesteld. Deze bron van eigen middelen vereiste bijgevolg dat de btw-grondslag op 
Europees niveau werd geharmoniseerd. Deze harmonisering is er pas gekomen via de ‘zesde richtlijn’ 
van 17 mei 1977. De richtlijn laat aan de lidstaten een zekere vrijheid van keuze aangaande bepaalde 
toepassingsmodaliteiten van het gemeenschappelijke btw-systeem, doch deze vrijheid is niet absoluut 
en zij is in verregaande mate ingeperkt door overvloedige rechtspraak van het Hof van Justitie. 

De zesde richtlijn heeft haar aanvankelijk doel om een gemeenschappelijke markt tot stand te bren-
gen waar een gezonde mededinging bestaat en waarvan de kenmerken analoog zijn aan die van een 
echte binnenlandse markt, nog niet bereikt23

Het is dit overgangsregime dat we vandaag de dag kennen. Een ondernemer die binnen de Gemeen-
schap handel drijft, moet rekening houden met een groot aantal vereenvoudigingsmaatregelen, alsme-
de met verschillende criteria van lokalisatie van leveringen van goederen en diensten, zonder daarbij 
de verschillende administratieve interpretaties, gepubliceerd of niet, uit het oog te verliezen. Dit legt 
de plicht op aan de economische agenten die in de Gemeenschap handel drijven om de wetgeving en 
de administratieve praktijken van de verschillende lidstaten te kennen

. Dit zou immers een afschaffing van de fiscale grenzen 
als noodzakelijk corrolarium hebben. Gezien de terughoudendheid om een regeling aan te nemen 
die een beperking van de soevereiniteit van de lidstaten met zich meebrengt, heeft de Raad een 
overgangsregeling aangenomen die de opheffing van de fysieke controles aan de grenzen toelaat, 
doch met respect voor de fiscale territoria. 

24

5112 

. 

                                                           
22Besl. nr. 70/243, Pb.L. 28 april 1970, afl. 94, 19. 
 
23HvJ 21 februari 1989, zaak 203/87, Commissie/Italië, Jur.HvJ 1989, 371. 
 
24C. AMAND, “ The future of the VAT regime in the European Union” , ET 1995, 219; S.D. COLECLOUGH, “ The Sixth VAT Directive and the 

Need for Reform” , British Tax Review 1995, 378. 
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Om het communautaire btw-systeem up-to-date te houden, heeft de Commissie een werkprogramma 
aangenomen, met als doelstelling voorstellen te formuleren die het btw-systeem aanpassen aan de 
eisen van een ééngemaakte markt25

Dit heeft reeds geleid tot een aantal wijzigingen van de zesde richtlijn met het oog op een modernise-
ring van het btw-systeem

. 

26

– regeling voor telecommunicatiediensten
: 

27

– wijziging van de fiscale vertegenwoordiging, mogelijkheid om rechtstreeks te registreren in alle 
lidstaten

; 

28

– invoering van uniforme facturatieregels en mogelijkheid tot elektronische facturatie
; 

29

– regeling voor e-commerce
; 

30

– regels betreffende de plaats van de diensten; 
; 

– een enig loket dat de belastingplichtige in staat stelt om alle binnen de Unie verrichte handelingen 
op één plaats aan te geven. 

Op 28 november 2006 heeft de raad van de Europese Unie richtlijn 2006/112/EG aangenomen. Deze 
richtlijn herschikt de zesde richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 1977. Teneinde de bepalingen klaar en 
duidelijk voor te stellen, zonder evenwel aan de essentie ervan te raken. Door de vele fragmentaire 
aanpassingen was de zesde richtlijn onleesbaar geworden. 

Sinds 1 januari 2010 is richtlijn nr. 2006/112/EG grondig gewijzigd door de inwerkingtreding van de 
nieuwe regels, vervat in het ‘{xe "Btw-pakket"}btw-pakket’ (VAT package). Dit ‘btw-pakket’ wijzigt 
de regels betreffende de plaats van de dienst, het mechanisme van de verlegging van de heffing, de 
rapporteringsverplichting en de teruggave van de btw voor belastingplichtigen binnen de Europese 
Gemeenschap en voert een enig loket in, gekoppeld aan een systeem voor de verdeling van de ont-
vangsten voor de diensten geleverd via elektronische weg. 

De Europese Commissie onderzoekt een verdere hervorming en vereenvoudiging van het huidige btw-
stelsel op Europees niveau. Dit heeft geleid tot het ‘groenboek’ over de toekomst van de btw31 en een 
daaraan gekoppelde openbare raadpleging. In een mededeling van 6 december 2011 heeft de Europese 
Commissie de krachtlijnen vastgelegd voor de invoering van een gemoderniseerd btw-stelsel32

§ 2. {XE "VOORRANG GEMEENSCHAPSRECHT"}VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT 

.  

5113 

                                                           
25COM 328(96) 328 final, Brussel 10 juli 1996; Strategie ter verbetering van de werking van het BTW-stelsel in het kader van de interne markt 

COM(2000), 348, Brussel 7 juni 2000. 
 
26COM (2003), 614 van 20 oktober 2003; beschikking nr. 2235/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2002 tot 

vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt 
(Fiscalis-programma 2003-2007), Pb.L. 17 december 2002, afl. 341,1. 

 
27Pb.L. 26 september 1999, afl. 162, 63. 
 
28Pb.L. 21 oktober 2000, afl. 269, 44. 
 
29Pb.L. 17 januari 2001, afl. 15, 24. 
 
30Pb.L. 15 mei 2002, afl. 128, 41. 
 
31Groenboek over de toekomst van de btw, naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel, COM (2010), 695, 1 december 2010. 
 
32 Mededeling van 6 december 2011 van de Commissie aan het Europees Parlement, de raad en het Europees economisch en sociaal 

comité over de toekomst van de btw. Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel aangepast aan de eengemaakte 
markt, COM (2011), 851. 
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In alle gevallen waarin de bepalingen van de btw-richtlijn, inhoudelijk gezien, onvoorwaardelijk en 
voldoende nauwkeurig zijn, zijn particulieren gerechtigd om hierop een beroep te doen tegenover de 
staat wanneer deze, hetzij verzuimt de richtlijn binnen de gestelde termijnen in het nationale recht ten 
uitvoer te leggen, hetzij dit op onjuiste manier doet33. Het gaat om de toepassing van het principe van 
de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht34

5114 

. 

Omgekeerd kan een lidstaat die een richtlijn niet heeft omgezet in haar wetgeving, geen beroep doen 
op de termen van deze richtlijn tegenover de belastingplichtigen (‘{xe "Omgekeerde verticale directe 
werking"}omgekeerde verticale directe werking’)35

5115 

.  

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de lidstaten om het daarmee beoogde doel te ver-
wezenlijken, alsook de verplichting om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die ge-
schikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, geldt voor alle met overheidsgezag 
beklede instanties in de lidstaten en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechter-
lijke instanties. Bij de toepassing van het nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen 
die dateren van eerdere of latere datum dan de richtlijn, moet de nationale rechter dit zoveel mogelijk 
uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde 
resultaat te bereiken36. De btw-richtlijn kan op haar beurt eveneens worden getoetst aan het primaire 
Europees verdragsrecht37

5116 
art. 110 e.v., 370 e.v., 394 en 395 btw- richtlijn 

. 

Het lezen van de Btw-richtlijn is op het eerste gezicht eenvoudiger dan het lezen van de wet. Er moet 
echter aandacht worden besteed aan de volgende punten: 
– de richtlijn biedt tal van optiemogelijkheden aan de lidstaten; 
– de bepalingen die voor 1 januari 1978 bestonden, kunnen in bepaalde gevallen gehandhaafd blij-

ven (art. 110 e.v. en 370 e.v. btw-richtlijn); 
– België kan worden gemachtigd om afwijkende vereenvoudigingsmaatregelen te nemen (art. 394 en 

395 btw-richtlijn); 
– bij de interpretatie van een gemeenschapsrechtelijke bepaling moet men niet uitsluitend met de 

letter van de regeling rekening houden, doch ook met de context en de doelstellingen van de be-
trokken regeling38

– de algemene principes van het gemeenschapsrecht gaan voor op de richtlijn, zelfs wanneer een 
bepaling van het nationaal recht ze formeel respecteert. Aldus is België veroordeeld door het Hof 
van Justitie omdat zij een forfaitaire prijs hanteerde als maatstaf van heffing van de btw, zonder 
dat deze maatregel noodzakelijk was om belastingfraude of belastingontwijking te vermijden

; 

39

                                                           
33HvJ 19 januari 1982, zaak 8/81, Ursula Becker, Jur.HvJ 1982, 53, FJF, No. 82/66, JDF 1983, 114 en BTW Rev. 1996, afl. 119, 148; HvJ 

26 februari 1986, zaak 152/84, Marshall, Jur.HvJ 1986, 723. 

. 

 
34Wat betreft het begrip ‘rechtstreekse werking’, zie bv. S. VAN RAEPENBUSH, Grondwettelijk recht van de Europese Unie, Gent, Larcier, ed. 

4, 464. 
 
35HvJ 5 april 1979, zaak 148/78, Ratti, Jur.HvJ 1979, I-1629. 
 
36HvJ 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jur.HvJ 1990, 4135; HvJ 29 april 2004, zaak C-17/01, Sudholz, FJF, No. 2006/9. 
 
37Voor een toepassing: HvJ 26 oktober 2010, zaak C-97/09, Ingrid Schmelz, FJF, No. 2011/99. 
 
38HvJ 2 juni 1994, zaak C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertrieb, Jur.HvJ 1994, I-2305, punt 21; HvJ 24 oktober 1996, zaak C-217/94, Eisman 

Alto Adige Srl., Jur.HvJ 1996, I-5287. 
 
39HvJ 10 april 1984, zaak 324/82, Commissie/België, Jur.HvJ 1984, 1861, FJF, No. 84/122. Zie ook boek IX van dit handboek, Internationaal en 

Europees fiscaal recht. 
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Tegen de administratie kunnen de principes van gelijkheid, non-discriminatie, vertrouwensbegin-
sel, rechtszekerheid, proportionaliteit, rechten van verdediging en het recht om beroep te doen op 
een rechtsmacht worden tegengeworpen; 

– de regels in verband met btw moeten op een duidelijke en ondubbelzinnige manier worden gefor-
muleerd, zodat de belanghebbenden op duidelijke en nauwkeurige wijze in kennis worden gesteld 
van hun rechten en plichten en de nationale rechter in staat wordt gesteld deze te handhaven40

§ 3. VERBOD VAN BELASTINGEN DIE HET KARAKTER VAN EEN {XE "OMZETBELASTING"}OMZETBELASTING 
BEZITTEN 

. 

5117 
art. 401 

btw-richtlijn 
Er geldt een verbod belastingen in te voeren die dezelfde kenmerken bezitten als een omzetbelasting41

§ 4. SANCTIES BIJ SCHENDING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT 

 
of die in het verkeer tussen de lidstaten aanleiding geven tot formaliteiten naar aanleiding van het 
overschrijden van een grens (art. 401 btw-richtlijn). Hoewel de op communautair niveau geharmoni-
seerde accijnzen (minerale oliën, alcohol en gealcoholiseerde dranken, tabaksproducten) niet worden 
bedoeld, kan men zich wel vragen stellen bij nationale accijnzen op mineraalwater, limonades en 
koffie. 

5118 
De schending van het gemeenschapsrecht geeft eerst en vooral recht op terugbetaling van de sommen 
en belastingen die onverschuldigd werden geïnd42. Daarnaast kan er sprake zijn van een recht op ver-
goeding van de schade, opgelopen door een fout van de wetgever, in casu de schending van het ge-
meenschapsrecht. Het recht op schadevergoeding voor schending van het gemeenschapsrecht is geba-
seerd op de rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Cassatie43. De minister van Financiën 
heeft zich rekenschap gegeven van deze rechtspraak44

                                                                                                                                                                     
 

. 

40HvJ 21 juni 1988, zaak 257/86, Commissie/Italië, Jur.HvJ 1988, 3249. 
 
41HvJ 13 juli 1989, zaak 93/88 en 94/88, Wisselink, Jur.HvJ 1989, 2671, FJF, No. 89/188; HvJ 31 maart 1992, zaak C-200/90, Dansk Denkavit 

og Poulsen Trading vs. Skatteministeriet, Jur.HvJ 1992, I-2217, FJF, No. 92/113; HvJ 9 maart 2000, zaak C-437/97, EKW en Ikera, 
Rec. CJC.E. 2000, 1157; HvJ 3 oktober 2006, zaak C-475/03, Banco populare di Cremona/Agenzia Entrate Ufficio Cremona, Jur.HvJ 
2006, I-09373; HvJ 11 oktober 2007, zaken C-283/06 en C312/06, Kögaz rt. e.a., Pb.L., afl. 297, 13: HvJ 17 juli 2008, zaak C-426/07, 
Dariusz Krawczynski, Pb.C. 30 augustus 2008, afl. 223, 16; HvJ 5 februari 2009, zaak C-119/08, UAB Mechel Nemunas, Pb.C. 16 mei 
2009, afl. 113, 16; HvJ 27 november 2008, zaak C-156/08, Monika Vollkommer, Pb.C. 21 maart 2009, afl. 69, 15; HvJ 27 november 
2008, zaak C-151/08, N.N. Renta SA, Pb.C. 18 april 2009, afl. 90, 6; Zie ook J. VAN DER PAAL, “ De Europese BTW als rem op de na-
tionale fiscale wetgeving”  (noot onder HvJ 8 juni 1999), TFR 2000, 175. 

 
42Cass. 27 mei 1971, Fromagerie franco-suisse Le Ski, RW 1971-‘72, 424, Pas. 1971, 1, 886. 
 
43Cass. 23 april 1977, JT 1972, 689, noot P. MAYSTADT; RvS 30 september 1974, nr. 16.609. Zie ook L. DE BROE en C. VAN DER 

HAUWAERT, “ De terugvordering van de inschrijvingstaks op autovoertuigen en het Europees Gemeenschapsrecht” , TFR 1989, 
afl. 85, 111-130; C. AMAND, “ Les conséquences de la violation du droit communautaire en fiscalité belge” , RGF 1994, 127. 

 
44Vr. nr. 117 SUYKERBUYK 3 maart 1993, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 30 maart 1993, nr. 50, 2310. Voor een ontleding van de gegrondheid 

van het systeem in het gemeenschapsrecht, zie W. VAN DER CORPUT, “ Member States ‘Liability for Supreme Courts’ Decisions” , 
VAT Monitor 2004, 256. 
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Een lidstaat kan terugbetaling van een in strijd met het gemeenschapsrecht toegepaste heffing slechts 
afwijzen wanneer vaststaat dat de heffing geheel ten laste van een ander is gekomen of wanneer de 
economische last van deze heffing op een andere manier werd geneutraliseerd en de teruggaaf een 
ongerechtvaardigde verrijking zou opleveren45. Een eventuele wettelijke verplichting om de heffing 
door te rekenen in de kostprijs, wettigt niet het vermoeden dat de last van de heffing geheel is afge-
wenteld46

5119 

. 

De benadeelde particulieren hebben een recht op schadevergoeding wanneer (i) de geschonden rechts-
regel ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen en (ii) er sprake is van een voldoende gekwa-
lificeerde schending en (iii) er een direct causaal verband bestaat tussen de schending van de op de 
staat rustende verplichting en de door de benadeelde personen geleden schade47

Het is aan de nationale rechter om na te gaan of de voorwaarden voor aansprakelijkheid van een lid-
staat wegens schending van het gemeenschapsrecht zijn vervuld. Het Hof van Justitie heeft wel crite-
ria gepreciseerd waarmee de nationale rechter bij zijn beoordeling rekening moet houden

. 

48

De vergoeding van de door schending van het gemeenschapsrecht aan particulieren veroorzaakte 
schade, moet adequaat zijn ten opzichte van de geleden schade. De vergoedbare schade zou niet mo-
gen worden beperkt tot de schade geleden na de uitspraak van het Hof, houdende vaststelling van de 
niet-nakoming

. 

49

5120 

. 

De ‘natuurlijke’ rechter van het gemeenschapsrecht is de nationale rechter. Het Hof van Justitie komt 
enkel tussen in geval van een onduidelijkheid aangaande de interpretatie van het gemeenschapsrecht 
(cf. prejudiciële vraagstelling). Daarnaast kan elke persoon die meent het slachtoffer te zijn van een 
schending van het gemeenschapsrecht een klacht indienen bij de Europese Commissie of een petitie 
indienen bij het Europees Parlement. Rekening houdend met de voorrang van het gemeenschapsrecht, 
is zo’n procedure zelfs mogelijk bij een afwijzend arrest van het Hof van Cassatie. In geval van dub-
bele belasting kan de belastingplichtige bovendien aan de Commissie vragen om de nationale admini-
straties samen te roepen en te dwingen tot het vinden van een oplossing. Voor klachten tegen de 
Commissie is ook een ombudsprocedure voorzien. 

§ 5. MISBRUIK 

5120,50 
art. 1 § 10 WBTW 

De {xe "Antimisbruikbepaling"}bestrijding van fraude, belastingontwijking en eventuele misbruiken 
is een doel dat door de btw-richtlijn is erkend en wordt gestimuleerd50

                                                           
45Zie o.a. HvJ 16 mei 2013, zaak C-191/12, Alakor, Pb.C. 3 augustus 2013, 32-33. 

. 

 
46HvJ 14 januari 1997, zaken C-192/95 tot C-218/95, Comateb e.a., Jur.HvJ 1997, I-165. 
 
47HvJ 5 maart 1996, zaken C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur en Factortame, Jur.HvJ 1996, I-1029. 
 
48Zie o.a. HvJ 18 januari 2001, zaak C-150/99, Stockholm Lindöpark, Jur.HvJ 2001, I-493; J. VAN STEENWINCKEL en J. VAN VAECK, ” Noot bij 

HvJ 18 januari 2001” , AFT 2001, 474-478. 
 
49HvJ 5 maart 1996, zaak C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur S.A. t. Bundesrepublik Deutschland, The Queen/Secretary of State for 

Transport, ex parte: Factortame Ltd III e a., Jur.HvJ 1996, I-1029. 
 
50Zie o.a. HvJ 29 april 2004, zaken C-487/01 en C-7/02, Gemeente Leusden en Holin Groep, FJF, No. 2006/11; HvJ 21 februari 2006, zaak C-

255/02, Halifax e.a., FJF, No. 2006/161; HvJ 22 december 2010, zaak C-277/09, RBS Deutschland Holdings GmbH, FJF, 
No. 2011/129; HvJ 22 december 2010, zaak C-103/09, Weald Leasing Ltd, FJF, No. 2011/128. 
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Bij fraude, bedrog of ontduiking worden valselijk handelingen gesteld met de bedoeling om btw te 
vermijden. Dergelijke handelingen vereisen m.a.w. een bedrieglijk opzet51

Daarnaast kunnen belastingplichtigen ook handelingen stellen zonder een frauduleuze intentie, maar 
die toch tot een gunstig resultaat leiden op vlak van btw. In deze context situeert zich de problematiek 
van misbruik en btw. 

. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar het opstellen van fictieve facturen, het indienen van een valse aangifte, etc.  

Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat de btw een objectief karakter heeft. De btw is van toepassing 
op de levering van goederen en diensten, onafhankelijk van het oogmerk of het resultaat van de be-
trokken handelingen. Een btw-plichtige heeft m.a.w. de mogelijkheid om de minst belaste weg te 
kiezen op vlak van btw. 

Dit objectieve karakter moet echter genuanceerd worden in het licht van het verbod op misbruik. Dit 
verbod op misbruik werd in de rechtspraak van het Hof van Justitie ontwikkeld als een algemeen 
beginsel van Europees recht: “de gemeenschapsregeling mag immers niet zo ruim worden toegepast, 
dat zij misbruiken van ondernemers zou dekken, dat wil zeggen transacties die niet zijn verricht in het 
kader van normale handelstransacties, maar uitsluitend met het doel om de door het gemeenschaps-
recht toegekende voordelen onverschuldigd te verkrijgen”52

In het {xe "Halifax (HvJ)"}Halifax-arrest werd voor het eerste een definitie gegeven van het begrip 
‘misbruik’ op vlak van btw. Om te kunnen vaststellen dat er sprake is van misbruik, is ten eerste ver-
eist dat de betrokken transacties, in weerwil van de formele toepassing van de voorwaarden in de 
desbetreffende bepalingen van de zesde richtlijn en de nationale wettelijke regeling tot omzetting 
daarvan, ertoe leiden dat in strijd met het doel van deze bepalingen een belastingvoordeel wordt toe-
gekend. Ten tweede moet uit een geheel van objectieve factoren blijken dat het wezenlijke doel van de 
betrokken transacties erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen

. 

53

Op basis van deze Europese rechtspraak

. 
54, werd in België een definitie van misbruik opgenomen in 

het WBTW (art. 1 § 10 WBTW55

Om als misbruik te kwalificeren, moeten de gestelde handelingen aan een dubbel criterium getoetst 
worden: een ‘objectief’ criterium, met name een strijdigheid met de doelstelling van de wet of van de 
uitvoeringsbesluiten, en een ‘subjectief criterium’, met name het wezenlijke doel van de transactie(s) 
bestaande in het verkrijgen van een belastingvoordeel. Dit objectieve en subjectieve element moet 
evenwel bewezen worden door objectieve factoren. 

).  

Mocht er op basis van objectieve factoren vastgesteld worden dat er sprake is van misbruik, dan moe-
ten de transacties zo worden geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest 
zonder de elementen van de contractvoorwaarden die misbruik opleveren56

                                                                                                                                                                     
 

. 

51Zie HvJ 12 juli 1988, zaken 138/86 en 139/86, Direct Cosmetics Ltd. en Laughtons Photographs Ltd, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. V 
88/0906. 

 
52HvJ 21 februari 2006, zaak C-255/02, Halifax, FJF, No. 2006/161. 
 
53Art. 1 § 10 WBTW zoals ingevoegd door art. 18 wet 20 juli 2006, BS 28 juli 2006. 
 
54HvJ 21 februari 2006, zaak C-255/02, Halifax e.a., FJF, No. 2006/161. 
 
55Ingevoegd door wet 20 juli 2006, BS 28 juli 2006. 
 
56Zie o.a. HvJ 22 december 2010, zaak C-103/09, Weald Leasing Ltd, FJF, No. 2011/128. 
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De artificialiteit van een handeling is op zich niet voldoende om als misbruik te kwalificeren. Niette-
min heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat dit een aanwijzing voor misbruik kan vormen57

Zo zijn contractuele bepalingen in principe relevant om vast te stellen wie de verrichter en de ontvan-
ger van de dienst zijn. Indien er sprake is van misbruik, kunnen de contractuele afspraken tussen par-
tijen opzij worden geschoven. In een misbruikzaak heeft het Hof met name geoordeeld dat contractue-
le bepalingen op zich relevant zijn om vast te stellen wie de verrichter en de ontvanger van de dienst 
zijn. Indien er sprake is van misbruik, kunnen de contractuele afspraken tussen partijen opzij worden 
geschoven. In een misbruikzaak heeft het Hof met name geoordeeld dat contractuele bepalingen op 
zich relevant zijn om vast te stellen wie de verrichter en de ontvanger van de dienst zijn. Wanneer 
echter blijkt dat die bepalingen niet de economische en commerciële realiteit weergeven en alleen 
bedoeld zijn om een belastingvoordeel te verkrijgen, kunnen die contractuele bepalingen opzij ge-
schoven worden

. Het 
kunstmatig opsplitsen van één handeling in twee afzonderlijke transacties kan als misbruik kwalifice-
ren voor zover het objectief en subjectief criterium van het verbod op misbruik op basis van objectieve 
factoren kunnen worden aangetoond. 

58

Van misbruik is evenwel geen sprake wanneer de transacties daadwerkelijk werden verricht in het 
kader van een reële economische activiteit. De belastingplichtige heeft nu eenmaal de vrijheid om die 
organisatorische structuren en die voorwaarden van een transactie te kiezen welke hem het meest 
geschikt lijken om zijn economische activiteiten uit te oefenen en om de op hem rustende belasting-
druk te verlichten

. 

59

Aldus werd geoordeeld dat:  

. 

– ondernemingen geen misbruik plegen wanneer een Britse onderneming wagens leaset van een Duitse onderneming en deze 
leasing in geen van beide landen aan btw is onderworpen omdat Groot-Brittannië van oordeel is dat de leasing belast was 
als dienst in het land waar de dienstverrichter was gevestigd en Duitsland van oordeel was dat de leasing als een levering 
moet worden aanzien die wordt onderworpen aan de Britse btw60

– een onderneming het gemeenschapsrecht niet misbruikt wanneer zij bedrijfsmiddelen leaset in plaats van rechtstreeks 
aankoopt voor zover de leasevergoedingen overeenstemmen met normale marktvoorwaarden

; 

61

Hoofdstuk III 

. 

Methodologie 

5121 
De praktische toepassing van de btw veronderstelt dat zowel aandacht wordt besteed aan verschillende 
(basis)concepten als aan de toepassing van de algemene regels. Conceptueel gezien kan men een btw-
vraagstuk als volgt analyseren: 
– Is diegene die de activiteit uitoefent een belastingplichtige? 
– Welke activiteit betreft het? Een levering, dienstverrichting, invoer of intracommunautaire ver-

werving? 
– Waar vindt deze activiteit plaats en op welk tijdstip? 
– Wat is de maatstaf van heffing voor de btw en het toepasselijk tarief? 
                                                           
57HvJ 21 februari 2008, zaak C-425/06, Part Service Srl. JDE 2008, afl. 148, 135. 
 
58HvJ 20 juni 2013, zaak C-653/11, Paul Newey, Pb.C. 3 augustus 2013, 19. 
 
59HvJ 22 december 2010, zaak C-277/09, RBS Deutschland Holdings GmbH, FJF, No. 2011/129. 
 
60HvJ 22 december 2010, zaak C-277/09, RBS Deutschland Holdings GmbH, FJF, No. 2011/129. 
 
61HvJ 22 december 2010, zaak C-103/09, Weald Leasing Ltd, FJF, No. 2011/128. 
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– Is de activiteit vrijgesteld van belasting? 
– Wie is de btw verschuldigd? 
– Welke formaliteiten moeten worden vervuld? 

5122 
Men moet zich bewust zijn van het feit dat de bovenstaande vragen met elkaar samenhangen. De 
moeilijkheid van btw is daarbij minder gelegen in het beantwoorden van deze vragen, dan in de nood-
zaak om eenvoudige begrippen toe te passen op complexe feitensituaties. Zij veronderstelt een goed 
begrip van de basisprincipes, de gecombineerde toepassing van deze principes en de interpretatie van 
de feiten in het licht van deze principes. 

Eenmaal een onderneming opgestart, is het niet noodzakelijk om deze vragen dagelijks te beantwoor-
den. De btw is een zeer automatisch proces dat geïntegreerd is in informaticaprogramma’s en boek-
houdkundige procedures. Elke verandering in de structuur van een onderneming of de ontwikkeling 
van de activiteit brengt echter wel de noodzaak met zich mee om bijzonder oplettend te zijn voor de 
aanpassing van de software en de interne procedures. De bijzonder hoge sancties voor een onjuiste 
toepassing van de btw en de mogelijkheid om die sancties gedurende maximaal zeven jaar in te roe-
pen, heeft immers tot gevolg dat een kleine fout op het ogenblik van de invoering van de procedures, 
verregaande gevolgen kan hebben. 

5123 
De btw biedt op het eerste gezicht minder fiscale planningsmogelijkheden dan de inkomstenbelastin-
gen en heeft geen directe invloed op de financiële resultaten, zodat bedrijfsleiders er doorgaans weinig 
aandacht aan besteden. Gelet op de mogelijke optimalisaties op het vlak van o.m. vastgoedtransacties 
en financiële handelingen, alsook het risico op zeer zware sancties indachtig, lijkt dergelijke attitude 
evenwel ongepast. Wat de eventuele optimalisaties betreft, moet er bovendien op worden gewezen dat 
het zeer moeilijk is om bestaande btw-structuren achteraf nog aan te passen. 

5124 
Naast het vermijden van btw-kosten door dubbele heffingen, moet de btw-planning voor een onder-
neming die recht op aftrek geniet, als voornaamste doelstellingen voor ogen houden: 
– het onderwerpen van een maximum aan activiteiten aan de belasting, behalve dan voor die klanten 

die geen recht op aftrek hebben; 
– het verminderen van de termijn voor de terugbetaling van belastingkredieten; 
– het verminderen van de administratieve kosten. 

Een onderneming die geen of slechts een beperkt recht op aftrek heeft, moet zich voornamelijk richten 
naar: 
– een toename van het percentage van belaste activiteiten (bv. belasten van betalings- en ontvangst-

verrichtingen62

– de verwerving van goederen en diensten die van btw zijn vrijgesteld of onderworpen zijn aan een 
verlaagd tarief; 

); 

– de spreiding van de belasting in de tijd (bv. onroerende leasing)63

                                                           
62Art. 44 § 3 8° WBTW; Aanschr. nr. 18, 26 oktober 1979. 

. 

 
63Art. 44 § 3 2° b) WBTW; HvJ 22 december 2010, zaak C-103/09, Weald Leasing Ltd, FJF, No. 2011/128. 
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Deel II 
Belastingplicht 

Hoofdstuk I 

Wie is belastingplichtige{xe "Belastingplichtige (btw)"}? 

Afdeling I. 
Definitie en rol 

5200 
art. 4 § 1 WBTW 
Enkel leveringen van goederen en diensten, verricht door een belastingplichtige, zijn in België onder-
worpen aan de btw.  

Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelf-
standig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of dien-
sten verricht die in het wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit 
wordt uitgeoefend (art. 9 btw-richtlijn en art. 4 § 1 WBTW). Als economische activiteit wordt in het 
bijzonder beschouwd de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam 
opbrengst uit te verkrijgen (art. 9 lid 2 in fine btw-richtlijn). 

Uit de wettelijke omschrijving kan alvast worden afgeleid dat het begrip ‘belastingplichtige’ erg ruim 
moet worden opgevat. Dit wordt verklaard door het opzet van de btw, zijnde het belasten van zoveel 
mogelijk consumptie. Wil dit doel worden verwezenlijkt, moet het begrip ‘ondernemer’ – die uitein-
delijk de te consumeren goederen en diensten levert – ruim worden ingevuld. 

Het begrip niet-belastingplichtige heeft onder meer belang voor de toepassing van de lokalisatieregels 
voor de levering van goederen en dienstprestaties. 

5201 

Het begrip ‘belastingplichtige’ wordt regelmatig verward met onder meer de volgende begrippen64

– personen geïdentificeerd voor de btw (art. 50 WBTW). Een niet-belastingplichtige rechtspersoon kan voor de btw geïdenti-
ficeerd zijn voor haar intracommunautaire verwervingen, zelfs wanneer zij geen belastingplichtige is. Een toevallige belas-
tingplichtige moet niet worden geïdentificeerd voor de btw; 

: 

– personen gehouden tot voldoening van de belasting (art. 51 en 51bis WBTW). De producent of leverancier van goederen en 
diensten is niet noodzakelijk de persoon, gehouden tot voldoening van de belasting. 

Afdeling II. 
Kenmerken 

5203 
Om als belastingplichtige te kunnen worden aangemerkt, is het nodig: 
a. dat effectief een {xe "Economische activiteit"}economische activiteit wordt uitgeoefend (opeen-

volgende handelingen); 

                                                           
64I.v.m. het onderscheid tussen de verschillende begrippen: Cass. 12 december 2003, FJF, No. 2004/83. 
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b. dat deze activiteit geregeld wordt uitgeoefend (met een bepaalde regelmaat); 
c. dat deze activiteit zelfstandig wordt uitgeoefend (geen band van ondergeschiktheid). 

§ 1. EENIEDER 

5204 
De belastingplichtige kan een fysieke persoon zijn, een rechtspersoon (een handelsvennootschap of 
een vzw), maar ook een groepering zonder rechtspersoonlijkheid van natuurlijke personen of zelfs van 
rechtspersonen (verenigingen voor vermaak of ontspanning en tijdelijke verenigingen)65

§ 2. UITOEFENING VAN EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT 

. 

1. Uitwisseling tussen economische agenten 

5205 
art. 9 § 1 lid 2 btw-richtlijn 

Het wetboek bevat geen definitie van het begrip ‘{xe "Economische activiteit"}economische activiteit’ 
in tegenstelling tot artikel 9, § 1, lid 2 btw-richtlijn. Op basis van dit laatste artikel omvat het begrip 
‘economische activiteit’ alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter met 
inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije of daarmee gelijk-
gestelde beroepen. 

Het begrip ‘economische activiteit’ vereist dat er sprake is van een deelneming aan het economisch 
verkeer. 

Van zodra voorbereidende handelingen worden gestart, is er sprake van een economische activiteit en 
verwerft men de hoedanigheid van ‘belastingplichtige’. Er moeten echter wel objectieve factoren zijn 
die het oogmerk om een economische activiteit uit te oefenen ondersteunen66

De toewijzing, via een veiling, door de nationale regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van rechten 
zoals rechten op het gebruik van frequenties van het elektromagnetische spectrum voor het aanbieden van mobiele telecommu-
nicatiediensten aan het publiek, is geen economische activiteit in de zin van die bepaling en valt dus niet binnen de werkings-
sfeer van de richtlijn

. 

67

Verenigingen en groeperingen met of zonder rechtspersoonlijkheid zoals harmonieën, fanfares en andere muziekensembles die 
eigen concerten organiseren of die optreden voor organisatoren van schouwspelen, stoeten en andere feestelijkheden, hebben 
niet de hoedanigheid van belastingplichtige wanneer de hierna volgende voorwaarden zijn vervuld: 

. 

– het optreden van de leden van die verenigingen of groeperingen, geschiedt in het kader van hun vrijetijdsbesteding; 
– de prijs die dergelijke verenigingen of groeperingen voor hun optreden aan de organisator vragen, is slechts de vergoeding 

voor hun kosten; 

                                                           
65Vr. nr. 678 NYSSENS 25 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 1999-2000, nr. 2-25, 31 oktober 2000, 1180; T. CHARON, “ Het samenwerkingsver-

band ten aanzien van de BTW” , TFR 2001, afl. 202, 511-526; B. COOPMAN, “ Het BTW-regime van de maatschap en andere ven-
nootschappen zonder rechtspersoonlijkheid” , Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 2001-2002, Diegem, Ced.Samsom, 2001, 
95-132. 

 
66HvJ 14 februari 1985, zaak 268/83, Rompelman, Jur.HvJ 1985, 655; HvJ 15 september 2011, zaken C-180/10, C-181/10, Jaroslaw Slaby, TFR 

2011, afl. 409, 840. 
 
67HvJ 26 juni 2007, zaak C-284/04, T-Mobile Austria GmbH, e.a., Pb.C. 25 augustus 2007, afl. 199, 3; zie ook in dezelfde zin HvJ 26 juni 2007, 

zaak C-369/04, Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd c. Commissioners 
of Customs and Excise, Pb.C. 25 augustus 2007, afl. 199, 3. 
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– de door die verenigingen of groeperingen gevraagde vergoeding en/of toegangsgeld wordt uitsluitend gebruikt voor het 
verwezenlijken van het doel van de vereniging of groepering68

Volgens de Belgische minister van Financiën oefent een handels- of nijverheidsonderneming waarvan de activiteiten volledig 
aan de btw onderworpen zijn en die, om haar financiële situatie veilig te stellen, edelmetaal aankoopt bij een bank teneinde dat 
later te verkopen, geen economische activiteit uit. Deze handelingen moeten volgens de minister worden aanzien als beleg-
gingshandelingen

. 

69

De exploitatie van een fotovoltaïsche installatie op of nabij een woning, die zodanig is ontworpen dat de hoeveelheid geprodu-
ceerde elektriciteit altijd minder bedraagt dan de door de exploitant in totaliteit voor privédoeleinden verbruikte hoeveelheid 
elektriciteit en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd in ruil voor een duurzame opbrengst, kwalificeert volgens het Hof van 
Justitie onder het begrip economische activiteiten

. 

70. T.a.v. particuliere exploitanten van zonnepanelen eist de btw-administratie 
enkel toepassing van de btw indien de omvang van de installatie voor de particulier een productie zou mogelijk maken die 
ruimschoots het verbruik van zijn woning overschrijdt71

2. Geen onderscheid tussen {xe "Geoorloofd karakter (belastbaar feit)"}geoorloofd of {xe 
"Ongeoorloofd karakter belastbaar feit (btw)"}ongeoorloofd karakter 

. 

5207 
De btw is gebaseerd op het beginsel van de fiscale neutraliteit. Dit beginsel verzet zich tegen een 
algemeen onderscheid tussen legale en illegale transacties, met uitzondering van de gevallen waarin 
op grond van de bijzondere kenmerken van bepaalde goederen elke mededinging tussen een legale en 
illegale sector uitgesloten is72, zoals het vervalsen van geld73 en de levering van verdovende middelen 
op basis van hennep, zelfs indien de overheid een selectief vervolgingsbeleid voert74. In navolging van 
voormeld beginsel besliste het Hof dat de organisatie van verboden kansspelen binnen de werkings-
sfeer van de btw valt75, alsook de levering van namaakparfums76

3. Activiteit onder {xe "Bezwarende titel"}bezwarende titel 

. 

5208 
Hij die regelmatig, doch uitsluitend ‘{xe "Om niet-diensten (btw)"}om niet’ diensten verricht jegens 
ondernemers, kan niet worden aangemerkt als belastingplichtige77. Zelfs in geval van tegenprestatie 
kan deze zo laag zijn dat de activiteit alsnog moet worden beschouwd als een vrijgevigheid78

                                                           
68Vr. nr. 435 Deseyn 19 februari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 106, 12-14. 

. 

 
69Vr. nr. 200 BROTCORNE 15 februari 2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 058, 113. 
 
70HvJ 20 juni 2013, zaak C-219/12, Fuchs, Pb.C. 3 augustus 2013, 33. 
 
71Mond.Vr. nr. 4-313 MARTENS 22 mei 2008, Hand. Senaat 2007-2008, nr. 4-30, 71. 
 
72HvJ 2 augustus 1993, zaak C-111/92, Wilfried Lange, Jur.HvJ 1993, I-4677, FJF, No. 93/236; HvJ 12 januari 2006, gevoegde zaken C-354/03, 

C-355/03 en C- 484/03, Optigen Ltd., Fulcrum Electronics en Bond House Systems, AFT 2006, afl. 5, 37. 
 
73HvJ 6 december 1990, zaak 343/89, Witzemann, Jur.HvJ  1990, I-4477, FJF, No. 91/56. 
 
74HvJ 5 juli 1988, zaak C-289/86, Happy Family, Jur.HvJ 1988, I-3655; HvJ 29 juni 1999, zaak C-158/98, Coffeeshop Siberië, FJF, No. 99/127, 

TFR 2000, afl. 177, 259-264, noot B. PEETERS. 
 
75HvJ 11 juni 1998, zaak C-283/95, K. Fischer, Act.fisc. 1998, afl. 27, 3; HvJ 17 februari 2005, zaak C-453/02 en C-462/02, Finanzamt Gladbeck 

Edith Linneweber en Finanzamt Hern-West Savas Akriditis, Pb.C. 16 april 2005, afl. 93, 1. Zie ook neergelegde conclusies in de zaak 
Optigen (HvJ conclusies neergelegd op 16 februari 2004, gevoegde zaken C-354/03, 355/03 en 484/03, Optigen Ltd., Fulcrum Elec-
tronics Ltd en Bond House Systems Ltd tegen Commissioners of Customs and Excise). 

 
76HvJ 28 mei 1998, zaak C-3/97, J. Goodwin en ET Unstead, FJF, No. 99/218. 
 
77HvJ 1 april 1982, zaak C- 89/81, Hong Kong Trade Development, Jur.HvJ 1982, I-1277, AFT 1982, 259, BTW Rev. 1995, afl. 116, 940. 
 
78HvJ 21 september 1988, zaak C-50/87, Commissie/Frankrijk, Jur.HvJ 1988, I-4797, FJF, No. 90/27, BTW Rev. 1996, afl. 119, 164. 
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De vennootschap die daadwerkelijk boten en mobilhomes verhuurt aan haar zaakvoerders, familieleden en derden is een belas-
tingplichtige, ook al werd onvoldoende omzet gerealiseerd79

Deviezentransacties zijn diensten die worden verricht in ruil voor een tegenprestatie, ook al worden daarbij geen provisie of 
directe kosten in rekening gebracht. De bank ontvangt betaling voor haar dienst, door middel van een in haar koersen ingecalcu-
leerde tegenprestatie

. 

80

De afgifte door een belastingplichtige van kledingstukken waarop zijn naam en activiteit zijn afgedrukt, is een handeling die 
bestaat in de afgifte van een goed door die belastingplichtige, met als tegenprestatie het verlenen van een dienst en in voorko-
mend geval het betalen van een opleg in geld door de verkrijger van dat goed. Laatstgenoemde maakt immers door het dragen 
van het betreffende kledingstuk met daarop de naam en de activiteit van de belastingplichtige, hoe dan ook reclame voor deze 
laatste. Onder gegeven omstandigheden is de gratis afgifte van een kledingstuk dan te beschouwen als een levering onder 
bezwarende titel die in hoofde van de belastingplichtige de btw opeisbaar maakt

. 

81

Een dienst blijft ‘ten bezwarende titel verricht’ ook al is de tegenprestatie niet in rechte afdwingbaar 
en neemt de dienstverrichter slechts een ereschuld op zich

. 

82

In een vrij verrassend arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een onderneming die haar werk-
nemers aankoopbonnen verstrekt als onderdeel van hun bezoldiging, een dienst ten bezwarende titel 
verricht

. 

83

4. Rechtstreekse band tussen de handeling en de ontvangen {xe "Tegenprestatie 
(btw)"}tegenprestatie 

. 

5209 
Een handeling is slechts belastbaar als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verrichte hande-
ling en de ontvangen tegenwaarde84

Wanneer derhalve de geldsommen die door een onderneming aan een andere onderneming van dezelfde 
groep worden gestort slechts een louter financiële steun vertegenwoordigen en geen tegenprestatie vor-
men van een levering van goederen of van een dienstverrichting, verricht door deze onderneming voor 
eerstgenoemde, zijn deze sommen niet aan de btw onderworpen

. Dit impliceert derhalve een handeling, een tegenprestatie én een 
rechtstreeks verband tussen beiden.  

85

De ontvangen tegenprestatie moet kunnen worden uitgedrukt in geld en een subjectieve waarde heb-
ben omdat de maatstaf van heffing de werkelijk ontvangen tegenprestatie is en niet de waarde zoals 
vastgesteld volgens objectieve criteria

. 

86

                                                                                                                                                                     
 

. 

79Gent 12 maart 1997, FJF, No. 97/146. 
 
80HvJ 14 juli 1998, zaak C-172/96, First National Bank of Chicago, Fisc.Koer. 1998, 506. 
 
81Vr. nr. 1447 VAN DEN EYNDE 28 februari 1995, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 149, 16043. 
 
82HvJ 17 september 2002, zaak C-498/99, Town & County Factors Ltd, Fiscoloog 2002, afl. 863, 10. 
 
83HvJ 29 juli 2010, zaak C-40/09, Astra Zeneca UK Ltd, FJF, No. 2011/8. Voor een kritische bespreking zie: E. CECI en E. TRAVERSA, “ L’octroi 

et l’utilisation de bons d’achat face à la TVA: (r)évolutions récentes et perspectives” , RGF 2011, afl. 5, 6-24; K. DIEHL, “ VAT applica-
bility to Employee Retail Vouchers” , EC Tax 2010, afl. 5, 228-230; Vr. nr. 110 ARENS 16 november 2010, Vr. & Antw. Kamer 2010-
2011, nr. 012,12.  

 
84HvJ 8 maart 1988, zaak C-102/86, Apple and Pear Development Council, Jur.HvJ 1988, I-1443, RW 1990-1991, 535, BTW Rev. 1995, afl. 116, 

961; C. AMAND, “ When is a link direct?” , International VAT Monitor 1996, 3. 
 
85Vr. nr. 517 MICHEL 22 juli 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 48, 6632, BTW Rev., afl. 124, 1000. 
 
86HvJ 5 februari 1981, zaak C-154/80, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, Jur.HvJ 1981, I-445, BTW Rev. 1995, afl. 116, 931. 
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Zo oordeelde het Hof van Justitie in het bekende arrest {xe "Tolsma (HvJ)"}Tolsma dat wanneer ie-
mand muziek speelt op de openbare weg en daarvoor kleingeld van de voorbijgangers ontvangt, deze 
ontvangsten niet kunnen worden geacht de tegenprestatie te zijn voor een verleende dienst87. Om die 
reden is ook het volgrecht van een kunstenaar, i.e. het recht voor een auteur van een beeldend kunst-
werk of voor zijn rechtverkrijgenden, om een geldsom te ontvangen telkens het beeldend kunstwerk in 
een openbare kunstveiling wordt toegewezen aan een koper, niet onderworpen aan btw88. Daarentegen 
is er wel een verband tussen de handeling en de vergoeding, wanneer deze bestaat uit een jaarlijks 
forfaitair lidgeld van de leden van een sportvereniging, ook al maken zij weinig of zelfs geen gebruik 
van de voorzieningen van de sportvereniging89

De btw-beoordeling van lidgelden aangerekend door vzw’s is in de praktijk een moeilijke oefening. 
Volgens de btw-administratie is op ledenbijdragen geen btw verschuldigd wanneer deze enkel aange-
rekend worden als aansluiting bij het sociaal doel van de vzw, waarbij deze bijdrage louter de kosten 
dekt voor de verdediging van het sociaal doel

. 

90. In de rechtspraak wordt verduidelijkt dat toepassing 
van de btw op een vastgelegde bijdrage van een vereniging vereist dat er een ‘rechtstreeks verband’ is 
met btw-belaste handelingen. Dergelijk rechtstreeks verband is er niet indien het gaat om wettelijk 
vastgelegde bijdragen, waarbij de vereniging diensten verricht ten voordele van alle aangesloten leden 
en er geen verband is tussen het bedrag van de bijdrage en de omvang van het voordeel voor ieder 
individueel lid91. Indien er daarentegen een dienstverlening door de vzw is, geldt principieel wel toe-
passing van de btw92

Een {xe "Schadevergoeding (btw)"}schadevergoeding wegens contractuele of buiten-contractuele 
aansprakelijkheid is niet aan de btw onderworpen omdat er tegenover de vergoeding geen dienst of 
levering staat

. 

93. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het bedrag dat een {xe "Leasing"}leasingmaat-
schappij van de leasingnemer terugvordert om één van zijn voertuigen te laten herstellen94, alsook het 
bedrag dat een {xe "Aannemer"}aannemer ontvangt wanneer het openbaar bestuur wijzigingen ten 
opzichte van het initiële lastenkohier vraagt en deze wijzigingen leiden tot een vermindering van de 
aannemingsprijs95

                                                           
87HvJ 3 maart 1994, zaak C-16/93, Tolsma, Jur.HvJ 1994, I-743, BTW Rev., afl. 109, 773. 

. 

 
88B. COOPMAN, “ Kunstenaars en BTW” , AFT 2002, 463; Besliss. nr. ET 102.061, 7 juli 2003. 
 
89HvJ 21 maart 2002, zaak C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, Jur.HvJ 2002, I-3293. 
 
90Btw-commentaar, nr. 2/410. 
 
91HvJ 8 maart 1988, zaak C-102/86, Apple and Pear Development Council, RW 1990-91, 535, noot B. PEETERS. 
 
92Zie o.a. Brussel, 6 juni 2011, FJF, No. 2012/290. 
 
93Cass. 15 april 1999, Fiscoloog 1999, afl. 722, 11; Cass. 4 februari 1983, RW 1983-1984, 29 en 30, noot; Cass. 15 april 1999, Fiscoloog 1999, 

afl. 722, 11; V. SEPULCHRE, “ T.V.A. et dommages et intérêts” , RGF 2001, afl. 2, 63- 79. Zie ook Besliss. nr. ET 109.759, 8 augustus 
2005, in verband met vergoedingen gestort voor opleidingen in het kader van de overdracht van voetballers. 

 
94Vr. nr. 3-2373 CHERON 24 maart 2005, Vr. & Antw. Senaat 2004-2005, nr. 3-44, 3535-3537. 
 
95Besliss. 447, BTW Rev. 1974, afl. 15, 198. 
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Zo kan een bouwheer op grond van artikel 1794 BW het aannemingscontract eenzijdig verbreken, ook 
al is de aannemer al met het werk begonnen op voorwaarde dat de bouwheer de aannemer schadeloos 
stelt voor al zijn uitgaven, zijn arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen. De ver-
goeding die op basis van dit wetsartikel wordt betaald is niet aan btw onderworpen, in de mate waarin 
ze alleen de winstderving van de aannemer dekt voor het werk dat hij niet heeft uitgevoerd96

De verbintenis tot beëindiging van de melkproductie, die een landbouwproducent aangaat in het kader van de gemeenschappe-
lijke landbouwpolitiek en waarbij een vergoeding wordt vastgesteld voor de definitieve beëindiging van de melkproductie, is 
geen dienst. Aldus is de hiervoor ontvangen vergoeding niet onderworpen aan de omzetbelasting. Door landbouwers een ver-
goeding te geven voor het stopzetten van hun productie verwerft de Gemeenschap geen goederen of diensten voor eigen ge-
bruik, maar handelt ze in het algemeen belang, te weten het bevorderen van en de goede werking van de communautaire markt 
voor melk. De verbintenis van de landbouwer om zijn melkproductie te beëindigen, levert noch de Gemeenschap noch de 
bevoegde nationale autoriteiten een voordeel op waardoor zij als verbruikers van een dienst kunnen worden aangemerkt

. 

97

De verbintenis (ten aanzien van een overheid) die erin bestaat 20 % van de geteelde aardappelen niet te oogsten, is geen dienst 
in de zin van de zesde richtlijn. De daarvoor vanwege die overheid ontvangen subsidies zijn bijgevolg niet aan btw onderwor-
pen

. 

98

Deze principes hebben een belangrijke weerslag op het statuut van een zogenaamde ‘passieve’ hol-
ding.  

. 

Omdat het zuiver houden van aandelen in andere ondernemingen op zichzelf niet is aan te merken als 
de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, omdat een eventueel dividend 
– de opbrengst van deze deelneming – voortspruit uit de loutere eigendom van het goed, kwalificeert 
een holding niet als een belastingplichtige. Daardoor vallen dividenden niet binnen de werkingssfeer 
van de btw99. Dit geldt evenzeer voor het enkel houden van obligaties100, het opnemen van een nieuwe 
vennoot in een personenvennootschap tegen betaling van een contante inbreng101 alsook voor de ver-
koop van aandelen door een trust. In dit laatste geval kan er niet worden uitgegaan van de omvang van 
een aandelenverkoop, noch van de omstandigheid dat in het kader van een dergelijke verkoop een 
beroep is gedaan op professionele raadgevers als criteria, om een onderscheid te maken tussen de 
activiteiten van een particuliere investeerder, die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, 
en die van een investeerder waarvan de operaties een economische activiteit vormen102. Dit ligt anders 
wanneer de deelneming gepaard gaat met een zich direct of indirect mengen in het beheer van de 
vennootschappen waarin wordt deelgenomen, onverminderd de rechten die de houder van de deelne-
mingen als aandeelhouder of vennoot heeft103

                                                           
96Besliss. nr. ET 18.762, 13 september 1974, BTW Rev. 1974, afl. 18, 395, nr. 492. 

. 

 
97HvJ 29 februari 1996, zaak C-215/94, Jürgen Mohr/Finanzamt Bad Seeberg, Jur.HvJ 1996, I-959, FJF, No. 96/168, BTW Rev. 1996, afl. 122, 

682. 
 
98HvJ 18 december 1997, zaak C-384/95, Landboden-Agrardienste, Jur.HvJ 1997, I-7387. 
 
99HvJ 22 juni 1993, zaak C-333/91, Sofitam SA, Jur.HvJ 1993, I-3531, FJF, No. 93/184, BTW Rev. 1994, afl. 109, 754. 
 
100HvJ 6 februari 1997, zaak C-80/95, Harnas & Helm CV, Jur.HvJ 1997, I-745, FJF, No. 97/96. 
 
101HvJ 26 juni 2003, zaak C- 442/01, KapHag Renditefonds, FJF, No. 2004/246. 
 
102HvJ 20 juni 1996, zaak C-155/94, Wellcome Trust Ltd., Jur.HvJ 1996, I-3013; HvJ 26 september 1996, Enkler, Jur.HvJ 1996, I-4517. 
 
103HvJ 20 juni 1991, zaak C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Jur.HvJ 1991, I-3111, RGF 1992, 128, AFT 1992, 138; HvJ 14 november 

2000, zaak C-142/90, Floridienne en Berginvest, TFR 2001, afl. 204, 696-706, noot J. VAN DER PAAL, AFT 2001, afl. 2, 85, noot L. 
VANDENBERGHE; HvJ 12 juli 2001, zaak C-102/00, Welthgrove BV, Fiscoloog 2001, afl. 809, 7, International VAT monitor, annex 
vol. 12/afl. 5, 65; HvJ 27 september 2001, zaak C-1 6/00, Cibo Participiations SA, TFR, afl. 212, 1148, noot D. STAS; J. GOBBIN, 
“ Holdingvennootschappen en BTW: de rechtspraak van het Hof van Justitie volop in beweging” , TFR 2001, afl. 199, 355-373; C. 
ETTEMA, “ Opnieuw een Nederlandse holdingvennootschap naar Luxemburg” , Btw-brief 1999, afl. 6/7, 3-6; H. VANDEBERGH, “ Zijn 
holdingvennootschappen belastingplichtigen?” , Fiskofoon 1993, afl. 116, 65; D. STAS, “ Dividenden als tegenprestatie voor actieve 
inmenging?” , Actuele Voorinformatie 1999, afl. 281, 6-12. 
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5. Met of zonder winstoogmerk 

5210 
Het is van geen belang of de handelingen met of zonder winstoogmerk worden verricht. Niet alleen 
handelaars (fabrikanten, personen die kopen om door te verkopen, aannemers van werk, handelsagen-
ten, ambachtslieden) zijn dus belastingplichtigen, maar al degenen die geregeld en zelfstandig belast-
bare handelingen verrichten. Bij het onderzoek of iemand al dan niet de hoedanigheid van belasting-
plichtige heeft, moet niet worden nagegaan of hij in de uitoefening van zijn economische activiteit 
winst maakt of wil maken. Dat de zaak niet rendabel zou zijn omdat onvoldoende omzet werd gereali-
seerd, is ter zake niet relevant104

Belastingplichtigen kunnen dus zijn: personen die een vrij beroep uitoefenen, verenigingen zonder 
winstoogmerk

. 

105

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de personen of organismen die activiteiten 
verrichten tegen betaling zonder winstoogmerk, die belastingplichtig zijn, en de personen of organis-
men die gratis handelingen verrichten, die geen belastingplichtigen zijn. 

, beroepsverenigingen, instellingen van openbaar nut, enz. 

Er is geen sprake van een economische activiteit ingeval de activiteit, bestaande uit het fokken van 
paarden, wegens de aanzienlijke en voortdurende wanverhouding tussen de investeringen en wer-
kingskosten enerzijds, en de ontvangsten anderzijds, voortdurende en vrijwillige verliezen deed ont-
staan. Hoewel het begrip ‘economische activiteit’ geen mogelijke verliezen uitsluit, moet het steeds 
gaan om onvrijwillige en tijdelijke verliezen. In dergelijk geval is de rendabiliteit het fundamenteel 
criterium voor de bepaling van het al dan niet beroepsmatig karakter106

Hoewel het al dan niet hebben van een winstoogmerk irrelevant is voor de beoordeling van de hoeda-
nigheid van belastingplichtige, kan dit criterium wel een rol spelen bij de toepassing van enkele btw-
vrijstellingen

. 

107

§ 3. GEREGELDE ACTIVITEIT 

. 

5211 
Het occasioneel of op onregelmatige wijze uitoefenen van een {xe "Economische activiteit"}economi-
sche activiteit is niet voldoende om als belastingplichtige te worden beschouwd. 
Het begrip ‘exploitatie’ heeft betrekking op alle handelingen, ongeacht hun rechtsvorm, die bedoeld zijn om uit het betrokken 
goed duurzaam opbrengst te verkrijgen108. De verhuur door een zaakvoerder en vennoot van één wagen aan zijn vennootschap, 
wordt niet beschouwd als zijnde gericht op het verkrijgen van duurzame opbrengsten. De verhuurder is derhalve niet als btw-
plichtige te beschouwen109

                                                           
104Gent 12 maart 1997, FJF, No. 97/146. 

. 

 
105S. RUYSSCHAERT, “ BTW-aspecten van de financieringsbronnen van vzw’s” , AFT 2003, afl. 6-7, 307-317. 
 
106Rb. Namen 6 februari 2008, FJF, No. 2009/86. 
 
107Vr. nr. 1320 GORIS 12 juni 2006, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 128, 25140. 
 
108HvJ 4 december 1990, zaak C-186/89, van Tiem, Jur.HvJ 1990, I-4363, FJF, No. 91/29. 
 
109Rb. Antwerpen 21 februari 2003, FJF, No. 2003/144 en H. VANDEBERGH, “ Verhuur van één personenwagen: BTW-belastingplicht?” , TFR 

2003, 756-757; Vr. nr. 857 PIETERS 3 januari 2002, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 153, 19601; Vr. nr. 206 BROTCORNE 
19 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 199-201; Rb. Antwerpen 2 juni 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1132, 6. 
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Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat de verhuur van een kampeerwagen op zich als een btw-belaste activiteit kan worden 
beschouwd, voor zover de verhuur gericht is op het duurzaam verkrijgen van opbrengsten. Indien een zaak naar haar aard zowel 
voor economische doeleinden als voor privédoeleinden kan worden gebruikt, moeten alle exploitatieomstandigheden worden 
onderzocht, teneinde uit te maken of zij werkelijk wordt gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen110

Een paardenfokker die in acht jaar slechts twee veulens verkocht, heeft geen economische activiteit voor de toepassing van de 
btw

. 

111

Een natuurlijke persoon die in totaal 37 houtleveringen, hout afkomstig uit zijn privébos, verricht om met de daaruit verkregen 
gelden schade te compenseren die werd veroorzaakt door een storm (overmacht), oefent een economische activiteit uit wanneer 
die persoon de leveringen verricht om er duurzaam opbrengsten uit te verwerven

. 

112

De organisator van een sportevenement kwalificeert in de regel als een gewone belastingplichtige. Wanneer de organisator 
slechts één maal per jaar een evenement organiseert en geen andere btw-belaste handelingen verricht, kan de organisatie vol-
staan met het indienen van één btw-aangifte

. 

113

Het Hof van Justitie heeft in dat verband reeds aangenomen dat een natuurlijke persoon die voor zijn activiteit als zelfstandige 
gerechtsdeurwaarder reeds onderworpen is aan de btw, ook voor elke andere economische activiteit die hij incidenteel verricht, 
als belastingplichtige moet worden aangemerkt

. Vereist is wel dat het bedrag van hun aftrekbare voorbelasting gekend is op het 
tijdstip van het aangeven van de verschuldigde btw. 

114

Het WBTW voorziet in een aantal uitzonderingen op de vereiste van het geregeld karakter van de 
activiteit, voor handelingen met betrekking tot onroerende goederen en de levering van voertuigen 
naar een andere lidstaat (zie randnrs. 5216-5218). 

. 

Elke persoon die een economische activiteit uitoefent, wordt in principe beschouwd als een belasting-
plichtige, zonder onderscheid naargelang de belangrijkheid van de uitgeoefende activiteit, van de 
meest belangrijke tot de meest bijkomstige. 

§ 4. ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT 

5212 
De werkzaamheid (economische activiteit) moet worden uitgeoefend door personen die zelfstandig 
zijn vanuit juridisch oogpunt115

Het woord ‘zelfstandige’ moet aldus worden uitgelegd, dat als zelfstandige moet worden aangemerkt, degene die organisato-
risch niet in een onderneming is geïntegreerd, die over adequate organisatorische vrijheid beschikt ten aanzien van het voor zijn 
werkzaamheden in te zetten personeel en materieel, en die het economisch risico voor die werkzaamheid draagt

. Noch natuurlijke personen die hun werkzaamheid uitoefenen in het 
kader van een arbeids- of bediendencontract, noch de thuiswerkers die als loontrekkenden worden 
aangemerkt voor de heffing van de inkomstenbelasting en voor de toepassing van de sociale wetge-
ving, zijn dus belastingplichtigen. 

116

Een fysieke persoon die, anders dan als werknemer, les geeft in een instelling die al dan niet de vrijstelling inzake onderwijs 
geniet, wordt niet als zelfstandige aangemerkt, wanneer met die instelling een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten 
aanzien van o.m. de inhoud van de te onderwijzen leerstof, de uurregeling, de bezoldiging en het intern reglement

. 

117

                                                           
110HvJ 26 september 1996, zaak C-230/94, Renate Enkler, Jur.HvJ 1996, I-4517, FJF, No. 99/35. 

. 

 
111Luik 12 maart 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 18, 12. 
 
112HvJ 19 juli 2012, zaak C-263/11, Ainàrs Rédlihs, Pb.C. 29 september 2012, afl. 295, 13. 
 
113Besliss. nr. ET 119.653, 11 juli 2011. 
 
114HvJ 13 juni 2013, zaak C-62/12, Galin Kostov, TFR 2013, afl. 445, 617. 
 
115Zie bv. HvJ 6 november 2003, gevoegde zaken C-78/02, 79/02 en 80/ 02, Elliniko Dimosio, FJF, No. 2004/274. 
 
116Concl. adv. gen. G. Tesauro 4 juni 1991, zaak C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, Jur.HvJ 1991, I-4247, FJF, No. 91/123. 
 
117Vr. nr. 1341 VAN DEN EYNDE 28 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 134, 18600, BTW Rev., afl. 136, 589. 
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Voor de diensten verstrekt door gidsen en reisleiders wordt verwezen naar een administratieve beslissing118

Het Hof van Justitie oordeelde dat een in een andere lidstaat gevestigde {xe "Vaste inrichting"}vaste 
inrichting die geen eigen rechtspersoon is ten opzichte van de vennootschap waarvan zij deel uitmaakt, en 
waaraan de vennootschap diensten levert, niet als een belastingplichtige moet worden beschouwd op 
grond van de kosten die haar voor deze diensten in rekening worden gebracht

. 

119

De zaakvoerders en bestuurders worden beschouwd als organen van de vennootschap die niet zelf-
standig optreden en bijgevolg is de vergoeding voor de normale uitoefening van hun functie geen 
tegenprestatie voor een economische activiteit. De rechtspersonen die optreden als bestuurder worden 
in principe beschouwd als belastingplichtigen, maar zij hebben de mogelijkheid om af te zien van een 
identificatie voor de btw

. 

120. Deze keuze is onherroepelijk en geldt voor alle bestuurdersmandaten die 
de vennootschap uitoefent121. Ook een vereffenaar is een orgaan van de vennootschap indien hij han-
delt in de normale uitoefening van zijn opdracht122

Het feit dat een persoon (maat) een goed verhuurt aan een maatschap waarvan hij zelf deel uitmaakt, belet op zich niet dat deze 
persoon met betrekking tot deze verhuur kan worden geacht op een zelfstandige wijze te handelen. Voor zover deze verhuur een 
economische activiteit vormt, is zijn verbondenheid met zijn medecontractant in beginsel geen voldoende reden om zijn hoeda-
nigheid van belastingplichtige te betwisten

. 

123

Een natuurlijke persoon die in naam en voor rekening van een belastingplichtige vennootschap alle werkzaamheden van deze 
laatste verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst die hem aan die vennootschap, waarvan hij overigens enig aandeel-
houder, bestuurder en personeelslid is, bindt, is zelf geen belastingplichtige

. 

124

De rechtbank van eerste aanleg van Bergen oordeelde dat een voormalige notaris die zijn kantoor aan zijn zoon overlaat en zich 
ertoe verbindt om tegen een jaarlijkse forfaitaire vergoeding en in een band van ondergeschiktheid voor dat kantoor te blijven 
werken, niet op zelfstandige wijze handelt en bijgevolg geen btw-plichtige is in de zin van artikel 4 WBTW, aangezien hij zijn 
werkzaamheid niet zelfstandig uitoefent

. 

125

Afdeling III. 

. 

Categorieën van belastingplichtigen{xe "Belastingplichtige (btw)"} 

§ 1. GEWONE OF VOLLEDIGE BELASTINGPLICHTIGEN 

5213 
Onder gewone of volledige belastingplichtige verstaat men elke persoon die als zodanig een activiteit 
uitoefent die onderworpen is aan de belasting of een activiteit die is vrijgesteld in het kader van de 
internationale handel. 

                                                           
118Besliss. nr. ET 111.432, 28 augustus 2006. 
 
119HvJ 23 maart 2006, zaak C-210/04, FCE Bank plc, I. LEJEUNE, I. STUYVER en B. CALUWE, “ Hof van Justitie 23 maart 2006, zaak C-210/04, 

FCE Bank plc. – Handelingen tussen hoofdhuis en bijhuis en vice versa doorgaans buiten toepassingsgebied van BTW” , AFT 2006, 
afl. 6, 19-21. 

 
120Besliss. nr. ET 78.581, 27 januari 1994, BTW Rev., afl. 110, 1019. 
 
121Besliss. nr. ET 118.288, 27 april 2010. 
 
122Vr. nr. 2628 DE CLIPPELE 30 januari 2003, Vr. & Antw. Senaat 2002-2003, nr. 2-71, 3985. 
 
123HvJ 27 januari 2000, zaak C-23/98, Heerma, FJF, No. 2000/203, AFT 2000, afl. 2, 103-106, noot L. VANDENBERGHE. 
 
124HvJ 18 oktober 2007, zaak C-355/06, Van der Steen, TFR 2008, afl. 333, 44. 
 
125Rb. Bergen 26 oktober 2004, FJF, No. 2008/80. 
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§ 2. ALS ZODANIG HANDELENDE BELASTINGPLICHTIGEN 

5214 
Elke handeling gesteld door een belastingplichtige is niet noodzakelijk gesteld door een als zodanig 
handelende belastingplichtige. Een belastingplichtige kan ook ten private titel handelingen stellen. 

Dit is het geval bij de verkoop van een onroerend goed waarin een hotel en een privéwoning zijn on-
dergebracht, voor dat gedeelte dat overeenstemt met de privéwoning van de hotelier126

Een belastingplichtige die een investeringsgoed betrekt dat zowel voor bedrijfs- als voor privédoelein-
den zal worden gebruikt, kan dat goed geheel in zijn privévermogen behouden en het aldus volledig 
van het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde uitsluiten

. 

127

§ 3. {XE "BTW-EENHEID"}BTW-EENHEID 

. 

5215 
art. 4 § 2 WBTW 
Met ingang van 1 april 2007 werd in België de mogelijkheid gecreëerd voor Belgische personen die 
juridisch gezien wel zelfstandig zijn, doch financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar 
verbonden zijn, zich voor de toepassing van het WBTW als één belastingplichtige te laten aanmerken 
(art. 4 § 2 WBTW)128

KB nr. 55 bevat de basisregels inzake de oprichting van de eenheid en de formaliteiten bij toetreding, 
uittreding en stopzetting. De administratie heeft een circulaire gepubliceerd waarin zij een aantal an-
dere aspecten van de btw-eenheid toelicht, zoals de verbondenheid en de uitoefening van het recht op 
btw-aftrek

. 

129

1. Concept 

. 

5215,10 

Het concept van de btw-eenheid bestaat erin dat de leden van de eenheid ten aanzien van de admini-
stratie als één belastingplichtige worden beschouwd. Naar derden toe blijven de leden hun handelin-
gen stellen zoals zij dat deden vóór de oprichting van de eenheid. 

Door de oprichting van de btw-eenheid worden de leveringen van goederen en diensten tussen de 
leden van de eenheid, de zogenaamde interne handelingen, beschouwd als handelingen die buiten het 
toepassingsgebied van de btw vallen. De transactie situeert zich immers binnen één en dezelfde belas-
tingplichtige. 

                                                           
126HvJ 4 oktober 1995, zaak C-291/92, D. Armbrecht, Jur.HvJ 1995, I-2775; Rb. Bergen 18 december 2008, JLMB 2009, afl. 36, 1729. 
 
127HvJ 8 maart 2001, zaak C-415/98, Laszlo Bakcsi, FJF, No. 2001/246. 
 
128KB nr. 55, 9 maart 2007 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtigen die een btw-eenheid vormen, BS 15 maart 2007, 13787 

(hierna: KB nr. 55). 
 
129Circ. nr. AOIF 42/2007 (E.T.111.702), 9 november 2007. 
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De leveringen van goederen en diensten die door derden aan een lid van de eenheid worden verricht, 
worden voor de toepassing van de btw geacht te zijn verricht aan de btw-eenheid. De leveringen van 
goederen en diensten aan een derde, alsmede de invoeren en de intracommunautaire verwervingen die 
worden verricht door een lid van de btw-eenheid, worden geacht te zijn verwezenlijkt door de btw-
eenheid130

Gesteld dat een lid van een eenheid bepaalde handelingen verricht (bijvoorbeeld het verhuren van wagens) en een ander lid van 
dezelfde btw-eenheid een aan deze handeling bijkomstige handeling verricht (bijvoorbeeld verzekeringsprestaties met betrek-
king tot deze wagens, die aan de klant van het eerder vernoemd lid worden verstrekt), dan is het volledige bedrag dat de ver-
huurder van wagens in de loop van de overeenkomst ontvangt of moet ontvangen van de huurder, onderworpen aan de btw 
tegen het normale tarief, met inbegrip van de kosten van verzekering die door de verhuurder in rekening worden gebracht. In 
dat geval moet op de factuur die wordt uitgereikt door het lid dat de bijkomstige handeling verricht (die dus de btw-regeling van 
de door het andere lid verrichte hoofdhandeling volgt), worden verwezen naar de hoofdhandeling waarmee deze verband 
houdt

. 

131

2. Oprichtingsvoorwaarden 

. 

5215,20 
art. 44 WBTW 

De belastingplichtigen die in België zijn gevestigd, kunnen als één belastingplichtige worden be-
schouwd indien zij financieel, organisatorisch en economisch nauw met elkaar zijn verbonden132. 
Deze verbondenheden moeten bestaan op de drie gebieden, opdat de betrokken personen deel kunnen 
uitmaken van een eenheid133. Ook belastingplichtigen die vrijgesteld zijn op grond van artikel 44 
WBTW, kunnen lid worden van een btw-eenheid134. Volgens de Belgische administratie kunnen niet-
btw-plichtigen, zoals passieve holdings of overheden, geen deel uitmaken van een btw-eenheid. Het 
Hof van Justitie heeft evenwel verduidelijkt dat dergelijke beperking van de btw-eenheid niet conform 
is met de bepalingen van de btw-richtlijn135. Lidstaten kunnen enkel beperkingen opleggen ter voor-
koming van belastingfraude en -ontwijking, mits de beginselen van het Unierecht worden gerespec-
teerd136

De ‘financiële verbondenheid’ impliceert een rechtstreekse of onrechtstreekse controleverhouding in 
rechte of in feite

. 

137

                                                           
130Verslag aan de Koning bij KB nr. 55, nr. 12, BS 15 maart 2007, 13790. 

. De administratie neemt aan dat deze voorwaarde is vervuld, wanneer een belas-
tingplichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, 10 % of meer van de maatschappelijke rechten bezit van 

 
131Vr. nr. 167 VAN DER MAELEN 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 048, 27-29; I. MASSIN en K. VYNCKE, “ BTW-eenheid: 

opletten met ‘gebundelde’ prestaties” , Fiscoloog 2009, afl. 1153, 5. 
 
132Art 1 § 1 KB nr. 55. 
 
133Verslag aan de Koning bij KB nr. 55, nr. 24, BS 15 maart 2007, 13792. 
 
134Verslag aan de Koning bij KB nr. 55, nr. 25, BS 15 maart 2007, 13792. 
 
135HvJ 9 april 2013, zaak C-85/11, Commissie v. Ierland, Pb.C. 1 juni 2013, afl. 156, 3; HvJ 25 april 2013, zaak C-65/11, Commissie v. Neder-

land, Pb.C. 15 juni 2013, afl. 171, 3; HvJ 25 april 2013, zaak C-74/11, Commissie v. -Finland, Pb.C. 15 juni 2013, afl. 171, 3; HvJ 
25 april 2013, zaak C-86/11, Commissie v. Verenigd Koninkrijk, Pb.C. 15 juni 2013, afl. 171, 4; HvJ 25 april 2013, zaak C-95/11, 
Commissie v. Denemarken, Pb.C. 15 juni 2013, afl. 171, 4; HvJ 25 april 2013, zaak C-109/11, Commissie v. Tsjechië, Pb.C. 15 juni 
2013, afl. 171, 5. 

 
136HvJ 25 april 2013, zaak C-480/10, Commissie v. Zweden, Pb.C. 15 juni 2013, afl. 171, 2. 
 
137Art 1 § 1 1° KB nr. 55. 
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een andere vennootschap138. Voor de beoordeling van de controlebevoegdheid beroept de administra-
tie zich verder ook op artikel 5, § 1 en § 3 W.Venn.139

Ter beoordeling van de financiële verbondenheid bij entiteiten die een niet in aandelen vertegenwoor-
digd kapitaal hebben, worden alternatieve criteria gebruikt: toebehoren van de meerderheid van de 
activa aan dezelfde persoon (art. 1 § 1 1° in fine KB nr. 55), de verbintenis om exploitatieverliezen ten 
laste te nemen, enz. 

. 

De ‘organisatorische verbondenheid’ houdt in dat de leden in feite of in rechte rechtstreeks of onrecht-
streeks onder een gemeenschappelijke leiding staan of hun werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in 
gemeenschappelijk overleg organiseren. Organisatorische verbondenheid bestaat eveneens wanneer de 
leden in rechte of in feite, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de controlebevoegdheid staan van één 
persoon140

Aan de voorwaarde van de ‘economische verbondenheid’ is voldaan, wanneer de voornaamste werk-
zaamheid van de leden van dezelfde aard is, hun werkzaamheden aanvullen of beïnvloeden of kaderen 
in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel dan wel dat een lid werkzaamheden uitoefent 
ten behoeve van andere leden

. 

141

Volgens de minister van Financiën is niet voldaan aan de voorwaarde van economische verbonden-
heid bij de oprichting van een immovennootschap wanneer deze de intentie heeft een gebouw te ver-
huren zodra dit gebouw wordt opgericht

. 

142

In de aanvraag tot identificatie moet worden aangetoond dat aan al de voormelde voorwaarden is 
voldaan. 

. 

Indien een lid van de btw-eenheid een rechtstreekse deelneming heeft van meer dan 50 % in een ande-
re belastingplichtige, dan wordt de financiële, organisatorische en economische verbondenheid geacht 
te zijn vervuld. De leden kunnen evenwel het tegenbewijs leveren en aldus aantonen dat de verbon-
denheid niet aanwezig is. Zonder dit tegenbewijs is een lid dat voor meer dan de helft in handen is van 
een andere belastingplichtige, lid van een btw-eenheid, verplicht toe te treden. 

Men kan slechts lid zijn van één enkele btw-eenheid.  

De optie om deel uit te maken van de btw-eenheid geldt tot tenminste 31 december van het derde jaar, 
volgend op het tijdstip waarop de btw-eenheid een aanvang neemt143

3. Formaliteiten 

. 

5215,30 

De leden duiden één van hen aan als de vertegenwoordiger van de btw-eenheid die het verzoek tot 
oprichting van de btw-eenheid moet indienen bij het controlekantoor waaronder de vertegenwoordiger 
                                                           
138Circ. nr. AOIF 42/2007 (E.T.111.702), 9 november 2007, nr. 3.1.1. Deze stelling is gebaseerd op artikel 13, lid 2, 1° W.Venn. dat een weer-

legbaar vermoeden inhoudt van een deelneming. 
 
139Circ. nr. AOIF 42/2007 (E.T.111.702), 9 november 2007, nr. 3.1.1. 
 
140Art. 1 § 1 2° KB nr. 55. 
 
141Art. 1 § 1 3° KB nr. 55. 
 
142Vr. nr. 542 LUYCKX 24 juli 2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 081, 57-58. 
 
143Art. 2 § 1 KB nr. 55. 
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ressorteert144

Deze vertegenwoordiger moet van de leden een volmacht krijgen om te kunnen optreden. 

. Het verzoek dient te worden ingediend door middel van de ‘Aanvraag tot identificatie 
van een btw-eenheid’ ({xe "Formulier 606A"}formulier 606 A). 

Behoudens negatieve beslissing van de fiscale administratie of het uitdrukkelijk verzoek om de identi-
ficatie van de eenheid uit te stellen, worden de leden van de btw-eenheid aangemerkt als één belas-
tingplichtige, vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van een termijn van één 
maand na de geldige indiening van de aanvraag. 

De btw-eenheid wordt aangemerkt als één belastingplichtige en wordt als dusdanig geïdentificeerd 
onder een uniek btw-nummer voor de eenheid. Dit nummer geldt voor het indienen van de periodieke 
aangiften van de btw-eenheid, voor het houden van de btw-rekening-courant van de eenheid, voor de 
eventuele opmaak van bijzondere rekeningen, voor alle bijkomende taxaties alsmede voor alle in-
nings- en invorderingsacties vanwege de administratie145

Van zodra de btw-eenheid in werking treedt, dienen de periodieke btw-aangiften van de btw-eenheid 
te worden ingediend door de vertegenwoordiger. De geconsolideerde aangifte moet onder het nummer 
van de btw-eenheid worden ingediend bij het kantoor waaronder de btw-eenheid ressorteert. 

. 

In tegenstelling tot de periodieke btw-aangiften, dienen de klantenlisting146 en de intracommunautaire 
opgave afzonderlijk te worden ingediend door de leden van de btw-eenheid147. De leden dienen de 
listing en de opgave in te dienen in het controlekantoor waaronder zij ressorteren148

Op administratief vlak blijven de normale regels van toepassing, zodat de leden van de btw- eenheid 
zelf hun boekhouding en facturen moeten opmaken

. 

149

Voor de boekhoudkundige verwerking van de btw-schulden en -vorderingen ten name van de leden 
van een btw-eenheid, verwijzen we de lezer naar het advies van de CBN

. 

150

Telkens een lid van de btw-eenheid een goed of dienst levert aan een ander lid van de btw- eenheid, 
moet een stuk worden opgemaakt

. 

151

De aan- en verkoopboeken van de leden moeten ook de ‘interne’ transacties bevatten. Telkens wan-
neer een lid van de btw-eenheid een goed of dienst levert aan een ander lid van de btw-eenheid, moet 
er niet alleen een stuk worden opgemaakt maar dient de handeling ook te worden verwerkt in de 
boekhouding. 

. 

                                                           
144Art. 2 § 2 KB nr. 55; Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 28 maart 2007. 
 
145Verslag aan de Koning bij KB nr. 55, nr. 11, BS 15 maart 2007, 13789. 
 
146Art. 1 KB nr. 23 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53quinquies WBTW (hierna KB nr. 23). 
 
147Art.1 lid 2 KB nr. 50 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies § 1 WBTW (hierna KB nr. 50). 
 
148Art. 1ter KB nr. 23; art. 5 § 3 1° KB nr. 50 en MB 23 juni 2008, BS 2 juli 2008. 
 
149Art.14 lid 2 en art. 15 § 1 lid 1 KB nr. 1. 
 
150CBN-advies 2010-13, Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een btw-

eenheid, 8 september 2010. 
 
151Art. 53 § 3 WBTW. 
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4. {xe "Herziening (btw)"}Herzieningen en {xe "Recht op aftrek – Herziening"}recht op aftrek 

5215,40 
art. 12 § 1 lid 1 5° WBTW 

Op {xe "Aftrek (btw)"}het moment van de oprichting of toetreding moet een herziening ten voordele 
van de Schatkist worden verricht van de btw die in aftrek werd gebracht van de onroerende goederen 
uit hun aard en de zakelijke rechten, tenzij die goederen het voorwerp hebben uitgemaakt van een 
levering die recht op aftrek verleent152. Voor de roerende bedrijfsmiddelen suggereert de administratie 
de toepassing van artikel 12, § 1, lid 1, 5° WBTW (onttrekking)153

In hoofde van de btw-eenheid moet vervolgens een herziening van de in het verleden uitgeoefende 
recht op aftrek van de btw gebeuren conform het recht op aftrek van de btw-eenheid

. 

154

De beide btw-herzieningen kunnen worden verrekend in hoofde van de btw-eenheid

. 
155

Het recht op aftrek wordt op het niveau van de btw-eenheid bepaald in functie van de handelingen die 
naar derden worden gesteld. Dat betekent m.a.w. dat, net zoals voor alle belastingplichtigen, het recht 
op aftrek van de voorbelasting die derden aan een btw-eenheid hebben aangerekend ter gelegenheid 
van de levering van goederen en diensten aan de btw- eenheid, zal afhangen van de eindbestemming 
die de leden van de eenheid van die goederen geven aan die goederen en diensten. Dit geldt ook voor 
het recht op aftrek van de btw met betrekking tot de bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld de gebouwen

. 

156

5. Bijzondere bepalingen 

.  

5215,50 
art. 19bis WBTW 

Het artikel 19bis WBTW is een bepaling die werd ingevoerd om eventuele misbruiken via ‘{xe 
"Channeling"}channeling’ tegen te gaan.  

Via betreffend artikel beoogt de administratie alsnog btw na te vorderen over bepaalde interne hande-
lingen. 
Toepassing 
Een Belgische financiële groep met een beperkt recht op btw-aftrek richt een IT-vennootschap op in Indië. Deze vennootschap 
verleent haar diensten aan haar Belgische vestiging die deel uitmaakt van de eenheid. Noch op de doorrekening aan de vesti-
ging, noch op de doorrekening aan de leden van de eenheid is btw verschuldigd. De Belgische btw-eenheid heeft via de omweg 
naar India en via de combinatie van de regels van hoofdhuis-bijhuis en de btw-eenheid, niet langer een btw-kost op haar IT-
diensten. 

Telkens een Belgische vestiging van een buitenlandse onderneming lid is van een Belgische btw-
eenheid en een dienst van de buitenlandse onderneming ontvangt die geacht wordt in België te zijn 
verstrekt, is er met name sprake van een dienst onder bezwarende titel.  

                                                           
152Art. 10 § 1 5° KB nr. 3, 10 december 1969, met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de btw (hierna KB nr. 3). 
 
153Circ. nr. AOIF 42/2007 (ET 111.702), 9 november 2007, nr. 6.1.1. 
 
154Art. 10 § 2 KB nr. 3. 
 
155Art. 10 § 3 KB nr. 3. 
 
156Verslag aan de Koning bij KB nr. 55, nr. 13, BS 15 maart 2007, 13790. 
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Blijkens de administratieve circulaire, daarbij verwijzend naar de parlementaire voorbereidingen, 
beoogt het wetsartikel enkel verrichtingen die door een buitenlandse vestiging worden binnengebracht 
in een Belgische btw-eenheid via een Belgische vestiging van een zelfde rechtspersoon, louter om 
door deze laatste door te rekenen aan andere leden van de btw-eenheid zonder toepassing van de btw. 
De maatstaf van heffing wordt begroot op de normale waarde van de dienst157. Het ontvangende lid 
moet een stuk opmaken dat de dienst vaststelt158

art. 51ter WBTW 

. 

Artikel 51ter WBTW voert een hoofdelijke aansprakelijkheid in voor alle leden van de btw-eenheid 
voor de btw, interesten, boetes en kosten die zijn ontstaan tijdens de periode van de eenheid. Elk lid 
van de eenheid kan door de administratie worden aangesproken voor de schulden van een ander lid.  

6. Commentaar 

5215,60 

De figuur van de btw-eenheid is ingevoerd op vraag van de financiële sector en biedt voor deze sector 
ontegensprekelijk voordelen (cf. vermijden van niet-aftrekbare btw op diensten die binnen de groep 
uitbesteed worden – cf. ‘shared service centers’). Naast deze vaststelling moet worden opgemerkt dat 
de regeling voor de Schatkist geen budgettaire impact mocht hebben. Vanuit die optiek voorziet de 
regeling misbruikbepalingen en administratieve formaliteiten om eventuele misbruiken en/of optima-
lisaties te voorkomen. 

Dit alles brengt met zich mee dat de regeling zeer technisch is én dat de btw-eenheid geen aanleiding 
geeft tot administratieve vereenvoudiging (cf. behoud van de verschillende btw-nummers, verplichting 
tot facturatie van interne handelingen, verschillende boekhoudingen, …). Voorafgaand aan de beslis-
sing tot het invoeren van een eenheid, moeten de potentiële voordelen van een eenheid (vnl. het be-
perken van de voorfinanciering van btw, het vermijden van niet-aftrekbare btw op interne handelingen 
en de mogelijkheid om een onroerend goed binnen de eenheid te verhuren zonder negatieve btw-
implicaties) dan ook per dossier afgewogen worden tegen de potentiële nadelen (de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid, de adminis-tratieve verplichtingen, en de eventuele impact op het recht op btw-aftrek). 

§ 4. TOEVALLIGE BELASTINGPLICHTIGEN 

1. {xe "Overdracht onroerend goed (btw)"}Overdracht van onroerende goederen 

5216 
art. 8 WBTW 

Iedere {xe "Gebouw (nieuw)"}belastingplichtige die niet {xe "Toevallige belastingplichtige"}geregeld 
‘{xe "Nieuw gebouw"}nieuwe’ gebouwen vervreemdt en iedere niet- belastingplichtige persoon 
(rechtspersoon of particulier), kan door middel van een optie, de hoedanigheid van ‘toevallige’ belas-
tingplichtige verkrijgen, waardoor hij een nieuw gebouw (of een zakelijk recht m.b.t. een dergelijk 
gebouw) kan vervreemden (verkopen, ruilen, inbrengen, enz.) met toepassing van de btw (art. 8 

                                                           
157Art. 33 § 1 3° WBTW. 
 
158Art. 3 lid 2 KB nr. 1. 
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WBTW). Deze procedure is georganiseerd door KB nr. 14159. De optie gaat vooraf aan het stellen van 
de handeling en wordt uitgeoefend door het indienen van een voorafgaandelijke verklaring bij het loka-
le btw-controlekantoor. Indien de verklaring niet tijdig werd ingediend, heeft dit in principe tot gevolg 
dat het goed niet meer met btw kan worden vervreemd. De administratie aanvaardt echter dat de hande-
ling toch nog aan btw wordt onderworpen wanneer blijkt dat de partijen ondubbelzinnig de bedoeling 
hadden om de handeling onder het btw-stelsel te plaatsen zoals met een onderhandse verkoopbelofte 
die dateert van vóór het verstrijken van de nieuwe termijn160

Een ‘gebouw’ is ieder bouwwerk dat vast met de grond verbonden is

. 
161

Een uit prefabelementen opgetrokken gebouw dat vast met de grond is verbonden zodat het niet mak-
kelijk kan worden verplaatst of gedemonteerd, is een gebouw in de zin van artikel 12, § 2 btw-
richtlijn. Om als gebouw te kwalificeren in de zin van de richtlijn moet het gebouw niet onlosmakelijk 
met de grond zijn verbonden

. 

162

Een gebouw kan enkel worden vervreemd onder het stelsel van de btw gedurende de periode dat het 
als ‘nieuw’ wordt beschouwd (in de zin van de btw). Een gebouw dat is opgericht of verworven met 
toepassing van de btw, blijft voor de toepassing van de btw nieuw tot 31 december van het tweede 
jaar, volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of eerste inbezitneming

. 

163. Na afloop van 
deze periode valt het definitief en onherroepelijk onder het stelsel van de registratierechten. In de 
praktijk kan een gebouw dat vóór een overdracht belangrijke renovatiewerken of omvormingswerken 
ondergaat ook als nieuw worden beschouwd164. In dergelijk geval moet de radicale verandering van de 
wezenlijke bestanddelen van een gebouw worden beoordeeld op het tijdstip van de levering en in 
hoofde van de vervreemder. Alleen de door de vervreemder verrichte verbouwingswerken die vol-
tooid zijn op de dag van de levering mogen in aanmerking worden genomen om uit te maken of de 
levering van de btw moet worden vrijgesteld of aan de btw moet worden onderworpen165

5217 
art. 44 § 3 1° a) WBTW 

. De over-
dracht van een dergelijk gebouw door een (toevallige) belastingplichtige binnen de btw-termijn, kan 
dus gebeuren onder het regime van de btw. 

Sinds 1 januari 2011 (art. 44 § 3 1° a) WBTW) is de levering van een terrein met het nieuwe gebouw 
ook onderworpen aan btw wanneer het door dezelfde persoon en tegelijkertijd wordt geleverd166

                                                           
159Zoals gewijzigd bij KB 29 december 1992, BS 31 december 1992. 

.  

 
160Vr. nr. 227 WOUTERS 18 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 018, 12. 
 
161Art. 1 § 9 WBTW, ingevoegd door art. 130 programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, 38408; Circ. nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ 

24/2002 – ET 103.009), 6 december 2002; B. VANDERSTICHELEN, “ Bâtiment neuf: une définition modifiée qui ouvre la voie vers de 
nouvelles opportunités” , RGF 2003, afl. 1, 18-24. Voor een praktische toepassing van het begrip gebouw, zie Vr. nr. 774 FOURNAUX 
4 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 083, 14253. 

 
162HvJ 16 januari 2003, zaak C-315/00, Maierhofer, TFR 2003, 504, noot F. LIBERT en S. REYNAERS, “ Hof van Justitie breidt vrijstelling uit” , 

Fisc.Act. 2003, afl. 3, 3. Het Hof van Justitie oordeelde dat de verhuur van een woonboot ook onder de toepassing van de vrijstelling 
kan vallen: HvJ 15 november 2012, zaak C-532/11, Susanne Leichenich, Pb.C. 12 januari 2013. 

 
163Art. 8 § 1 WBTW, gewijzigd door art. 131 programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, 38408; Circ. nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ 

24/2002 – ET 03.009), 6 december 2002; Vr. nr. 443 FOURNAUX 27 juli 2004, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 082, 13977. 
 
164BTW Rev. 1974, afl. 17, 334, nr. 481 en 1977, afl. 28, 29, nr. 595; Vr. nr. 53 DE CLIPPELE 26 november 1990, Vr. & Antw. Senaat 1990-

1991, nr. 156, 560, BTW Rev. 1991, afl. 93, 85; Circ. nr. AFZ/2001-1 292- N (AFZ 24/2002 – ET 103.009), 6 december 2002; Vr. nr. 
1110 PIETERS 27 september 2002, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 151, 19313. 

 
165Rb. Luik 7 juni 2007, FJF, No. 2008/262. 
 
166Art. 1 § 9 WBTW.  
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De Belgische wetswijziging is ingegeven door het arrest {xe "Breitsohl (HvJ)"}Breitsohl van het Hof 
van Justitie167. Voor meer info in verband met de oude regeling verwijzen we naar de editie 2009-
2010 van het Handboek voor Fiscaal Recht. De nieuwe regeling werd uitvoerig becommentarieerd 
door de {xe "Btw (grond)"}Belgische administratie in een beslissing van 28 oktober 2010168

2. Nieuwe {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddelen 

. 

5218 
art. 8bis § 1 en 39bis WBTW 
Eenieder die toevallig en onder zekere voorwaarden (art. 39bis WBTW) intracommunautaire leverin-
gen verricht van nieuwe vervoermiddelen, wordt beschouwd als een toevallige belastingplichtige 
(art. 8bis § 1 WBTW). In dit geval is er geen sprake van een optie. Voor elke levering moet een aan-
gifte worden ingediend bij de btw-administratie (zie KB nr. 48). 

Met het oog op internationale controle op leveringen van nieuwe vervoermiddelen, hebben alle Euro-
pese lidstaten – behalve het Groothertogdom Luxemburg – op 27 november 2002 een overeenkomst 
getekend inzake administratieve bijstand tussen de bevoegde autoriteiten betreffende de intracommu-
nautaire levering van nieuwe vervoermiddelen169

§ 5. {XE "GEMENGDE BELASTINGPLICHT (BTW)"}GEMENGDE BELASTINGPLICHTIGEN 

. 

5219 
Een belastingplichtige die in het kader van zijn economische activiteit alleen maar met btw belaste 
handelingen stelt, wordt ‘volledige’ belastingplichtige genoemd. De belastingplichtige die twee soor-
ten handelingen stelt, namelijk handelingen die aan de btw onderworpen zijn en handelingen die een 
btw-vrijstelling genieten, noemt men ‘gemengde belastingplichtige’. De persoon die handelingen stelt 
die zowel binnen als buiten het toepassingsveld van de btw vallen is een ‘gedeeltelijke belastingplich-
tige’. 

§ 6. BELASTINGPLICHTIGE ZONDER {XE "BELASTINGPLICHTIGE ZONDER RECHT OP AFTREK"}RECHT OP 
AFTREK{XE "AFTREK (BTW)"} 

5220 
art. 44 en 56 § 2 WBTW 

Handelingen verricht door belastingplichtigen maar die niet aan de btw worden onderworpen, verle-
nen geen recht op aftrek (zie randnr. 5712). Bedoeld zijn de handelingen die zijn vrijgesteld door 
artikel 44 (binnenlandse vrijstellingen) en 56, § 2 WBTW (kleine ondernemingen). 

                                                           
167HvJ 8 juni 2000, zaak C-400/98, Finanzamt Goslar t. Brigitte Breitsohl, TFR 2001, 322, noot D. STAS, International VAT Monitor 2001, 25, 

noot J. VAN STEENWINCKEL en A. THEISSEN; zie Vr. Europese Commissie van Ivo Belet, 14 mei 2008, zoals aangehaald in Vr. nr. 
44 VANVELTHOVEN 30 juli 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 032, 8089-8090. 

 
168Besliss. nr. ET 119.318, 28 oktober 2010; I. MASSIN, “ BTW op ‘bijhorend terrein’: wat zijn juist de gevolgen?” , T.Not. 2010, 581. 
 
169Circ. nr. AOIF 30/2003 (ET 105.978), 19 november 2003, Fiscoloog 2002, afl. 871, 6. 
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Niet-belastbare handelingen, bv. uitvoer en handelingen in het buitenland die belast zouden zijn indien 
ze in België worden verricht, onderscheiden zich van niet-belaste handelingen, doordat ze wel recht 
op aftrek verlenen. 

Afdeling IV. 
{xe "Belastingplicht (ontstaan van) (btw)"}Ontstaan van de belastingplicht 

5221 
Wanneer de voorwaarden om als belastingplichtige te worden beschouwd, zijn vervuld, vloeit de 
belastingplicht voort uit de wet en wordt ze van rechtswege verkregen. Zij mag niet worden geweigerd 
en er mag niet aan worden verzaakt. 
De voorbereidende handelingen zoals de verkrijging van bedrijfsmiddelen – wat ook hun juridische kwalificatie is – worden 
beschouwd als deel uitmakend van de economische activiteit. Degene die om aftrek van btw verzoekt, zal moeten aantonen dat 
aan de voorwaarden voor de aftrek is voldaan en, inzonderheid, dat hij als belastingplichtige is aan te merken. De belasting-
dienst heeft wel het recht om te eisen dat de uiting van de wil wordt ondersteund door objectieve gegevens170. De omstandig-
heid dat de economische activiteit slechts later tot de verkrijging van ontvangsten heeft geleid, is dienaangaande irrelevant171

Wanneer de belastingadministratie heeft erkend dat een vennootschap – die haar voornemen heeft kenbaar gemaakt om te 
starten met een economische activiteit die tot belastbare handelingen zal leiden – de hoedanigheid van btw- plichtige heeft, kan 
de opdracht van een rentabiliteitsstudie als een economische activiteit worden aangemerkt die recht op aftrek geeft, zelfs indien 
op grond van de resultaten van deze studie werd besloten om toch niet tot de operationele fase over te gaan

. 

172. Hetzelfde geldt 
wanneer de enige verwezenlijkte handeling op het einde, de overdracht van de activiteit is. In dat geval is diegene die de opera-
tie verricht een belastingplichtige die recht heeft op de terugbetaling van de btw173

Afdeling V. 

. 

{xe "Belastingplicht (einde van) (btw)"}Einde van de belastingplicht 

5222 
De hoedanigheid van belastingplichtige gaat verloren op het tijdstip waarop definitief een einde wordt 
gemaakt aan de uitoefening van de economische activiteit, d.i. bij de sluiting van de vereffening van 
de onderneming. De vereffeningshandelingen zelf zijn nog wel belastbaar174

Door een tijdelijke onderbreking verdwijnt de belastingplicht niet. Een slapende vennootschap blijft 
dus belastingplichtige. Volgens de administratie echter, verliest een vennootschap die kennelijk in de 
toekomst niet meer ‘geregeld’ belastbare handelingen zal stellen, van rechtswege haar hoedanigheid 
van belastingplichtige en dus ook haar recht op aftrek. Dat geldt eveneens voor een ontbonden en in 
vereffening gestelde vennootschap

. 

175

                                                           
170HvJ 14 februari 1985, zaak C-268/83, Rompelman, Jur.HvJ 1985, I-655, BTW Rev. 1994, afl. 109, 735; HvJ 15 september 2011, zaken C-

180/10 en C-181/10, Jaroslaw Slaby, TFR 2011, afl. 409, 840; D. STAS, “ BTW-aftrek voor handelingen verricht met het oog op een 
voorgenomen economische activiteit en mogelijkheid om de BTW- heffing in het kader van een levering van (gedeelten van) gebou-
wen en het erbij behorend terrein te beperken tot de (gedeelten van) gebouwen” , TFR 2001, afl. 198, 303-305; HvJ 8 juni 2000, zaak 
C-400/98, Finanzamt Goslar t. Brigitte Breitsohl, FJF, No. 2000/187, AFT 2000, 477, noot H. VANGINDERTAEL. 

. 

 
171Antwerpen 13 november 2007, FJF, No. 2008/114. 
 
172HvJ 29 februari 1996, zaak C-110/94, Intercommunale voor Zeewaterontzilting (INZO) t. Belgische Staat, Jur.HvJ 1996, I-857, BTW Rev. 

1996, afl. 122, 686. 
 
173HvJ 29 april 2004, zaak C-137/02, Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein Gbr, FJF, No. 2005/90. 
 
174Rb. Antwerpen 21 juni 1988, Fisc.Koer. 1988, 470. 
 
175Vr. nr. 175 DE CLIPPELE 11 april 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, nr. 31, 1180, BTW Rev. 1983, afl. 60, 467; Besliss. nr. ET 90191, 

13 oktober 1998, BTW Rev. 1998, afl. 138, 813, nr. 1055. 
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De hoedanigheid van belastingplichtige gaat niet verloren door faillissement, maar verdwijnt pas bij 
de sluiting van het faillissement176

Het Hof van Justitie oordeelde dat een persoon die een commerciële activiteit heeft gestaakt, maar die 
voor de voor deze activiteit gebruikte ruimte huur en bijkomende kosten blijft betalen omdat de huur-
overeenkomst een beding bevat volgens hetwelk de huur niet kan worden opgezegd, wordt beschouwd 
als belastingplichtige in de zin van dit artikel. In die hoedanigheid geniet deze recht op aftrek van de 
btw over de aldus betaalde bedragen, voor zover er een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang 
bestaat tussen de verrichte betalingen en de commerciële activiteit en voor zover vaststaat dat er geen 
sprake is van een voornemen tot fraude of misbruik

. 

177

Hoofdstuk II 

. 

{xe "Openbaar bestuur (btw)"}Publieke rechtspersonen 

5223 

Bibliografie – WUYTJENS, R., Openbare besturen en BTW, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2004, 189 p. 
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5224 
art. 6 WBTW 

De publieke rechtspersonen nemen een bijzondere plaats in op het vlak van het statuut als belasting-
plichtige (art. 6 WBTW en art. 13 btw-richtlijn). Dit statuut werd door de programmawet (I) van 
27 december 2006 grondig gewijzigd. 

Met de wijziging van artikel 6 WBTW beoogde de wetgever de regeling in overeenstemming te bren-
gen met de btw-richtlijn én tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 maart 
2005178 waarin het Hof had geoordeeld dat de oude regeling ongrondwettelijk was. Het Hof oordeelde 
dat de regeling van het btw-statuut van de publiekrechtelijke instellingen door middel van een KB, 
strijdig was met het legaliteitsbeginsel. Het kwestieuze KB nr. 26 werd hierna opgeheven179

                                                           
176Aanschr. nr. 26, 31 augustus 1978. 

. Bijko-

 
177HvJ 3 maart 2005, zaak C-32/03, I/S Fini, TFR 2005, afl. 287, 780 noot D. STAS; Rb. Brussel 20 februari 2004, www.monKEY.be, Recht-

spraak, nr. B1 04/5. 
 
178Arbitragehof 16 maart 2005, nr. 57/2005, BS 12 april 2005. 
 
179KB 20 december 2007 tot opheffing van het KB nr. 26 van 2 december 1970 met betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellin-

gen aan de belasting over de toegevoegde waarde, BS 11 januari 2008, ed. 1, 836. 
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mend beoogde de wetgever bepaalde {xe "Concurrentieverstoring"}concurrentieverstoringen weg te 
werken tussen openbare besturen en privaatrechtelijke lichamen180

Het nieuwe artikel 6 WBTW sluit het statuut als belastingplichtige van een openbaar bestuur principi-
eel uit, indien het orgaan ‘als overheid’ optreedt.  

. 

Per 1 januari 2007 beoogde de wetgever een publiekrechtelijk lichaam in drie situaties aan te merken 
als belastingplichtige. In de eerste plaats wanneer de handelingen die het openbaar bestuur ‘als over-
heid’ stelt, aanleiding geven tot een concurrentieverstoring van enige betekenis181. Vervolgens wan-
neer het orgaan bepaalde limitatief opgesomde handelingen stelt, op voorwaarde dat de handelingen 
niet van onbeduidende omvang zijn182

art. 44 WBTW 

. 

Ten slotte kwalificeert het publiekrechtelijk lichaam, volgens de wettekst die op 1 juli 2007 in wer-
king is getreden, automatisch als belastingplichtige wanneer het handelingen stelt die zijn vrijgesteld 
op grond van het artikel 44 WBTW. 

De voormelde nieuwe regeling is in werking getreden op 1 juli 2007, maar er werd een overgangspe-
riode toegestaan tot 31 december 2008183

De nieuwe regeling werd door het Grondwettelijk Hof bij een arrest van 17 juli 2008 vernietigd met 
ingang vanaf 1 januari 2009, in de mate dat de publiekrechtelijke lichamen van rechtswege als belas-
tingplichtigen worden beschouwd indien ze handelingen stellen die op grond van artikel 44 WBTW 
zijn vrijgesteld van btw

. 

184

Afdeling I. 

. Deze vernietiging heeft voornamelijk impact naar de regels ter zake ‘eigen 
werk in onroerende staat’ en de plaats van de dienst. 

In artikel 6 WBTW bedoelde instellingen 

5225 
art. 6 WBTW 
De staat, de {xe "Gewest (belastingplicht)"}gemeenschappen en de {xe "Gemeenschappen (belasting-
plicht)"}gewesten, alsmede de gemeenschaps- en gewestinstellingen die zich daarmee vereenzelvigen 
zijn geen belastingplichtigen indien zij handelen als overheid. De {xe "Provincie 
plicht)"}provincies en de {xe "Gemeente (belastingplicht)"}gemeenten, alsmede hun regieën en dien-
sten, vallen eveneens onder toepassing van artikel 6 WBTW. De regieën van de staat worden ook 
beoogd (bv. Regie der Gebouwen). 

                                                           
180Parl.St. Kamer 2006-2007, DOC 51-2773/001, 36-37. Zie ook: Integraal verslag, Kamer, 19 december 2006, nr. 252, 32-33. 
 
181Art. 6 lid 2 WBTW. 
 
182Art. 6 lid 3 WBTW. 
 
183Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 45; Info 11 maart 2008, Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 

www.monKEY.be;  Vr. nr. 52 MATHOT 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 047, 19-22. 
 
184GwH 17 juli 2008, nr. 104/2008, BS 11 augustus 2008, ed. 1, 41562. 
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Autonome gemeentebedrijven vallen niet onder de btw-regeling voor overheden en zijn bijgevolg 
gewone belastingplichtigen185

{xe "OCMW"}Artikel 6 WBTW beoogt evenmin de publiekrechtelijke verenigingen die als vereni-
ging zijn georganiseerd, zoals de gemengde economische ondernemingen en de naamloze vennoot-
schappen naar publiek recht (NMBS, TEC, De Lijn, etc.). Zij zijn in principe gewone belastingplichti-
gen ten aanzien van de belastbare handelingen die ze geregeld verrichten. Openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid die bij wijze van stichting tot stand zijn gebracht, zijn in principe geen belas-
tingplichtigen (bv. OCMW

.  

186

Instellingen van openbaar nut zijn belastingplichtigen zoals gewone vzw’s

).  
187

Aangaande de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

, in de mate dat geregeld 
belastbare handelingen worden verricht. 

188

Enkel wanneer de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband gepaard gaat met een 
beheersoverdracht, kwalificeert het samenwerkingsverband niet als belastingplichtige. Blijkens een 
administratieve beslissing is dit het geval wanneer het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
rechtspersoonlijkheid heeft en het de vorm aanneemt van een opdrachthoudende vereniging, alsook 
wanneer het samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid heeft (interlokale vereniging). De 
andere samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (projectvereniging of dienstverlenende 
vereniging) zijn gewone belastingplichtigen in de zin van artikel 4, § 1 WBTW.  

 heeft de administratie beslist dat er een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende vormen die het samenwerkingsverband 
kan aannemen.  

De door een gerechtsdeurwaarder uitgeoefende activiteiten vallen onder de toepassing van het btw-stelsel en vallen niet onder 
artikel 4 WBTW op de enkele grond dat zij bestaan in het verrichten van overheidshandelingen. De gerechtsdeurwaarder ver-
richt zijn werkzaamheden immers niet als publiekrechtelijk lichaam, daar hij geen deel uitmaakt van de overheid, maar in de 
vorm van een economische werkzaamheid als zelfstandige in het kader van een vrij beroep189

Afdeling II. 

. Bijgevolg vallen zijn activiteiten 
onder het btw-stelsel. 

Handelingen die aanleiding geven tot hoedanigheid van belastingplichtige 

§ 1. HANDELEN ALS OVERHEID EN CONCURRENTIEVERVALSING 

5226 
Wanneer een publieke rechtspersoon als overheid optreedt, verkrijgt hij in principe niet de hoedanig-
heid van belastingplichtige. 

De werkzaamheden die door {xe "Openbaar bestuur (btw)"}publiekrechtelijke lichamen als overheid 
worden verricht, worden als {xe "Overheidshandelingen"}overheidshandelingen beschouwd indien de 

                                                           
185Dit werd in een administratieve beslissing expliciet bevestigd ten aanzien van autonome gemeente- en provinciebedrijven (zie: Besliss. nr. 

ET 101.890, 27 maart 2002). Ook de administratieve circulaire bevestigt dat het nieuwe artikel 6 WBTW niet van toepassing is op 
entiteiten met een onderscheiden rechtspersoonlijkheid (zie Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 45). 

 
186Vr. nr. 36 DE CLIPPELE 8 november 1990, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, nr. 93, 773, nr. 10; BTW Rev. 1991, afl. 93, 77. 
 
187Rb. Luik 8 juni 2004, FJF, No. 2005/109. 
 
188Besliss. nr. ET 111.703, 6 september 2006. 
 
189HvJ 21 mei 2008, zaak C-456/07, Karol Mihal, Pb.C. 15 augustus 2008, afl. 209, 17. 
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werkzaamheden worden verricht in het kader van het specifiek voor de publiekrechtelijke lichamen 
geldende juridische regime, met uitsluiting van de werkzaamheden die zij onder dezelfde juridische 
voorwaarden als particuliere marktdeelnemers verrichten190

Volgens de administratie betekent dit dat de uitbating van parkeerplaatsen op de openbare weg tegen 
betaling, de ophaling en verwerking van huisvuil en ander afval door de publieke overheid en binnen 
het kader van hun reglementerings- en beheersbevoegdheid, het toestaan van een staanplaats op een 
openbare markt of de overdracht of verpachting van deze rechten én ten slotte de diensten van de 
brandweer, handelingen zijn die niet aan btw zijn onderworpen omdat het publiekrechtelijk lichaam 
voor deze handelingen als overheid optreedt

. 

191

De kwalificatie als niet-belastingplichtige geldt slechts voor zover de handelingen of werkzaamheden 
die zij als overheid verrichten, niet in concurrentie staan met handelingen die door particuliere licha-
men kunnen worden verricht onder een privaatrechtelijk regime of op basis van overheidsconces-
sies

. 

192. Indien de behandeling van het publiekrechtelijk lichaam als niet-belastingplichtige tot een 
concurrentievervalsing van enige betekenis zou leiden, dan moet het publiekrechtelijke lichaam als 
belastingplichtige worden gekwalificeerd. Er anders over oordelen zou leiden tot een schending van 
de fiscale neutraliteit van de btw193

Of er effectief sprake is van een {xe "Concurrentievervalsing"}concurrentievervalsing van enige bete-
kenis, moet worden beoordeeld door de nationale rechter

. 

194. In de Isle of Wight-zaak gaf het Hof van 
Justitie ter zake de belangrijkste richtlijnen weer195

Volgens de administratie moet het publiekrechtelijk lichaam als een belastingplichtige worden be-
schouwd, indien het gaat om verrichtingen van identieke handelingen als andere economische opera-
toren – voornamelijk uit de privésector – en indien het verrichten van deze handelingen leidt tot een 
belangrijke concurrentieverstoring ten nadele van de andere betrokken operator

. 

196

Het Hof van Justitie stelde in het arrest Salix dat publiekrechtelijke lichamen als belastingplichtige 
moeten worden beschouwd voor de werkzaamheden of handelingen die zij verrichten als overheid, en 
dit niet alleen wanneer de omstandigheid dat zij niet belastingplichtig zijn leidt tot concurrentieverval-
sing van enige betekenis ten nadele van hun particuliere concurrenten, maar ook wanneer dat leidt tot 
een dergelijke vervalsing in hun eigen nadeel

. 

197

De minister van Financiën is van mening dat er sprake is van concurrentievervalsing van enige bete-
kenis in het kader van de procedures voor openbare aanbesteding of inschrijving, alsook ten aanzien 
van diensten die wegens hun aard, hun omvang of het cliënteel waartoe ze zich richten en de gebruikte 
middelen (reclame, tarieven, enz.) in rechtstreekse en onbetwistbare concurrentie treden met de com-
merciële ondernemingen

. 

198

                                                           
190HvJ 14 december 2000, zaak C-446/98, Fazenda Pública t. Câmara Municipal do Porto, r.o. 17, Fisc.Act. 2001, afl. 3, 4, FJF, No. 2001/154. 

. 

 
191Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 12. 
 
192HvJ 8 juni 2006, zaak C-430/04, Finanzamt Eisleben t. Feuerbestattungsverein Halle eV, r.o. 24, FJF, No. 2007/42; HvJ 15 mei 1990, zaak C-

4/89, Comune di Carpaneto Piacentino, Jur.HvJ, I-3233, FJF, No. 90/186. 
 
193HvJ 13 december 2007, zaak C-408/06, Landesanstalt für Landwirtschaft t. Franz Götz, r.o. 42, TFR 2008, afl. 337, 267. 
 
194HvJ 8 juni 2006, zaak C-430/04, Finanzamt Eisleben t. Feuerbestattungsverein Halle eV, r.o. 24, FJF, No. 2007/42. 
 
195HvJ 16 september 2008, zaak C-288/07, Isle of Wight, Pb.C. 22 november 2008, afl. 301, 9, TFR 2008, afl. 349, 944. 
 
196Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 20. 
 
197HvJ 4 juni 2009, zaak C-102/08, Salix, Pb.C. 1 augustus 2009, afl. 180, 15. 
 
198Vr. nr. 12 DEVLIES 18 september 2007, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 003, 103-105. 
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De vereiste inzake de concurrentievervalsing impliceert alleszins dat er private operatoren op de rele-
vante markt aanwezig zijn, zodat er effectief sprake kan zijn van mededinging.  

Wanneer blijkt dat enkel publieke ‘verkoopsorganen’ de melkquota kunnen verkopen en deze ver-
koopsorganen niet worden geconfronteerd met particuliere marktdeelnemers die handelingen verrich-
ten die concurreren met de door de overheid verrichte handelingen, kan er geen concurrentieverval-
sing van enige betekenis ontstaan. Het publieke verkoopsorgaan dat de melkquota verhandelt, treedt 
dan ook op als overheid en dus als niet-belastingplichtige199

Indien een private belastingplichtige zich benadeeld voelt door het niet-belastingplichtige statuut van 
de publieke rechtspersonen, kan hij een gemotiveerd verzoekschrift indienen bij de fiscale administra-
tie. Laatstgenoemde zal onderzoeken of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring. Het ver-
zoekschrift is niet aan bijzondere vormvereisten onderworpen, maar dient bij voorkeur te worden 
gericht aan de centrale diensten van de AOIF. Zij zullen naar aanleiding van het verzoekschrift ook de 
concurrentieverstoring in ruimere zin kunnen onderzoeken. 

. 

De minister van Financiën preciseerde verder dat het niet gaat om een geschil, zodat de administratie 
geen gemotiveerde beslissing moet nemen, noch dat een verzoekschrift conform artikel 1385decies en 
1385undecies Ger.W. kan worden neergelegd200

De concurrentievervalsing van enige betekenis waartoe de behandeling als niet-belastingplichtige van 
publiekrechtelijke lichamen die werkzaamheden als overheid verrichten, zou leiden, moet worden 
beoordeeld met betrekking tot die werkzaamheden als zodanig, zonder dat die beoordeling betrekking 
heeft op een specifieke plaatselijke markt. 

. 

De term ‘zou leiden tot’ moet aldus worden geïnterpreteerd dat hij niet alleen betrekking heeft op 
daadwerkelijke concurrentie, maar ook op potentiële concurrentie, voor zover de mogelijkheid dat een 
particuliere marktdeelnemer werkzaam wordt op de relevante markt, reëel en niet zuiver hypothetisch 
is. 

De uitdrukking ‘van enige betekenis’ moet aldus worden begrepen dat de daadwerkelijke of potentiële 
concurrentievervalsing van meer dan onbeduidende omvang moet zijn201

§ 2. LIMITATIEF OPGESOMDE HANDELINGEN 

. 

5227 
Voor bepaalde limitatief opgesomde gevallen kwalificeert een {xe "Openbaar bestuur (btw)"}publiek-
rechtelijke overheid altijd als belastingplichtige, behalve indien de werkzaamheden of {xe "Over-
heidshandelingen"}handelingen van onbeduidende omvang zijn (art. 6 lid 3 WBTW). 

De administratie aanvaardt dat de handelingen alleszins van onbeduidende omvang zijn, indien de 
omzet die de handelingen genereren lager blijft dan 5 580,00 EUR per jaar202

                                                                                                                                                                     
 

. 

199HvJ 13 december 2007, zaak C-408/06, Landesanstalt für Landwirtschaft t. Franz Götz, r.o. 42, TFR 2008, afl. 337, 267. 
 
200Vr. nr. 12 DEVLIES 18 september 2007, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 003, 103-105. 
 
201HvJ 16 september 2008, zaak C-288/07, Commissioners of HMRC vs. Isle of Wight Council, Mid-Suffolk Dustrict Council, South Tyneside 

Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council, Pb.C. 22 november 2008, afl. 301, 9. 
 
202Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 24. 
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Meer bepaald gaat het om de volgende handelingen:  
– de {xe "Telecommunicatiedienst"}telecommunicatiediensten; 
– de levering en de voorziening van water, gas, elektriciteit en stoom; 
– het goederen- en personenvervoer; 
– de levering van goederen en het verrichten van diensten in het kader van de exploitatie van havens, 

bevaarbare waterlopen en vlieghavens; 
– de levering van nieuwe goederen geproduceerd voor de verkoop; 
– de handelingen van de landbouwinterventiebureaus met betrekking tot landbouwproducten, die 

worden verricht op grond van verordeningen, houdende een gemeenschappelijke marktordening 
voor deze producten; 

– de exploitatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen; 
– de exploitatie en het verlenen van rechten op de exploitatie van een {xe "Parkeergelegenheid (ex-

ploitatie)"}parkeergelegenheid, een {xe "Opslagplaats (exploitatie)"}opslagplaats en/of een kam-
peerterrein; 

– de werkzaamheden inzake {xe "Reclame (btw)"}reclame; 
– de diensten van {xe "Reisbureau (btw)"}reisbureaus, bedoeld in artikel 1, § 7 WBTW; 
– de leveringen van goederen en de diensten verricht door {xe "Bedrijfskantine"}bedrijfskantines, 

bedrijfswinkels, coöperaties en soortgelijke inrichtingen; 
– de leveringen van goederen en de diensten verricht door radio- en televisieomroepdiensten. 

Deze lijst verschilt van de handelingen die in het opgeheven KB nr. 26 stonden vermeld. Zo is de 
onroerende leasing, alsook de exploitatie en het verlenen van het recht op de exploitatie van een 
school voor het besturen van motorvoertuigen niet langer opgenomen. Dit betekent echter niet dat 
overheden die zulke handelingen stellen niet de hoedanigheid van belastingplichtige kunnen hebben. 
Indien het stellen van deze handelingen door een niet-belastingplichtige overheidsinstelling leidt tot 
een concurrentieverstoring van enige betekenis, dan kwalificeert de overheidsinstelling immers als 
belastingplichtige op grond van artikel 6, lid 2 WBTW. De administratie gaat er van uit dat de opge-
heven handelingen in feite handelingen betreffen die normaal leiden tot een belangrijke concurrentie-
verstoring en dus sowieso aanleiding geven tot de hoedanigheid van belastingplichtige203

§ 3. HANDELEN ALS {XE "VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHTIGE (BTW)"}VRIJGESTELDE 
BELASTINGPLICHTIGE 

. 

5228 
De tekst van artikel 6 WBTW stelde met ingang van 1 juli 2007 dat het verrichten van handelingen die 
zijn vrijgesteld op grond van artikel 44 WBTW, aanleiding geeft tot de hoedanigheid van belasting-
plichtige. De beoogde vrijgestelde handelingen betroffen onder meer de handelingen gesteld door 
homes voor gehandicapten die worden beheerd door de provincies of de gemeenten (art. 44 § 2 2° 
WBTW), het schoolvervoer, georganiseerd door een openbare onderwijsinstelling of door de voor deze 
onderwijsinstellingen bevoegde overheid (art. 44 § 2 4° WBTW), culturele voorstellingen die door de 
culturele centra van steden en gemeenten worden georganiseerd (art. 44 § 2 9° WBTW), …204

Door de uitbreiding van de belastingplicht tot de vrijstellingen van artikel 44 WBTW zou het over-
heidsorgaan evenmin recht op aftrek genieten (art. 45 § 1 WBTW), doch kwalificeert het wel systema-
tisch als een belastingplichtige. 

. 

                                                           
203Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 26. 
 
204Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 29 augustus 2007, nr. 24. 
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art. 19 § 2 en 21 § 2 WBTW 

Dit heeft belang voor onder andere de regels inzake de plaatsbepalingen en de btw die moet worden 
afgedragen bij eigen werk in onroerende staat (art. 19 § 2 WBTW). De wetgever beoogde op die wijze 
een gelijkstelling tussen de overheden en de vrijgestelde belastingplichtigen te bewerkstelligen. 
Wat het eigen werk in onroerende staat betreft, heeft de minister van Financiën in het parlement onderstreept dat een overheids-
instantie geen btw verschuldigd is op het onderhoud door haar technische dienst, van gebouwen die betrekking hebben op een 
activiteit zoals bedoeld in artikel 44 WBTW (crèches, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen) en dat de betrokken overheidsinstan-
ties geen nadeel zullen ondervinden205. Daarmee werd een oude administratieve tolerantie206

Zoals reeds eerder werd aangegeven, heeft het Grondwettelijk Hof door het arrest van 17 juli 2008 het 
gewijzigde artikel 6 WBTW vernietigd, meer in het bijzonder de gelijkstelling met vrijgestelde belas-
tingplichtigen, in de mate dat publiekrechtelijke lichamen als belastingplichtige kwalificeren voor de 
vrijgestelde handeling van artikel 44 WBTW

 van toepassing verklaard op de 
overheden die vrijgestelde handelingen stellen. 

207

Dit betekent dat de bedoelde publiekrechtelijke lichamen zoals gemeentescholen, zich ook ná 
31 december 2008 niet moeten aanpassen aan de wetgeving.  

. 

De administratie had via een beslissing van het Overlegcomité de publiekrechtelijke lichamen uitstel 
gegeven tot en met 31 december 2008 om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Ingevolge het 
arrest van het Grondwettelijk Hof kan sinds 1 januari 2009 het publiekrechtelijke lichaam echter enkel 
nog als een belastingplichtige worden beschouwd wanneer de handelingen niet als overheid worden 
gesteld (hetzij omdat de handelingen niet binnen het ‘juridische regime’ van de overheid passen, hetzij 
omdat het lichaam de in artikel 6 WBTW limitatief opgesomde handelingen stelt), of wanneer de 
handelingen wel als overheid worden gesteld, maar de behandeling als niet-belastingplichtige tot een 
concurrentieverstoring van enige betekenis zou leiden208

Voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2009 aanvaardde de administratie, om omwille van praktische redenen 
vooruit te lopen op de toestand die vanaf 1 januari 2010 zou gelden, dat de openbare instellingen die geen belastbare handelin-
gen verrichten en voor het geheel van hun activiteiten dus niet-belastingplichtig waren, voor de plaatsbepaling van de diensten, 
toch als belastingplichtigen werden beschouwd als ze voor enige doeleinden voor de btw geïdentificeerd waren. 

. 

Sinds 1 januari 2010, bij de inwerkingtreding van {xe "Btw-pakket"}de gewijzigde regels betreffende 
de plaats van de dienst, wordt elke niet-belastingplichtige rechtspersoon, die om enige reden voor de 
btw is geïdentificeerd, alleszins als belastingplichtige aangemerkt. 
Voor de openbare instellingen die, naast de in artikel 44 WBTW bedoelde handelingen, ook belastbare handelingen verrichten, 
verwijst de administratie naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsradet vs. 
Skatteverket waarin beslist werd dat een persoon die diensten afneemt van een in een andere lidstaat gevestigde belastingplich-
tige en die zowel economische activiteiten verricht als activiteiten die buiten de werkingssfeer van deze richtlijnen vallen, moet 
worden geacht de hoedanigheid van belastingplichtige te hebben, ook indien deze diensten alleen worden afgenomen ten be-
hoeve van laatstgenoemde activiteiten. 

Met betrekking tot de btw-situatie van de overheidsinstellingen die uitsluitend door artikel 44 WBTW 
bedoelde handelingen verrichten en door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 juli 2008 niet 
                                                           
205Beknopt Verslag, Plenumvergadering van 19 december 2006, nr. 51-PLEN 252, 22. Zie ook: Circ. nr. AOIF 24/2007 (ET 113.252), 

29 augustus 2007, nr. 32. 
 
206Btw-Handleiding, nr. 63 in fine: “ Tenslotte wordt, bij w ijze van proef, aanvaard dat artikel 19, § 2 van het Wetboek niet moet worden toege-

past t.a.v. herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk dat wordt verricht door een belastingplichtige waarvan de economische acti-
viteit volledig van de belasting is vrijgesteld op grond van artikel 44 van het Wetboek.” ; Vr. nr. 201 BROTCORNE 19 januari 2009, Vr. 
& Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 196-197, www.monKEY.be. 

 
207GwH 17 juli 2008, nr. 104/2008, BS 11 augustus 2008, ed. 1, 41562. I. MASSIN en K. VYNCKE, “ BTW-plicht overheden voor vrijgestele 

handelingen vernietigd” , Fiscoloog 2008, afl. 1124, 2. 
 
208Ph. PRÉGARDIEN, “ Statut TVA des organismes publics: intervention de la Cour constitutionnelle” , Act.fisc. 2008, afl. 37, 3. 
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langer automatisch als btw-belastingplichtige kwalificeren, heeft de administratie tot dusver nog geen 
officieel standpunt gepubliceerd209

                                                           
209Vr. nr. 362 BROTCORNE 13 maart 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 069, 65-68. 

. 
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Deel III 
{xe "Belastbare handelingen (btw)"}Belastbare handelingen 

5300 
Er bestaan vier soorten belastbare handelingen: (i) de levering van goederen, (ii) het verrichten van 
diensten, (iii) de invoer en (iv) de intracommunautaire verwerving. 

5301 
Een levering van goederen of een dienstverrichting wordt alleen belast als ze wordt verricht door een 
belastingplichtige ten bezwarende titel in het binnenland. Een activiteit kan op het eerste gezicht be-
lastbaar zijn maar toch geen aanleiding geven tot heffing van de belasting omdat de activiteit is vrijge-
steld. De betaling van een som geld is op zich geen belastbare activiteit, zelfs als ze over het algemeen 
de belasting opeisbaar doet worden.  

5302 
De invoer kan worden gerealiseerd door gelijk welke persoon als het loutere binnenbrengen van een 
goed in de EU/het binnenland. 

De intracommunautaire verwervingen van goederen worden gerealiseerd door belastingplichtigen of 
door niet-belastingplichtige rechtspersonen (cf. toevallige belastingplichtigen). 

5303 
Het onderscheid in en de kwalificatie van soorten van belastbare handelingen heeft een impact op heel 
wat elementen zoals: 
– de belastbaarheid van de activiteit; 
– het land waar de btw principieel verschuldigd is; 
– een eventuele vrijstelling; 
– de maatstaf van heffing; 
– het toepasselijk tarief; 
– het belastbaar feit; 
– de belastingschuldige; 
– de formaliteiten. 

Hoofdstuk I 

{xe "Levering goederen (btw)"}Levering van goederen in België 

5304 
art. 10 WBTW 
Als een levering van een goed wordt beschouwd, de overdracht of de overgang van de macht om als 
eigenaar over een goed te beschikken (art. 10 WBTW). 
Elke levering van goederen is onderworpen aan de belasting, behalve indien men bewijst dat het ging: 
– om een intracommunautaire levering die van een vrijstelling kan genieten; 
– om een uitvoer; 
– om een binnenlandse levering aan bepaalde internationale instellingen; 
– om een vrijgestelde levering van een goed in het binnenland; 
– om een levering binnen een btw-eenheid. 

Afdeling I. 



nr.   45 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

Het begrip ‘goederen’ 

§ 1. {XE "LICHAMELIJKE GOEDEREN"}LICHAMELIJKE GOEDEREN 

5305 
Voor de toepassing van de btw moet men als ‘goederen’ beschouwen, de lichamelijke goederen, zo-
wel de roerende als onroerende. 
Het onderscheid tussen roerende goederen en onroerende goederen is belangrijk in de mate dat: 
– de levering van onroerende goederen het voorwerp kan zijn van vrijstellingen210

– de personen die gehouden zijn tot voldoening van de btw, geheven op onroerend werk, niet noodzakelijk dezelfde zijn als 
deze die gehouden zijn tot voldoening van de btw, geheven op roerend werk. 

; 

5306 

Het onderscheid tussen nieuwe goederen en tweedehandse goederen is belangrijk in de mate dat de maatstaf van heffing van de 
levering van tweedehands goederen verschilt van die van nieuwe goederen. Voor de toepassing van de btw verstaat men onder 
‘nieuwe goederen’ een investeringsgoed, gebruikt of niet, ten aanzien waarvan de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van 
zijn recht op aftrek211

5307 

. 

Het onderscheid tussen goederen en een algemeenheid van goederen is van belang in de mate dat de overdracht van een alge-
meenheid van goederen niet wordt beschouwd als een levering (art. 11 WBTW, zie randnrs. 5315 e.v.). 

5308 
art. 9 lid 3 WBTW 

{xe "Effecten aan toonder (btw)"}Effecten aan toonder worden niet als lichamelijke goederen be-
schouwd (art. 9 lid 3 WBTW). Aandelen en obligaties zijn bij de uitgifte onlichamelijke goederen212

§ 2. {XE "GELIJKSTELLING MET LICHAMELIJKE GOEDEREN"}GELIJKSTELLING MET LICHAMELIJKE 
GOEDEREN 

. 

5309 
art. 9 lid 2 1° WBTW 

{xe "Elektriciteit (btw)"}Elektriciteit, {xe "Gas (btw)"}gas, warmte en koude worden als lichamelijke 
goederen beschouwd (art. 9 lid 2 1° WBTW). 

Als lichamelijke goederen worden eveneens beschouwd, de andere zakelijke rechten dan het eigen-
domsrecht, die aan de titularis ervan de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed als eigenaar 
te gebruiken. Bedoeld zijn het vruchtgebruik, het recht van opstal, de erfpacht en de erfdienstbaarheid. 
De vestiging en de overdracht van een hypotheekrecht worden niet bedoeld. Het recht van gebruik en 

                                                           
210Zo zijn havenkranen van grote omvang, die zich enkel verplaatsen over rails die zijn ingelijfd bij de grond, voorwerpen die op een duurzame 

en gebruikelijke wijze aan de grond zijn aangehecht (de havenkaai). Aldus kunnen ze worden beschouwd als onroerende goederen 
uit hun aard (Vr. nr. 388 BROTCORNE 8 oktober 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 042, 11269). 

 
211HvJ 9 juli 1992, zaak C-131/91, “ K”  Line, Jur.HvJ 1992, I-4513, RGF 1992, 238, AFT 1992, 248, BTW Rev. 1992, afl. 101, 999. 
 
212Een aandeel in een feitelijke vereniging is een onlichamelijk goed, BTW Rev. 1979, afl. 37, 896, nr. 666. 
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van bewoning kan als een lichamelijk goed en bijgevolg als een belastbare levering worden be-
schouwd, wanneer deze betrekking heeft op een nieuw gebouw213

art. 159 10° W.Reg. 

. 

De vestiging of overdracht van een erfpacht door een onderneming die gespecialiseerd is in onroeren-
de leasing, wordt niet beschouwd als de levering van een lichamelijk goed, wanneer deze handeling 
verricht wordt in het kader van een contract van onroerende leasing waarop de btw wordt geheven. In 
tegenstelling tot de vestiging of overdracht van andere zakelijke rechten wordt dergelijke erfpacht 
beschouwd als een aan btw onderworpen dienst. De btw- heffing verschaft vrijstelling van het regi-
stratierecht (art. 159 10° W.Reg.). 

Afdeling II. 
Het begrip ‘{xe "Levering goederen (btw)"}levering’ 

5310 
Het begrip ‘levering van een goed’ verwijst niet naar de eigendomsoverdracht in de door het burger-
lijk recht voorziene vormen, maar slaat op elke overdracht van een lichamelijke zaak die de andere 
partij in staat stelt daadwerkelijk te beschikken over deze zaak, als ware zij eigenaar214. Ook indien 
geen overdracht van de juridische eigendom van de zaak plaatsvindt, kan er sprake zijn van een leve-
ring215. Het begrip levering van goederen houdt geen verband met de vorm waarin een eigendoms-
recht over de betrokken goederen is verkregen216. Waar het op aan komt, is niet dat de juridische ei-
gendom in burgerrechtelijke zin wordt overgedragen, maar wel dat er een overdracht is van het recht 
om het goed te exploiteren, te transformeren, te hypothekeren, het risico van waardeveranderingen van 
het goed te dragen en het recht om het goed te vervreemden217

5311 

. 

De {xe "Consignatiezending"}consignatieverkoop is een verkoop onder opschortende voorwaarde. De consignant stelt goederen 
ter beschikking van de consignataris die slechts geacht wordt eigenaar van deze goederen te worden, op het tijdstip waarop hij 
ze in dezelfde staat doorverkoopt aan een volgende koper. 

5312 

Er is sprake van een koop op proef onder opschortende voorwaarde wanneer een koopovereenkomst is aangegaan, onder voor-
behoud van bevredigend uitvallende proeven. In hoofde van de verkoper is er geen levering omdat hij nog niet de macht over-
draagt om als een eigenaar te beschikken over de verzonden goederen. Dit gebeurt pas met terugwerkende kracht door het 
slagen van de proef. 

5313 

Een zending op zicht is niet meer dan een verkoopaanbod. De koper beslist of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. De eigen-
domsoverdracht van de op zicht gezonden goederen vindt pas plaats na onderzoek en aanvaarding van de goederen. 

                                                           
213Besliss. nr. ET 99.087, 13 december 2000, www.monKEY.be, Module Btw-Vandewinckele, “ Vestiging, overdracht of wederoverdracht van 

zakelijke rechten op gebouwen” . 
 
214HvJ 6 februari 2003, zaak C-185/01, Auto Lease Holland, FJF, No. 2004/247, TFR 2003, afl. 245, 705, C.A. HELLEPUTTE en O. HODY, “ Les 

implications TVA en matière de leasing automibile” , RGF 2003, afl. 3, 26-28. Het vervaardigen van ‘master tapes’ door een opname-
studio voor een platenmaatschappij is geen levering, daar deze laatste niet de juridische macht heeft om over de tapes te beschik-
ken: Antwerpen 18 februari 2003, Fisc.Koer. 2003, 688, FJF, No. 2003/145. 

 
215HvJ 8 februari 1990, zaak C-320/88, Safe, Jur.HvJ 1990, I-285, FJF, No. 90/51, H. VANDENBERGH, “ De begrippen leveringen en diensten in 

het WBTW en de 6de E.E.G.- richtlijn” , TFR 1990, afl. 95-96, 165. 
 
216HvJ 18 juli 2013, zaak C-78/12, Evita-K, Pb.C. 7 september 2013, afl. 260, 11. 
 
217Vr. nr. 319 MICHEL 4 maart 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 33, 4124, BTW Rev., afl. 122, 558. 
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Huurkoop is een levering van het ter beschikking gestelde goed, ondanks het uitstel van de eigendomsoverdracht tot alle huur-
prijzen betaald zijn. De huurkoop is aan de btw onderworpen op het tijdstip van de terbeschikkingstelling218

De levering van banden met montage kwalificeert voor haar geheel als een levering van goederen

. 
219

Een handeling die bestaat in de levering en de plaatsing van een glasvezelkabel die twee lidstaten verbindt en gedeeltelijk 
buiten het grondgebied van de Gemeenschap ligt, moet worden beschouwd als een levering van goederen, wanneer blijkt dat de 
kabel, na door de leverancier te zijn getest, zal worden overgedragen aan de klant, die er als eigenaar over zal kunnen beschik-
ken, dat de prijs van de kabel zelf verreweg het grootste deel van de totale kosten van deze handeling vertegenwoordigt en dat 
de diensten van de leverancier enkel de plaatsing van de kabel omvatten, zonder de aard ervan te veranderen en zonder deze aan 
te passen aan de specifieke behoeften van de klant

. 

220

In de praktijk is het onderscheid tussen een levering van een goed en het verrichten van een dienst niet altijd even evident. In 
tegenstelling tot de visie van de Belgische btw-administratie heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een financiële leasing in 
tegenstelling tot een operationele leasing als een levering kan worden aanzien

. 

221

In een andere zaak heeft het Hof verduidelijkt dat reprografie die alleen bestaat in een gewone reproductie van documenten op 
een drager, te beschouwen is als een levering van goederen

.  

222

5314 
art. 10 § 2 en 3 WBTW 

. Dit kwalificeert echter als een dienst wanneer blijkt dat deze 
activiteit gepaard gaat met bijkomende diensten die ten aanzien van de levering van goederen overheersend kunnen zijn naarge-
lang het belang dat zij voor de dienstontvanger hebben, de tijd die de uitvoering ervan vergt, de mate van verwerking die de 
originele documenten vereisen en het aandeel van deze diensten in de totale kostprijs, zodat zij voor de dienstontvanger een 
doel op zich vormen. 

In § 2 en 3 van artikel 10 WBTW worden de handelingen vastgesteld die eveneens beschouwd kunnen 
worden als leveringen. Het zijn de eigendomsoverdracht van een goed krachtens een wet, een decreet, 
enz., evenals de afgifte en de teruggaaf van een goed ingevolge een verbruiklening. 

Afdeling III. 
Beperking van het begrip ‘{xe "Levering goederen (btw)"}levering’ 

5315 

Circulaire – Circ. nr. AOIF 46/2009 (ET 110.663), 30 september 2009, www.monKEY.be. 
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222HvJ 11 februari 2010, zaak C-88/09, Graphic Procédé, FJF, No. 2012/40 (vermeldt foutief 11 februari 2011 als datum van het arrest), TFR 

2010, afl. 381, 464, Fiscoloog 2010, afl. 1231, 17. 
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– HODY, O. en DE DONNEA, E., “Cession d’universalité et de branches d’activité au regard de la TVA 
immobilière”, Act.fisc. 2010, afl. 17, 1-4. 

§ 1. ALGEMEEN 

5316 
art. 11 WBTW  

Overeenkomstig artikel 11 WBTW wordt niet als levering beschouwd, de overdracht van een {xe 
"Algemeenheid van goederen"}algemeenheid van goederen of van een {xe "Bedrijfsafdeling"}be-
drijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van {xe "Inbreng (btw)"}inbreng in ven-
nootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de btw indien ze inge-
volge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. 

art. 18 § 3 WBTW 
Ten aanzien van diensten verricht bij een overdracht in de omstandigheden als bedoeld in artikel 11 
WBTW, wordt artikel 18, § 3 WBTW toegepast. Het gaat om een technische bepaling met als doel de 
financiële toestand van de inbrengende of overdragende onderneming niet te verzwaren223

5317 
art. 8 en 11 WBTW art. 117 W.Reg. 

. 

Niettegenstaande de inbreng in een vennootschap aan het registratierecht is onderworpen (waarvan echter vrijstelling geldt als 
art. 117 W.Reg. van toepassing is), is hij in principe ook aan de btw onderworpen. Artikel 11 WBTW vestigt daar een uitzonde-
ring op, indien de inbreng betrekking heeft op de algemeenheid van goederen van de onderneming (natuurlijke persoon of 
rechtspersoon) of van een bedrijfsafdeling (bedrijfstak) van een onderneming. 
Artikel 11 WBTW geldt echter niet alleen voor een inbreng in vennootschap, ook andere overdrachten worden beoogd (bv. 
verkoop of verdeling). 

5317,50 
De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling is niet aan btw onder-
worpen, voor zover de overnemer de btw geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. 
De administratie aanvaardt dat de overdracht aan een belastingplichtige die geen recht op aftrek heeft, 
onder toepassing van artikel 11 WBTW kan gebeuren indien er ingevolge de overdracht recht op af-
trek ontstaat in hoofde van de overnemer224. De overnemer wordt geacht de persoon van de overdra-
ger voort te zetten. Op basis van deze bepaling stelde de administratie traditioneel dat de overnemer in 
principe dezelfde beroepswerkzaamheid moet uitoefenen als de overdrager225

Deze voorwaarde werd wel geacht voldaan te zijn indien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst 
bleek dat het de bedoeling van de overdrager van een {xe "Handelszaak"}handelszaak was, het cliën-
teel over te dragen, zelfs wanneer de overnemer een andere aan de btw onderworpen werkzaamheid 
beoogde uit te oefenen dan die van de overdrager

. 

226

Het Hof van Justitie stelde in de zaak Zita Modes dat de voortzetting van dezelfde activiteit geen 
voorwaarde is om een overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak met vrijstelling van 
btw te doen. Het is enkel een element bij de feitelijke beoordeling van werkelijke overdracht van al-

. 

                                                           
223HvJ 27 november 2003, zaak C-497/01, Zita Modes, Jur.HvJ 2003, I-14393, Pb.C. 24 januari 2004, afl. 21, 5. 
 
224www.monKEY.be, Module Btw-Vandewinckele, “ Administratieve controle op de juiste toepassing van artikel 11 WBTW” . Contra: Rb. Luik 

22 oktober 2001, TFR 2002, 533-539, noot I. VAN TONGERLOO; H. VANDEBERGH, Het BTW-handboek 1999, Gent, Mys & 
Breesch, 1999, 123-125. 

 
225Btw-Handleiding, nr. 32, punt B. 
 
226BTW Rev. 1977, afl. 31, 432, nr. 610. 
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gemeenheid of bedrijfstak. De overnemer moet wel de bedoeling hebben om de handelszaak of het 
overgedragen bedrijfsonderdeel te exploiteren227

5317,60 

. 

Om te bepalen of een overdracht betrekking heeft op een bedrijfsafdeling of een algemeenheid moet, 
volgens het Hof van Justitie, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden in hoofde 
van de verkrijger228

Traditioneel stelde de Belgische administratie dat de begrippen algemeenheid van goederen en be-
drijfsafdeling beoordeeld moesten worden in hoofde van de overdrager

. Aldus eist het Hof niet dat alle elementen van het bedrijf of van de bedrijfsafde-
ling worden overgedragen. Het volstaat dat een geheel van elementen of een combinatie van elemen-
ten die de verderzetting van een autonome economische activiteit toelaten, wordt overgedragen om het 
bijzonder stelsel van niet-levering te kunnen toepassen. 

229. In het licht van het {xe 
"Zita Modes (HvJ)"}Zita Modes-arrest heeft de Belgische administratie haar traditionele standpunt 
aangepast. De vraag of er sprake is van een overdracht van een algemeenheid of bedrijfsafdeling moet 
worden beoordeeld in hoofde van de overnemer230

Conform het gewijzigde standpunt kunnen de artikelen 11 en 18, § 3 WBTW van toepassing zijn 
wanneer de overdrager naar aanleiding van de overdracht sommige activa van de algemeenheid van 
goederen of van de bedrijfsafdeling behoudt, op voorwaarde dat het de overnemer niet verhindert om 
aan de hand van de overgelaten elementen een autonome economische activiteit uit te oefenen. Dien-
tengevolge is de omstandigheid dat het gebouw waarin de algemeenheid van goederen of de bedrijfs-
afdeling werd geëxploiteerd of dat de rechten met betrekking tot dit gebouw niet zouden worden 
overgedragen, niet noodzakelijk van aard om de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3 WBTW in 
vraag te stellen. 

. 

Wanneer het gebouw noodzakelijk is voor de voortzetting van de activiteit, moet het ook in de over-
dracht begrepen zijn, maar is het voldoende dat het wordt verhuurd aan de overnemer231. Omwille van 
deze verhuur moet de overdrager evenwel een herziening doen van de in het verleden in aftrek ge-
brachte btw m.b.t. het gebouw. Voorheen aanvaardde de administratie dat geen btw-herziening moest 
worden verricht indien het gebouw werd verhuurd en niet mee werd overgedragen, maar dit standpunt 
werd sinds de circulaire van 2009 aangepast232

De vestiging van een zakelijk recht op een onroerend goed ten voordele van de overnemer in het kader 
van een btw-neutrale overdracht van algemeenheid of bedrijfsafdeling vereist daarentegen geen her-
ziening bij de overdrager

. 

233

                                                           
227HvJ 18 maart 1986, zaak 24/85, Spijkers, Jur.HvJ 1986, 1119; HvJ 19 mei 1992, zaak C-29/91, Redmond Stichting, Jur.HvJ 1992, I-3189; HvJ 

27 november 2003, zaak C-497/01, Zita Modes, Fisc.Act. 2003, afl. 44, 6; Vr. nr. 1266 WATHELET 3 mei 2006, Vr. & Antw. Kamer 
2005-2006, nr. 122, 23804-23805. 

. 

 
228HvJ 27 november 2003, zaak C-497/01, Zita Modes, Fisc.Act. 2003, afl. 44, 6; Vr. nr. 1266 WATHELET 3 mei 2006, Vr. & Antw . Kamer 2005-

2006, nr. 122, 23804-23805; Circ. nr. ET 110.663 (AOIF 46/2009), 30 september 2009. 
 
229BTW Rev. 1975, afl. 21, 228, nr. 522; HvJ 13 oktober 1992, zaak C-50/91, Commerz-Credit-Bank AG, Jur.HvJ 1992, I-5225; Antwerpen 

21 december 1998, FJF, No. 99/145, TFR 1999, 298. Overdracht van een gebouw dat deel uitmaakt van een bedrijfsafdeling: 
BTW Rev. 1973, afl. 10, nr. 344. Overdracht van een bedrijfsafdeling geëxploiteerd in een privéwoning: BTW Rev. 1979, afl. 38, 101, 
nr. 680; Vr. nr. 1186 DE CLIPPELE 5 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 2020. 

 
230Circ. nr. ET 110.663 (AOIF 46/2009), 30 september 2009. 
 
231HvJ 10 november 2011, zaak C-444/10, Christel Schriever, FJF, No. 2012/94; I. MASSIN, “ Algemeenheid: ‘verhuur’ gebouw is deel van de 

overdracht” , Fiscoloog 2011, afl. 1275, 8 en S. DRAULANS en B. BUELENS, “ Wederom geen btw-herziening bij verhuur bedrijfslo-
kalen aan overnemer” , Fisc.Act. 2011, afl. 43, 11. 

 
232Rb. Hasselt 9 juni 2011, Fisc.Koer. 2011, 374, TFR 2011, afl. 411, 934.  
 
233Besliss. nr. ET 108.759, 26 januari 2005. 
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5318 
In de praktijk bestonden er reeds vóór 1 januari 2010 bepaalde uitzonderingen op het principe dat alle 
activa en passiva moesten worden overgedragen. Artikel 11 WBTW kon toepassing vinden op de 
overdracht van een handelszaak234, zonder dat de handelsschulden en -schuldvorderingen daarin be-
grepen hoefden te zijn235. Bij de overdracht van een handelsfonds was het niet noodzakelijk dat de 
eigendom of het genot van de bedrijfsgebouwen werd overgedragen236. Het cliënteel was wel een 
essentieel bestanddeel van de overdracht237, doch de loutere overdracht van het cliënteel was dan weer 
onvoldoende238

Andere uitzonderingen op de strikte toepassingsvoorwaarden van artikel 11 WBTW hadden betrek-
king op het volgende: 

. 

– de overdracht van een handelszaak die door twee of meer (zelfs verschillende) overeenkomsten 
wordt vastgesteld, mits de opeenvolgende overeenkomsten met elkaar verband houden en het van 
in het begin de bedoeling was om alles over te dragen239

– het geval waarin een onverdeeld deel van een handelszaak wordt overgedragen
; 

240

– de toepassing van de vrijstellingsregeling kan niet worden geweigerd omdat de overdrachten niet 
aan dezelfde persoon gebeuren, noch dat elke afzonderlijke overdracht aan eenzelfde persoon op 
zich een volledige bedrijfsafdeling tot voorwerp heeft

; 

241

– de toepassing van het niet-leveringsbeginsel is mogelijk zelfs wanneer het onroerend goed door 
een andere partij wordt gekocht op grond van een wettelijk toegekend voorkooprecht, doch waar-
bij de koper aan de eigenlijke overnemende exploitant onmiddellijk een concessie verleent

. 

242

5319 

. 

Er is recht op aftrek van de btw over uitgaven die door de overdrager worden gedaan naar aanleiding 
van een overdracht bedoeld in artikel 11 en/of 18, § 3 WBTW243. Een entiteit die geen enkele andere 
verrichting heeft gesteld dan de overdracht krachtens artikel 11 en/of 18, § 3 WBTW heeft recht op 
aftrek van de btw244

§ 2. BIJZONDERHEDEN 

. 

5320 

                                                           
234BTW Rev. 1976, afl. 27, 331, nr. 585. 
 
235Aanschr. nr. 74, 6 mei 1971, sinds 1 januari 2010 opgeheven door Circ. nr. ET 110.663 (AOIF 46/2009), 23 september 2009. 
 
236Vr. nr. 7 LAVENS 17 oktober 1972, Vr. & Antw. Senaat 1972-1973, nr. 11, 398, BTW Rev. 1973, afl. 12, 283. 
 
237Vr. nr. 90 GENDEBIEN 20 maart 1973, Vr. & Antw. Kamer 1972-1973, 1046, BTW Rev. 1973, afl. 13, 451. 
 
238Brussel 11 mei 2011, Fisc.Koer. 2011, 476. 
 
239BTW Rev. 1972, afl. 6, 201, nr. 246; Rb. Brussel 9 maart 1998, Fisc.Koer. 1998, 478, TFR 1999, 295; Circ. nr. ET 110.663 (AOIF 46/2009), 

30 september 2009. 
 
240BTW Rev. 1971, afl. 4, 466, nr. 115, www.monKEY.be, Module Btw-Vandewinckele, “ Een deel van een onverdeeldheid is geen bedrijfsafde-

ling – Handelszaak die in onverdeeldheid geëxploiteerd wordt” , 10°. 
 
241Brussel 13 september 2006, Fisc.Koer. 2006, 748. 
 
242Antwerpen 23 november 2010, FJF, No. 2011/113. 
 
243HvJ 22 februari 2001, zaak C-408/98, Abbey National plc, AFT 2001, 248, FJF, No. 2001/66, Fiscoloog 2001, afl. 791, 4, Intern.Fisc.Act. 2001, 

afl. 3, 2 en afl. 4, 4, Jur.HvJ 2001, afl. 2, I-1361, Pb.C. 16 juni 2001, afl. 173, 10, RGF 2001, 282. 
 
244HvJ 29 april 2004, zaak C-137/02, Faxworld, FJF, No. 2005/90, Pb.C. 30 april 2004, afl. 118, 20. 
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Circulaire nr. 46/2009 verplicht de overdrager niet langer om te opteren voor de toepassing van de btw op nieuwe gebouwen die 
deel uitmaken van een overdracht die onderworpen is aan artikel 11 en 18, § 3 WBTW. Het volstaat dat in de akte vermeld 
wordt dat de overdracht plaatsvindt met toepassing van artikel 11 WBTW245

Overeenkomstig artikel 159, 8°, lid 5 W.Reg. is de vrijstelling van het verkooprecht onderworpen aan de voorwaarde dat de 
datum waarop de belastingplichtige kennis heeft gegeven van zijn intentie de verrichting te doen met betaling van de btw, in de 
akte wordt vermeld. Om discussie te vermijden blijft het in hoofde van een niet-beroepsverkoper aangewezen om bij de over-
dracht van een nieuw gebouw de formaliteiten inzake toevallige belastingplicht te vervullen. 

. 

Er werd gevonnist dat de overdracht door de overdrager van de roerende goederen aan een vennootschap A en van de onroeren-
de goederen aan een vennootschap B door middel van dezelfde overeenkomst, geen overdracht van een bedrijfsafdeling uit-
maakte, niettegenstaande vennootschap B het desbetreffende gebouw aan vennootschap A verhuurde, zodat laatstgenoemde de 
activiteit van de overdrager de facto kon voortzetten246

De administratie heeft lange tijd een herziening geëist van de aftrek van de btw op verbeteringen die aan het gehuurde pand 
werden aangebracht door de huurder die zijn huurrecht stopzet. Volgend op een verzoekschrift ingediend door het Europees 
Parlement, geeft de administratie toe dat zo’n herziening niet langer wordt geëist bij overdrachten onder artikel 11 WBTW

. 

247

Wanneer het huurcontract bepaalt dat de verbouwingen eigendom blijven van de huurder tot op het einde van het huurcontract, 
staat niets in de weg dat de huurder de verbouwingen samen met het huurcontract aan iemand anders overdraagt. Bijgevolg 
blijft artikel 11 WBTW van toepassing en is er geen herziening van de aftrek

. 
Zij sluit zich aan bij de heersende rechtspraak. 

248

Er is geen btw-neutrale overdracht indien reeds vooraf belangrijke investeringen werden overgedragen aan de overnemer, dit 
ongeacht of er een eigendomsvoorbehoud was bedongen

. 

249

Een overdracht van alle aandelen van een vennootschap zou in bepaalde gevallen aangemerkt kunnen worden als een overgang 
van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van een onderneming

. 

250. De overdracht van 30 % van de aandelen in een 
vennootschap waarvoor de overdrager aan de btw onderworpen diensten verricht, is volgens het Hof van Justitie daarentegen 
geen overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid251

Gelet op de moeilijkheid die kan bestaan om uit te maken of artikel 11 en 18 WBTW al dan niet van toepassing zijn, geeft de 
verkeerde toepassing van die bepalingen in principe aanleiding tot een verminderde boete

. 

252

Afdeling IV. 

. 

Gelijkstelling met {xe "Levering goederen (btw)"}levering van goederen 

5321 

Bibliografie – VERSCHAFFEL, J., “Herzieningen van BTW, onttrekkingen en gelijkgestelde handelingen”, AFT 2000, 
afl. 3, 126-142. 

{xe "Privégebruik bedrijfsgoed"}Een levering aan zichzelf is geen economische handeling en is bijge-
volg in principe niet belastbaar. Om te beletten dat een belastingplichtige, die over de aankoop van 
een voor zijn bedrijf bestemd goed btw heeft kunnen aftrekken, geen btw zou hoeven te betalen wan-
neer hij dit goed voor privédoeleinden definitief aan zijn bedrijfsvermogen onttrekt en aldus zou ge-
nieten van onrechtmatige voordelen in vergelijking met een gewone consument die hetzelfde goed 

                                                           
245Dergelijke optie is eigenlijk niet ‘verboden’, maar moet op zich wettelijk niet worden uitgeoefend (Vr. nr. 107 BROTCORNE 16 december 

2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 91, 791; Besliss. nr. EE/Parl. 200, 27 januari 2010). 
 
246Rb. Antwerpen 10 maart 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 08/0801. 
 
247Vr. nr. 421 FOURNAUX 13 mei 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 40, 5357. 
 
248Rb. Mechelen 20 juni 1996, FJF, No. 96/189. Zie ook Rb. Brussel 4 maart 1996, FJF, No. 96/246. 
 
249Gent 3 april 2012, FJF, No. 2013/142. 
 
250HvJ 29 oktober 2009, zaak C-29/08, AB SKF, AFT 2010, afl. 8-9, 71, Pb.C. 19 december 2009, afl. 312, 3, TFR 2010, afl. 373, 52. 
 
251HvJ 30 mei 2013, zaak C-651/11, X bv, TFR 2013, afl. 445, 617. 
 
252Vr. nr. 651 MICHEL 29 november 1996, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 70, 9388, BTW Rev., afl. 128, 414. 
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koopt en hierover wel btw voldoet, zijn een reeks handelingen gelijkgesteld met belastbare handelin-
gen. Deze gelijkstelling geldt wanneer deze goederen of diensten een volledig of gedeeltelijk recht op 
aftrek van btw hebben gegenereerd253

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat btw-heffing over een gelijkgestelde levering niet kan in-
dien over de waarde en kosten reeds btw werd betaald dan wel indien de betrokken goederen onder 
toepassing van een btw-vrijstelling vallen

.  

254

§ 1. {XE "ONTTREKKING (BTW)"}ONTTREKKING VAN ROERENDE GOEDEREN VOOR PRIVÉDOELEINDEN 

. 

5322 
art. 12 § 1 1° WBTW 

Een niet-aftrekbare btw is intern verschuldigd wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een 
roerend goed onttrekt voor zijn privédoeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel255

Indien een belastingplichtige een voertuig – dat zonder recht op aftrek van de btw is gekocht en waar-
aan na de aankoop werkzaamheden zijn verricht waarvoor de btw is afgetrokken – onttrekt voor ande-
re dan bedrijfsdoeleinden, treft de btw alleen de bestanddelen waarvoor recht op aftrek is ontstaan, 
namelijk de bestanddelen die hun fysieke en economische kenmerken definitief hebben verloren door-
dat zij na de aanschaf van het voertuig daarin zijn geïntegreerd in verband met leveringen van goede-
ren die hebben geleid tot een duurzame waardevermeerdering van het voertuig die op het tijdstip van 
de onttrekking nog niet volledig was verbruikt

 of, 
meer algemeen, voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit, indien voor dat goed 
of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek is ontstaan (art. 12 § 1 1° WBTW). 

256

§ 2. {XE "ONTTREKKING (BTW)"}ONTTREKKING OM GRATIS TE VERSTREKKEN 

.  

5323 
art. 12 § 1 2° WBTW 

{xe "Verstrekking ‘om niet’"}Een niet-aftrekbare btw is intern verschuldigd wanneer een belasting-
plichtige aan zijn bedrijf een goed (roerend of onroerend) onttrekt om het ‘om niet’ te verstrekken257, 
tenzij het gaat om een handelsmonster (promotiedoeleinden) of om een handelsgeschenk van geringe 
waarde258. De geringe waarde wordt bepaald door of vanwege de minister van Financiën259

                                                           
253HvJ 6 mei 1992, zaak C-20/91, De Jong, Jur.HvJ, I-2847. 

. 

 
254HvJ 8 november 2012, zaak C-299/11, Gemeente Vlaardingen, TFR 2013, afl. 433, 48. 
 
255A. SORIANO en P. NOIRHOMME, “ Les cadeaux et la T.V.A.” , RGF 2003, 14-24. 
 
256HvJ 17 mei 2001, zaak C-322/99 en C-323/99, Fischer t. Brandenstein, FJF, No. 2003/8, TFR 2009, 978-990, International VAT Monitor, 

annex vol. 12/nr. 5, 54. 
 
257Zie bv. Vr. nr. 658 VAN BIESEN 23 februari 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 073, 12121-12123, betreffende de uitdeling van gratis 

drankjes aan jeugdspelers; Vr. nr. 325 VAN BIESEN 18 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 097, 91-93. 
 
258HvJ 30 september 2010, zaak C-581/08, EMI Group, Pb.C. 20 november 2010, afl. 317, 7, TFR 2010, afl. 389, 876. 
 
259A. SORIANO en P. NOIRHOMME, “ Les cadeaux et la T.V.A.” , RGF 2003, 14-24. 
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Onder handelsmonster wordt verstaan een specimen van een product waarmee de verkoop daarvan moet worden bevorderd en 
aan de hand waarvan de eigenschappen en kwaliteiten van dit product kunnen worden beoordeeld zonder tot een ander eindge-
bruik te leiden dan aan dergelijke promotieactiviteiten inherent is260

Voor het goed of de bestanddelen ervan moet recht op volledige of gedeeltelijke aftrek ontstaan zijn 
(art. 12 § 1 2° WBTW). 

. 

De administratie aanvaardt niet dat goederen die worden uitgedeeld aan slachtoffers van een ramp fiscaal als handelsmonsters 
worden aangemerkt261. Dit geldt ook voor goederen die een belastingplichtige onttrekt aan zijn voorraad om ze aan een liefda-
digheidsinstelling te schenken. In principe moet die persoon dus btw betalen, berekend op de aankoopprijs van de goederen. In 
de praktijk aanvaardt de administratie echter dat de btw wordt berekend op de waarde die de goederen op het moment van de 
schenking nog hebben262

De administratie gaat ervan uit dat, indien een leverancier zijn voorraad verkoopt tegen een zeer laag 
bedrag, hij ook tot een onttrekking moet overgaan. De vraag of een prijs al dan niet zeer laag is, is een 
feitenkwestie die geval per geval moet worden onderzocht

. 

263

§ 3. {XE "INGEBRUIKNEMING (BTW)"}INGEBRUIKNEMING ALS {XE "BEDRIJFSMIDDELEN 
(BTW)"}BEDRIJFSMIDDEL 

. 

5324 
art. 12 § 1 3° WBTW 
Een aftrekbare btw is intern verschuldigd wanneer een belastingplichtige, als bedrijfsmiddel, een 
roerend of onroerend goed in gebruik neemt dat hij anders dan als bedrijfsmiddel heeft opgericht, 
heeft laten oprichten, heeft vervaardigd, heeft laten vervaardigen, heeft verkregen of heeft ingevoerd, 
of waarvoor met toepassing van de btw te zijnen bate zakelijke rechten (zie randnr. 5309) werden 
gevestigd of werden overgedragen of wederovergedragen, wanneer voor dat goed of de bestanddelen 
ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan (art. 12 § 1 3° WBTW). 
Bedoeling is om de aftrekbare btw aan het systeem van de herzieningen te onderwerpen. 

De btw-richtlijn bevat geen bepaling met het oog op de invoering van dergelijke gelijkstelling. 
In verband met de verplichte onttrekking ingevolge de ingebruikneming van voertuigen door constructeurs van en handelaars in 
die voertuigen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het uitzonderlijk gebruik voor korte duur van een voor 
de verkoop bestemd voertuig door een constructeur van of een handelaar in dat voertuig, voor proefritten met het oog op de 
verkoop ervan, en anderzijds het gebruik van een voertuig in andere omstandigheden (i.c. met het oog op de verkoop van andere 
voertuigen of als vervangwagen). In het eerste geval wordt het gebruik niet aangemerkt als een handeling bedoeld in artikel 12, 
§ 1, 3° WBTW omdat het voertuig in dat geval niet op duurzame wijze wordt gebruikt als werkinstrument of exploitatiemiddel. 
In dergelijk geval moet derhalve geen onttrekking worden gedaan. In alle andere gevallen, met name het tweede geval, moet 
daarentegen steeds een onttrekking worden gedaan264

                                                           
260HvJ 30 september 2010, zaak C-581/08, EMI Group Ltd., FJF, No. 2011/66; Vr. nr. 966 MICHEL 1 juli 1997, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, 

nr. 154, 19721; Mond.Vr. nr. A407 VAN WEDDINGEN 27 november 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 43, 1; zie ook Vr. nr. 3-6220 NYSSENS 
3 november 2006, Vr. & Antw. Senaat 2006-2007, nr. 3-81, 8830-8831. 

. 

 
261Besliss. nr. ET 22.410, 29 januari 1976, BTW Rev. 1976, afl. 25, 152, nr. 571. 
 
262Vr. nr. 190 VANDERBORGHT 28 september 1982, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, nr. 3, 67, BTW Rev. 1983, afl. 56, 53; Vr. nr. 63 

VERMEIREN 22 november 1984, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, nr. 12, 474, BTW Rev. 1985, afl. 66, 133; Gent 30 juni 1992, FJF, 
No. 93/22. 

 
263Vr. nr. 14036 TOMMELEIN 14 februari 2007, Beknopt Verslag, Commissie voor de Financiën, Kamer, COM 1206, 1-2.  
 
264Besliss. nr. ET 107.150, 15 mei 2006. 
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Een beroepsoprichter die een voor de verkoop bestemd gebouw verhuurt, moet een onttrekking aangeven. De van die onttrek-
king geheven btw moet worden berekend op de kostprijs. Die kostprijs omvat volgens het Hof van Cassatie ook de ‘intercalaire 
interesten’ die volgens de boekhoudwetgeving in de aanschaffingswaarde van het actief werden opgenomen265

§ 4. INGEBRUIKNEMING ANDERS DAN ALS BEDRIJFSMIDDEL  

. 

5325 
art. 12 § 1 4° WBTW 

Wanneer een belastingplichtige (volledige of gemengde belastingplichtige) een door hem vervaardigd 
roerend goed anders dan als bedrijfsmiddel in gebruik neemt voor het verrichten van handelingen 
waarvoor op grond van artikel 45 WBTW geen volledig recht op aftrek bestaat, moet hij intern geen 
of slechts gedeeltelijk aftrekbare btw voldoen. Voor de bestanddelen van het goed moet recht op vol-
ledige of gedeeltelijke aftrek ontstaan zijn (art. 12 § 1 4° WBTW). 
– Voor een volledige belastingplichtige: zie Aanschr. nr. 6 van 1994 m.b.t. prijzen of premies in spelen, competities of wed-

strijden. 
– Voor een gemengde belastingplichtige, voorkoming van een dubbele toepassing van het algemeen verhoudingsgetal266, 

regel van het werkelijk gebruik: ingebruikneming voor de niet-belastbare sector267; integrale aftrek voor de goederen ge-
bruikt bij de vervaardiging268

– Tandheelkundige kliniek met eigen laboratorium
. 

269

§ 5. DEFINITIEVE {XE "STOPZETTING ACTIVITEIT"}STOPZETTING VAN DE ACTIVITEIT 

. 

5326 
art. 12 § 1 5° WBTW 

Een niet-aftrekbare btw is intern verschuldigd wanneer een belastingplichtige of zijn rechthebbenden, 
een goed (roerend of onroerend) onder zich hebben bij de definitieve stopzetting van de economische 
activiteit270

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een dergelijke gelijkstelling ook kan spelen in het geval van 
een schrapping van de btw-plichtige uit het btw-register

. 

271

§ 6. {XE "ONTTREKKING (BTW)"}ONTTREKKING VAN EEN GEBOUW DOOR EEN BEROEPSVERKOPER 

. 

5327 
art. 12 § 2 lid 1 WBTW 

                                                           
265Cass. 19 januari 2012, F.10.0136.N, Property Development Company nv (dat het arrest van het hof van beroep te Antwerpen verbreekt 

(Antwerpen 16 februari 2010, TFR 2010, afl. 384, 632)). 
 
266BTW Rev. 1971, afl. 4, 488, nr. 183. 
 
267BTW Rev. 1981, afl. 51, 629, nr. 772. 
 
268BTW Rev. 1971, afl. 2, 241, nr. 45. 
 
269Aanschr. nr. 57, 2 juni 1972, www.monKEY.be, Module Btw-Vandewinckele, “ Gemengde belastingplichtige die de regel van het werkelijk 

gebruik toepast” , 4°. 
 
270Vr. nr. 1333 MICHEL 23 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 145, 19956, BTW Rev., afl. 141, 278. 
 
271HvJ 8 mei 2013, zaak C-142/12, Marinov, TFR 2013, afl. 445, 614. 
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Overeenkomstig artikel 12, § 2, lid 1 WBTW is intern btw verschuldigd wanneer een gebouw dat door 
of voor een beroepsverkoper werd opgericht of werd verkregen met voldoening van de btw, niet wordt 
vervreemd binnen de nieuwheidstermijn voor de btw. De invordering van de btw staat een latere hef-
fing van het registratierecht niet in de weg. 

– Artikel 12, § 2 WBTW is van toepassing op een oud gebouw, indien het ingrijpend gewijzigd werd272

– Verkoop onder opschortende voorwaarde: artikel 12, § 2 WBTW is van toepassing indien de voorwaarde niet binnen 
de btw-termijn wordt vervuld

. 

273

– Verkoop van blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik ten bate van een beroepsverkoper: artikel 12, § 2 
WBTW is van toepassing indien het vruchtgebruik niet wordt overgedragen binnen de btw-termijn, zelfs indien uitdo-
vend aan het vruchtgebruik werd verzaakt

. 

274

– Geen toepassing van artikel 12, § 2 WBTW op een gebouw dat overgedragen wordt zonder btw, onder gecombineerde 
toepassing van de artikelen 8 en 11 WBTW

. 

275

– Kostprijs als maatstaf van heffing voor de onttrekking
. 

276

– Bestemming van een nieuw gebouw voor de verhuur of voor enig ander gebruik als bedrijfsmiddel: onmiddellijke ont-
trekking i.p.v. toepassing artikel 12, § 2 WBTW

. 

277

Afdeling V. 

. 

Uitbreiding van het begrip ‘{xe "Levering goederen (btw)"}levering’ 

5328 
Het betreft handelingen die verwant zijn aan dienstverrichtingen, zoals de handelingen van commissi-
onairs en gelijkgestelde handelingen, de huurkoop, de verkoop op afbetaling, de consignatie en – tot 
31 december 1995 – het maakloonwerk. 

§ 1. {XE "COMMISSIONAIR"}COMMISSIONAIRS EN DAARMEE GELIJKGESTELDE {XE 
"TUSSENPERSOON"}TUSSENPERSONEN 

5329 

Bibliografie – GOVERS, M., Tussenpersonen en btw, Mechelen, Kluwer, 2011, 172 p. 
 

– AMAND, C., “Les intermédiaires en TVA belge depuis l’abolition des frontières fiscales”, JDF 1993, 195. 
– DEGADT, C., “De Commissionair, BTW en douane”, TRV 2011, afl. 399-400, 331-351. 

art. 13 § 1 WBTW 

Commissionair is hij die in eigen naam of onder firma voor rekening van een lastgever handelt. Een 
commissionair handelt dus als mandataris ten aanzien van zijn lastgever en als koper of verkoper ten 
aanzien van derden. Hieruit volgt dat er tussen de lastgever en zijn commissionair geen sprake is van 
overdracht van de macht om als eigenaar te beschikken over de verkochte goederen. Deze overdracht 
komt onmiddellijk tot stand tussen verkoper en koper. Een verkoopcommissionair kan ook consignata-
ris zijn van de goederen die hij verkoopt. Krachtens artikel 13, § 1 WBTW wordt een inkoopcommissi-
onair niettemin aangemerkt als koper en, ten opzichte van zijn lastgever, als verkoper van het goed dat 
                                                           
272BTW Rev. 1977, afl. 28, 29, nr. 595. 
 
273BTW Rev. 1975, afl. 22, 315, nr. 536. 
 
274BTW Rev. 1976, afl. 24, 78, nr. 552. 
 
275BTW Rev. 1982, afl. 52, 52, nr. 776. 
 
276BTW Rev. 1992, afl. 100, 790, nr. 956. 
 
277BTW Rev. 1994, afl. 109, 627, nr. 993. 
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door zijn toedoen wordt gekocht. Een verkoopcommissionair wordt aangemerkt als verkoper en, ten 
opzichte van zijn lastgever, als koper van het goed dat door zijn toedoen wordt verkocht. Hoewel er 
slechts één enkele verkoop tot stand komt, vindt er btw-technisch een dubbele verkoop plaats. 

Wanneer A goederen verkoopt aan B die een beroep doet op commissionair X om een koper C te 
vinden, dan wordt A geacht te leveren aan B, B aan X en X aan C. 

art. 13 § 2 WBTW 
Op grond van een onweerlegbaar wettelijk vermoeden (art. 13 § 2 WBTW) wordt iedere tussenper-
soon bij inkoop of verkoop, die zijn lastgever vertegenwoordigt bij de totstandkoming van een in het 
WBTW bedoelde levering van goederen (ongeacht in welke hoedanigheid hij in werkelijkheid op-
treedt en zelfs als dat duidelijk gebeurt buiten het kader van een commissiecontract) aangemerkt als 
een commissionair (dus als koper-verkoper), wanneer hij een op eigen naam gestelde factuur, debet-
nota of ander daarmee gelijkstaand stuk respectievelijk van de verkoper ontvangt of aan de koper 
uitreikt, zonder dat er uitdrukkelijk uit blijkt dat hij optreedt voor rekening en in opdracht van een met 
naam genoemde lastgever. 

Het Hof van Justitie verduidelijkt dat er slechts sprake is van een commissionair indien kan worden 
aangetoond dat de betreffende belastingplichtigen daadwerkelijk in eigen naam handelen278

In de Zaak Auto Lease Holland oordeelde het Hof van Justitie dat wanneer een leasingnemer brand-
stof voor zijn wagen aankoopt in naam en voor rekening van de leasinggever, er in de relatie tussen de 
petroleummaatschappij en de leasinggever toch geen levering plaatsvindt, maar rechtstreeks tussen de 
maatschappij en de leasingnemer

. 

279

– In de praktijk betekent de wettelijke fictie van gelijkstelling met een koper-verkoper o.m. dat een 
levering die aan X wordt gefactureerd doch eigenlijk voor Y bestemd is, door X moet worden 
doorgefactureerd aan Y, ofschoon X in werkelijkheid hoegenaamd geen goederen aan Y heeft ge-
leverd

. 

280

– Een tussenpersoon bij leveringen die van de btw zijn vrijgesteld zonder recht op aftrek, zoals de 
verkoop van gronden, wordt geacht zelf de gronden te hebben gekocht en zelf te hebben doorver-
kocht. Er is tweemaal vrijstelling van btw. Het commissieloon van de tussenpersoon wordt in re-
kening gebracht door het toe te voegen op de prijs die voor de gronden wordt betaald. Het ontsnapt 
dus aan de btw. Hetzelfde geldt voor tussenkomst bij bepaalde vrijgestelde diensten, zoals verhuur 
van huizen of vakantiewoningen

. 

281

– De gelijkstellingen van commerciële tussenpersonen met kopers en verkopers, gelden ook voor 
inkoop- en verkoopcombinaties, zelfs als ze geen rechtspersoonlijkheid hebben. 

. Men moet oplettend zijn voor het feit dat de tussenkomst bij 
bepaalde vrijgestelde activiteiten niet altijd zelf is vrijgesteld. 

§ 2. DE {XE "HUURKOOP"}HUURKOOP 

5330 

                                                           
278HvJ 14 juli 2011, zaak C-464/10, Pierre Henfling en anderen, FJF, No. 2012/159. 
 
279HvJ 6 februari 2003, zaak C-185/01, Auto Lease Holland, FJF, No. 2004/247; D. STAS, “ Het commissionairsbeginsel op losse schroeven 

gezet?” , TFR 2003, afl. 245, 708-710. 
 
280J. VERSCHAFFEL, “ Doorfacturatie van kosten: BTW-gevolgen” , AFT 2001, 378. 
 
281Vr. nr. 421 DE CLIPPELE 5 februari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 52, 22 maart 1993, 4426, BTW Rev. 1993, afl. 104, 625. 
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Huurkoop is een levering van het ter beschikking gestelde goed, ondanks het uitstel van de (automati-
sche) eigendomsoverdracht tot alle huurprijzen betaald zijn282. De huurkoop is aan de btw onderwor-
pen op het tijdstip van de terbeschikkingstelling283

Afdeling VI. 

. 

Belastbare {xe "Levering goederen (btw)"}levering door optie 

5331 
Een belastingplichtige wiens economische activiteit niet bestaat in het regelmatig vervreemden van 
gebouwen met toepassing van de btw, kan opteren voor de toepassing van de btw op de levering van 
een nieuw gebouw, op de vestiging of de overdracht van zakelijke rechten op een nieuw gebouw, 
wanneer zij gebeuren binnen de nieuwheidstermijn (zie randnr. 5216). 

Afdeling VII. 
Plaats van de {xe "Levering goederen (btw)"}levering van goederen 

5331,50 
art. 15 § 2 lid 1 WBTW 

Als algemene regel bepaalt artikel 15, § 2, lid 1 WBTW dat een levering in België plaatsvindt wan-
neer de plaats waar het goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld, zich in 
België bevindt. 

Het tweede lid van voornoemd artikel vermeldt de afwijkingen op deze algemene regel en bepaalt dat 
een levering in België plaatsvindt wanneer: 
– de verzending of het vervoer van een goed naar de verkrijger in België begint; 
– een goed in België wordt geïnstalleerd of gemonteerd door de leverancier of door een derde voor 

rekening van de leverancier. In de Europese rechtspraak bestaat een duidelijke toepassing van deze 
regel. De bevoegdheid tot het heffen van belasting op de levering en de plaatsing van een glasve-
zelkabel die twee lidstaten verbindt en gedeeltelijk buiten het grondgebied van de Gemeenschap 
ligt, komt aan elk van deze lidstaten toe in verhouding tot de lengte van de kabel op hun grondge-
bied, zowel wat de prijs van de kabel zelf en het overige materieel betreft als wat de kosten van de 
met de plaatsing ervan verbonden diensten betreft. Bijgevolg is de levering en de plaatsing van een 
glasvezelkabel die twee lidstaten met elkaar verbindt, niet aan btw onderworpen voor het deel van 
de handeling dat plaatsvindt in de exclusieve economische zone, op het continentale plat en in vol-
le zee284

– een goed wordt geleverd aan boord van een schip, een vliegtuig of een trein tijdens het gedeelte 
van een binnen de Europese Gemeenschap verricht passagiersvervoer dat in België is vertrok-
ken

. 

285

– de levering van gas en elektriciteit aan een btw-plichtige wiens zetel of vaste inrichting waarvoor 
de goederen worden geleverd, zich in België bevindt en wiens hoofdactiviteit bestaat uit het op-

; 

                                                           
282Art. 14 2. b) btw-richtlijn. 
 
283Vr. nr. 1027 DE CLIPPELE 20 april 1994, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 128, 14 november 1994, 13358, BTW Rev. 1994, afl. 111, 1221; 

Vr. nr. 224 MILQUET 4 april 1997, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-45, 13 mei 1997, 2221; Vr. nr. 2003 BROTCORNE 19 januari 
2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 197-199. 

 
284HvJ 29 maart 2007, zaak C-111/05, Aktiebolaget NN, Fiscoloog 2007, afl. 1073, 11. 
 
285Wat betreft de lokalisatie van levering van goederen op een schip, zie HvJ 7 april 2005, conclusies in de zaak C-58/04, Antje Köhler tegen 

Finanzamt Düsseldorf-Nord. 
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nieuw verkopen van die goederen. De leveringen aan andere afnemers worden geacht in België 
plaats te vinden, voor zover het effectieve gebruik en verbruik van deze goederen in België plaats-
vindt286

5332 
art. 15 § 3 WBTW 

. 

Wanneer de plaats van aanvang van de verzending of het vervoer van een goed naar de verkrijger niet 
binnen de Europese Gemeenschap gelegen is, wordt de plaats van de levering, evenals de plaats van 
de leveringen die eventueel daarop volgen, geacht in de lidstaat van invoer te liggen (art. 15 § 3 
WBTW). 

5333 
art. 15 § 7 WBTW 
Behoudens tegenbewijs wordt de levering geacht in België plaats te vinden wanneer op het tijdstip 
van de levering (cf. infra) één van de erbij betrokken partijen aldaar de zetel van zijn economische 
activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd, of bij ontstentenis daarvan, zijn woonplaats of ge-
bruikelijke verblijfplaats (art. 15 § 7 WBTW). 
Artikel 15 WBTW vaardigt bijzondere regels uit voor de plaats van levering bij zogenaamde verkopen op afstand. Ze worden 
besproken in hoofdstuk IV met betrekking tot de regeling inzake intracommunautaire verwerving van goederen. 

Afdeling VIII. 
Belastbaar feit van de {xe "Levering goederen (btw)"}levering van goederen 

5334 

Als {xe "Belastbaar feit (btw)"}belastbaar feit wordt beschouwd, het feit waardoor wordt voldaan aan 
de wettelijke voorwaarden, vereist voor het verschuldigd worden van de belasting. Het begrip ‘belast-
baar feit’ is onder meer van belang voor het bepalen van de plaats van levering van de goederen, de 
facturatietermijn, de aangifteperiode voor de btw en het toepasselijk tarief. 

art. 16 § 1 lid 1 WBTW 
De hoofdregel is dat het belastbaar feit plaatsvindt op het tijdstip waarop de levering van het goed 
wordt verricht. De levering wordt verricht op het tijdstip waarop het goed ter beschikking van de ver-
krijger of de overnemer wordt gesteld. 

5335 
art. 16 § 1 lid 2 WBTW 
Wanneer het goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer is vóór het sluiten van het con-
tract of wanneer de verkoper of overdrager het bezit van het goed behoudt na het sluiten van het con-
tract, wordt de levering geacht te zijn verricht op het tijdstip waarop het contract uitwerking heeft. 

5336 
art. 16 § 1 lid 3 WBTW 

Wanneer het goed wordt verzonden of vervoerd door de leverancier of door een derde voor zijn reke-
ning, vindt de levering in principe plaats op het tijdstip van de aankomst van de verzending of het 
vervoer naar de verkrijger of de overnemer. Ingeval het goed door de leverancier of door een derde 
voor zijn rekening wordt geïnstalleerd of gemonteerd, vindt de levering plaats op het tijdstip waarop 
de installatie of de montage wordt beëindigd (art. 16 § 1 lid 2 WBTW). 

                                                           
286Richtlijn nr. 2003/92/EG 7 oktober 2003 tot wijziging van de regels inzake de plaats van levering van gas of elektriciteit. 
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5336,50 
art. 16, § 2 WBTW 

In afwijking van het voorgaande wordt een levering geacht plaats te vinden: 
1. in geval van doorlopende leveringen van goederen die aanleiding geven tot opeenvolgende afreke-

ningen of betalingen: bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of betaling be-
trekking heeft (dit betreft met name leveringen van elektriciteit, gas, water, …). 

 Doorlopende intracommunautaire leveringen worden evenwel geacht verricht te zijn bij het 
verstrijken van iedere kalendermaand; 

2. ter zake van vervreemding van gebouwen: uiterlijk bij het verstrijken van de in artikel 44, § 3, 1°, 
a) WBTW bepaalde termijn (31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste 
ingebruikneming of eerste inbezitneming). 

Afdeling IX. 
Tijdstip waarop de btw inzake {xe "Levering goederen (btw)"}levering opeis-
baar wordt 

5341 
Onder opeisbaarheid van de belasting wordt verstaan het recht dat de Schatkist heeft om krachtens de 
wet de belasting vanaf een bepaald tijdstip te vorderen van de persoon die de belasting moet voldoen, 
ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld287

5342 
art. 16 en 17 WBTW 

. 

In principe valt het tijdstip van het belastbaar feit samen met dat van de opeisbaarheid van de btw. 
Onder de oude wetgeving, zoals van toepassing vóór 1 januari 2013, werd de btw echter opeisbaar op het tijdstip dat de prijs of 
een deel ervan (voorschot) werd gefactureerd of ontvangen, indien dat tijdstip zich vóór het tijdstip van de levering situeerde. 
Vóór 1 januari 2004 was de btw ook opeisbaar op het tijdstip waarop de prijs geheel of gedeeltelijk contractueel moest worden 
voldaan, wanneer dat tijdstip voorafging aan de voormelde tijdstippen (levering, facturering of incassering). 

Aangezien de facturatierichtlijn (nr. 2001/115/EG) geen verplichting tot uitreiking van een factuur voorziet én aangezien noch 
de tweede, noch de zesde richtlijn ooit hebben bepaald dat de vervaldag een oorzaak van opeisbaarheid kan uitmaken, is de 
contractuele vervaldag met ingang van 1 januari 2004 als subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid geschrapt288

In een misbruikzaak heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de belasting evenwel niet opeisbaar is op vooruitbetalingen van 
een forfaitair bedrag dat is betaald voor goederen die algemeen zijn omschreven op een lijst die te allen tijde met wederzijds 
goedvinden van de koper en de verkoper kan worden gewijzigd en aan de hand waarvan de koper de artikelen eventueel zal 
kunnen kiezen, op basis van een overeenkomst die hij te allen tijde eenzijdig kan opzeggen onder terugvordering van alle nog 
niet benutte vooruitbetalingen

. 

289

Bij een betaling in natura, met name het vestigen van opstalrechten in ruil voor bouwwerkzaamheden van bepaalde onroerende 
goederen, kan de btw reeds opeisbaar worden op het ogenblik van de vestiging van de opstalrechten voor zover op dat tijdstip 
alle relevante elementen van de toekomstige diensten bekend zijn en dat met name de waarde van de opstalrechten in geld kan 
worden uitgedrukt

. 

290

Met ingang van 1 januari 2013, naar aanleiding van de implementatie van de tweede facturatierichtlijn 
(nr. 2010/45/EG), werden de regels inzake belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw grondig gewij-

. 

                                                           
287Art. 1, § 12 WBTW. 
 
288Art. 17 § 1 lid 3 afgeschaft bij art. 3 wet 28 januari 2004, BS 10 juni 2004, van toepassing sinds 1 januari 2004. 
 
289HvJ 21 februari 2006, zaak C-419/02, BUPA Hospitals Ltd & Goldsborough Developments Ltd, FJF, No. 2006/162. 
 
290HvJ 7 maart 2013, zaak C-19/12, Efir, TFR 2013, afl. 441, 407; HvJ 19 december 2012, zaak C-549/11, Orfey Balgaria, TFR 2013, afl. 437, 

231. 
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zigd. Vanaf die datum geldt de datum van factuur niet langer als een tijdstip van opeisbaarheid van de 
btw. Het belastbaar feit en de opeisbaarheid van btw worden vanaf die datum enkel bepaald op basis 
van het tijdstip van de levering of, indien dit voorafgaat, het tijdstip van betaling. 

Deze wijziging heeft met name een impact voor voorschotfacturen. Het louter opstellen van een voor-
schotfactuur maakt de btw niet langer opeisbaar. Pas op het ogenblik van betaling van de voorschot-
factuur, en voor zover de levering nog niet werd verricht, wordt de btw verschuldigd. In theorie zou 
dit kunnen betekenen dat voor het aanrekenen van een voorschot eerst een soort uitnodiging tot beta-
ling of een schuldnota moet worden opgesteld. De factuur is pas vereist nadat betaling werd ontvan-
gen291

In de praktijk zou deze wetswijziging voornamelijk gevolgen hebben voor de ontvanger van de voor-
schotfactuur. Deze kan de btw in principe pas recupereren op het tijdstip van opeisbaarheid van de 
btw, i.e. op het ogenblik van betaling van de voorschotfactuur

. 

292

Gelet op de belangrijke implicaties van deze nieuwe regels inzake belastbaar feit en opeisbaarheid van 
de btw werd een overgangsregime voorzien voor 2013, waarbij wordt toegestaan dat belastingplichti-
gen zich nog steeds op de factuurdatum kunnen baseren. In principe wordt deze overgangsregeling 
ook verlengd voor 2014. 

. 

5343 
art. 17 § 3 WBTW art. 17 
KB nr. 1 
Krachtens artikel 17, § 3 WBTW kan de Koning bepalen dat voor de levering van roerende goederen, 
verricht door belastingplichtigen die gewoonlijk goederen leveren aan particulieren en waarvoor zij 
gebruik hebben gemaakt van de ontheffing van de factureringsplicht (cf. infra uitgifte en afgifte van 
facturen), de btw opeisbaar wordt naarmate van de incassering van de prijs. Deze bepaling is niet van 
toepassing op belastingplichtigen onder de forfaitaire regeling (art. 17 KB nr. 1). 

Vanaf 1 januari 2013 wordt voor leveringen aan particulieren waarbij er geen verplichting bestaat om 
een factuur op te stellen, de btw enkel nog opeisbaar op het ogenblik van de incassering van de prijs, 
dit ongeacht de belastingplichtige toch een factuur zou opstellen. 

5343,50 
Voor intracommunautaire leveringen gelden bijzondere regels. De btw op intracommunautaire leve-
ringen wordt opeisbaar op de datum van de factuur. Indien niet tijdig een factuur wordt opgesteld 
wordt de btw op intracommunautaire leveringen opeisbaar op de vijftiende dag van de maand volgend 
op de maand waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. 
De uitreiking van een factuur betreffende een intracommunautaire levering van goederen maakt de btw slechts opeisbaar als 
deze het belastbaar feit van de belasting vaststelt en betrekking heeft op de gehele prijs. De uitreiking van een factuur vóór het 
belastbaar feit van de belasting, namelijk het tijstip waarop de intracommunautaire levering van goederen plaatsvindt, maakt de 
btw niet opeisbaar, zelfs wanneer de factuur betrekking heeft op de gehele prijs. Enige soepelheid wordt aanvaard wanneer de 
factuur wordt opgesteld enkele dagen voor de fysieke levering van de goederen293

Gezien intracommunautaire leveringen vallen onder een btw-vrijstelling, hebben deze afwijkende 
regels enkel relevantie voor een tijdige rapportering van deze leveringen in de btw-aangifte en de 
intracommunautaire listing. Met name hebben deze afwijkende regels tot doel om een eenvormige 

. 

                                                           
291Circ.AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272), 23 januari 2013. 
 
292Zie onder meer: D. STAS en C. DEGADT, “ BTW – implementatie van de tweede facturatierichtlijn en gewijzigd moment van opeisbaarheid – 

een overzicht” , TFR 2013, afl. 443, 463-486. 
 
293Besliss. nr. E.T.123.563, 19 december 2012. 
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rapportering van de intracommunautaire leveringen binnen de EU, met daaraan gekoppeld een tijdige 
informatiedoorstroming, te verzekeren. 

Hoofdstuk II 

{xe "Dienst (btw-algemeen)"}Diensten 

Afdeling I. 
Definitie 

5351 
Als een dienst wordt beschouwd, elke handeling die geen levering van een goed is. 

5352 
art. 18 § 1 lid 2 WBTW 

Artikel 18, § 1, lid 2 WBTW bevat een lijst die verduidelijkt wat onder een dienstverrichting moet 
worden verstaan, doch deze lijst is niet limitatief en duidt dus enkel een aantal grenzen van het begrip 
aan. Enerzijds is er een afbakening ten opzichte van de levering van goederen, die is gebaseerd op het 
onderscheid tussen lichamelijke en onlichamelijke goederen. Anderzijds is er de afbakening ten op-
zichte van het niet-handelen294

Bovendien moet rekening worden gehouden met het principe van ‘bijzaak volgt de hoofdzaak’, waar-
door de ‘bijzaak’ dezelfde btw-behandeling ondergaat als de ‘hoofdzaak’. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer een telecommunicatieprovider extra kosten of een heffing aanrekent voor afzonderlijke 
betalingsafwikkeling (bv. betalen met een kredietkaart). Deze extra kosten hebben geen betrekking op 
een afzonderlijke dienst

. 

295

Er is ook sprake van een ‘samengestelde prestatie’ wanneer twee of meer elementen of handelingen 
die de belastingplichtige levert aan of verricht ten behoeve van de als modaal beschouwde consument, 
zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één economische, niet te splitsen prestatie 
vormen, waarvan het kunstmatig zou zijn die uit elkaar te halen

. 

296

Over de problematiek van samengestelde prestaties bestaat uitgebreide rechtspraak van het Hof van 
Justitie

. 

297. Deze rechtspraak is niet altijd consequent. Zo heeft het Hof verschillend beslist in twee 
zaken over de levering van bijkomende diensten bij een vrijgestelde onroerende verhuur298

In de praktijk is dit criterium evenwel niet altijd gemakkelijk toe te passen en leidt tot dit soms tot verrassende conclusies. Zo 
heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat er sprake is van een afzonderlijke vrijgestelde handeling van verzekering indien een 

. Het Hof 
hecht met name groot belang aan het criterium van de ‘modale klant’. Vanuit de positie van de modale 
klant moet worden beoordeeld of een element al dan niet een doel op zich vormt. 

                                                           
294Een verplichting om zich te onthouden van een handeling wordt geacht een dienst te zijn. Een handeling die is opgenomen in deze lijst is 

niet noodzakelijk onderworpen aan de btw : zij kan immers binnen het toepassingsgebied van een btw-vrijstelling vallen. 
 
295HvJ 2 december 2010, zaak C-276/09, Everything Everywhere Ltd voorheen T-Mobile (UK) Ltd, FJF, No. 2011/130. 
 
296HvJ 27 oktober 2005, zaak C-41/04, Levob Verzekering BV, FJF, No. 2007/276. 
 
297Voor een overzicht zie J. VAN MOORSEL, “ Samengestelde prestaties voor btw: de gemiddelde klant beslist” , AFT 2013, afl. 3, 4-19. 
 
298HvJ 11 juni 2009, zaak C-572/07, RLRE Tellmer Property sro, Pb.C. 1 augustus 2009, afl. 180, 12; HvJ 27 september 2012, zaak C-292/11, 

Field Fisher Waterhouse LLP, FJF, No. 2013/97. 
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leasingmaatschappij het geleasede goed zelf verzekert en de kosten van de verzekering ongewijzigd aan de leasingnemer door-
rekent299

Wanneer parkinggebruikers worden vervoerd van de parking naar de luchthaven, vormt deze vervoerdienst geen afzonderlijk te 
kwalificeren handeling aangezien de modale consument vooral de parkingdienst voor ogen heeft

. 

300. Het hof van beroep te 
Antwerpen oordeelde echter in de andere zin over het verlenen van het recht om een familiepark te bezoeken en het gebruik 
maken van de aanpalende parking door de parkbezoekers301

Zoals reeds onder het hoofdstuk levering verduidelijkt (zie randnr. 5313) is het in de praktijk vaak 
moeilijk om het onderscheid te maken tussen een levering van goederen en een dienstverrichting (zo-
als de levering van een goed met de plaatsing ervan, de herstelling van een goed met de levering van 
onderdelen, …). Voor leveringen met installatie of montage past de btw-administratie de {xe "50 %-
regel (btw - levering met plaatsing)"}50 %-regel toe: wanneer de waarde van de goederen die naar 
aanleiding van de complexe handeling worden geleverd en geplaatst, lager is dan 50 % van de totale 
prijs, moet de handeling voor haar geheel worden aangemerkt als een dienst. Wanneer de waarde meer 
dan 50 % bedraagt, moet de gehele handeling worden aangemerkt als een levering van goederen

. Het hof stelde dat beide diensten hun eigen btw-regime volgen. 

302

Voor {xe "Maakloonwerk"}maakloonwerk voorziet circulaire nr. 40 een aantal richtlijnen voor het 
geval de maakloonwerker bepaalde materialen zelf aanlevert. Er wordt evenwel geen maximum voor-
zien met betrekking tot de waarde van de aangeleverde materialen

. 

303

Dit onderscheid is eveneens moeilijk te maken ten aanzien van cateringdiensten en restaurantdiensten. 
De verkoop van bereide spijzen is niet per se een restaurantdienst, maar een levering van een goed 
indien er geen sprake is van een reeks van handelingen waarvan de levering van voedsel niet meer dan 
een onderdeel is. Het dienstenpakket (opdienen van de spijzen, afruimen, advies inzake dranken, ves-
tiaire, …) moet ruimschoots de bovenhand hebben

. 

304

Een opnamestudio die in opdracht van platenmaatschappijen opnames maakt van muzikale werken om uiteindelijk tot een 
mastertape te komen, verricht een dienst. Er kan geen sprake zijn van een levering van een goed, aangezien de opnamestudio 
geen macht heeft om als eigenaar over het artistiek werk te beschikken. Daarenboven is het materieel werk niet ondergeschikt 
aan het afgeleverd product

.  

305

Het Hof van Justitie besliste dat wanneer een onderneming aankoopbonnen, die zij tegen een prijs inclusief de belasting over de 
toegevoegde waarde heeft aangeschaft, aan haar werknemers verstrekt, die in ruil daarvoor afzien van een gedeelte van hun 
bezoldiging in contanten, daarmee een dienst onder bezwarende titel verricht

. 

306

Volgens het Hof van Justitie moet een overeenkomst van financiële leasing als een levering van een goed worden aanzien

. 
307

Afdeling II. 

. 

De opsomming van artikel 18, § 1, lid 2 en artikel 18, § 2 WBTW  

5353 
                                                           
299HvJ 17 januari 2013, zaak C-224/11, BGZ Leasing, TFR 2013, afl. 437, 234. 
 
300HvJ 19 januari 2012, zaak C-117/11, Purple Parking Ltd en Airparks Services Ltd, Pb.C. 14 april 2012, afl. 109, 4. 
 
301Antwerpen 10 mei 2011, TFR 2011, afl. 407, 732. 
 
302Besliss. nr. ET 95.109, 10 mei 1999, BTW Rev., afl. 145, 139. 
 
303Circ. nr. AOIF 40, 6 november 2007. 
 
304HvJ 2 mei 1996, zaak C-231/94, Faaborg Gelting Linien, Jur.HvJ 1996, I-02395; HvJ 10 maart 2011, zaken C-497/09, C-499/09, C-501/09 en C-

502/09, Fleisherei Nier, CinemaxX, Bog en Lohmeyer, Pb.C. 30 april 2011, afl. 130, 6, TFR 2011, afl. 402, 478. 
 
305Antwerpen 18 februari 2003, FJF, No. 2003/145; Besliss. nr. ET 94.670, 25 februari 2004. 
 
306HvJ 29 juli 2010, zaak C-40/09, Astra Zeneca UK, FJF, No. 2011/8, Pb.C. 11 september 2010, afl. 246, 4. 
 
307HvJ 16 februari 2012, zaak C-118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD, Pb.C. 31 maart 2012, afl. 98, 9. 
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Een materieel of intellectueel werk waaronder het {xe "Maakloonwerk"}maakloonwerk. 
Hier zijn onder meer beoogd: werk in roerende en in onroerende staat, beheer, organisatie, advies, studie, controle, analyse, 
persoonsverzorging, ophaling van afvalstoffen en afbraakmaterialen, reclame, organisatie van een begrafenis308, expertises 
gedaan door architecten, landmeters en, meer algemeen, door alle experts in onroerende goederen309, expertises gedaan door 
accountants310, bewaken en verzorgen van dieren311, verrichten van solvabiliteitsonderzoeken voor een kredietinstelling312, 
beheer van overgenomen schuldvorderingen, prestaties van psychologen313 en de exploitatie van stortplaatsen314

art. 18 § 1 1° WBTW 

. 

Tot 31 december 1995 werd maakloonwerk beschouwd als een levering. Onder ‘maakloonwerk’ wordt verstaan, het vervaardi-
gen of samenstellen van een roerend goed door een opdrachtnemer, door middel van materialen en voorwerpen die daartoe door 
de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, ongeacht of de opdrachtnemer al dan niet een deel van de gebruikte 
materialen heeft verstrekt (art. 18 § 1 1° WBTW)315

Het begrip ‘maakloonwerk’ veronderstelt de creatie van een nieuw goed: er is sprake van een nieuw goed als er door het werk 
van de maakloonwerker een goed ontstaat waarvan de functie, volgens de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, 
verschilt van de functie die de verstrekte materialen hadden

. 

316

5354 

. 

{xe "Terbeschikkingstelling personeel"}Terbeschikkingstelling van personeel. 
Onder de ‘terbeschikkingstelling van personeel’ wordt verstaan, de overeenkomst waarbij een persoon leden van zijn personeel ter 
beschikking stelt van een andere persoon met het oog op de uitvoering van werk onder de leiding van deze laatste. Aangezien het 
onderscheid tussen de terbeschikkingstelling van personeel en het aannemingscontract soms moeilijk te maken is, aanvaardt de 
administratie de interpretatie die de partijen zelf geven aan hun overeenkomst, voor zover zij dezelfde interpretatie aannemen voor 
alle bepalingen van het WBTW van toepassing op deze overeenkomst317

Het begrip ‘beschikbaar stellen van personeel’ heeft ook betrekking op het beschikbaar stellen van zelfstandigen die niet in 
loondienst werkzaam zijn bij de dienstverrichter

. 

318

5355 

. 

{xe "Lastgeving"}De lastgeving. 
– Het bezoldigd mandaat van commissaris-revisor is voor het geheel onderworpen aan de btw. Het statutair mandaat van 

zaakvoerder en bestuurder blijft buiten de btw omdat een band van ondergeschiktheid wordt verondersteld ten aanzien van 
de opdrachtgever. Voor diensten verricht buiten hun statutair mandaat zijn zaakvoerders en bestuurders wel belastingplich-
tigen. 

– Rechtspersonen kunnen bestuurder zijn van een nv en van een cva. Zij kunnen als belastingplichtige geïdentificeerd wor-
den, doch kunnen eveneens opteren om hun vergoedingen als bestuurder buiten het toepassingsgebied van de btw te hou-
den319

                                                           
308BTW Rev. 1983, afl. 56, 33, nr. 793. 

. De bijdragen die de leden van een btw-plichtige vzw betalen om een zetel te krijgen in de raad van beheer van de 

 
309BTW Rev. 1971, afl. 1, 107, nr. 12. 
 
310BTW Rev. 1971, afl. 3, 378, nr. 75. 
 
311BTW Rev. 1971, afl. 2, 242, nr. 47 en afl. 4, 468, nr. 121. 
 
312BTW Rev. 1971, afl. 4, 469, nr. 127. 
 
313BTW Rev. 1972, afl. 7, 249, nr. 288. 
 
314BTW Rev. 1986, afl. 71, 155, nr. 856. 
 
315Zie ook Aanschr. nr. 7, 28 september 1998. 
 
316HvJ 14 mei 1984, zaak 139/84, Van Dijk’s Boekhuis BV, Jur.HvJ 1985, 1405, Pb.C. 6 juni 1985, afl. 138, 5. 
 
317Vr. nr. 183 MICHEL 7 december 1995, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 181, 1910, BTW Rev., afl. 120, 345; Uitzendkantoren: Aanschr. 

nr. 70, 30 juni 1972. 
 
318HvJ 26 januari 2012, zaak C-218/10, ADV Allround Vermittlungs AG, Pb.C. 10 maart 2012, afl. 73, 2. 
 
319BTW Rev. 1994, afl. 110, 1019, nr. 995. Besliss. nr. ET 118.288, 27 april 2010. 
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vzw, moeten worden aangemerkt als een vergoeding voor een dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, lid 1 WBTW. Op deze 
bijdragen is bijgevolg btw verschuldigd320

5356 

. 

Het genot van een ander dan in artikel 9, lid 2 WBTW bedoeld goed. 
– Gelet op de zeer algemene omschrijving van het begrip ‘dienst’ (zie randnr. 5351) is het verlenen of overdragen van ge-

notsrechten op onroerende goederen uit hun aard, een belastbare dienst sinds 1 januari 1993. 
– De verhuur van roerende goederen (bv. bureelbenodigdheden en -meubilair) is een handeling van voortdurende aard, 

wegens het feit dat geregeld huurprijzen worden betaald. De verhuurder is bijgevolg een belastingplichtige, zelfs indien hij 
slechts één huurder heeft321. Het gedeelte van een huurprijs m.b.t. goederen die onroerend zijn door bestemming en mee 
worden verhuurd met een onroerend goed, is belastbaar. Het Hof van Justitie heeft evenwel geoordeeld dat een leasecon-
tract onder bepaalde omstandigheden niet als een dienst maar als een levering van goed moet worden aanzien322

{xe "Bedrijfsvoertuig (btw)"}Hier is ook bedoeld het voordeel van alle aard dat inzake inkomstenbe-
lastingen wordt toegekend wegens {xe "Privégebruik bedrijfsvoertuig"}privégebruik van een auto van 
de onderneming (zie randnr. 1167). 

. 

– Een zogenaamde ‘bruiklening’ is een verhuur zodra de eigenaar enigerlei vergoeding ontvangt323

– Overeenkomstig de Belgische btw-reglementering wordt zowel de financiële als de operationele leasing van een roerend 
goed, beschouwd als een dienst

. 

324

5357 

. 

De {xe "Overdracht cliënteel"}overdracht van een cliënteel of het verlenen van rechten op een cliën-
teel, de verbintenis een beroepswerkzaamheid niet uit te oefenen. 
– De clausule van niet-vestiging, opgelegd aan de verkoper van een handelszaak, houdt de verbintenis in een beroepswerk-

zaamheid niet uit te oefenen. 
– De verbintenis tot beëindiging van de melkproductie die een landbouwproducent aangaat in het kader van de gemeen-

schappelijke landbouwpolitiek tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproductie, is 
geen dienst. Mitsdien is de hiervoor ontvangen vergoeding niet onderworpen aan de omzetbelasting. Door de landbouwers 
een vergoeding te geven voor het verlies van inkomen als gevolg van het beëindigen van de melkproductie, verwerft de Eu-
ropese Gemeenschap geen goederen of diensten voor eigen gebruik, maar handelt zij in het algemeen belang, te weten het 
bevorderen van de goede werking van de communautaire markt voor melk. De verbintenis van de landbouwer om zijn 
melkproductie te beëindigen levert noch de Gemeenschap, noch de bevoegde autoriteiten een voordeel op waardoor zij als 
verbruikers van een dienst kunnen worden aangemerkt325

5358 

. 

De overdracht van of het verlenen van rechten op een verkoop- of inkoop{xe "Monopolie (over-
dracht/verlenen)"}monopolie, de overdracht of het verlenen van al dan niet exclusieve rechten op het 
recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen. 
– De caféhouder die zich ertoe verbindt om uitsluitend bij één brouwerij te kopen, kent een inkoopmonopolie toe. De brou-

werij die hem als tegenprestatie café-uitrusting ter beschikking stelt waarvan hij later eigenaar zal worden, verricht een le-
vering met uitgestelde eigendomsoverdracht die echter onmiddellijk belastbaar is326

– Voor brouwerijcontracten en verhuur van cafés
. 

327

                                                           
320Rb. Gent 8 mei 2003, FJF, No. 2004/84. 

. 

 
321BTW Rev. 1971, afl. 3, 377, nr. 71. Contra: Rb. Antwerpen 21 februari 2003, FJF, No. 2003/144. 
 
322HvJ 16 februari 2012, zaak C-118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD, Pb.C. 31 maart 2012, afl. 98, 9. 
 
323BTW Rev. 1974, afl. 15, 192, nr. 437, inzake cafémeubels, www.monKEY.be, Module Btw-Vandewinckele, “ Bruiklening” . 
 
324Gedr.St. Senaat 1968-1969, nr. 455, 105 en 106; cf. L. DE BROE, “ Kwalificatie leasing & BTW: nieuwe regels in Nederland” , Fiscoloog 

1999, afl. 696, 1-3. 
 
325HvJ 29 februari 1996, zaak C-215/94, J. Mohr t. Finanzamt Bad Seeberg, Jur.HvJ, I-959, FJF, No. 96/348, BTW Rev. 1996, afl. 122, 682. 
 
326BTW Rev. 1976, afl. 24, 80, nr. 554; Besliss. nr. ET 96.988, 22 november 2000, www.monKEY.be, Module Btw-Vandewinckele, “ Brouwerij-

contracten” . 
 
327Gent 18 mei 1983, AFT 1983, 292; Gent 29 september 1986, FJF, No. 87/196; Cass. 2 december 1988, BTW Rev. 1989, afl. 87, 336; Gent 

28 april 2009, FJF, No. 2010/171. 
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– Voor het onderscheid tussen onroerende verhuur en het verlenen van het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen328

– Voor het verlenen van het recht om klasfoto’s te maken door een onderwijsinrichting aan een fotograaf

, 
zie randnr. 5655. 

329

5359 

. 

De overdracht van een {xe "Octrooi (overdracht)"}octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een auteurs-
recht, een industrietekening, een industriemodel of andere soortgelijke rechten, of het verlenen van 
licenties inzake deze rechten. 
– Het recht een toneel- of ander werk in het publiek op te voeren wordt beoogd door artikel 18, § 1, 7° WBTW330

– Prestaties van lay-out zijn beschermd door de wet op de auteursrechten: artikel 18, § 1, 7° WBTW is van toepassing, maar 
vrijstelling van btw door artikel 44, § 3, 3° WBTW is mogelijk

. 

331

– De vergoedingen voor de fotokopieën van beschermde werken van auteurs en uitgevers zijn aan de btw onderworpen
. 

332

– De handeling waarbij de vennootschap die de rechten op de gestandaardiseerde software bezit, aan haar klant de toestem-
ming geeft de software te installeren op verschillende werkposten, wordt in haar geheel aangemerkt als een dienst

. 

333

– De verhandeling van quota voor de uitstoot van gassen met broeikaseffect (CO2-emissierechten) is een dienst als bedoeld in 
artikel 21, § 3, 7°, a WBTW

. 

334

– Beslissing nr. ET 110.775 van 28 februari 2006 bepaalde dat de groenestroomcertificaten moesten worden aangemerkt als 
verhandelbare waardepapieren, beoogd door de vrijstelling van artikel 44, § 3, 10° WBTW. De overdracht van dergelijke 
certificaten was bijgevolg vrijgesteld van btw. De administratie is evenwel op haar standpunt teruggekomen en is voortaan 
van oordeel dat de groenestroomcertificaten eerder verwant zijn met rechten die vergelijkbaar zijn met licentierechten en 
dat het onjuist is deze nog te beschouwen als verhandelbare titels. Deze beslissing is in werking getreden op 1 april 2008

. 

335

– De overdracht van bedrijfstoeslagrechten door verkoop zonder grond, kwalificeert als een btw-belaste dienst
. 

336

5360 

. 

De terbeschikkingstelling van {xe "Stalling voor rijtuigen"}stalling voor rijtuigen. 
Eenieder die stalling voor rijtuigen, met inbegrip van gesloten garages of boxen, ter beschikking stelt, is een belastingplichtige. 
Behoudens toepassing van artikel 56, § 2 WBTW is over de aangerekende vergoeding een btw van 21 % verschuldigd. Dit geldt 
echter niet wanneer de terbeschikkingstelling nauw samenhangt met een verhuur aan dezelfde huurder, van een ander onroerend 
goed, bv. in een appartementsgebouw337

5361 

. 

De terbeschikkingstelling van {xe "Bergruimte (btw)"}bergruimte voor het opslaan van goederen. 
– De winterberging van pleziervaartuigen is bedoeld338

– De terbeschikkingstelling (verhuur) moet betrekking hebben op het geheel van de bergruimte die speciaal daarvoor ontworpen 
of ingericht is en uitsluitend en effectief als zodanig wordt gebruikt. Geen beletsel vormt een bij de bergruimte behorend kan-
toor dat uitsluitend dienstig is voor personeelsleden, belast met het magazijnbeheer

. 

339

                                                           
328HvJ 18 november 2004, zaak C-284/03, Temco Europe nv, FJF, No. 2005/71; W. PANIS, “ De BTW-vrijstelling voor onroerende verhuur: 

kenmerken, uitsluitingen en alternatieven” , TFR 2005, afl. 275, 60-86; Aanschr. nr. 4, 12 januari 1973, nrs. 67 tot 79 en Btw-
Handleiding, nr. 51, B. Zie ook Aanschr. nr. 15, 12 mei 1978 m.b.t. de terbeschikkingstelling van een standplaats op een handels-
beurs; Gent 8 november 2000, TFR 2001, afl. 197, 275, noot D. STAS; Rb. Brussel 29 november 2000, Fiscoloog 2001, afl. 787, 5; 
Rb. Brugge 9 april 2001, BTW-percentages, afl. 367, 20; Rb. Brugge 4 september 2001, Fisc.Koer. 2000, 489. 

. 

 
329Besliss. nr. ET 110.941, 27 maart 2006. 
 
330BTW Rev. 1976, afl. 25, 146, nr. 562. 
 
331BTW Rev. 1976, afl. 25, 146, nr. 563. 
 
332Besliss. nr. ET 91.692, 22 april 1999, BTW Rev. 1999, afl. 142, 488. 
 
333Besliss. nr. ET 101.848, 13 februari 2002. 
 
334Besliss. nr. ET 109.133, 16 maart 2005; V. SEPULCHRE, “ Quotas d’émissions de gaz à effet de serre – Impact TVA” , Act.fisc. 2005, afl. 17, 

1. 
 
335Besliss. nr. ET 113.522, 26 februari 2008. 
 
336Besliss. nr. ET 110.607/2, 23 juli 2012. 
 
337BTW Rev. 1994, afl. 109, 617, nr. 989; HvJ 13 juli 1989, zaak C-173/88, Henriksen, BTW Rev. 1995, afl. 113, 601 e.v., FJF, No. 89/272. 
 
338Vr. nr. 8 DE VLIES 25 oktober 1977, Vr. & Antw. Kamer 1977-1978, nr. 3, 140, BTW Rev. 1978, afl. 34, 322. 
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5362 
Het verschaffen van {xe "Gemeubeld logies"}gemeubeld logies{xe "Hotel"}. 
– De terbeschikkingstelling van gemeubileerde kamers aan studenten en aan vakantiegangers is niet bedoeld, voor zover de 

verhuurder geen hotelhouder is, noch exploitant van een gelijkstaande inrichting340

– Wel bedoeld zijn de inrichtingen waar gemeubelde kamers voor een kortere tijdsduur dan één nacht worden verhuurd, ook 
wanneer de exploitant geen spijzen of dranken verschaft, alsook de vakantietehuizen, de tehuizen die geregeld retraites in 
internaatsverband organiseren en de bejaardentehuizen die de vrijstelling van de btw niet genieten

. 

341

– Wanneer particulieren een deel van hun woning ter beschikking stellen aan toeristen, dan is dit een belastbare dienst op 
voorwaarde dat het onthaal en de aanwezigheid ter plaatse worden verzekerd en aan alle klanten systematisch voor een for-
faitaire prijs met het gemeubeld logies ten minste één van de diensten wordt verstrekt, bestaande in het schoonmaken van 
de kamers, het verschaffen en vervangen van linnen of het verschaffen van ontbijt op de kamers of in de inrichting

. 

342

5363 

. 

De {xe "Terbeschikkingstelling rijtuigen"}terbeschikkingstelling van plaats om te {xe "Kamperen 
(terbeschikkingstelling plaats kamperen (btw))"}kamperen343

5364 

. 

Het verschaffen van spijzen en drank in {xe "Restaurant (btw)"}restaurants en {xe "Café  
sten)"}cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse. 
– Het verschaffen van spijzen en dranken die door de klant worden meegenomen, is een levering van goederen en geen 

dienst344

– Terbeschikkingstelling van een zaal
. Dit onderscheid is belangrijk om het toepasselijke tarief te bepalen. 

345

– Het verschaffen van maaltijden door een logementhouder
. 

346

– Vroeger werd het verschaffen van spijzen en dranken door een automaat als een dienst beschouwd, wanneer de automaten 
zijn opgesteld in ruimten die voor het gebruik ter plaatse zijn ingericht (zoals cafés, kantines, e.d.)

. 

347. Om de vele discussies 
in de praktijk te vermijden, onder meer in het licht van evoluties in de Europese rechtspraak348, heeft de minister van Fi-
nanciën beslist dat de verkoop van dranken en eetwaren via automaten steeds als de levering van goederen moet worden 
beschouwd, waarop desgevallend het verlaagd tarief van 6 % van toepassing is349

– Het onderscheid tussen een dienstverrichting en een levering van goederen is niet altijd voor de hand liggend
. 

350

                                                                                                                                                                     
339Besliss. nr. ET 84.364, 29 september 1995, BTW Rev., afl. 122, 493; Rb. Brussel 26 april 2002, FJF, No. 2003/85, Fisc.Koer. 2002, 541. 

. Dit is het 
geval voor restaurantverrichtingen die in Duitsland werden behandeld als een levering van goederen. Het Hof van Justitie 
heeft overwogen dat de restaurantverrichting wordt gekenmerkt door een reeks van elementen en handelingen waarvan de 
levering van voedsel niet meer dan een onderdeel is en waarin het diensten-aspect ruimschoots de overhand heeft: de leve-
ring van bereide maaltijden en dranken voor onmiddellijke consumptie is het resultaat van een serie diensten, gaande van 
het bereiden van de maaltijd tot de afgifte aan de toog. Deze handeling gaat gepaard met de terbeschikkingstelling van een 
infrastructuur bestaande uit een restauratiezaal met toebehoren (vestiaire, enz.), meubelen en vaatwerk. In voorliggend ge-
val dekken de kelners de tafel, geven zij raad aan de klanten, bedienen zij aan tafel en ruimen zij af. Bijgevolg meent het 

 
340Aanschr. nr. 4, 12 januari 1973; Vr. nr. 395 LECLERCQ 5 oktober 1984, Vr. & Antw . Kamer 1984-1985, nr. 6, 565, BTW Rev., afl. 638, 653; 

Rb. Bergen 3 maart 1993, FJF, No. 93/225, 474. Zie ook Vr. nr. 768 FOURNAUX 2 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 083, 
14248-14250. 

 
341Aanschr. nr. 17, 8 augustus 1994; Vr. nr. 768 FOURNAUX 2 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 083, 14248-14250. 
 
342Kamercommissieverslag, CRIV 50, COM 559, 21, Mond.Vr. nr. 5285 GRAUWELS 23 oktober 2001, BTW-percentages 2002, afl. 390, 10-11; 

Vr. nr. 770 FOURNAUX 2 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 086, 14992-14993. 
 
343Voor de regels toepasselijk op de terbeschikkingstelling door de Overheid van een kampeerterrein, zie Vr. nr. 713 ARENS 1 april 2005, Vr. & 

Antw. Kamer 2004-2005, nr. 85, 14738. 
 
344BTW Rev. 1983, afl. 58, 281, nr. 802; BTW Rev. 1973, afl. 13, nr. 421-423. 
 
345Aanschr. nr. 4, 12 januari 1973, nrs. 38 tot 41; Vr. nr. 770 FOURNAUX 2 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 086, 14992-14993. 
 
346Vr. nr. 600 GERKENS 18 januari 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 65, 10480, 14 februari 2005. 
 
347Besliss. nr. ET 92.435, 12 februari 1999, BTW Rev., afl. 142, 490. 
 
348HvJ 10 maart 2011, zaak C-497/09, Manfred Bog, FJF, No. 2012/187. 
 
349Vr. nr. 563 WOUTERS 31 augustus 2012, Vr. & Antw. 2011-2012, afl. 83, 311. 
 
350Art. 6 uitvoeringsverord. 
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Hof dat restaurantverrichtingen dienstverrichtingen zijn. Dit is echter anders, wanneer de verrichting betrekking heeft op 
afhaalmaaltijden en niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse in een passend kader moeten veraangena-
men351. Er is sprake van een levering van goederen wanneer de diensten waarmee de levering van de eetwaren gepaard 
gaat, niet overheersen352

5366 

. 

De toekenning van het {xe "Recht op toegang"}recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of 
vermaak, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken. 

5367 
De {xe "Bank- en financiële verrichtingen"}bank- en de financiële verrichtingen. 

5368 
De verrichtingen van radio- en televisiedistributiebedrijven en van {xe "Telecommunicatiedienst"}te-
lecommunicatiebedrijven353

Onder ‘telecommunicatie’ verstaat men de diensten van transmissie, verzenden, ontvangen van signalen, geschriften, beelden of 
boodschappen van die aard dat ze kunnen worden verstuurd via kabel en optische of elektromagnetische systemen. In het 
bijzonder worden bedoeld, de distributie van televisieprogramma’s via kabel, satelliet, de levering van netwerken of infrastruc-
turen zoals kabels, satellieten met telecommunicatiedoeleinden, net als de toegang tot internet en tot het elektronisch postnet-
werk. Dit omvat eveneens het verkopen van telefoonkaarten door de aanbieder van telecommunatiediensten aan de distribu-
teur/handelaar die dergelijke kaarten in eigen naam en voor eigen rekening doorverkoopt

. 

354

Per 1 juni 1997 werd het op Europees niveau overeengekomen voorstel van definitie, als volgt geïmplementeerd in de Belgische 
btw-wetgeving: “Als telecommunicatiediensten worden beschouwd diensten die betrekking hebben op de transmissie, uitzen-
ding of ontvangst van signalen, tekst, beelden en geluiden of informatie van allerlei aard, via draad, radiogolven, optische of 
andere elektromagnetische systemen, daaronder begrepen de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van 
capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst”

. 

355

Het bieden van toegang tot wereldwijde informatienetten zoals internet, werd niet expliciet opgenomen in voormelde definitie, 
doch algemeen werd aangenomen dat deze diensten onder de noemer ‘telecommunicatiediensten’ vielen. Teneinde elke discus-
sie over het al dan niet inbegrepen zijn van betreffende diensten te vermijden, werd voormelde definitie met ingang van 
1 januari 2000 als volgt aangevuld

. 

356

5369 

: “Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder telecommunicatiediensten mede 
verstaan, het bieden van toegang tot wereldwijde informatienetten”. 

De toekenning van het recht van toegang tot {xe "Tol"}verkeerswegen en tot de erbij horende kunst-
werken, alsmede de toekenning van het recht ervan gebruik te maken. 

5369,30 
De {xe "Langs elektronische weg verrichte diensten"}langs elektronische weg verrichte diensten: {xe 
"Dienst (elektronisch)"}inzonderheid worden bedoeld, de langs elektronische weg verrichte diensten 
die het leveren en onderbrengen van computersites tot voorwerp hebben, het onderhoud op afstand 
                                                           
351HvJ 2 mei 1996, zaak C-231/94, Faaborg-Gelting Linien, Jur.HvJ 1996, I-2395; Gent 8 november 2001, Fiscoloog 2002, afl. 832, 11. 
 
352HvJ 10 maart 2011, zaak C-497/09, Manfred Bog, FJF, No. 2012/187. 
 
353Art. 7 uitvoeringsverord. 
 
354HvJ 3 mei 2012, zaak C-520/10, Lebara Ltd, Pb.C. 16 juni 2012; merk op dat deze zaak betrekking had op telefoonkaarten die voor één enkel 

doel zijn bestemd, met name internationale telefoonoproepen. De situatie is anders m.b.t. telefoonkaarten die voor meerdere doel-
einden kunnen worden aangewend, zoals het verschaffen van informatie (beurskoersen, weersvoorspellingen, uurregelingen van het 
openbaar vervoer, enz.), het deelnemen aan spelen of wedstrijden, het verzamelen van fondsen voor liefdadigheidsinstellingen, het 
laden van logo’s, beltonen of muziek, het voeren van gesprekken van diverse aard, enz. Hiervoor wordt in een afzonderlijke circulaire 
in een bijzondere btw-regel voorzien waarbij er slechts btw-heffing is op het ogenblik van het gebruik van de kaarten. Zie Circ. nr. 
AOIF 41/2004 (ET 103.375), 20 december 2004. 

 
355KB van 27 mei 1997, BS 31 mei 1997. Voor een studie van het btw-regime toepasselijk op betaalkaarten. Zie Omzendbrief AFER 41/2004, 

20 december 2004; Besliss. nr. ET 108.690, 11 januari 2005; Besliss. nr. ET 108.686, 19 januari 2005. 
 
356KB 28 december 1999, BS 31 december 1999, 50506. 
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van programma’s en uitrustingen, de levering van software en de bijwerking ervan, de levering van 
beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken, de levering 
van muziek of films, van spelen met inbegrip van kans- of gokspelen, en van uitzendingen of manifes-
taties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport, wetenschappen of ontspanning en de levering 
van onderwijs op afstand357

5369,50 
art. 18 § 1 en § 2 lid 1 WBTW 

. 

Krachtens artikel 18, § 2, lid 1 WBTW wordt als een dienst beschouwd: de uitvoering van een in 
artikel 18, § 1 WBTW bedoelde handeling ingevolge een vordering door of namens de overheid en, 
meer algemeen, ingevolge een wet, een decreet, een ordonnantie, een besluit of een administratieve 
verordening. Bijvoorbeeld: de prestaties van gerechtelijke deskundigen belast met een gerechtelijke 
opdracht, de technische controle van autovoertuigen. 
Als een dienst wordt, voor het geheel, bovendien beschouwd, de uitvoering door een reisbureau van 
prestaties die deel uitmaken van of horen bij een reis beoogd in artikel 1, § 7, lid 1, 1° WBTW en die 
dit reisbureau aan de reiziger levert358

Afdeling III. 

. 

Beperking van het begrip ‘{xe "Dienst (btw-algemeen)"}dienst’ 

5370 
art. 18 § 3 WBTW 
Als ‘diensten’ worden niet beschouwd, de dienstverrichtingen die worden verricht bij de overdracht 
van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, bij wege van inbreng in een vennoot-
schap of anderszins, onder de voorwaarden van artikel 11 WBTW (art. 18 § 3 WBTW). 

Een vaste inrichting die geen eigen rechtspersoon is ten opzichte van de vennootschap waarvan zij 
deel uitmaakt en waaraan de vennootschap diensten levert, vormt met deze vennootschap een enige 
belastingplichtige. Bijgevolg vallen deze diensten buiten de werkingssfeer van de btw en worden ze 
niet als diensten in de zin van de btw beschouwd359

Afdeling IV. 

. 

Gelijkstelling met het verrichten van {xe "Dienst (btw-algemeen)"}diensten 

5371 
Bepaalde handelingen die niet moeten worden beschouwd als dienstverrichtingen, zijn toch gelijkge-
steld met dienstverrichtingen en alsdusdanig onderworpen aan de btw. 

                                                           
357Richtlijn nr. 2002/38/EG, 7 mei 2002, Pb.L. 15 mei 2002, afl. 128, 41; Aanschr. nr. 9, 12 augustus 2003, 6-14 en I. MASSIN, “Nieuwe BTW-

regeling inzake e-commerce: vanaf 1 juli 2003”, Fiscoloog 2003, afl. 887, 5-7; S. KIRSCH en D. STAS, “La TVA et le commerce élec-
tronique – en route vers le système définitif?”, RGF 2009, afl. 4, 2-10. 

 
358KB 28 december 1999, BS 31 december 1999. 
 
359HvJ 23 maart 2006, zaak C-210/4, FCE Bank plc, AFT 2006, afl. 6, 19; Rb. Brussel 22 september 2009, rolnr. 08/1250/A, Fisc.Koer. 2009, 

681. 
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§ 1. GEBRUIK VAN EEN {XE "BEDRIJFSGOED"}BEDRIJFSGOED 

5372 
art. 19 § 1 WBTW 

Het artikel 19, § 1 WBTW werd in het licht van de aanpassing van artikel 45, § 1quinquies WBTW 
gewijzigd. 

Met een dienst onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld het gratis en privématig gebruiken van een 
bedrijfsgoed dat de aftrekbeperking van artikel 45, § 1quinquies WBTW niet heeft ondergaan voor 
zover voor dat goed recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van btw is ontstaan. 

De aanpassing van artikel 19, § 1 WBTW ging gepaard met de invoeging van artikel 45, § 1quinquies 
WBTW met ingang van 1 januari 2011. De nieuwe wetgeving is de omzetting van een Europese richt-
lijn, ingegeven om Europese rechtspraak te counteren en in het bijzonder de draagwijdte van het be-
kende {xe "Seeling (HvJ)"}Seeling-arrest360, en is van toepassing op de btw die opeisbaar is geworden 
na 31 december 2010. Het zogenaamde Seeling-mechanisme ten aanzien van gemengd gebruikte 
(onroerende) goederen hield in dat de belastingplichtige (met inbegrip van de vennootschappen361

Sinds 1 januari 2011 wordt het gratis privégebruik van zowel roerende als onroerende bedrijfsgoede-
ren (opnieuw) door deze bepaling geviseerd, tenzij de btw over het bedrijfsgoed van in het begin werd 
beperkt in functie van de werkelijke verhouding privé/professioneel op grond van artikel 45, 
§ 1quinquies WBTW. Het artikel is niet van toepassing ten aanzien van gehuurde goederen

) 
alle btw onmiddellijk in aftrek kon brengen terwijl hij er slechts toe gehouden was om een jaarlijkse 
correctie te doen. De belastingplichtige kon aldus een belangrijk cash-flow-voordeel realiseren. 

362

Dit betekent dat het nieuwe artikel 19, § 1 WBTW enkel nog van toepassing is wanneer een bedrijfs-
middel van in het begin niet privématig werd gebruikt (bv. bestelwagen die uitzonderlijk door een 
zaakvoerder in het weekend werd gebruikt voor een private verhuis). Voor de bepaling van het private 
gebruik en dus de verschuldigde btw verlaat de fiscus bovendien de mogelijkheid om zich te baseren 
op de forfaitaire waardering zoals die in de inkomstenbelasting voor voordelen van alle aard be-
staat

. 

363. In ieder geval moet worden uitgegaan van het werkelijke gebruik en de daarmee gepaard 
gaande gedane uitgaven364. Een forfaitaire waardering is enkel toegelaten voor zover deze waardering 
op proportionele wijze rekening houdt met de daadwerkelijke omvang van dat gebruik365

De nieuwe artikelen 19, § 1 WBTW en 45, § 1quinquies WBTW werden uitvoerig becommentarieerd 
door een administratieve beslissing van 20 oktober 2011

. 

366

                                                           
360HvJ 8 mei 2003, zaak C-269/00, Wolfgang Seeling, FJF, No. 2003/217, AFT 2004, afl. 2, 75. 

. Deze beslissing zet de principes uiteen 
inzake uitoefening van btw-aftrek t.a.v. bedrijfswagens en andere gemengd gebruikte goederen en 

 
361HvJ 29 maart 2012, C-436/10, BLM nv, FJF, No. 2012/248. De fiscus argumenteerde voorheen dat de Seeling-principes enkel van toepas-

sing waren ten aanzien van natuurlijke personen (zie o.a. Circ. nr. AOIF 5/2005 (ET 108.691), 31 januari 2005). 
 
362Art. 7 lid 2 2° KB nr. 3. 
 
363Besliss. nr. ET 112.791, 12 juli 2007. 
 
364Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011. 
 
365HvJ 16 februari 2012, zaak C-594/10, T.G. van Laarhoven, Pb.C. 31 maart 2012, afl. 98, 8. 
 
366Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011. 
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diensten. De beslissing werd herhaalde malen aangepast, waarbij voor de berekening van de btw-
aftrek werd voorzien in forfaitaire methodes367

Het is verboden om het {xe "Privégebruik bedrijfsgoed"}privégebruik van een bedrijfsgoed te belasten wanneer er voor dit goed 
geen recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van btw is ontstaan

. 

368. Het privégebruik van een goed is slechts bij wijze van 
uitzondering belastbaar, zodat het begrip ‘gebruik van een goed’ restrictief moet worden uitgelegd en slechts het gebruik van 
het goed zelf omvat. Bijgevolg vallen de diensten die worden verricht door derden voor het onderhoud of het gebruik van het 
goed zonder de voorbelasting hierover te kunnen aftrekken, niet onder deze bepaling369

Een werkgever die kosteloos en zonder concrete band met de arbeidsprestatie of het salaris, het vervoer van zijn werknemers van 
hun woning tot op hun plaats van tewerkstelling verzorgt, verricht geen dienst onder bezwarende titel. Deze handeling voorziet in 
privédoeleinden van de werknemers en wordt dus normaal belast als een onttrekking. Deze handeling wordt echter niet belast 
wanneer de behoeften van de onderneming, gelet op een aantal bijzondere omstandigheden, zoals de moeilijkheid om andere 
geschikte vervoermiddelen te gebruiken en het veranderen van de plaats van tewerkstelling, eisen dat het vervoer van de werk-
nemers door de werkgever wordt verzorgd. In die omstandigheden worden zulke diensten niet voor andere dan bedrijfsdoelein-
den verricht

. 

370

De administratie aanvaardt dat geen belasting wordt ingevorderd indien de prijs van het goed of – bij ontstentenis van een prijs 
– de normale waarde ervan, per in de handel gebruikelijke eenheid, lager is dan 250,00 EUR

. 

371

Als een hotelexploitant gratis een hotelkamer van zijn hotel ter beschikking stelt van een personeelslid, is de btw verschul-
digd

. 

372

art. 26 lid 2 btw-richtlijn 

. 

Overeenkomstig artikel 26, lid 2 btw-richtlijn kunnen lidstaten ervan afzien om een bepaalde verrichting of een bepaald gebruik 
gelijk te stellen met een dienst verricht onder bezwarende titel. Deze bepaling machtigt de lidstaten evenwel geenszins om 
belastbare feiten in hun wetgeving op te nemen die in artikel 26, lid 1 btw-richtlijn niet worden genoemd373

Die gelijkstelling heeft niet tot doel een regel vast te stellen volgens dewelke handelingen die buiten de werkingssfeer van de 
btw vallen, kunnen geacht worden te zijn verricht voor andere dan bedrijfsdoeleinden. Bijgevolg is die gelijkstelling niet toe-
passelijk op het gebruik van goederen en diensten die voor de onderneming worden bestemd voor het verrichten van andere 
handelingen dan belaste handelingen van de belastingplichtige, en is de btw die verschuldigd is over de aanschaf van die goede-
ren en diensten voor zover het dergelijke handelingen betreft, niet aftrekbaar

. 

374

§ 2. {XE "WERK IN ONROERENDE STAAT"}WERK IN ONROERENDE STAAT VOOR EIGEN DOELEINDEN 

. 

5373 
art. 19 § 2 lid 1 1° WBTW 

                                                           
367Persbericht van 4 november 2011, www.fisconet.be; X, “ Btw  en voordelen van alle aard: nieuwe beslissing opgeschort” , Fisc.Act. 2011, afl. 

39, 10; Besliss. nr. ET 119.650/2, 23 december 2011; Besliss. nr. ET 119.650/3, 11 december 2012; Besliss. nr. ET 119.650/4, 
9 september 2013. 

 
368HvJ 27 juni 1989, zaak C-50/88, Kühne, Jur.HvJ 1989, I-1925, FJF, No. 90/26. 
 
369HvJ 25 mei 1993, zaak C-193/91, Mohsche, Jur.HvJ 1993, I-2615, FJF, No. 93/182, BTW Rev. 1994, afl. 108, 454. 
 
370HvJ 16 oktober 1997, zaak C-258/95, Julius Filibeck Söhne, Jur.HvJ 1997, I-5577, conclusies adv.-gen. P. Léger. 
 
371Aanschr. 4/1996, BTW Rev., afl. 121, 415. Zie ook P. VANDENDRIESSCHE, “ Voordelen van alle aard: Wat met de BTW?” , AFT 1996, 20. 
 
372Vr. nr. 686 NYSSENS 25 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-25, 1184. 
 
373HvJ 11 september 2003, zaak C-155/01, Cookies World, RGF 2004, afl. 1, 24. 
 
374HvJ 12 februari 2009, zaak C-515/07, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, TFR 2009, afl. 361, 435. 
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Krachtens artikel 19, § 2, lid 1, 1° WBTW wordt met een dienst verricht onder bezwarende titel ge-
lijkgesteld, de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat375

1. voor de doeleinden van zijn economische activiteit, met uitzondering van: 
: 

a. werk dat bestaat in de oprichting van een gebouw door een belastingplichtige, als bedoeld in 
artikel 12, § 2 WBTW; 

b. herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk, indien dergelijk werk een volledig recht op aftrek 
van de btw zou doen ontstaan, mocht het door een andere belastingplichtige zijn verricht; 

2. voor zijn {xe "Privédoeleinden (werken onroerende staat)"}privédoeleinden of deze van zijn per-
soneel, en – meer algemeen – om niet of voor andere doeleinden dan deze van zijn economische 
activiteit. 

art. 19 § 2 lid 2 WBTW 

Voor de toepassing van het WBTW wordt verstaan onder ‘werk in onroerende staat’: het bouwen, het verbouwen, het afwerken, 
het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend 
goed, alsmede de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan 
een onroerend goed, dat het onroerend uit zijn aard wordt (art. 19 § 2 lid 2 WBTW). Ter zake de interpretatie van het begrip 
onroerend goed uit zijn aard376. Bij wijze van vereenvoudiging aanvaardt de Belgische administratie dat de btw niet verschul-
digd is over herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk uitgevoerd door het personeel van een publiekrechtelijke instelling ten 
behoeve van die instelling zelf. Dit maakt tot op vandaag echter voorwerp uit van een administratief onderzoek en het valt dan 
ook niet uit te sluiten dat deze administratieve tolerantie voor de toekomst zal komen te vervallen377

In verband met problemen met betrekking tot het gelijktijdig of gedeeltelijk bestemmen van dergelijk werk voor een economi-
sche activiteit: zie C. AMAND, “Avantages en nature et T.V.A. Déductions, régularisations, livraisons et prestations de services 
à soi-même”, RGF 1997, 123-145. 

. 

Afdeling V. 
Uitbreiding van het begrip ‘{xe "Dienst (btw-algemeen)"}dienst’ 

§ 1. {XE "COMMISSIONAIR"}COMMISSIONAIRS EN DAARMEE GELIJKGESTELDE {XE 
"TUSSENPERSOON"}TUSSENPERSONEN 

5375 
art. 20 § 1 WBTW 
Gelijklopend met artikel 13 WBTW bepaalt artikel 20, § 1 WBTW dat – onder voorbehoud van de 
regeling voor reisbureaus – de commissionairs van artikel 13, § 1 WBTW en de daarmee gelijkgestel-
de tussenpersonen van artikel 13, § 2 WBTW die tussenkomst verlenen bij dienstverrichtingen als 
bedoeld in artikel 18 WBTW, geacht worden die diensten zelf te hebben ontvangen en zelf te hebben 
verstrekt378

Volgens de btw-administratie wordt de huurder die de door hem gedane kosten, geheel of gedeeltelijk, in de ene of andere 
vorm, terugbetaald krijgt van de eigenaar, geacht – bij toepassing van het commissionairsprincipe vervat in artikel 20, § 1 
WBTW – aan die eigenaar een dienst te hebben verstrekt in de mate waarin de gedane werken door deze laatste worden ver-
goed

. 

379

                                                           
375Zie Cass. 12 december 2003, FJF, No. 2004/83, RGF 2004, 27, noot V. SEPULCHRE, TFR 2004, afl. 262, 543, noot F. VANBIERVLIET. 

. 

 
376Gent 10 mei 2000, Fisc.Koer. 2000, 370, noot A. KIEKENS; Vr. nr. 416 SCHOOFS 3 juli 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 48, 5709. 
 
377Vr. nr. 233 BROTCORNE 20 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 023, 44. 
 
378J. VAN MOORSEL, “ Doorfacturatie van kosten in groepsverband: wat met de commissionairsfictie inzake dienstprestaties?” , in X (ed.), 

Fiscaal Praktijkboek – Indirecte Belastingen 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2002, 113-151. Zie ook Gent 27 januari 2004, FJF, No. 
2004/233. 

 
379Besliss. nr. ET 9284, 27 januari 1972, BTW Rev., afl. 6, 215; Vr. nr. 31 BODE 28 november 1974, Vr. & Antw. Kamer 1973-1974, nr. 7, 

BTW Rev., afl. 15, 234. 
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Wanneer de verhuurder een bedrag terugbetaalt aan de huurder als vergoeding voor de door deze laatste uitgevoerde en betaalde 
verbouwingswerken, wordt de huurder geacht aan de eigenaar van het gebouw een dienst te hebben verstrekt380

Het Hof van Cassatie heeft dit standpunt van de btw-administratie echter genuanceerd. Het commissionairsbeginsel geldt niet 
indien een huurder werken heeft laten uitvoeren om zijn activiteiten uit te kunnen oefenen in het gebouw

. 

381

§ 2. BIJZONDERE REGELING VOOR {XE "REISBUREAU (BTW)"}REISBUREAUS 

. 

5376 
Een bijzondere regeling geldt voor reisbureaus (of organisatoren van toeristische rondreizen) die aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 
– ten aanzien van de klant in eigen naam handelen; 
– voor het organiseren van de reis leveringen en diensten van andere belastingplichtigen gebruiken. 

De bijzondere regeling vertoont de volgende kenmerken: 
– de door het reisbureau verrichte handelingen worden beschouwd als een enige prestatie van het 

bureau aan de reiziger; 
– de plaats van die enige prestatie is de lidstaat waarin de zetel van de economische activiteit van het 

reisbureau is gevestigd of een vaste inrichting van waaruit het de dienst verstrekt. In tegenstelling 
tot de in onze buurlanden geldende regeling belast België reizen die buiten de Gemeenschap wor-
den gemaakt; 

– de maatstaf van heffing, btw exclusief, van deze dienst wordt gevormd door de marge van het 
reisbureau, met name het verschil tussen de totaal door de reiziger te betalen prijs (btw exclusief) 
en de werkelijke door het reisbureau gedragen kostprijs van de leveringen en diensten door andere 
belastingplichtigen, voor zover die handelingen rechtstreeks aan de reiziger ten goede komen. De 
Belgische regeling vertoont het bijzondere kenmerk dat KB nr. 35 in forfaitaire maatstaven van 
heffing (6 %, 8 %, 13 % of 18 % van de prijs, naargelang van het geval) voorziet382

art. 1 § 7 lid 1 1° WTBW 

. 

                                                                                                                                                                     
 
380Rb. Gent 23 november 2000, TFR 2001, afl.197, 260-266, noot L. AGACHE. 
 
381Cass. 15 maart 2013, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 13/0165. 
 
382KB van 28 december 1999, BS 31 december 1999, 50517. 
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Het begrip reis moet in deze context geïnterpreteerd worden zoals bepaald in artikel 1, § 7, lid 1, 1° 
WBTW. Daaronder valt niet de situatie van een reisbureau dat operakaartjes verkoopt los van een 
echte reisdienst. Deze verkoop van losse operakaartjes valt dan ook niet onder de bijzondere rege-
ling383. Hetzelfde geldt voor de vervoersonderneming die aan reisbureaus enkel personenvervoer per 
touringcar verleent en geen andere diensten als accommodatie, gids- of adviesactiviteiten aanbiedt384. 
De specifieke margeregeling voor reisbureaus is wel van toepassing op een hotelhouder die zijn gasten 
tegen betaling van een totaalprijs, naast logies, ook het vervoer tussen het hotel en bepaalde afgelegen 
verzamelpunten en een busexcursie tijdens het verblijf aanbiedt, en die vervoersdiensten van derden 
betrekt385

Voor commentaar, zie aanschrijving nr. 33/1978

. 
386

art. 1 § 7 lid 1 2° WTBW 

.  

{xe "Tussenpersoon"}Tot 31 december 1999 gold deze bijzondere regeling eveneens voor de ‘reisbu-
reaus’ die in de hoedanigheid van tussenpersoon bemiddelden bij de verkoop van reizen (bv. reizen 
verkopen voor binnenlandse of buitenlandse touroperators). Naar aanleiding van een klacht van een 
Belgisch reisbureau bij het Europees Parlement en de daaropvolgende ingebrekestelling door de Euro-
pese Commissie, heeft de Belgische wetgever per 1 januari 2000 de Belgische wetgeving aangepast 
aan de zesde richtlijn en het toepassingsgebied van de bijzondere regeling beperkt tot de reisbureaus 
sensu stricto (cf. art. 1 § 7 lid 1 2° WBTW387

Wanneer het bureau zelf met eigen middelen zijn diensten verricht, wordt het aangemerkt als een 
vervoerder, een hotelexploitant, enz. Deze diensten zijn aldus van rechtswege onderworpen aan de 
gewone regels die op elk van deze diensten van toepassing zijn. 

). 

Het reisbureau dat zich ertoe verbindt om, zonder enige andere dienst, personenvervoer per autocar uit 
te voeren, handelt uitsluitend als vervoerder – en dus niet in de hoedanigheid van reisbureau – zowel 
wanneer het aan deze verbintenis voldoet met eigen materieel en eigen chauffeur als wanneer een 
derde in feite deze prestatie verricht388

Op 8 februari 2002 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend tot wijzi-
ging van de zesde richtlijn in het kader van de bijzondere regeling voor reisbureaus

. 

389

Afdeling VI. 

. Men beoogt de 
vereenvoudiging, modernisering en grotere uniformiteit in de toepassing van de communautaire btw-
wetgeving voor reisbureaus. Men wil eveneens een einde maken aan de concurrentieverstoring die in 
het nadeel werkt van de in de EU gevestigde reisorganisatoren. 

                                                           
383HvJ 9 december 2010, zaak C-31/10, Minerva Kulturreisen GmbH, FJF, No. 2011/157. 
 
384HvJ 1 maart 2012, zaak C-220/11, Star Coaches s.r.o., Pb.C. 4 augustus 2012; HvJ 25 oktober 2012, zaak C-557/11, Maria Kozak, TFR 2013, 

afl. 433, 47. 
 
385HvJ 22 oktober 1998, zaak C-308/96 en C-94/97, The Howden Court Hotel, Jur.HvJ 1998, I-6229, concl. adv.-gen. P. LEGER, TFR 1999, 301, 

noot I. BOLLINGH. 
 
386Zie ook: Luik 3 november 2010, Act.fisc. 2011, afl. 35, 3-6.  
 
387KB van 28 december 1999, BS 31 december 1999, 50507-50518. 
 
388Vr. nr. 196 BROTCORNE 19 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 195-196. 
 
389Pb.C. 28 mei 2002, afl. 126 E, 390 en K. DEWILDE, K. EECKHOUT en C. BOONE, “ The European Commission’s Proposal to Simplify the 

European VAT Rules” , VAT Monitor 2003, 7-15. 
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{xe "Plaats van de dienst"}Plaats van de {xe "Dienst (btw-algemeen)"}dienst 

5377 
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§ 1. {XE "B2B-DIENSTEN"}{XE "B2C-DIENSTEN"}INLEIDING 

5378 
art. 21 § 2 en 3 en art. 21bis WBTW 

Om aan Belgische btw onderworpen te zijn, moet een dienst worden verricht in België. Dit is het 
geval als de plaats zich overeenkomstig artikel 21, § 2 en 3 en artikel 21bis WBTW in België bevindt. 

Het gaat om een van de meest complexe en belangrijke materies van de btw. Er bestaan een hele re-
sem van criteria die naar begrippen verwijzen die niet allemaal op een uniforme manier worden geïn-
terpreteerd door de lidstaten. Deze criteria leiden ertoe dat de belastingplichtigen gehouden zijn om de 
belasting te voldoen volgens niet-geharmoniseerde procedures (voor België, zie randnr. 5837 e.v.). De 
belastingplichtige gevestigd in België moet zeer oplettend zijn op de manier waarop de belasting moet 
worden voldaan als hij handelt met een belastingplichtige gevestigd in het buitenland. 
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Bedoeling van deze bepalingen is het vermijden, enerzijds van bevoegdheidsconflicten die tot dubbele 
belasting kunnen leiden en anderzijds van situaties die leiden tot het niet belasten van verrichtingen390

De regels betreffende de plaats van de dienst zijn sinds 1 januari 2010 ingrijpend gewijzigd. Voor een uiteenzetting van de oude 
regels, verwijzen we naar de vorige edities van het Handboek Fiscaal Recht. 

. 
In tegenstelling tot overeenkomsten tot vermijding van dubbele belasting, sluit de belastbaarheid in 
één land niet de belastbaarheid in een ander land uit en omgekeerd heeft de niet-belastbaarheid in één 
land niet noodzakelijk de belastbaarheid in een ander land tot gevolg. 

§ 2. DE REGELS BETREFFENDE DE PLAATS VAN DE DIENST 

1. Algemene regel 

5378,10 
art. 21 § 1 WTBW 

Sinds 1 januari 2010 geldt als {xe "Btw-pakket"}algemeen beginsel: de plaats van een dienst, verricht 
voor een als zodanig handelende belastingplichtige, zoals gedefinieerd door artikel 21, § 1 WBTW, is 
de plaats waar de belastingplichtige de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd. Worden 
deze diensten evenwel verricht voor een vaste inrichting van de belastingplichtige op een andere 
plaats dan die waar hij de zetel van zijn {xe "Economische activiteit"}economische activiteit heeft 
gevestigd, dan geldt als plaats van de dienst de plaats waar deze vaste inrichting zich bevindt. Bij 
gebreke aan een dergelijke zetel of {xe "Vaste inrichting"}vaste inrichting, geldt als plaats van de 
dienst de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de belastingplichtige die deze diensten af-
neemt (art. 21 § 2 WBTW). 
Artikel 21, § 1 WBTW bepaalt wat onder ‘belastingplichtige’ moet worden verstaan. Voortaan zullen zowel de gewone belas-
tingplichtigen als de vrijgestelde, gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen worden beoogd, voor zover de afnemer niet 
voor andere dan bedrijfsdoeleinden handelt. Het is daarbij niet relevant dat de diensten worden aangewend voor de niet-
belastbare sector van een gedeeltelijke belastingplichtige391. Zo zijn personen die door artikel 44 WBTW vrijgestelde activitei-
ten uitoefenen, eveneens afnemers die handelen voor de behoeften van hun onderneming392

Een niet-belastingplichtige rechtspersoon die een btw-nummer bezit om zijn intracommunautaire 
verwervingen aan te geven, wordt ook als een belastingplichtige beschouwd. 

. 

Meer algemeen kan een dienstverrichter ervan uitgaan dat zijn klant een belastingplichtige is indien 
hij een geldig btw-nummer meedeelt393

De bestemming van elke dienst moet uitsluitend worden beoordeeld op het ogenblik waarop deze 
dienst wordt verstrekt. Wanneer de aanwending van de dienst nadien wijzigt, blijft dit in beginsel 
zonder gevolgen voor de plaatsbepaling van bedoelde handeling

. 

394

                                                           
390HvJ 4 juli 1985, zaak C-168/84, Berkholz, Jur.HvJ 1985, I-2251. Een staat is vrij om het toepassingsgebied van haar fiscale wetgeving zelfs 

ruimer dan haar territoriale grenzen te bepalen, zolang zij geen inbreuk maakt op de bevoegdheid van de andere staten (HvJ 
23 januari 1986, zaak 283/84, Trans Tirreno Express, Jur.HvJ, I-231). 

. 

 
391HvJ 6 november 2008, zaak C-291/07, TRR, Pb.C. 20 december 2008, afl. 327, 4; Circ. nr. AFZ 19/2009, 22 december 2009, punt 8. 
 
392Vr. nr. 16 DE CLIPPELE 16 oktober 1990, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 307, BTW Rev., afl. 93, 64. 
 
393Vr. nr. 237 BROTCORNE 21 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 025, 6.  
 
394Vr. nr. 489 DE DONNEA 28 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 068, 103-105. 
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Voor de toepassing van de plaatsbepalingsregels wordt onder de zetel van de economische activiteit verstaan, de plaats waar de 
centrale bestuurstaken van het bedrijf worden uitgeoefend395. Met ‘vaste inrichting’ wordt een vaste vestiging bedoeld die zich 
op een andere plaats bevindt dan de zetel, zonder evenwel een van die zetel onderscheiden juridische entiteit te vormen en die 
permanent een geheel van technische en materiële middelen omvat die naargelang het geval toelaten vanuit die vestiging hande-
lingen te verrichten of diensten te ontvangen396

Wanneer een reisorganisator wiens zetel in Denemarken is gevestigd, via een als zijn agent optredende vennootschap in het 
Verenigd Koninkrijk diensten aan reizigers verleent, zijn die diensten in het VK aan de btw onderworpen, indien deze vennoot-
schap, die enkel als assistent van de organisator optreedt, over het personeel en de technische middelen beschikt die een vaste 
inrichting kenmerken

. 

397

Indien een belastingplichtige, afnemer van een dienst, beschikt over een vaste inrichting in een ander land dan het land waar hij 
de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd en de dienst wordt verricht voor deze vaste inrichting, dan is de plaats 
van bedoelde handeling de plaats waar deze vaste inrichting zich bevindt. Een vaste inrichting ten behoeve waarvan een dienst 
wordt verstrekt, is een inrichting die een voldoende graad van bestendigheid heeft en een aangepaste structuur in termen van 
menselijke en technische middelen om de verstrekte diensten te kunnen ontvangen en te verbruiken

. 

398. Een informatiekantoor 
dat normalerwijze geen personeel heeft dat gemachtigd is om de buitenlandse vennootschap ergens toe verbinden, wordt a priori 
wel als een vaste inrichting aanzien die diensten kan ontvangen399

De vaste inrichting moet de werkelijke verbruiker en begunstigde zijn van bedoelde diensten

. 

400

Als de dienst daarentegen uitsluitend ten behoeve van een welbepaalde vaste inrichting wordt ver-
strekt en duidelijk samenhangt met de werkzaamheid van deze inrichting, wordt afgeweken van de 
regel dat de dienst plaatsvindt in de lidstaat waar zich de zetel van de economische activiteit bevindt 
ten voordele van de lidstaat waar zich een vaste inrichting bevindt. 

. Als 
het een dienstverrichting betreft die juridisch noch materieel kan worden opgesplitst, zal die dienst 
plaats vinden daar waar de zetel van de economische activiteit van de afnemer is gevestigd, zelfs als 
men er kan van uitgaan dat de dienst eveneens wordt verricht ten behoeve van andere vaste inrichtin-
gen. 

Het feit dat het contract werd afgesloten met de vaste inrichting zelf of dat de bestelbon uitgaat van 
laatstgenoemde, dat de handeling wordt gefactureerd op naam en adres en onder het btw-
identificatienummer van bedoelde inrichting en dat de betaling wordt verricht vanaf een rekening op 
naam van deze inrichting moet in aanmerking worden genomen. Het is van belang dat de volledige 
afhandeling van de commerciële en financiële gegevens van de handeling daadwerkelijk gebeurt via 
de vaste inrichting. 

Het spreekt evenwel vanzelf dat de administratie van de lidstaat waar de vaste inrichting zich bevindt 
van een onderneming die in een ander land is gevestigd, de mogelijkheid heeft om door alle middelen 
van gemeen recht aan te tonen dat bedoelde inrichting de werkelijke afnemer is van de diensten die 
door de leverancier worden verstrekt, met andere woorden dat de dienst werkelijk werd verstrekt voor 
de doeleinden van deze inrichting, zelfs als bedoelde vaste inrichting juridisch gezien niet de afnemer 
is. Bedoelde dienstverrichting zal derhalve geacht worden plaats te vinden in de lidstaat waar de vaste 
inrichting zich bevindt. Deze vaste inrichting zal schuldenaar zijn van de btw, verschuldigd hetzij door 
                                                           
395Art. 10 uitvoeringsverord. 
 
396Art. 11 uitvoeringsverord.; Vr. nr. 382 DE CLIPPELE 20 januari 1993, Vr. & Antw . Kamer 1992-1993, 22 maart 1993, nr. 52, 4419, BTW Rev. 

1993, afl. 104, 588; HvJ 4 juli 1985, zaak 168/84, G. Berkholz, Jur.HvJ 1985, I-2251; L. AGACHE en T. VANHALLE, “ De vaste inrich-
ting inzake BTW: een eigen werkelijkheid?” , TFR 2000, afl. 191, 1011-1045. Voor een vergelijking tussen de begrippen vaste inrich-
ting in de directe belastingen en in de indirecte belastingen, zie o.m.: M.E. SCOPPIO, ” La notion d'établissement stable dans le ca-
dre international des impôts directs et indirects” , RGF 2005, afl. 2, 8-14.  

 
397HvJ 20 februari 1997, zaak C-260/95, DFDS A/S, Jur.HvJ 1997, I-1005, BTW Rev., afl. 130, 1025. 
 
398Art. 11 e.v. uitvoeringsverord. 
 
399Vr. nr. 237 BROTCORNE 21 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 025, 6.  
 
400Vr. nr. 237 BROTCORNE 21 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 025, 6.  
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de rechtstreekse toepassing van de regels inzake de verlegging van de heffing dan wel als hoofdelijke 
schuldenaar indien de goede trouw van de dienstverrichter gevestigd in bedoelde lidstaat niet in vraag 
wordt gesteld401

Diensten die bijkomstig zijn aan de hoofddienst, vallen onder de plaatsbepaling van de hoofdhande-
ling. Een dienst moet als bijkomstig aan een hoofddienst worden beschouwd, wanneer deze voor de 
afnemer geen doel op zich is, maar het middel om, onder voordeligere voorwaarden, de hoofddienst 
van de dienstverrichter te ontvangen

. 

402. De plaats van een complexe dienst, zijnde een dienst die uit 
verschillende handelingen bestaat, wordt echter vastgesteld volgens de algemene regel403

De principiële toepassing van de algemene regel impliceert dat er voor vele diensten niet langer dis-
cussie zal bestaan over de plaats van de dienst (cf. maakloonwerk, managementdiensten, afvalverwer-
king, intra-groepdiensten) en/of dat bepaalde optimalisaties wegvallen (bv. cross-border lease van 
wagens met Luxemburg). 

. 

art. 21bis WTBW 
De plaats van een dienst, verricht voor een niet-belastingplichtige (of voor een belastingplichtige die 
de diensten uitsluitend voor zijn privégebruik aanwendt) is de plaats waar de dienstverrichter de zetel 
van zijn economische activiteit heeft gevestigd. Worden deze diensten evenwel verricht vanuit een 
vaste inrichting van de dienstverrichter, op een andere plaats dan die waar hij de zetel van zijn econo-
mische activiteit heeft gevestigd, dan geldt als plaats van de dienst, de plaats waar deze vaste inrich-
ting zich bevindt. Bij gebreke aan een dergelijke zetel of vaste inrichting, geldt als plaats van de 
dienst, de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de dienstverrichter (art. 21bis WBTW). 
Een belastingplichtige die in België een vaste inrichting heeft wordt dienovereenkomstig aangemerkt als een niet in België geves-
tigde belastingplichtige als deze inrichting niet betrokken is bij de levering van de goederen of de diensten. 

Een dergelijke inrichting wordt geacht betrokken te zijn bij de levering van het goed of de dienst wanneer aan minstens één van 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
– het aan de handeling ten gronde liggende contract werd gesloten met de vaste inrichting; 
– de factuur met betrekking tot de handeling wordt uitgereikt door de vaste inrichting onder vermelding van haar coördinaten 

(benaming, adres en BE-btw-identificatienummer van de vaste inrichting); 
– de handeling en de eventuele bijkomende handelingen worden tot stand gebracht met rechtstreekse of onrechtstreekse 

materiële tussenkomst van de vaste inrichting, met andere woorden, de technische en/of menselijke middelen van de vaste 
inrichting worden ingezet bij het verrichten van de levering of de dienst. 

De terbeschikkingstelling van een vergaderzaal door een Belgische vaste inrichting aan collega's van de buitenlandse hoofdzetel 
om hier enkele vergaderingen te houden met Belgische klanten in het kader van diensten die vanuit het buitenland rechtstreeks 
aan laatstgenoemden worden aangeleverd, is een logistieke ondersteuning die normaliter van onbeduidend belang is bij de 
verdere uitvoering van de handeling. Vermits dergelijke tussenkomst doorgaans geen substantieel karakter heeft, wordt de vaste 
inrichting in principe niet geacht betrokken te zijn bij de handeling404

5378,12 

. 

Ondanks die nieuwe algemene regels, blijft een aantal bijzondere regels bestaan. Sommige bijzondere 
regels gelden zowel voor belastingplichtige als voor niet-belastingplichtige afnemers, andere enkel 
voor niet-belastingplichtige afnemers. Deze algemene criteria hebben geen voorrang op de bijzondere 

                                                           
401Vr. nr. 498 DE DONNEA 28 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 068, 105-108. 
 
402HvJ 25 februari 1999, zaak C-349/96, Card Protection Plan, Jur.HvJ 1999, I-937; H. LIEBMAN en D. ROUSSELLE, “ VAT treatment of compo-

site supplies” , International VAT Monitor 2006-2, 110-113. 
 
403HvJ 25 januari 2001, zaak C-429/97, Commissie/Frankrijk, Jur.HvJ 2001, I-637. Voor een praktische toepassing van de ter zake toepasselijke 

regels, zie o.m.: Vr. nr. 769 FOURNAUX 2 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 83, 14250. 
 
404Vr. nr. 117 DE DONNEA 17 december 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 103, 153-154. 
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plaatsbepalingsregels405. De bijzondere regels beogen een bijzondere regeling in te stellen voor dien-
sten waarvan de kost begrepen is in de prijs van de goederen406

Voor alle regels betreffende de plaats van de diensten geleverd door lasthebbers en makelaars verwij-
zen we naar de circulaire van 25 februari 2010

. 

407

2. Uitzonderingen die zowel gelden voor belastingplichtige als voor niet-belastingplichtige 
afnemers 

. 

a. De plaats van de dienst is de plaats waar het onroerend goed is gelegen 

5378,20 
art. 21 § 3 1° WTBW 

De plaats van de dienst is de plaats waar het {xe "Onroerend goed (btw)"}onroerend goed is gelegen, 
wanneer het gaat om een dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed (art. 21 § 3 1° en 
21bis § 2 1° WBTW). Zijn inzonderheid bedoeld het werk in onroerende staat, de diensten bedoeld in 
artikel 18, § 1, lid 2, 8° tot 10° of 15°, het verlenen van gebruiksrechten op een onroerend goed, de 
diensten van experts en makelaars in onroerende goederen of de diensten die erop gericht zijn de uit-
voering van bouwwerken voor te bereiden, te coördineren of er toezicht op te houden408

Hieronder vallen ook zonder onderscheid de opslagdiensten (cf. actieve of passieve opslag)

. 
409. Van zodra de opslagdienst een 

voldoende rechtstreeks verband houdt met een onroerend goed, is de dienst belastbaar in het land waar de opslagplaats is gele-
gen. Voor zover er voor deze diensten geen specifieke btw-vrijstelling geldt (bv. art. 41 WBTW), zal er Belgische btw ver-
schuldigd zijn voor het gebruik van de in België gelegen entrepots. Evenwel aanvaardt de fiscus tot nader order dat de actieve 
opslag onder de algemene plaatsbepalingsregel tussen belastingplichtigen valt410. Volgens het Hof van Justitie is er slechts 
sprake van een dienst die verband houdt met een onroerend goed wanneer de opslag de hoofddienst vormt en aan de afnemers 
een gebruiksrecht op een uitdrukkelijk bepaald onroerend goed of een gedeelte daarvan wordt verleend411

Notarisdiensten die betrekking hebben op de overdracht van een onroerend goed, worden gesitueerd in het land waar het onroe-
rend goed is gelegen

. 

412

De overdracht van een visrecht in de vorm van een overdracht onder bezwarende titel van een visvergunning is een dienst die 
betrekking heeft op een onroerend goed

. 

413

In het geval dat een binnenhuisarchitect zowel diensten verleent ter voorbereiding of ter coördinatie van een werk in onroerende 
staat als andere diensten, moet de plaats van de dienst, volgens de administratie, steeds bepaald worden door toepassing van 
artikel 21, § 3, 1° WBTW

. 

414

                                                           
405HvJ 15 maart 2001, zaak C-108/00, Syndicat des producteurs indépendants, TFR 2001, afl. 202, 552-561, noot L. VANDENBERGHE. 

. 

 
406HvJ 26 september 1996, zaak C-327/94, Jürgen Dudda c. Finanzamt Bergisch Gladbach, Jur.HvJ 1996, I-4595. 
 
407Circ. nr. AOIF 16/2010 (ET 117.880), 25 februari 2010, I. MASSIN, “ BTW-pakket: circulaire ‘tussenpersonen’ gepubliceerd” , Fiscoloog 2010, 

afl. 1198, 4. 
 
408De opsomming in de wetsbepaling maakt dat KB nr. 5 overbodig en bijgevolg opgeheven wordt. 
 
409Vr. nr. 449 VAN DER MAELEN 4 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 080, 28-33; Circ. AOIF nr. 3/2010, 7 januari 2010, punt 71; zie 

evenwel Vr. nr. 486 VAN BIESEN 12 maart 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 105, 36-38. 
 
410Vr. nr. 486 VAN BIESEN 12 maart 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 105, 36-38. 
 
411HvJ 27 juni 2013, zaak C-155/12, RR Donnelley, Pb.C. 3 augustus 2013, 30-31. 
 
412Vr. nr. 5-5133 TOMMELEIN 5 januari 2012, Vr. & Antw. Senaat; Besliss. nr. ET 121.923, 3 april 2012. 
 
413HvJ 7 september 2006, zaak C-166/05, Heger Rudi GmbH, Pb.C. 28 oktober 2006, afl. 261, 6, TFR 2006, afl. 311, 943. 
 
414Besliss. nr. ET 111.100, 28 april 2006. 
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Men moet in het bijzondere opmerkzaam zijn voor het feit dat het begrip ‘dienst in verband met een onroerend goed’ niet in alle 
lidstaten eenvormig wordt geïnterpreteerd. 

De plaats van diensten die worden verricht door een vereniging waarvan de activiteit bestaat uit het organiseren van de ruil van 
rechten van gebruik in deeltijd van vakantiewoningen tussen haar leden, als tegenprestatie waarvoor deze vereniging van haar 
leden inschrijvingsgeld, jaarlijks lidmaatschapsgeld en een ruilvergoeding ontvangt, is de plaats waar het onroerend goed is 
gelegen met betrekking waartoe het betrokken lid het recht van gebruik in deeltijd houdt415

b. Plaats van de dienst is de plaats waar het personenvervoer wordt verricht  

. 

5378,22 
art. 21 § 3 2° WTBW 

De plaats van {xe "Personenvervoerdienst"}personenvervoerdiensten is de plaats waar het vervoer 
wordt verricht, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden (art. 21 § 3 2° WBTW). Voor de 
regels die van toepassing zijn op het {xe "Goederenvervoersdienst"}goederenvervoer en met het goe-
derenvervoer samenhangende diensten, verwijzen we naar de circulaire van 7 januari 2010416

Bij een all-indienst van internationaal personenvervoer, moet de totale tegenprestatie voor deze dienst met het oog op de vast-
stelling van het in elk van de betrokken lidstaten belastbare gedeelte van het vervoer, worden uitgesplitst naar verhouding van 
de aldaar afgelegde afstanden. De andere elementen, zoals de duur van de vervoerdienst, zijn niet beslissend

. 

417

c. Plaats van de dienst is de plaats waar de activiteit plaatsvindt 

. 

5378,24 
art. 21 § 3 3° WTBW 

Het verlenen van toegang en de met toegangverlening samenhangende diensten, die aan een belas-
tingplichtige afnemer worden verstrekt, met betrekking tot {xe "Culturele activiteiten (plaats dien-
sten)"}culturele, artistieke, {xe "Sport (plaats van de dienst)"}sportieve, wetenschappelijke, educatie-
ve, vermakelijkheids- en soortgelijke activiteiten, zoals {xe "Beurs"}beurzen en {xe "Tentoonstel-
ling"}tentoonstellingen, is onderworpen aan de btw van het land waar deze activiteiten materieel wor-
den verricht (art. 21 § 3 3° WBTW). Irrelevant daarbij is dat de belastingplichtige vooraf kan/moet 
inschrijven418. Sinds 1 januari 2011 zijn alle andere diensten in verband met voormelde activiteiten die 
aan belastingplichtige afnemers worden verricht, onderworpen aan de algemene plaatsbepalingsre-
gel419

Enkele toepassingen onder de oude regels: 

.  

De activiteit inzake de geluidstechnische begeleiding van artistieke evenementen vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de 
verwezenlijking van de artistieke of recreatieve hoofddienst en wordt, bijgevolg, geacht plaats te vinden op de plaats waar de 
hoofddienst materieel wordt verricht. Met het oog op een artistieke dienstverrichting wordt geen bijzonder artistiek niveau 
vereist. Diensten die soortgelijke activiteiten omvatten, vallen onder deze bepaling. Alle activiteiten, ongeacht door wie ze 
worden verricht, die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de verwezenlijking van deze activiteit, worden als samenhangende 
diensten beschouwd420. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor het ter beschikking stellen van een stand, tenzij de stand exclusief 
voor reclamedoeleinden wordt gebruikt421

                                                           
415HvJ 3 september 2009, zaak C-37/08, RCI Europe, Jur.HvJ 2009, I-7533. 

. 

 
416Circ. nr. ET 117.619 (AOIF 3/2010), 7 januari 2010. 
 
417HvJ 6 november 1997, zaak C-116/96, Reisebüro Binder, Jur.HvJ 1997, I-6103, concl. adv.-gen. A. La Pergola. 
 
418Circ. AFZ nr. 01/2011, 25 januari 2011. 
 
419Art. 21 § 3 3° WBTW gewijzigd door art. 7 wet 29 december 2010, BS 31 december 2010, ed. 4.  
 
420HvJ 26 september 1996, zaak C-327/94, Jürgen Dudda c. Finanzamt Bergisch Gladbach, Jur.HvJ 1996, I-4595; B. COOPMAN, “ Kunstenaars 

en BTW” , AFT 2002, afl. 11, 454. 
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De plaats van de dienst van de opleidingssessies voor het personeel is de plaats waar deze materieel worden verricht, ongeacht 
het intellectueel gebied van de opleiding422

De dienst die erin bestaat, het publiek de gelegenheid te geven om tegen betaling speelautomaten te gebruiken die staan opge-
steld in speelzalen op het grondgebied van een lidstaat, moet worden beschouwd als een vermakelijkheidsactiviteit of soortge-
lijke activiteit zodat de plaats van deze dienst de plaats is waar hij materieel wordt verricht

. 

423

Ook de diensten verricht door toeristische of reisgidsen worden hier bedoeld
. 

424. Wat er echter niet onder valt, zijn de door 
ingenieurs uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden ook al hebben deze diensten een belangrijk wetenschap-
pelijke component425

d. Plaats van catering- en restaurantdiensten is de plaats waar de dienst materieel wordt 
verricht 

. 

5378,26 
art. 21 § 3 4° WTBW 

De plaats van {xe "Restaurant (btw)"}restaurant- en {xe "Catering (btw)"}cateringdiensten, met uit-
zondering van die welke materieel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens 
het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer, is de plaats waar die diensten 
materieel worden verricht (art. 21 § 3 4° WBTW). 

e. Plaats van goederenvervoer 

5378,28 
art. 21 § 4 WBTW – KB nr. 57 

De plaats van een goederenvervoerdienst die krachtens artikel 21, § 2 WBTW in België is gelegen, 
wordt sinds 4 april 2010426

{xe "Invoer (btw-algemeen)"}Wanneer het intracommunautair goederenvervoer volgend op de invoer is verricht voor een als 
zodanig handelende Belgische belastingplichtige en een derde land doorkruist (bv. een goederenvervoer van België naar Italië 
via Zwitserland), vindt het gedeelte van het vervoer dat materieel in het derde land is verricht, niet plaats in België, maar wordt 
het gelokaliseerd buiten de Gemeenschap naar verhouding van de afgelegde afstanden

 en in afwijking van de normale plaatsbepalingsregel geacht buiten de Ge-
meenschap te zijn gelegen, wanneer het werkelijke gebruik of de werkelijke exploitatie buiten de 
Gemeenschap geschieden. 

427

f. De plaats van de dienst is de plaats van de terbeschikkingstelling van het vervoermiddel 

. 

5378,30 

De plaats van verhuur op korte termijn van een {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddel is de plaats waar 
dat vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger wordt gesteld, met name de plaats 
                                                                                                                                                                     
 
421HvJ 27 oktober 2011, zaak C-530/09, Inter-Mark Group, Btw-brief 2011, afl. 21, 1. 
 
422Vr. nr. 1214 NYSSENS 19 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-35, 1715. 
 
423HvJ 12 mei 2005, zaak C-452/03, RAL (Channel Islands) Ltd. c. Commissionners of Customs & Excise, Jur.HvJ 2005, I-3947. 
 
424Besliss. nr. ET 111.432, 28 augustus 2006. 
 
425HvJ 7 oktober 2010, zaak C-222/09, Kronospan Mielec sp. z o.o., FJF, No. 2011/95. 
 
426KB 57 17 maart 2010 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake 

belasting over toegevoegde waarde, BS 25 maart 2010. 
 
427Vr. nr. 580 BROTCORNE 14 april 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 106, 21-22; Fiscoloog 2010, afl. 1198, 4. 
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waar de belastingplichtige dan wel niet-belastingplichtige ontvanger het voertuig fysiek in bezit 
neemt. 

Onder ‘{xe "Verhuur op korte termijn"}verhuur op korte termijn’ wordt verstaan het ononderbroken 
bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste dertig dagen. Voor 
schepen wordt deze periode evenwel tot ten hoogste negentig dagen verlengd. 

Voor een ononderbroken bezit of gebruik moet worden nagegaan of het bedoelde vervoermiddel wer-
kelijk ter beschikking blijft van de huurder gedurende een ononderbroken periode. De in het contract 
bepaalde gebruiksduur vormt slechts een weerlegbaar vermoeden en de werkelijke duur van het onon-
derbroken bezit of gebruik kan worden aangetoond door alle middelen van het gemeen recht. Als twee 
(of meerdere) contracten met betrekking tot hetzelfde vervoermiddel elkaar opvolgen zonder of met 
een zeer korte onderbreking, zal de duur van het eerste contract (of van de eerste contracten) mee in 
rekening worden gebracht om te bepalen of het (de) daaropvolgende contract(en) van korte duur is 
(zijn) of niet. Dit is ook het geval bij een stilzwijgende verlenging van het oorspronkelijke contract428

Anderzijds zal de status van een contract van korte duur dat voorafgaat aan een contract dat, gelet op 
de voorafgaande contracten als langdurend wordt aangemerkt, niet retroactief ter discussie worden 
gesteld voor zover er geen enkele aanwijzing van misbruik is

. 

429

Als een contract van korte duur wordt verlengd waardoor de totale duur van het bezit of gebruik de 
periode van dertig dagen met enkele dagen overschrijdt, moet het contract van korte duur niet worden 
geherkwalificeerd voor zover bedoelde verlenging zou te wijten zijn aan omstandigheden buiten de 
wil van de partijen om (geval van overmacht)

. 

430

Ten slotte wordt bij opeenvolgende contracten van korte duur tussen dezelfde partijen maar met be-
trekking tot verschillende vervoermiddelen, elk contract afzonderlijk beschouwd, tenzij er sprake is 
van misbruik

. 

431

In de volgende gevallen is ter zake de verhuur van vervoermiddelen in volgende situaties de algemene regel van toepassing

. 
432

– Langdurende verhuur. 
: 

– Voor de verhuur van een personenauto zonder chauffeur: zie Aanschr. nr. 4 van 1980. 
– Een zeegaand zeiljacht is een vervoermiddel433

– Voor de toepassing van de btw worden containers niet meer als vervoermiddelen aangezien
. 

434

– Paletten zijn sinds augustus 1996 geen vervoermiddelen meer. 
. 

– Werfmachines zoals kranen, bulldozers, graafmachines of voertuigen voor uitzonderlijk vervoer, worden niet als vervoer-
middelen beschouwd. Hetzelfde geldt voor kranen die bevestigd zijn op schuiten of boten435

                                                           
428Vr. nr. 501 DE DONNEA 29 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 068, 108-109. 

. 

 
429Vr. nr. 501 DE DONNEA 29 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 068, 108-109. 
 
430Vr. nr. 501 DE DONNEA 29 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 068, 108-109. 
 
431Vr. nr. 501 DE DONNEA 29 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 068, 108-109. 
 
432HvJ 15 maart 1989, zaak C-51/88, Hamann, Jur.HvJ 1989, 767, FJF, No. 89/144. 
 
433HvJ 15 maart 1989, zaak C-51/88, Hamann, Jur.HvJ 1989, 767, FJF, No. 89/144. 
 
434Besliss. nr. ET 95.212, 1 december 1999, BTW Rev., afl. 151, 395; Vr. nr. 792 DE CLIPPELE 23 november 1993, Vr. & Antw. Kamer 1993-

1994, nr. 90, 8770-8771; Besliss. nr. ET 106.031, 30 juni 2004. 
 
435Vr. nr. 248 DE CLIPPELE 6 oktober 1992,Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 36, 2603. 
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g. De plaats van de dienst is de plaats van vertrek van het vervoer 

5378,40 
art. 21 § 3 6° WTBW 

De plaats van {xe "Restaurant (btw)"}restaurant- en {xe "Catering (btw)"}cateringdiensten die materi-
eel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap verrich-
te gedeelte van een passagiersvervoer, is de plaats van vertrek van het passagiersvervoer (art. 21 § 3 
6° WBTW). 

Derwijze worden de regels van de plaatsbepaling van bedoelde diensten in overeenstemming gebracht 
met de regels die reeds van toepassing waren inzake de levering van goederen aan boord van boven-
genoemde transportmiddelen, zodanig dat de regels van de plaatsbepaling dezelfde zijn, of het nu een 
levering van een goed betreft dan wel restaurant- of cateringdiensten, namelijk de plaats van vertrek 
van het passagiersvervoer436

3. Uitzonderingen die enkel gelden voor niet-belastingplichtige afnemers 

. 

a. De plaats van de dienst is de plaats van de materiële verrichting van de dienst 

5378,50 
art. 21bis § 2 3° WTBW 

De plaats van andere goederenvervoerdiensten voor {xe "Niet-belastingplichtigen (btw)"}niet-
belastingplichtigen dan het intracommunautaire vervoer van goederen is de plaats waar het vervoer 
plaatsvindt, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden (art. 21bis § 2 3° WBTW). 

art. 21bis § 2 6° b) en c) WTBW 

De plaats van de volgende voor niet-belastingplichtigen verrichte diensten is de plaats waar die dien-
sten materieel worden verricht: activiteiten die met vervoer samenhangen, zoals laden, lossen, intern 
vervoer en soortgelijke activiteiten en expertises en werkzaamheden met betrekking tot roerende li-
chamelijke zaken (art. 21bis § 2 6° b) en c) WBTW). 
Onder ‘{xe "Expertise"}expertise’ wordt verstaan, elke handeling ter beoordeling of ter bepaling van de waarde van een goed of 
een zaak. Dit begrip mag niet worden verward met studiewerkzaamheden, die gesitueerd zijn in een ruimer kader dan tot één 
welomschreven zaak. Het begrip ‘expertise’ staat voor het onderzoek van de fysieke toestand of de verificatie van de echtheid 
van een zaak, ter bepaling van de waarde ervan of ter evaluatie van te verrichten werkzaamheden of van de omvang van geleden 
schade.  

Een {xe "Dierenarts"}dierenarts daarentegen houdt zich in hoofdzaak bezig met een wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheid van dieren, de medische preventie, het stellen van diagnose en de geneeskundige verzorging van zieke dieren. 
Diensten van dierenartsen zijn geen ‘werkzaamheden die betrekking hebben op roerende lichamelijke zaken’ die begrepen 
moeten worden als louter fysieke ingrepen aan roerende lichamelijke zaken, die in beginsel wetenschappelijk noch intellectueel 
van aard zijn. De taken van de dierenarts bestaan hoofdzakelijk in de geneeskundige verzorging van dieren overeenkomstig de 
regels der wetenschap. De fysieke ingrepen die de dierenarts uitvoert, volstaan evenwel niet om deze verzorging als ‘werk-
zaamheden’ aan te merken437

                                                           
436Vr. nr. 519 BROTCORNE 15 juni 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 070, 31-33. 

. 

 
437HvJ 6 maart 1997, zaak C-167/95, Linthorst, Jur.HvJ 1997, I-1195. 
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{xe "Maakloonwerk"}Maakloonwerk wordt sinds 1 januari 1996 als een {xe "Materieel werk"}materieel werk beschouwd, dat 
onderworpen is aan de voormelde regels van de plaats van de dienst438

In verband met maakloonwerk dat door een particulier bij een verkoper-belastingplichtige in België wordt besteld, voor zover 
die zich niet belast, zelfs gedeeltelijk, met de herstelling, maar het goed verzendt naar het buitenland met het oog op de {xe 
"Herstelling (plaats van de dienst)"}herstelling ervan, is de plaats waar de verstrekte dienst materieel wordt verricht door die 
verkoper bijgevolg het buitenland. 

. 

Evenwel, voor tijdelijk uit de Gemeenschap uitgevoerde goederen die, na buiten de Gemeenschap een herstelling, bewerking, 
verwerking of aanpassing te hebben ondergaan, wederom worden ingevoerd, moeten de lidstaten overeenkomstig artikel 88 van 
richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde, maatregelen treffen teneinde te verzekeren dat de voor de verkregen goederen geldende behandeling met 
betrekking tot de btw dezelfde is als die welke op de betrokken goederen zou zijn toegepast indien voorgenoemde handelingen 
op hun grondgebied zouden zijn verricht. 

In België voorziet artikel 41, § 2, 4° KB nr. 7, genomen ter uitvoering van artikel 40, § 3 WBTW, daarom dat de dienst die de 
in België gevestigde belastingplichtige verkoper verstrekt aan zijn klant-opdrachtgever, moet worden aangemerkt als een werk 
dat materieel in België wordt verricht en aldus aan de Belgische btw is onderworpen. 

Indien de dienst materieel wordt verricht in een andere lidstaat van de EU, heeft de verkoper in principe de verplichting er zich 
te laten identificeren voor btw-doeleinden en de btw van die lidstaat in rekening te brengen aan zijn klant. 

De administratie neemt evenwel aan, bij wijze van vereenvoudigingsmaatregel en bij wijze van proef en naar analogie met het 
regime van toepassing wanneer de handeling materieel wordt verricht in een derde land, dat de plaats van materiële uitvoering 
van de dienst van de Belgische verkoper wordt geacht zich te bevinden op de plaats waar de dienstverrichting van zijn onder-
aannemer plaatsvindt (Circ. AOIF nr. 40/2007, 6 november 2007 punt 93). 

Aangezien de prestatie van die laatste overeenkomstig artikel 21, § 2 (nieuw) WBTW wordt geacht in België plaats te vinden 
(algemeen criterium van de plaats waar de ontvanger is gevestigd), betekent dit in de praktijk dat, in de relatie tussen de verko-
per-belastingplichtige en zijn klant-particulier, de dienst eveneens wordt geacht in België plaats te vinden en aldus eveneens aan 
de Belgische btw is onderworpen. 

Die administratieve tolerantie kan slechts van toepassing zijn op voorwaarde dat de fiscale autoriteiten van de betrokken andere 
lidstaat er zich niet tegen verzetten. Die tolerantie vormt voor het overige slechts een mogelijkheid. Niets belet bijgevolg dat de 
hoofdaannemer afziet van die vereenvoudigingsmaatregel439

b. De plaats van de dienst is de plaats van vertrek van het vervoer 

. 

5378,60 
art. 21bis § 2 4° WTBW 

{xe "Goederenvervoersdienst"}De plaats van de dienst is de plaats van het vertrek van het goederen-
vervoer wanneer het intracommunautair goederenvervoer betreft (art. 21bis § 2 4° WBTW). 
Het vervoer van gas, aardolie of enige andere vloeistof door een pijplijn is een vervoerdienst. 

Het vervoer van goederen is {xe "Intracommunautair goederenvervoer"}intracommunautair wanneer 
de plaats waar het vervoer werkelijk aanvangt en de plaats waar het werkelijk eindigt op het grondge-
bied van twee verschillende lidstaten gelegen zijn440

Voor het internationale vervoer moet men rekening houden met verschillende vrijstellingen (bv. art. 
41 § 1 4° WBTW).  

. 

                                                           
438G. DE WIT, “ Het BTW-regime inzake maakloonwerk en werkzaamheden i.v.m. roerende goederen” , AFT 1996, 403; Circ. nr. AOIF 40, 

6 november 2007; T. CHARON, “ Intracommunautair maakloonwerk” , in X (ed.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 1999-
2000, Diegem, Ced.Samsom, 1999, 195-227. 

 
439Vr. nr. 116 DE DONNEA 17 december 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 094, 352-353. 
 
440Circ. nr. 13, 13 juli 1993, nr. 172. 
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c. De plaats van de dienst voor langetermijnverhuur van vervoermiddelen 

5378,70 
art. 21bis § 2 7° WTBW 

Vanaf 1 januari 2013 wordt de langetermijnverhuur van vervoermiddelen in een B2C-situatie geloka-
liseerd daar waar de niet-belastingplichtige ontvanger is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke 
verblijfplaats heeft (art. 21bis § 2 7°bis WBTW). 

Hierop bestaat een afwijking voor de langetermijnverhuur van pleziervaartuigen. In een B2C-situatie 
wordt deze dienst gelokaliseerd op de plaats waar het vaartuig ter beschikking van de ontvanger wordt 
gesteld, op voorwaarde dat deze verhuur daadwerkelijk wordt verricht vanuit de zetel van de econo-
mische activiteit of een vaste inrichting, gevestigd op de plaats van de daadwerkelijke terbeschikking-
stelling van het goed aan de ontvanger (art. 21bis § 2 7°ter WBTW). 

d. De plaats van de langs elektronische weg verrichte diensten 

5378,72 
art. 21bis § 2 9° WTBW 

De plaats van {xe "Elektronische dienst"}langs elektronische weg verrichte diensten, verricht door een 
belastingplichtige die buiten de Gemeenschap is gevestigd, aan een niet-belastingplichtige binnen de 
EU, is de plaats waar de niet-belastingplichtige afnemer is gevestigd (art. 21bis § 2 9° WBTW). 

e. De plaats van intellectuele diensten 

5378,74 
art. 21bis § 2 10° WTBW 

De plaats van de zogenaamde {xe "Intellectuele diensten"}intellectuele diensten, is de plaats van de 
niet-belastingplichtige ontvanger, wanneer die buiten de Gemeenschap is gevestigd of aldaar zijn 
woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft (art. 21bis § 2 10° WBTW)441

Beoogd worden: 

. 

a. {xe "Octrooi (overdracht)"}de overdracht en het verlenen van auteursrechten, octrooien, licentie-
rechten, fabrieks- en handelsmerken en soortgelijke rechten; 

b. diensten op het gebied van de reclame442

 Het Hof van Justitie besliste dat het begrip ‘reclame’ noodzakelijkerwijs de verspreiding inhoudt van een boodschap om de 
consumenten in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van een product of dienst met het doel de verkoop ervan te 
doen toenemen. De verspreiding van deze boodschap vindt gewoonlijk plaats via het gesproken woord, geschriften en/of 
beelden, door de pers, de radio en/of televisie, maar kan ook geschieden door deels of zelfs uitsluitend gebruik te maken 
van andere middelen. Aldus kunnen de diensten van een reclamebureau in het kader van diverse manifestaties, zoals recrea-
tieve bijeenkomsten

; 

443, cocktailparty’s, de gratis levering van diensten of tegen een gereduceerd tarief, de kosteloze uitde-
ling van producten444, de organisatie van een persconferentie, van een recreatieve zitting of andere public relations 
events445, of de terbeschikkingstelling van ruimte voor reclameadvertentie446

                                                           
441Beheer van ondernemingen, BTW Rev. 1978, afl. 38; Besliss. nr. 670, 871; Marktstudies, BTW Rev. 1978, nr. 39; Besliss. nr. 687. 

, als reclamediensten worden aangemerkt. 

 
442Zie BTW Rev. 1979, nr. 41, Besliss. nr. 700, 524; B. THIRION, “ Dix ans de jurisprudence européenne” , RGF 2003, 23-28. 
 
443HvJ 17 november 1993, zaak C-68/92, Commissie/Frankrijk, Jur.HvJ 1993, I-5881, BTW Rev. 1994, afl. 109, 770; Gent 30 januari 2007, TGR-

TWVR 2008, afl. 5, 386. 
 
444HvJ 17 november 1993, zaak C-73/92, Commissie/Spanje, Jur.HvJ 1993 , I-5997, BTW Rev. 1994, afl. 109, 773. 
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c. intellectueel werk in het kader van hun geregelde werkzaamheden verricht door juridische of ande-
re adviseurs, accountants, ingenieurs, adviesbureaus en andere soortgelijke dienstverrichters als-
ook informatieverwerking en -verschaffing, met uitzondering van werk dat verband houdt met een 
onroerend goed. Dit omvat bijvoorbeeld diensten die bestaan in de uitvoering van onderzoeks- en 
ontwikkelingswerkzaamheden op het gebied van leefmilieu en technologie die worden verricht 
door een ingenieur447

 Het begrip ‘prestaties van adviseurs, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere 
soortgelijke dienstverrichters’ beoogt niet al de diensten verricht door wat de ‘vrije beroepen’ 
wordt genoemd. Aangezien deze bepaling van strikte toepassing is, omvat ze, bijvoorbeeld, niet de 
diensten van artsen en dierenartsen

. 

448

 De plaats van uitvoering van de diensten van een executeur wordt bepaald door de plaats waar de executeur zijn activiteit 
uitoefent. Gezien de aanzienlijke verscheidenheid aan taken die de executeur kan verrichten – variërend van het beheer van 
een vermogen en de eenvoudige verdeling van geldsommen of roerende of onroerende zaken, tot de bescherming van mo-
rele belangen – zijn de diensten van de executeur moeilijk onder een type te vatten. De taak van de executeur bestaat er 
immers in, uitvoering te geven aan de wil van de erflater, hetgeen beheersactiviteiten, rechtshandelingen en een hele waaier 
van feitelijke en juridische verrichtingen kan omvatten. De diensten van de executeur komen echter overwegend neer op 
een economische activiteit, daar in de meeste gevallen de executeur overgaat tot een waardering en verdeling van het ver-
mogen van de erflater ten gunste van de ontvangers van de diensten en soms – met name in het kader van het beheer van 
vermogensbestanddelen van minderjarige kinderen – de bescherming en belegging van dat vermogen. Ook al zijn economi-
sche overwegingen uiteraard niet vreemd aan het beroep van advocaat, zijn de door een advocaat verrichte diensten daaren-
tegen in de eerste plaats gericht op de rechtsbedeling. Beide diensten hebben dus niet hetzelfde oogmerk. In die omstandig-
heden kunnen de diensten van de executeur en die van een advocaat niet als gelijksoortig worden beschouwd

. 

449

 De diensten van een lid van een scheidsgerecht (arbiter) zijn geen intellectueel werk in het kader van hun geregelde werk-
zaamheden verricht door juridische of andere adviseurs, accountants, ingenieurs, adviesbureaus en andere soortgelijke 
dienstverrichters, alsook informatieverwerking en -verschaffing

. 

450

 Traditioneel beschouwde de administratie {xe "Managementdienst"}managementdiensten als een ‘werk van intellectuele 
aard’. Volgens het inmiddels gewijzigde administratieve standpunt zouden die diensten plaatsvinden op de plaats waar de 
dienstverrichter is gevestigd, indien de dienstverrichter/rechtspersoon als activiteit het beheer en de leiding heeft van een 
andere onderneming, in de hoedanigheid van hetzij zaakvoerder, hetzij statutair beheerder, of nog krachtens een overeen-
komst waardoor eerstgenoemde over de mogelijkheid beschikt zijn beleidslijnen aan laatstgenoemde op te leggen

. 

451

d. de overdracht van of het verlenen van rechten op een cliënteel, een verkoop- of inkoopmonopolie; 
het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen; de verbintenis een beroepswerkzaamheid of een 
sub a bedoeld recht niet uit te oefenen; 

; 

e. bank-, financiële en verzekeringsverrichtingen met inbegrip van herverzekeringsverrichtingen en 
met uitzondering van de verhuur van safeloketten; 

f. de terbeschikkingstelling van personeel; 
g. de verhuur van lichamelijk roerende zaken, met uitzondering van alle vervoermiddelen452

                                                                                                                                                                     
 

. 

445HvJ 17 november 1993, zaak C-69/92, Commissien/Groothertogdom Luxemburg, Jur.HvJ 1993, I-5907, BTW Rev. 1994, afl. 109, 772. 
 
446Besliss. nr. ET 77.024, 10 mei 1999, BTW Rev., afl. 143, 551. 
 
447HvJ 7 oktober 2010, zaak C-222/09, Kronospan Mielec sp. z o.o., FJF, No. 2011/95. 
 
448HvJ 6 maart 1997, zaak C-167/95, Linthorst, Jur.HvJ 1997, I-1195. 
 
449HvJ 6 december 2007, zaak C-401/06, Commissie/Duitsland, TFR 2008, afl. 337, 265. 
 
450HvJ 16 september 1997, zaak C-145/96, Hoffmann, Jur.HvJ 1997, I-4857. 
 
451Besliss. nr. ET 95.797, 19 oktober 1999, BTW Rev. 2000, 149; Vr. nr. 645 DESIMPEL 9 april 2001, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 89, 

10260-10262; Vr. nr. 1220 NYSSENS 19 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2001-2002, nr. 2-45, 2331-2332. 
 
452Zie Aanschr. nr. 8, 26 juli 1985. 
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 De verhuur van machines en uitrustingen die blijvend verbonden zijn (onroerend uit hun aard) 
volgt, voor de plaatsbepaling voor btw-doeleinden, hetzelfde regime als de lichamelijk roerende 
goederen453

h. het bieden van toegang tot aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen alsmede het verrichten van 
transport- en transmissiediensten via deze systemen en het verrichten van andere daarmee recht-
streeks verbonden diensten; 

; 

i. telecommunicatiediensten454

j. radio- en televisieomroepdiensten
; 

455

k. langs elektronische weg verrichte diensten
; 

456

f. De plaats van telecommunicatiediensten 

. Artikel 18, § 1, 16° WBTW bevat een niet-
beperkende opsomming van hetgeen moet worden verstaan onder ‘langs elektronische weg ver-
richte diensten’. 

5378,76 
art. 21bis § 2 11° WTBW 

De plaats van {xe "Telecommunicatiedienst"}telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroep-
diensten verricht door een dienstverrichter gevestigd buiten de Gemeenschap is de plaats van de niet-
belastingplichtige ontvanger wanneer die in België is gevestigd of er zijn woonplaats of gebruikelijke 
verblijfplaats heeft (art. 21bis § 2 11° WBTW). 

Vanaf 1 januari 2015 zullen telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten, alsook langs elek-
tronische weg verrichte diensten, verricht voor niet-belastingplichtige ontvangers, aan de btw van het 
land waar die personen zijn gevestigd worden onderworpen. Het systeem van het enig loket, dat reeds 
van toepassing is op niet in de Gemeenschap gevestigde dienstverrichters, zal worden uitgebreid tot de 
in de Gemeenschap gevestigde verrichters die telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten 
en langs elektronische weg verrichte diensten leveren. Dit zal trouwens tijdelijk worden gekoppeld 
aan een systeem inzake de verdeling van de ontvangsten over de lidstaten457

g. De plaats van de dienst verricht door een tussenpersoon is de plaats van de hoofdhande-
ling 

. 

5378,80 
art. 21bis § 2 12° WTBW 

De plaats van de diensten verricht door een {xe "Tussenpersoon"}tussenpersoon, {xe "Makelaar"}ma-
kelaar of {xe "Lastgeving"}lasthebber (niet handelend als commissionair of gelijkgesteld met een 
commissionair), is de plaats waar de hoofdhandeling wordt verricht, wanneer die diensten voor een 
niet-belastingplichtige afnemer worden verricht (art. 21bis § 2 12° WBTW). 

                                                           
453Vr. nr. 1189 DE CLIPPELE 5 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 2020-2021. 
 
454Zie Circ. nr. 6, 5 juni 1997. Wordt niet als een dienst beschouwd: de overdracht van een UMTS-licentie door een overheid, Vr. nr. 475 

GOYVAERTS 16 september 2004, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 052, 7932-7933. 
 
455Richtlijn nr. 2002/38/EG, 7 mei 2002, Pb.L. 15 mei 2002, afl. 128, 41. 
 
456Richtlijn nr. 2002/38/EG, 7 mei 2002, Pb.L. 15 mei 2002, afl. 128, 41; Circ. nr. 9, 12 augustus 2003, nr. 15-20 en I. MASSIN, “ Nieuwe BTW-

regeling inzake e-commerce: vanaf 1 juli 2003” , Fiscoloog 2003, afl. 887, 5-7. 
 
457S. KIRSCH en D. STAS, “ La TVA et le commerce électronique – en route vers le système définitif?” , RGF 2009, afl. 4, 1. 
 



nr.   87 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

h. De plaats van de diensten van een reisbureau 

5378,82 
art. 21ter WBTW 
In afwijking van artikel 21 en 21bis WBTW worden de diensten bedoeld in artikel 18, § 2, lid 2 
WBTW, geacht plaats te vinden op de plaats waar het {xe "Reisbureau (btw)"}reisbureau de zetel van 
zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit het de dienst heeft ver-
richt. 

Afdeling VII. 
Belastbaar feit van de {xe "Dienst (btw-algemeen)"}dienst 

5397 
art. 22 § 1 lid 1 WBTW 

Net zoals bij de levering van goederen is de vaststelling van het belastbaar feit onder meer van belang 
voor het bepalen de facturatietermijn, de aangifteperiode voor de btw en het toepasselijk tarief. Regel 
is dat het belastbaar feit zich voltrekt op het tijdstip waarop de dienst is verricht. 

art. 22 § 1 lid 2 WBTW 
Bij doorlopende diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen, wordt 
de dienst geacht verricht te zijn bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of betaling 
betrekking heeft (art. 22 § 2 WBTW). 
Bij doorlopende diensten gedurende een periode langer dan één jaar die geen aanleiding geven tot afrekeningen of betalingen in 
die periode en waarvoor de belasting wordt verschuldigd door de ontvanger krachtens artikel 51, § 2, lid 1, 1° WBTW, wordt de 
dienst evenwel als voltooid beschouwd bij het verstrijken van elk kalenderjaar zolang de dienst doorloopt. Deze afwijking 
betreft intracommunautaire diensten waarbij de btw op grond van de B2B-hoofdregel door de afnemer moet worden voldaan. 
De afwijkende regel is met name relevant voor de tijdige rapportering van deze diensten in de btw-aangifte en de intracommu-
nautaire listing. 

5398 
art. 22bis 

WBTW  

De btw wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is verricht. 
Vóór 1 januari 2004 werd de btw ook opeisbaar ten belope van het passende bedrag, op het tijdstip waarop de prijs of een deel 
ervan volgens overeenkomst moet worden voldaan, wanneer dat tijdstip voorafgaat aan de tijdstippen die hiervoor zijn bepaald 
(art. 22 § 2 lid 3 WBTW). Daar de facturatierichtlijn 2001/115/EG geen verplichting tot uitreiking van een factuur voorziet én 
daar noch de tweede richtlijn, noch de zesde richtlijn ooit hebben bepaald dat de vervaldag een oorzaak van opeisbaarheid kan 
uitmaken, werd de contractuele vervaldag met ingang van 1 januari 2004 als subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid geschrapt. 

Vóór 1 januari 2013 werd de btw evenwel opeisbaar wanneer de prijs of een deel ervan voor dat tijd-
stip werd gefactureerd of ontvangen. 
Naar aanleiding van de implementatie van de tweede facturatierichtlijn werd de factuurdatum met 
ingang van 1 januari 2013 geschrapt als tijdstip van opeisbaarheid. Zoals hierboven werd uiteengezet 
voor de levering van goederen, heeft deze wijziging voornamelijk een impact op voorschotfacturen en 
de uitoefening van de btw-aftrek door de klant. Voor 2013 en in principe ook voor 2014 wordt even-
wel voorzien in een overgangsregeling waarbij belastingplichtigen ervoor kunnen opteren om nog de 
oude regels toe te passen. 
Bij betaling is de btw echter niet opeisbaar wanneer op het moment van betaling alle relevante elementen niet aanwezig zijn om 
te bepalen welke dienst exact wordt afgenomen. Om dezelfde reden is het ‘aankopen’ van punten die op een later tijdstip even-
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tueel kunnen worden geruild voor bijvoorbeeld een logement in een hotel pas aan btw onderworpen wanneer de klant de punten 
effectief omruilt en concrete diensten afneemt458

Bij facturering voor de diensten waarvoor de belasting verschuldigd is door de ontvanger van de dienst krachtens artikel 51, § 2, 
lid 1, 1° WBTW, voorziet de administratie enige soepelheid m.b.t. facturen die enkele dagen voor het verrichten van de betaling 
of het belastbaar feit van de dienstverrichting worden opgesteld

. 

459

5399 
art. 22 WBTW art. 17 KB nr. 1 

. 

De Koning kan bepalen dat voor de diensten verricht door belastingplichtigen die gewoonlijk hande-
len met particulieren en waarvoor gebruik wordt gemaakt van de ontheffing van de factureringsplicht, 
de btw slechts verschuldigd wordt naarmate de incassering van de prijs (art. 22 § 3 WBTW). Deze 
afwijking is niet van toepassing op belastingplichtigen waarop de forfaitaire regeling van toepassing is 
(art. 17 KB nr. 1). 
Vanaf 1 januari 2013 is voor de levering van diensten aan particulieren waarvoor geen facturatieplicht 
geldt, de btw enkel opeisbaar op datum van de incassering van de prijs, dit ongeacht de leverancier 
alsnog een factuur zou opstellen. 
Afwijkende regeling voor architecten, landmeters en ingenieurs460. Niet voor andere beoefenaars van vrije beroepen461

Hoofdstuk III 

. 

Invoer{xe "Invoer (btw-algemeen)"} 

5400 
In het WBTW wordt de invoer op drie plaatsen behandeld: 
– artikel 23 tot 25 WBTW regelt de belastbaarheid van de invoer; 
– in artikel 40 WBTW zijn de gevallen van vrijstelling opgenomen; 
– artikel 52 WBTW kent aan de Koning de bevoegdheid toe om de regels en formaliteiten bij invoer 

te regelen en de personen aan te wijzen die tot betaling van de btw gehouden zijn (zie rand-
nr. 5409) en bepaalt enerzijds dat er een overtreding is wanneer die regels en formaliteiten niet 
worden nageleefd en anderzijds dat bij invoer zonder aangifte de goederen en vervoermiddelen in 
beslag kunnen worden genomen of zelfs verbeurd kunnen worden verklaard, indien zij niet vol-
doen aan de artikelen 28 en 29 VWEU462

Afdeling I. 

. 

Het begrip ‘invoer van een goed’ 

5401 
art. 23 § 1 WBTW 

                                                           
458HvJ 16 december 2010, zaak C-270/09, MacDonald Resorts Ltd, FJF, No. 2012/188, Pb.C. 19 februari 2011, afl. 55, 9, TFR 2011, afl. 397, 

227. 
 
459Besliss. nr. E.T.123.563 van 19 december 2012. 
 
460Aanschr. nr. 50, 2 april 1971; Aanschr. nr. 88, 5 september 1972; BTW Rev. 1973, afl. 10, 72, nr. 353; BTW Rev. 1974, afl. 14, 135, nr. 429; 

BTW Rev. 1982, afl. 53, 311, nr. 779; BTW Rev. 1990, afl. 90, 244, nr. 922; Vr. nr. 102 POSWICK 18 maart 1982, Vr. & Antw . Kamer 
1981-1982, nr. 41, 932, BTW Rev. 1982, afl. 53, 337; Vr. nr. 26 NICOLAS 9 juli 1985, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, nr. 48, 2285, 
BTW Rev. 1985, afl. 69, 430. 

 
461Vr. nr. 11 DE CLIPPELE 10 maart 1988, Vr. & Antw. Senaat 1987-1988, nr. 11, 50, BTW Rev. 1988, afl. 81, 276. 
 
462HvJ 25 februari 1988, zaak C-299/86, Drexl, Jur.HvJ 1988, 1213. 
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Overeenkomstig artikel 23, § 1 WBTW wordt onder ‘invoer’ verstaan, het binnenkomen op het fiscaal 
grondgebied van de Gemeenschap van een goed afkomstig uit derde landen (landen die geen lidstaat 
zijn) of uit derdelands gebieden als bedoeld in artikel 1, § 4, lid 2 WBTW (bv. de Kanaaleilanden of 
de Canarische eilanden). 

art. 3 WBTW 
Invoer van een goed, door wie ook, is aan de btw onderworpen wanneer de invoer in België plaats-
vindt (art. 3 WBTW). 

Afdeling II. 
Plaats van de {xe "Invoer (btw-algemeen)"}invoer 

5402 
art. 23 § 2 en 3 WBTW 
In principe vindt een invoer plaats in de lidstaat waar het goed zich ten tijde van het binnenkomen in 
de Gemeenschap bevindt. Een invoer vindt dus in België plaats als de lidstaat van invoer België is 
(art. 23 § 2 en 3 WBTW). 

5403 
art. 23 § 4 WBTW 
Van dit principe wordt afgeweken ten aanzien van goederen die zich niet in het vrije verkeer bevin-
den. Overeenkomstig de douanewetgeving vindt de invoer dan plaats in de lidstaat op het grondgebied 
waarvan het goed wordt onttrokken aan één van de regelingen opgesomd in artikel 23, § 4, 1° en 7° 
WBTW (art. 23 § 4 WBTW). 

5404 
art. 23 § 5 WBTW 
Een andere afwijking bestaat t.a.v. goederen die vanaf het binnenkomen worden geplaatst onder een 
regeling van intern communautair douanevervoer (vervoer onder douaneverband van communautaire 
goederen, vanuit een lidstaat naar een andere lidstaat) of onder één van de door de Koning bepaalde 
regelingen die equivalent zijn aan de hoger vermelde regelingen. De invoer vindt dan plaats in de 
lidstaat op het grondgebied waarvan het goed aan een van de voormelde regelingen wordt onttrokken 
(art. 23 § 5 WBTW). 
Onder ‘onttrekking aan een douaneregeling’ moet worden verstaan, elk handelen of elk nalaten dat tot 
gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteit, al is het maar tijdelijk, geen toegang heeft tot onder 
douanetoezicht staande goederen en de in de communautaire douanewetgeving voorziene controles 
niet kan uitvoeren463

5405 
art. 3 KB nr. 7 

. 

Goederen die in België worden ingevoerd, moeten een bestemming krijgen voor het verbruik of een 
andere regeling van entrepot dan douane-entrepot (art. 3 KB nr. 7). 

Afdeling III. 

                                                           
463HvJ 1 februari 2001, zaak C-66/99, Wandel, Jur.HvJ 2001, I-00873; HvJ 11 juli 2002, zaak C-371/99, Liberexim BV, Jur.HvJ 2002, I-6227. 
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Tijdstip van de {xe "Invoer (btw-algemeen)"}invoer en opeisbaarheid van de 
btw 

5406 
KB nr. 7 ter uitvoering van artikel 52 WBTW vermeldt de voorwaarden waaronder de goederen mo-
gen worden ingevoerd in België, de regels met betrekking tot de persoon die de verschuldigde btw 
m.b.t. de invoer moet voldoen en wie verantwoordelijk is voor de betaling hiervan. 

art. 24 § 1 WBTW 
Het belastbaar feit vindt plaats en de btw wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de invoer van het 
goed in België gebeurt, d.i. op het tijdstip van het binnenkomen in België of op het tijdstip waarop het 
goed in België onttrokken wordt aan de douaneregeling waaronder het vanaf het binnenkomen werd 
geplaatst (art. 24 § 1 WBTW). 

5407 
art. 24 § 2 WBTW 

Indien ingevoerde goederen onderworpen zijn aan invoerrechten, landbouwheffingen en heffingen van 
gelijke werking, dan wordt de btw opeisbaar op het tijdstip van het ontstaan van de douaneschuld. 
Indien de ingevoerde goederen niet aan één van deze communautaire rechten onderworpen zijn, wordt 
het tijdstip van de opeisbaarheid van de btw bepaald overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot 
het vaststellen van het tijdstip van het ontstaan van de douaneschuld (art. 24 § 2 WBTW). 

Afdeling IV. 
Voldoening van de btw ter zake van invoer 

5408 
art. 5 KB nr. 7 

Wanneer ingevoerde goederen worden aangegeven voor het verbruik, wordt de btw voldaan op het 
tijdstip van de aangifte, tenzij de voldoening wordt uitgesteld (maximum tien dagen) of de heffing 
wordt verlegd naar de btw-aangifte (art. 5 KB nr. 7). 

5409 
art. 6 KB nr. 7 

De wegens invoer verschuldigde btw wordt voldaan op naam van de geadresseerde van de ingevoerde 
goederen (art. 6 KB nr. 7). 
Als geadresseerde kunnen optreden: 
– de verkrijger of overnemer aan wie de goederen worden verzonden op het tijdstip dat de btw verschuldigd wordt of, wan-

neer er geen verkrijger of overnemer is, de eigenaar van de goederen; 
– de verkoper of een vorige verkoper, indien hij in België gevestigd is, in België geïdentificeerd is voor btw-doeleinden 

overeenkomstig artikel 50, § 1, 3° WBTW (aansprakelijk vertegenwoordiger of directe registratie) of vertegenwoordigd is 
via een globaal btw-nummer (art. 55 3° lid 2 WBTW); 

– de leverancier door wie of voor wiens rekening de installatie of de montage wordt verricht van de ingevoerde goederen die 
in België worden geleverd; 

– degene die de goederen verkocht heeft aan de boven vermelde leverancier of een vorige verkoper, indien hij in België 
gevestigd is, in België geïdentificeerd is voor btw-doeleinden overeenkomstig artikel 50, § 1, 3° WBTW (aansprakelijk 
vertegenwoordiger of directe registratie) of vertegenwoordigd is via een globaal btw- nummer (art. 55 3° lid 2 WBTW); 

– de maakloonwerker, de huurder of de ontlener die goederen heeft uitgevoerd buiten de EU om hersteld, bewerkt, verwerkt 
of aangepast te worden; 

– een belastingplichtige die btw-aangiften indient en wiens medecontractant niet in België is gevestigd, indien de goederen 
hem worden toegezonden: 
1°  op zicht, op proef of in consignatie, op voorwaarde dat hij achteraf de goederen koopt of wederuitvoert buiten de Euro-

pese Unie; 
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2°  om te worden hersteld, bewerkt, verwerkt of aangepast, op voorwaarde dat hij achteraf de goederen wederuitvoert bui-
ten de Europese Unie of dat ze hem worden overgedragen. 

 Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat onder het begrip ‘aangever’ moet worden verstaan, diegene die het goed bij de 
opheffing van een douanregeling bestemt voor vebruik. Dit is niet gelijk te stellen met de persoon die de goederen voor de 
douaneregeling aanmeldt via de summiere aangifte464

5410 
art. 51bis § 3 WBTW  
art. 8 KB nr. 7 

. 

Onverminderd artikel 51bis, § 3 WBTW (solidaire aansprakelijkheid van de medecontractant in de 
regeling van {xe "Entrepot"}entrepot ander dan douane-entrepot) zijn de geadresseerde, de aangever, 
diens lasthebber, de aangever inzake communautair douanevervoer evenals iedere andere persoon die 
tot voldoening van de invoerrechten gehouden is, hoofdelijk tot voldoening van de btw gehouden, ook 
al zijn de goederen, om welke reden ook, niet aan invoerrechten onderworpen. Doch alleen de gea-
dresseerde en de aangever inzake communautair douanevervoer zijn hoofdelijk gehouden, wanneer de 
btw wordt voldaan met toepassing van de verleggingsregeling (art. 8 KB nr. 7). Een hoofdelijke aan-
sprakelijkheid op vlak van btw mag evenwel geen automatisme zijn; er moet ook rekening gehouden 
worden met de goede trouw van de betrokken partijen465

Om die reden werden het WBTW

. 
466 en KB nr. 7467

Afdeling V. 

 aangepast. De depothouder, degene die zich belast 
met het vervoer van goederen uit het entrepot, in voorkomend geval zijn lastgever (art. 51bis § 3 
WBTW) en ook de in artikel 8 KB nr. 7 bedoelde personen zijn niet hoofdelijk gehouden wanneer zij 
te goeder trouw zijn of aantonen dat zij geen fout hebben begaan of nalatig zijn geweest. 

Wijze waarop de voldoening gebeurt 

5411 
art. 7 § 1 KB nr. 7 
Wanneer de goederen voor het verbruik worden aangegeven op een douanekantoor, wordt de ter zake 
van invoer verschuldigde btw, onder voorbehoud van het bepaalde in randnr. 5412, betaald aan de 
ontvanger van dat kantoor (art. 7 § 1 KB nr. 7). De betaling wordt vastgesteld op het voor de geadres-
seerde bestemde exemplaar van de aangifte ten verbruik, door middel van een afdruk, aangebracht 
door het geautomatiseerd systeem van geldigverklaring. 

5412 
art. 7 § 2 KB nr. 7 
Indien de geadresseerde een vergunning heeft verkregen om de verleggingsregeling toe te passen, 
moet hij de verschuldigde btw opnemen in de btw-aangifte m.b.t. het tijdvak waarin de invoer plaats-
vond (art. 7 § 2 KB nr. 7)468

                                                           
464Cass. 14 januari 2011, F.09.0122.N, Maersk Line UK LTd, Fisc.Koer. 2011, afl. 19-20, 537, noot F. JACOBS, Pas. 2011, afl. 1, 172, RGCF 

2012, afl. 2, 73. 

. 

 
465HvJ 21 december 2011, zaak C-499/10, Vlaamse Oliemaatschappij, Pb.C. 18 februari 2012, afl. 49, 12; I. MASSIN, “ Onvoorwaardelijke 

hoofdelijke aansprakelijkheid schendt richtlijn” , Fiscoloog 2012, afl. 1284, 9; S. VANDENBERGHE en T. RACQUET, “ Geen blanco 
cheque voor hoofdelijke aansprakelijkheid” , Fisc.Act. 2012, afl. 11, 7; A. VANINBROUKX, “ Hof van Justitie stelt voorwaarden aan 
hoofdelijke aansprakelijkheid tot voldoening van BTW” , TFR 2012, afl. 422, 507. 

 
466Wet 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013. 
 
467KB 13 juni 2013, BS 24 juni 2013. 
 
468Circ. nr. AOIF 1/2008 (ET 675.10), 2 januari 2008, bijwerking van Aanschr. nr. 3, 11 januari 1973. 
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Vóór 1 oktober 2012 was deze verleggingsregeling onderworpen aan de vereiste van een voorafbetaling van 1/24 van de totale 
invoer-btw op jaarbasis. Via het KB van 23 juni 2013 werd deze verleggingsregeling ook mogelijk gemaakt voor globale btw-
nummers. 
Voor de toepassingsmodaliteiten, zie circulaire nr. 25/2013 (ET 122.812), 28 september 2012. 

Afdeling VI. 
Wettelijk {xe "Vermoedens (btw)"}vermoeden van invoer 

5413 
art. 25 WBTW 

Krachtens artikel 25 WBTW wordt eenieder die in een derde land of in een derdelands gebied goede-
ren heeft verkregen of er voor zijn rekening goederen heeft laten bewerken, behoudens tegenbewijs, 
geacht die goederen in België nadien te hebben ingevoerd. 

Hoofdstuk IV 

{xe "Intracommunautaire verwerving 
(algemeen)"}Intracommunautaire verwerving van goederen 

469

Afdeling I. 

 

De overgangsregeling 

5414 
De afschaffing van de fiscale binnengrenzen per 1 januari 1993 heeft voor wat betreft goederenleve-
ringen met een internationaal karakter, tot een nieuwe omschrijving van de begrippen ‘uitvoer’ en 
‘invoer’ genoopt. 

Als ‘uitvoer’ wordt beschouwd, de verzending of het vervoer van een goed van een plaats binnen de 
EU naar een plaats buiten de EU. Zoals voorheen is deze handeling vrijgesteld van btw, zonder dat 
degene die ze stelt zijn recht op aftrek van de voorbelasting verliest. 

Het begrip ‘invoer’ dekt uitsluitend het binnenkomen in de EU van goederen uit een land of een ge-
bied dat niet tot de EU behoort. Het binnenkomen van goederen vanuit een andere lidstaat wordt dus 
niet meer aangemerkt als een belastbaar feit. 

5415 
De afschaffing van de fiscale binnengrenzen heeft bovendien genoopt tot een grondige wijziging van 
de btw-heffing ter zake van het verkeer van goederen binnen de EU zelf (intracommunautair verkeer). 
Het begrip ‘intracommunautaire verwerving’ verwoordt het belastbaar feit dat de btw moet doen toe-
vallen aan de lidstaat van aankomst van de goederen. Op de verwerving van goederen die uit een 
andere lidstaat afkomstig zijn, wordt de nationale btw geheven. 

5416 
De regeling van de intracommunautaire verwervingen wordt bestempeld als een ‘overgangsregeling’ 
die in principe eind 1996 moest aflopen. Bij gebreke aan politieke wil bij de verschillende lidstaten 

                                                           
469Voor dit deel verwijzen we naar Circ. nr. AOIF 38/2006, 28 augustus 2006. 
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om minstens een eenvormig btw-tarief overeen te komen en om een systeem van toewijzing van de 
btw aan de lidstaat van verbruik uit te werken, stelt men evenwel vast dat de ‘overgangsregeling’ 
waarschijnlijk behouden zal blijven470

Afdeling II. 

. 

Het begrip ‘{xe "Intracommunautaire verwerving (begrip)"}intracommunautaire 
verwerving’ 

5417 
De intracommunautaire verwerving heeft in feite de plaats van de invoer uit andere lidstaten ingeno-
men, doch zonder inmenging van de douane aan de fiscale binnengrenzen. In een ruime zin zou men 
dus kunnen zeggen dat de overgangsregeling praktisch neerkomt op een veralgemening van de ver-
legging van de heffing. 

5418 
art. 25bis § 1 WBTW 
Een ‘intracommunautaire verwerving’ is het verkrijgen van de macht om als eigenaar te beschikken 
over een lichamelijk roerend goed dat door de leverancier, door de afnemer of voor hun rekening, met 
als bestemming de afnemer is verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat dan die waaruit het goed 
is verzonden of vervoerd (art. 25bis § 1 WBTW). De intracommunautaire aard van de verwerving 
bestaat er dus in dat het goed wordt verplaatst van de ene naar de andere lidstaat, ongeacht of de ver-
zending of het vervoer gebeurt door de leverancier of de afnemer. 

5419 
art. 25bis § 2 WBTW 
Als intracommunautaire verwerving van goederen wordt ook beschouwd, de verkrijging van een li-
chamelijk roerend goed ingevolge een overheidsvordering en de ontvangst van een goed ingevolge 
een verbruiklening, op voorwaarde dat de goederen vanuit de andere lidstaat, door de leverancier of de 
afnemer of voor hun rekening, naar de afnemer in België worden verzonden of vervoerd (art. 25bis 
§ 2 WBTW). 

Afdeling III. 
Het begrip ‘{xe "Intracommunautaire levering"}intracommunautaire levering’ 

5419,50 
Het WBTW geeft geen begripsbepaling van de intracommunautaire levering van goederen (art. 39bis 
WBTW). Zij is vrijgesteld van de Belgische btw als aan twee voorwaarden is voldaan: 
– ten eerste moeten de goederen worden verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de EU, 

door een belastingplichtige die verkoper van de goederen is, door zijn afnemer of voor hun reke-
ning. Indien de verzending of het vervoer verricht wordt door of voor rekening van een volgende 
klant (bv. in geval van kettingverkopen met vervoer door de laatste klant), kan de v{xe "Vrijstel-
ling (btw)"}rijstelling van btw niet worden ingeroepen; 

– ten tweede moet de levering worden verricht voor een andere belastingplichtige of voor een niet-
belastingplichtige rechtspersoon die als dusdanig handelt in een andere lidstaat (d.w.z. een geldig 
btw-nummer van een andere lidstaat opgeeft) en die in deze lidstaat zijn intracommunautaire ver-
wervingen van goederen aan de btw van de lidstaat moet onderwerpen. 

                                                           
470Speciaal Verslag nr. 9/98, Pb.C. 20 november 1998, afl. 356, 1. 
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Door het mechanisme levering/verwerving wordt de btw aldus geheven in de lidstaat van aankomst 
(bestemming) van de goederen. 

Afdeling IV. 
Belastbare {xe "Intracommunautaire verwerving (belastbaarheid)"}intracom-
munautaire verwervingen 

5420 
art. 3bis en 25ter § 1 lid 1 WBTW 
Overeenkomstig artikel 3bis en 25ter, § 1, lid 1 WBTW is aan de Belgische btw onderworpen wan-
neer ze in België plaatsvindt, de intracommunautaire verwerving onder bezwarende titel, door een 
belastingplichtige die als zodanig optreedt of door een niet- belastingplichtige rechtspersoon, op 
voorwaarde dat de verkoper een belastingplichtige is die als zodanig optreedt en die niet valt onder de 
vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en voor zover de verwerving, noch onder de bijzon-
dere regeling voor verkopen op afstand (zie randnr. 5446 e.v.) noch onder de levering met installatie 
of montage (zie randnr. 5447 e.v.) valt. 

De btw is verschuldigd door degene die in België de belastbare intracommunautaire verwerving van 
goederen verricht (zie randnr. 5837 e.v.). 

5421 
art. 25ter § 2 WBTW 

Aan de btw is eveneens onderworpen wanneer ze in België plaatsvindt, de intracommunautaire ver-
werving onder bezwarende titel van nieuwe {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddelen als bedoeld in 
artikel 8bis, § 2 WBTW (personenauto’s, vrachtwagens, trams, autobussen, vliegtuigen, schepen, 
enz.), door ieder ander dan een als zodanig handelend belastingplichtige of een niet-belastingplichtige 
rechtspersoon (art. 25ter § 2 WBTW). 

5422 
In de eerste plaats worden hiermee de particulieren beoogd die als zodanig handelen, maar ook belas-
tingplichtigen die geen btw-aangiften moeten indienen (bv. de landbouwers die vallen onder de forfai-
taire landbouwregeling), de niet-belastingplichtige rechtspersonen, belastingplichtigen zonder recht op 
aftrek en vrijgestelde kleine ondernemingen, wanneer zij niet gehouden zijn en niet opteren om hun 
intracommunautaire verwervingen aan de btw te onderwerpen (zie randnr. 5426). Het is van geen 
belang dat de verkoper of de overdrager het voordeel zou hebben van de vrijstelling voor kleine on-
dernemingen. Nieuwe vervoermiddelen worden dus steeds onderworpen aan de btw van het bestem-
mingsland. 

Personen die niet gehouden zijn tot de indiening van btw-aangiften of van bijzondere btw- aangiften 
nr. 629 (intracommunautaire verwervingen van andere goederen dan accijnsproducten) moeten de 
verschuldigde btw op de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel voldoen op 
een douanekantoor naar keuze, door middel van de indiening van een bijzondere btw-aangifte 
nr. 446471

5423 

. 

De intracommunautaire verwerving van {xe "Accijnzen"}accijnsproducten{xe "Accijnsproducten 
(btw)"} (minerale oliën, {xe "Minerale oliën"}alcohol en alcoholhoudende dranken en {xe "Ta-
bak"}tabaksfabrikaten) wordt altijd belast in de lidstaat van bestemming van deze producten. Dit is de 
                                                           
471Zie KB nr. 46. 
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lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer472

Het Btw-comité heeft vereenvoudigingsmaatregelen aangenomen in geval van annulatie van een intracommunautaire levering, 
wanneer de goederen verder worden geleverd aan een andere koper in de lidstaat van aankomst van de goederen of wanneer de 
goederen worden vervoerd naar een andere lidstaat dan die van de oorspronkelijke leverancier

. Alvorens een eerste intracommunautaire 
verwerving van accijnsproducten wordt verricht, dient daarvan kennis te worden gegeven aan de btw-
administratie. 

473

Afdeling V. 

. 

Uitgesloten handelingen{xe "Installatie"} 

5424 
art. 15 § 2 lid 2 2° en 

art. 25ter § 1 lid 1 en 2 WBTW 
Intracommunautaire verwervingen worden in de volgende gevallen niet aan de btw onderworpen: 
– indien de verkoper een belastingplichtige is die in zijn lidstaat is vrijgesteld als {xe "Kleine onder-

neming"}kleine onderneming (vgl. in België met art. 56 § 2 WBTW); 
– indien het goederen betreft die door of voor rekening van de verkoper geïnstalleerd of {xe "Monta-

ge"}gemonteerd moeten worden en waarvan de plaats van levering wordt vastgesteld overeenkom-
stig artikel 15, § 2, lid 2, 2° WBTW (cf. infra § 11); 

– indien het goederen betreft waarvoor de verkoper onder de door artikel 15, § 4 WBTW beoogde 
regeling voor verkopen op afstand valt (zie randnr. 5446); 

– indien ze worden verricht door belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen die 
onder de afwijking, beoogd in artikel 25ter, § 1, lid 2, 2° WBTW vallen; 

– indien ze worden verricht onder de regeling van het vereenvoudigd {xe "Driehoeksverkeer"}drie-
hoeksverkeer (zie randnr. 5426). 

5425 
Aan de Belgische btw zijn niet onderworpen, de intracommunautaire verwervingen met betrekking tot 
goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten, op voorwaarde dat ze een bepaal-
de drempel niet overschrijden binnen een bepaalde periode en door één van de nagenoemde personen 
worden verricht. De btw wordt dan voldaan door de leverancier in de lidstaat van vertrek van de goe-
deren, tenzij de leverancier of de verwerver opteren voor de onderwerping aan de Belgische btw. De 
beoogde personen zijn de landbouwers, onderworpen aan de forfaitaire landbouwregeling, de belas-
tingplichtigen vrijgesteld van btw als kleine onderneming, de belastingplichtigen zonder recht op 
aftrek en de niet-belastingplichtige rechtspersonen. 

art. 53bis § 1 lid 2 en 
art. 25ter § 1 lid 2 b) 
WBTW 
De drempel bedraagt 11 200,00 EUR, exclusief de btw die wordt voldaan in de lidstaat van vertrek 
van de goederen. Hij mag niet overschreden worden tijdens een periode die het lopende kalenderjaar 
en het jaar voordien omvat. Een verklaring van overschrijding moet worden ingediend vooraleer de 
verwerving te verrichten waardoor de drempel zal worden overschreden. Dat is niet nodig als in de 
loop van het vorige kalenderjaar de in artikel 53ter WBTW bedoelde aangifte (zie randnr. 5885,20) 
werd ingediend voor intracommunautaire verwervingen van goederen en diensten waarvan het totale 
bedrag de drempel overtrof. 
                                                           
472Aanschr. nr. 8, 8 oktober 1998. 
 
473Gepubliceerd in Nederland, FED 1995, 381; in België: Vr. nr. 600 FOURNAUX 9 oktober 1996, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 58, 7769-

7770, BTW Rev., afl. 124, 1021. 
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art. 53bis WBTW 
art. 4  
KB nr. 10 
De verwerver kan ervoor opteren om de btw te voldoen in België. Deze keuze geldt vanaf de datum 
van indiening van de keuzeverklaring, tot 31 december van het tweede jaar volgend op deze datum 
(art. 4 KB nr. 10). 

Een {xe "Forfaitaire landbouwer"}forfaitaire landbouwer die voor btw-doeleinden geïdentificeerd is, 
wordt geacht de keuze te hebben gedaan vanaf het ogenblik dat hij zijn btw-identificatienummer mee-
deelt aan zijn leverancier met het oog op het verrichten van een intracommunautaire verwerving. 

5426 
art. 25ter § 1 lid 2 3° WBTW 
Overeenkomstig artikel 25ter, § 1, lid 2, 3° WBTW zijn niet aan de Belgische btw onderworpen, de 
intracommunautaire verwervingen van goederen verricht door een niet in België gevestigde belasting-
plichtige met een btw-identificatienummer in een andere lidstaat, indien de volgende voorwaarden 
vervuld zijn: 
– de intracommunautaire verwerving moet worden verricht met het oog op een volgende levering in 

België door de hoger vermelde belastingplichtige; 
– de goederen verworven door deze belastingplichtige moeten vanuit een andere lidstaat dan deze 

die het btw-identificatienummer heeft toegekend, rechtstreeks verzonden of vervoerd worden naar 
degene voor wie hij de volgende levering verricht; 

– degene voor wie de volgende levering bestemd is, moet een belastingplichtige zijn of een niet-
belastingplichtige rechtspersoon, die over een Belgisch btw-nummer beschikt en gehouden is tot 
voldoening van de btw uit hoofde van de levering, verricht door de niet in België gevestigde belas-
tingplichtige. 

Deze regeling lost de problemen van identificatie in een andere lidstaat op die zich voordoen bij intra-
communautaire ABC-transacties waarbij A, B en C in drie verschillende lidstaten gevestigd zijn ({xe 
"Driehoeksverkeer"}driehoeksverkeer) en er ook over een btw-nummer beschikken. Door de vereen-
voudiging moet B zich niet laten identificeren in de lidstaat van aankomst van de goederen (lidstaat 
van C). 

De verwerving wordt daar niet belast en de btw op de nationale levering wordt betaald door C474

Wanneer twee opeenvolgende leveringen van dezelfde goederen, onder bezwarende titel en tussen als zodanig handelende 
belastingplichtigen, tot één enkele intracommunautaire verzending of één enkel intracommunautair vervoer leiden, kan deze 
verzending of dit vervoer aan slechts een van de twee leveringen worden toegerekend en is alleen deze ene levering vrijge-
steld

. 

475. De andere levering is dan noodzakelijkerwijze een ‘lokale levering’ in het land van vertrek van de goederen of aan-
komst van de {xe "Euro Tyre Holding BV"}goederen476

Deze uitlegging geldt ongeacht welke belastingplichtige – de eerste verkoper, de eerste afnemer of de tweede afnemer – de 
macht heeft om tijdens deze verzending of dat vervoer over de goederen te beschikken. Om voor de bij artikel 25ter, § 1, lid 2, 
3° WBTW voorziene vereenvoudigingsregeling in aanmerking te komen, moet het vervoer evenwel verband houden met de 
relatie A – B. 

. 

5427 
art. 25ter § 1 lid 2 4° WBTW 

                                                           
474Circ. nr. AOIF 38/2006, 28 augustus 2006. 
 
475HvJ 6 april 2006, zaak C-245/04, EMAG Handel Eder OHG, FJF, No. 2007/98. 
 
476HvJ 16 december 2010, zaak C-430/09, Euro Tyre Holding BV, FJF, No. 2012/274, Pb.C. 19 februari 2011, afl. 55, 13, TFR 2011, afl. 397, 

227; K. DOLFEN en J. VAN MOORSEL, “ Intracommuanutaire leveringen en kettingtransacties in de bredere context” , AFT 2012, afl. 
6-7, 5-25. 
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Overeenkomstig artikel 25ter, § 1, lid 2, 4° WBTW zijn (met ingang van 1 januari 1995) niet aan de 
Belgische btw onderworpen, de intracommunautaire verwervingen van gebruikte goederen, kunst-
voorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, indien de verkoper een belastingplich-
tige {xe "Wederverkoop"}wederverkoper is die als zodanig optreedt en het verworven goed in de 
lidstaat van vertrek van de verzending of het vervoer, aan de btw werd onderworpen overeenkomstig 
de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge bedoeld in titel B van richtlijn 
nr. 94/5/EG of anderzijds, wanneer de verkoper een organisator is van openbare veilingen die als 
zodanig optreedt en het verworven goed in de lidstaat van vertrek van de verzending of het vervoer 
aan de btw werd onderworpen overeenkomstig de bijzondere regeling, bedoeld in titel C van dezelfde 
richtlijn. 

Afdeling VI. 
Intracommunautair {xe "Maakloonwerk"}maakloonwerk 

5428 
art. 18 § 1 lid 2 1° WBTW 

Met ingang van 1 januari 1993 werd in België maakloonwerk (art. 18 § 1 lid 2 1° WBTW) als een 
levering van goederen beschouwd, ook als het intracommunautair werd verricht. Sedert 1 januari 1996 
wordt maakloonwerk opnieuw als een dienst beschouwd. 

5429 
Er is sprake van bilateraal intracommunautair maakloonwerk wanneer materialen worden verzonden 
door een opdrachtgever die een btw-nummer heeft in de ene lidstaat, naar een maakloonwerker in een 
andere lidstaat en de bewerkte goederen terugkeren in de lidstaat waar de opdrachtgever voor btw is 
geïdentificeerd. 

Deze bepaling is eveneens toepasselijk wanneer het voorwerp van het werk in België bestaat in de 
vernietiging van goederen die vanuit het buitenland worden toegestuurd. Het belang van de kwalifica-
tie als bilateraal intracommunautair maakloonwerk is sinds 1 januari 2010 evenwel gevoelig afgeno-
men. Voor de plaatsbepaling van de diensten kan immers beroep gedaan worden op de algemene 
verleggingsregeling (cf. waar de ontvanger van de dienst is gevestigd).  

5430 
Er is sprake van niet-bilateraal intracommunautair maakloonwerk wanneer de materialen die naar de 
maakloonwerker werden verzonden, niet rechtstreeks terugkeren naar de lidstaat van de opdrachtgever 
van waaruit ze eerder verzonden werden. De vereenvoudigingen inzake niet-bilateraal maakloonwerk 
die golden tot 31 december 1995 werden hernomen in aanschrijving nr. 7 van 28 september 1998, 
inmiddels vervangen door circulaire nr. AOIF 40 van 6 november 2007 en uitgebreid tot elk materieel 
werk of expertise met betrekking tot een lichamelijk roerend goed477

Afdeling VII. 

. 

                                                           
477Voor toelichting bij de regeling inzake intracommunautair maakloonwerk en de specifieke praktische maatregelen die de lidstaten van de EU 

overeengekomen zijn tussen 1 januari 1993 en 31 december 1995: Besliss. nr. ET 78.314, 19 mei 1993, BTW Rev. 1993, afl. 105, 
778-780, nr. 966; Vr. nr. 526 DE CLIPPELE 22 april 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 64, 5935, BTW Rev. 1993, afl. 106, 1072 
en 1095 tot 1102; Vr. nr. 620 DUQUESNE 29 juni 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 71, 6835, BTW Rev. 1994, afl. 107, 149; 
Vr. nr. 727 DE CLIPPELE 29 september 1993, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 85, 8100, BTW Rev. 1994, afl. 108, 362; Aanschr. 
nr. 13, 18 mei 1994; G. DE WIT, “ Het BTW-regime inzake maakloonwerk en werkzaamheden i.v.m. roerende goederen” , AFT 1996, 
403-408; “ Consolidated document on transactions, other than bilateral transactions, involving work on movable tangible property” , 
International VAT Monitor 2002, annex bij vol. 13, nr. 3, 9-21. 
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Vrijgestelde {xe "Intracommunautaire verwerving (vrijgesteld)"}intracommu-
nautaire verwervingen 

5432 
Een intracommunautaire verwerving van goederen die een {xe "Vrijstelling (btw)"}vrijstelling genie-
ten indien ze worden ingevoerd of in het binnenland worden geleverd, is vrijgesteld van btw. Arti-
kel 39, 40, 41, 42 en 44 WBTW werden in die zin aangepast. 

5433 
art. 40bis WBTW 
Een intracommunautaire verwerving van goederen waarvoor de afnemer recht zou hebben op volledi-
ge teruggaaf van de btw, is eveneens vrijgesteld (art. 40bis WBTW). De Belgische administratie aan-
vaardt deze vrijstelling bij wijze van ‘tolerantie’ ook voor de overbrenging van goederen door een niet 
in België gevestigde belastingplichtige die in België werken in onroerende staat verricht478

Afdeling VIII. 

. 

Gelijkstelling met intracommunautaire verwervingen 

5434 
art. 12bis lid 1 WBTW 
Het internationaal goederenverkeer in de schoot van een onderneming met vestigingen in verschillen-
de lidstaten moet fiscaal kunnen worden opgevolgd, teneinde altijd de plaats te kennen waar de goede-
ren zich bevinden. Daarom stelt artikel 12bis, lid 1 WBTW de ‘overbrenging’ door een belastingplich-
tige van een goed van zijn bedrijf naar een andere lidstaat gelijk met een levering van goederen onder 
bezwarende titel. 

Er is sprake van een overbrenging wanneer een lichamelijk goed door of voor rekening van een belas-
tingplichtige voor bedrijfsdoeleinden wordt verzonden of vervoerd buiten België, maar binnen de EU. 
De met een levering onder bezwarende titel gelijkgestelde overbrenging is dus in feite een intracom-
munautaire handeling die aanleiding geeft tot vrijstelling van btw in België en tot heffing van de btw 
in de lidstaat van aankomst (art. 39bis 4° WBTW). Goederen die naar België overgebracht worden, 
moeten het voorwerp uitmaken van een intracommunautaire verwerving in België. 
Betreffende de terbeschikkingstelling door een in een andere lidstaat gevestigde onderneming ten behoeve van één van haar 
werknemers, van een voertuig dat niet bestemd is om uitsluitend voor beroepsdoeleinden te worden gebruikt, zie Circ. nr. AOIF 
43, 21 december 2006; Besliss. nr. ET 114.644, 9 juni 2008; Cass. 25 september 2009, FJF, No. 2010/52. 

5435 
Onder meer de {xe "Consignatiezending"}consignatiezending (zie randnr. 5311) door een Belgische 
consignant naar een consignataris of een verkoopcommissionair-consignataris, gevestigd in een ande-
re lidstaat, wordt in principe als een ‘{xe "Overbrenging (btw)"}overbrenging’ aangemerkt. Doordat 
de consignant een intracommunautaire verwerving verricht in de lidstaat van aankomst, moet hij in 
principe in die lidstaat over een btw-nummer beschikken. Er moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid dat het btw-stelsel waaraan de lidstaat van aankomst de consignatiezending onderwerpt, 
niet met het Belgische stelsel overeenstemt. 

5436 

                                                           
478Besliss. nr. ET 119.687, 15 maart 2011. 
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Wanneer een in België gevestigde leverancier, in het kader van een contract van opslag, goederen 
verzendt naar een in een andere lidstaat gevestigde klant die deze goederen gebruikt naarmate hij ze 
voor zijn productie nodig heeft (overbrenging van voorraden), geldt dezelfde regeling als vermeld in 
voorgaande paragraaf. 

5437 
De verzending van goederen in het kader van een {xe "Verkoop op proef"}verkoop op proef of een {xe 
"Zending op zicht"}zending op zicht, wordt bij wijze van vereenvoudiging in België als een niet-
overbrenging aangemerkt, op voorwaarde dat de lidstaat van aankomst de bestemming van de goederen 
niet gelijkstelt met een intracommunautaire verwerving en dat de bestemmeling gekend is vanaf het tijd-
stip van de verzending479. Op het tijdstip van de eigendomsoverdracht wordt de Belgische verzender 
geacht een levering te verrichten die van de btw is vrijgesteld of aan de btw is onderworpen naargelang de 
koper zijn intracommunautaire verwerving al of niet aan de btw moet onderwerpen480

5438 

. 

Als {xe "Overbrenging (btw)"}overbrenging wordt niet aangemerkt, de verplaatsing van een goed 
vanuit België naar een andere lidstaat met het oog op de uitvoering van de volgende verrichtingen: 
– {xe "Installatie"}de levering van het{xe "Montage"} goed binnen de{xe "Verkoop op afstand"} 

lidstaat waar de installatie of de montage ervan plaatsvindt (zie randnr. 5447) of binnen de lidstaat 
van aankomst van de verzending of het vervoer van goederen verkocht op afstand (zie rand-
nr. 5446); 

– de levering van dat goed aan boord van een vervoermiddel voor passagiersvervoer binnen de EU; 
– de levering van dat goed met vrijstelling wegens uitvoer, om een intracommunautaire levering te 

verrichten of om te worden geleverd voor vrijgestelde schepen en vliegtuigen;  
– de verzending van een goed buiten de EU via een andere lidstaat481

– de verrichting van een dienst voor de belastingplichtige in verband met werkzaamheden betreffen-
de dat goed, daadwerkelijk uitgevoerd in de lidstaat van aankomst van de verzending of het ver-
voer van het goed, voor zover de goederen na bewerking opnieuw worden verzonden naar deze be-
lastingplichtigen in België van waar zij oorspronkelijk waren verzonden of vervoerd

; 

482

– het tijdelijk gebruik van dat goed in de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van 
het goed ten behoeve van een dienstverrichting door de in België gevestigde belastingplichtige; 

; 

 Men moet oplettend zijn op het feit dat bepaalde lidstaten in dit geval een btw-identificatie eisen als de niet- overbrenging 
24 maanden overschrijdt. 

– het tijdelijk gebruik voor ten hoogste 24 maanden in een lidstaat waar de invoer van hetzelfde 
goed in aanmerking zou komen voor de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van in-
voerrechten. 

 Deze regeling vindt bijvoorbeeld toepassing voor het gebruik van voertuigen, ter beschikking gesteld door werkgevers, 
gevestigd in een andere lidstaat483

 Om de formaliteiten met betrekking tot de niet-overbrenging tot een minimum te herleiden, aanvaardt de administratie dat 
bepaalde goederen niet opgenomen moeten worden in het register der niet-overbrengingen

. 

484

                                                           
479Aanschr. nr. 18, 15 september 1994, nr. 21. 

. 

 
480Aanschr. nr. 18, 15 september 1994, nrs. 25 tot 29. 
 
481BTW Rev. 1995, afl. 113, 481, nr. 1009. 
 
482Besliss. nr. ET 94.286, 4 mei 2000, BTW Rev., afl. 145, 145. 
 
483Circ. nr. ET 112.208 (AOIF 43/2006), 21 december 2006, www.monKEY.be; Vr. nr. 273 VAN BIESEN 2 februari 2009, Vr. & Antw. Kamer 

2008-2009, nr. 055, 89-93. 
 
484Besliss. nr. ET 103.629, 4 november 2002. 
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– de levering van gas via een Europees aardgassysteem of eender welk op een dergelijk systeem 
aangesloten net, de levering van elektriciteit of de levering van warmte of koude via warmte- of 
koudenetten, onder de in artikel 15, § 2, lid 2, 4° WBTW bepaalde voorwaarden. 

5439 
Wanneer een van de voorwaarden voor de toepassing van het vorige lid niet meer vervuld is, wordt 
het goed als overgebracht aangemerkt op het tijdstip waarop de voorwaarde niet meer vervuld wordt. 

5440 
art. 25quater § 1 WBTW 
Als tegenhanger van artikel 12bis WBTW (gelijkstelling met intracommunautaire leveringen) bepaalt 
artikel 25quater, § 1 WBTW dat een intracommunautaire verwerving wordt verricht door een belas-
tingplichtige die een goed, dat door hem of voor zijn rekening wordt verzonden of vervoerd uit een 
andere lidstaat, bestemt voor de doeleinden van zijn economische activiteit. Het goed moet evenwel 
door de belastingplichtige vervaardigd, aangekocht, intracommunautair verworven of ingevoerd zijn 
in die andere lidstaat. 

Het vorenstaande geldt onder meer ten aanzien van een {xe "Consignatiezending"}consignatiezending 
naar een in België gevestigde consignataris of verkoopcommissionair-consignataris, of ten aanzien van 
een zending naar een in België gevestigde klant die een productievoorraad aanlegt. In principe is de in 
een andere lidstaat gevestigde consignant of verzender verplicht zich in België te laten registreren, 
tenzij hij over een vaste inrichting beschikt. De registratie kan geschieden middels een aansprakelijk 
vertegenwoordiger of via een directe registratie. Voor meer details zie Deel VIII, Hoofdstuk X, ‘Niet in 
België gevestigde belastingplichtigen’ (zie randnr. 5887,50 e.v.). 

Een vereenvoudigingsstelsel werd ook ingevoerd ten aanzien van goederen die vanuit een andere 
lidstaat naar België worden verzonden in het kader van een in randnrs. 5312 en 5313, bedoelde ver-
koop op proef of zending op zicht485

Afdeling IX. 

. 

Plaats waar een {xe "Intracommunautaire verwerving (plaats)"}intracommunau-
taire verwerving wordt verricht 

5442 
art. 25quin-quies § 2 WBTW 
Als regel geldt de plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de aankomst van de ver-
zending of het vervoer naar de afnemer (art. 25quinquies § 2 WBTW). 

5443 
art. 25quin-quies § 3 lid 1 WBTW 

Als een soort van veiligheidsbepaling stelt het wetboek dat de intracommunautaire verwerving van 
een goed belast wordt in de lidstaat die het btw-nummer heeft toegekend waaronder de afnemer de 
verwerving verricht. Wanneer de afnemer achteraf bewijst dat de goederen in een andere lidstaat zijn 
toegekomen en dat de verwerving ervan de btw heeft ondergaan, moet deze lidstaat de teruggaaf ervan 

                                                           
485Aanschr. nr. 18, 15 september 1994; Vr. nr. 428 BROTCORNE 23 april 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 064, 134-135. 
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toestaan of aan de btw-heffing verzaken (art. 25quinquies § 3 lid 1 WBTW). Deze btw is niet zomaar 
aftrekbaar gelet op het gegeven dat het gaat om een ‘vangnetbepaling’486

In het niet-vereenvoudigd driehoeksverkeer (intracommunautaire ABC-transacties) heeft een Belgische belastingplichtige B 
verplichtingen in de lidstaat van C waar hij een intracommunautaire verwerving moet verrichten, gevolgd door een nationale 
levering aan C. Hij zou zich in die lidstaat moeten laten identificeren of er een aansprakelijk vertegenwoordiger moeten laten 
erkennen die instaat voor de betaling van de btw in verband met de twee voornoemde handelingen. Door de opgave van zijn 
Belgisch btw-nummer treedt de veiligheidsbepaling in werking waardoor België de intracommunautaire verwerving zou mogen 
belasten, ofschoon ze in de lidstaat van C heeft plaatsgevonden. 

. 

Bij wijze van vereenvoudiging bepaalt artikel 25quinquies, § 3, lid 3 WBTW dat de Belgische btw geacht wordt geheven te zijn 
wanneer: 
– de intracommunautaire verwerving verricht is in een andere lidstaat door een belastingplichtige met een Belgisch btw-

nummer; 
– de intracommunautaire verwerving wordt verricht met het oog op een volgende levering in de andere lidstaat door deze 

belastingplichtige; 
– de aldus door deze belastingplichtige verworven goederen rechtstreeks vanuit een andere lidstaat dan België verzonden of 

vervoerd worden naar degene voor wie hij de volgende levering verricht; 
– degene voor wie de volgende levering bestemd is, een andere belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon 

is, met een btw-nummer in de lidstaat van aankomst; 
– degene voor wie de volgende levering bestemd is, door de belastingplichtige met een Belgisch btw-nummer aangewezen is 

om de btw te voldoen uit hoofde van de levering; 
– de belastingplichtige met een Belgisch btw-nummer de verplichting naleeft tot aangifte van de door hem verrichte levering. 

Voor de voorwaarden waaronder de vereenvoudigingsmaatregelen kunnen worden toegepast, zie voetnoot487

5444 
art. 25quinquies § 4 WBTW 

. 

Om de invoer door niet-belastingplichtige rechtspersonen uit een derde land via een andere lidstaat, op 
gelijke voet te plaatsen met verwervingen die zij vanuit die andere lidstaat zouden doen, worden de 
ingevoerde goederen geacht te zijn verzonden of vervoerd vanuit de lidstaat van invoer. De plaats van 
verwerving wordt dan vastgesteld volgens de regels van de randnrs. 5438 en 5439 (art. 25quinquies 
§ 4 WBTW). 

5445 
art. 25quinquies § 5 WBTW 

Artikel 25quinquies, § 5 WBTW stelt een {xe "Weerlegbaar vermoeden"}weerlegbaar vermoeden in 
van intracommunautaire verwerving van goederen in België, wanneer de afnemer zijn verwerving 
verricht onder een Belgisch btw-nummer of wanneer hij op het tijdstip van de verwerving in België 
gevestigd is. De btw die op basis van dit artikel wordt geëist, kan niet zomaar in aftrek worden ge-
bracht. Volgens het Gentse hof van beroep kan deze btw enkel worden teruggevorderd, op basis van 
artikel 77, § 1, 1° WBTW, indien de belastingplichtige kan aantonen dat er btw is geheven op de in-
tracommunautaire verwerving in de lidstaat van aankomst488

Afdeling X. 

. 

                                                           
486HvJ 22 april 2010, zaken C-536/08 en C-539/08, X en Facet BV/Facet Trading BV, Pb.C. 19 juni 2010, afl. 161, 10, TFR 2010, afl. 385, 675 en 

afl. 392, 1030, noot L. VANDENBERGHE; Gent 15 maart 2011, TFR 2011, afl. 408, 767, noot L. VANDENBERGHE en Antwerpen 
10 mei 2011, TFR 2011, afl. 408, 789. 

 
487Vr. nr. 447 DE CLIPPELE 2 maart 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 55, 19 april 1993, 4902-4903, BTW Rev. 1993, afl. 105, 806; Circ. 

nr. AOIF 38, 28 augustus 2006. 
 
488Gent 15 maart 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 11, 348, TFR 2011, afl. 408, 767, noot L. VANDENBERGHE. 
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Bijzondere regeling voor {xe "Verkoop op afstand"}verkopen op afstand 
Bibliografie  –  BUBLOT, J., “Le nouveau régime TVA des ventes à distance: approche critique”, RGF 1994, afl. 5, 165-

173. 
– DOLFEN, K. en VAN MOORSEL, J., “Intracommunautaire leveringen en kettingtransacties in de bredere 

context”, AFT 2012, afl. 6-7, 5-25. 

5446 
In principe kunnen particulieren hun aankopen verrichten in de gehele EU met definitieve voldoening 
van de btw in het land van oorsprong. Zij mogen de aangekochte goederen zelf overbrengen zonder 
enige formaliteit. Er bestaan slechts uitzonderingen voor de verwerving van nieuwe vervoermiddelen 
(zie randnr. 5421) en voor de verwerving van goederen die door of voor rekening van de verkoper 
geïnstalleerd of gemonteerd moeten worden (zie randnr. 5447). 

Gelet op de tariefverschillen tussen de lidstaten werd de heffing in het oorsprongsland bijgestuurd 
door de bijzondere regeling voor verkopen op afstand van goederen die vanuit een andere lidstaat naar 
België worden geleverd of vanuit België naar een andere lidstaat489

Er kan slechts sprake zijn van verkopen op afstand indien een intracommunautair vervoer plaatsvindt, verricht door de verkoper 
die op één of andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, op zich genomen heeft de bestelde goederen bij de verkrijger in 
België te brengen. Indien de afnemer zelf voor het vervoer zorgt of een derde daarmee belast, moeten de gewone regels worden 
toegepast, d.w.z. dat tenzij de verkrijger een particulier is, de algemene regeling voor intracommunautaire verwervingen geldt. 

. 

In afwijking van de plaatsbepalingsregels van artikel 15, § 2, lid 2, 1° en § 3 WBTW (zie randnr. 5332) en van de uitsluiting 
van de leveringen van goederen, onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing bedoeld in titel B of titel C van 
richtlijn nr. 94/5/EG, wordt in artikel 15, § 4 WBTW bepaald dat goederen geacht worden in België geleverd te zijn, wanneer 
ze door of voor rekening van de leverancier naar België worden verzonden of vervoerd vanuit een andere lidstaat en de levering 
wordt verricht ten behoeve van een niet-belastingplichtige of van een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtsper-
soon die er niet toe gehouden is zijn intracommunautaire verwervingen aan de btw te onderwerpen (drempel van 
11 200,00 EUR niet overschreden – zie § 5). Zodoende verricht een in een andere lidstaat dan België gevestigde verkoper een 
belastbare levering in België. Hij is er in principe de btw verschuldigd op al zijn leveringen die onder de bijzondere regeling 
vallen. In voorkomend geval moet de verkoper een aansprakelijke vertegenwoordiger in België laten erkennen of zich direct 
laten registreren in België (zie: Deel VIII, Hoofdstuk X, ‘Niet in België gevestigde belastingplichtigen’ (zie randnr. 5887,50 
e.v.)). 

De afwijkende regel inzake de levering in België wordt slechts toegepast indien in het lopend jaar of in het voorgaand jaar 
goederen, andere dan accijnsproducten, in België geleverd werden voor een bedrag dat 35 000,00 EUR excl. btw overtreft. 
Voor zover betreffende drempel niet overschreden wordt, voldoet de verkoper de btw in het oorsprongsland. In de lidstaat 
waarvan hij deel uitmaakt, kan hij er echter voor kiezen dat de plaats van de levering België is. 

In artikel 15 WBTW worden de regels aangegeven die moeten worden gevolgd in de omgekeerde situatie van verkopen op 
afstand van goederen die door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd vanuit België naar een andere 
lidstaat. In afwijking van § 2, lid 2, 1° en van § 3 én met uitzondering van de leveringen van goederen onder de bijzondere 
regeling van belastingheffing over de winstmarge ingesteld, door artikel 58, § 4 WBTW, is de plaats van de levering in dat 
geval de plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de aankomst van de verzending of het vervoer. Er is evenwel 
vereist dat voldaan wordt aan voorwaarden die de afspiegeling zijn van deze, opgelegd in artikel 15, § 4 WBTW, voor verkopen 
op afstand vanuit een andere lidstaat naar België. 

De Belgische leverancier kan steeds opteren voor de btw-heffing in de lidstaat van bestemming, ook als hij de drempel zoals 
voorzien door de andere lidstaten niet bereikt. De modaliteiten voor het uitoefenen van de optie zijn bepaald in artikel 7 KB 
nr. 10. De optie gaat in op de datum van de aangifte ter post van de brief waarin de keuze ter kennis wordt gebracht en geldt tot 
31 december van het tweede jaar dat op deze datum volgt. 

art. 15 § 6 WBTW 

In artikel 15, § 6 WBTW is bepaald dat goederen die door de leverancier worden ingevoerd in een 
andere lidstaat dan deze van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer, geacht wor-

                                                           
489De toepassingsvoorwaarden van de bijzondere regeling zijn uiteengezet in de Aanschr. nr. 7, 27 april 1995; zie Fiskoloog 1995, afl. 529, 3-5. 
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den te zijn verzonden of vervoerd vanuit de lidstaat van invoer. Dit vermoeden geldt zowel voor § 4 
als voor § 5 van artikel 15 WBTW. 

Afdeling XI. 
Leveringen van goederen met {xe "Installatie"}installatie of {xe "Montage"}mon-
tage 

5447 
art. 15 § 2 2° WBTW 
Overeenkomstig artikel 15, § 2, 2 ° WBTW wordt een goed in België geleverd wanneer het door of 
voor rekening van de leverancier in België wordt geïnstalleerd of gemonteerd (zie randnr. 5331,50). 
Zo’n levering valt in geen geval onder de algemene regeling van de intracommunautaire verwervin-
gen, noch onder de bijzondere regelingen die van de algemene regeling afwijken. De levering met 
installatie of montage door de verkoper is dus altijd onderworpen aan de btw van de lidstaat waar de 
installatie of de montage plaatsvindt. 
Een levering met installatie veronderstelt een bijkomend materieel werk in die zin dat die levering slechts als volmaakt kan 
worden beschouwd wanneer dat werk met het oog op de plaatsing noodzakelijk is om het goed gebruiksklaar te maken. Opdat 
de handeling voor het geheel als een levering van een goed zou worden aangemerkt, moet het geleverde roerend goed, eenmaal 
de installatie of montage beëindigd is, zijn eigen individualiteit behouden490

Afdeling XII. 

. Het onderscheid tussen levering met montage en 
werk in onroerende staat is bijzonder complex en kan belangrijke gevolgen hebben met betrekking tot de niet-
overbrengingsproblematiek. 

Belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw 

5448 
art. 25sexies § 1 WBTW 

Voor intracommunautaire verwervingen vindt het belastbaar feit plaats op het tijdstip waarop de leve-
ring van een gelijkaardig goed in België plaatsvindt (zie randnr. 5334 e.v.). 

art. 25sexies § 2 WBTW 
De btw wordt echter opeisbaar (art. 25sexies § 2 WBTW): 
– op de factuurdatum, wanneer de factuur wordt uitgereikt tussen het tijdstip van het belastbaar feit 

en de vijftiende dag van de maand die erop volgt; 
– in alle andere gevallen, op de vijftiende dag van de maand die volgt op het tijdstip van het belast-

baar feit. 
De btw op een abonnement vanuit een andere lidstaat wordt opeisbaar bij de uitreiking van de factuur491

De betaling van een {xe "Voorschot (btw)"}voorschot geeft geen aanleiding tot opeisbaarheid van de 
btw. Daardoor wordt belet dat op een intracommunautaire handeling zou moeten worden vooruitgelo-
pen, door de btw te voldoen in een lidstaat waarvan slechts verondersteld kan worden dat de intra-
communautaire verwerving er zal plaatsvinden. 

. 

Vanaf 1 januari 2013 wordt de btw evenmin opeisbaar op een intracommunautaire verwerving wan-
neer de factuur voor de volledige prijs wordt opgesteld vóór het belastbaar feit. Enige soepelheid geldt 
evenwel wanneer dergelijke factuur enkele dagen voor het belastbaar feit wordt opgesteld. 

                                                           
490Vr. nr. 251 FOURNAUX 23 januari 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 28, 3353. 
 
491Vr. nr. 705 DE CLIPPELE 22 september 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 85, 8095. 
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Indien de belastingplichtige (nog) niet over een factuur beschikt op het tijdstip van opeisbaarheid van 
de btw m.b.t. de intracommunautaire verwerving, moet de belastingplichtige in principe zelf een stuk 
opmaken (art. 9 KB nr. 1). 
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Deel IV 
{xe "Maatstaf van heffing"}Maatstaf van heffing 

5449 

Bibliografie – NORRE, P., “De maatstaf van heffing inzake BTW”, in MAES, L., DE CNIJF, H. en CARLIER, P. (eds.), 
Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 1997-1998, Diegem, Ced.Samsom, 1997, 375-423. 

 

– DELANGRE, J., “Vaststelling van {xe "Dienst (maatstaf van heffing)"}de maatstaf van heffing. BTW op 
nieuwe gebouwen”, AFT 1985, 58-67. 

– NOTREDAME, B., “BTW en overheidssubsidies”, AFT 1995, 7-15 en AFT 2003, 407-419. 

Hoofdstuk I 

{xe "Levering goederen (btw)"}Levering van goederen en {xe "Dienst 
(maatstaf van heffing)"}dienstverrichtingen in België 

5450 
De maatstaf van heffing bestaat uit alles wat wordt ontvangen dat in rechtstreeks verband staat met de 
verrichte levering of dienst en waarvan de tegenwaarde in geld kan worden uitgedrukt. De {xe "Te-
genprestatie (btw)"}tegenprestatie is de subjectieve waarde, d.w.z. de in elk concreet geval werkelijk 
ontvangen waarde en niet een volgens objectieve maatstaven vastgestelde waarde492. Evenmin valt 
onder de maatstaf van heffing voor btw bedragen die de belastingplichtige aan zijn medecontractant 
contractueel had kunnen aanrekenen, maar die niet zijn aangerekend493

Een machtiging, verleend door de Europese Raad om een minimummaatstaf van heffing te voorzien t.a.v. prestaties tussen 
nauw met elkaar verbonden partijen, mag alleen toegepast worden indien dit strikt noodzakelijk is om belastingfraude of -
ontwijking te voorkomen. Wanneer uit objectieve gegevens blijkt dat de tussen de verbonden partijen overeengekomen vergoe-
ding marktconform is, kan de afwijkende regeling inzake de oplegging van een minimummaatstaf van heffing geen toepassing 
vinden

. 

494

Afdeling I. 

. 

De tegenprestatie wordt uitsluitend in geld vergoed 

§ 1. DE PRIJS EN HAAR BESTANDDELEN – KOSTEN TOE TE VOEGEN AAN DE PRIJS – BIJHORIGHEDEN 

5451 
art. 26 lid 1 WBTW 
Voor leveringen van goederen en diensten wordt de btw berekend over alles wat de leverancier van het goed 
of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan wie het goed wordt 
geleverd of de dienst wordt verstrekt of van een derde, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de 
prijs van die handelingen verband houden (art. 26 lid 1 WBTW). 

                                                           
492HvJ 23 november 1988, zaak 230/87, Naturally Yours Cosmetics Ltd., Jur.HvJ 1988, I-6365, FJF, No. 90/142, BTW Rev. 1995, afl. 116, 967; 

HvJ 24 oktober 1996, zaak C-288/94, Argos, Jur.HvJ 1996, I-5311. Zie ook HvJ 15 juli 2004, zaken C-495/01, C-463/ 02, C- 381/01 en 
C-144/02, Commissie tegen Finland, Zweden, Italië en Duitsland, NJB 2004, afl. 33, 1754. 

 
493HvJ 9 december 2011, zaak C-69/11, Connoisseur Belgium bvba, Fisc.Koer. 2012, afl. 5, 297, FJF, No. 2012/215. 
 
494HvJ 29 mei 1997, zaak C-63/96, Werner Skripalle, BTW Rev. 1997, afl. 131, 1181. 
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Voor de levering wordt de btw berekend over een maatstaf die in principe gevormd wordt door de prijs die tussen de partijen is 
vastgesteld op het tijdstip dat de btw opeisbaar wordt. Wanneer er periodieke betalingen van de prijs worden overeengekomen, 
bv. bij vestiging van een recht van opstal op een grond waarop een nieuw gebouw is opgericht, moet een contante waarde 
worden vastgesteld495

Het voorschot dat een klant aan een hotelexploitant heeft betaald, in het geval dat de klant gebruik maakt van zijn recht van 
annulering en de hotelexploitant het bedrag behoudt, moet worden beschouwd als een forfaitaire schadeloosstelling, zodat dit 
bedrag niet aan de btw is onderworpen

. 

496

Hotel-, restaurant- en rondreiskosten, gemaakt door een in België gevestigd zelfstandig consultant en doorgefactureerd aan zijn 
Belgische klant, moeten, evenals de eigenlijke vergoeding, in België worden onderworpen aan de btw, gezien de door de con-
sultant verstrekte diensten hier plaatsvinden

. 

497

Bij kansspelautomaten is de maatstaf van heffing van btw niet de volledige inzet van de spelers, maar alleen dat deel van de 
inzetten dat aan de eigenaar van de automaten toekomt en dus niet opnieuw aan de spelers als prijs wordt uitgekeerd

. 

498

Het volle bedrag van de door een organisator van een spel ontvangen deelnamekosten vormt de maatstaf van heffing voor dit 
spel, indien de organisator vrij over genoemd bedrag kan beschikken. Voor de berekening van de btw moeten de deelnamekos-
ten dus niet worden verminderd met de waarde van de aan de winnaars van het spel toegekende prijzen

. 

499

Op de prestaties van telecommunicatiediensten zijn bijzondere regels van toepassing

. 
500

5452 

. 

Een prijs kan in een enkele geldsom zijn uitgedrukt of in verschillende geldsommen die afzonderlijk 
in rekening worden gebracht. 
In laatstbedoeld geval moeten de geldsommen aan de btw worden onderworpen, wanneer ze een bestanddeel (element) van de 
prijs vormen. Wanneer ze een schadevergoeding uitmaken zijn ze niet belastbaar501

5453 

. Bepaalde sommen voor bijkomstige leve-
ringen of diensten (bijhorigheden) worden belast alsof ze bestanddelen van de prijs zouden zijn. 

De zogenaamde {xe "Lasten (btw-heffing)"}lasten, inzonderheid de sommen die de afnemer aan een 
derde moet betalen ter ontlasting van zijn leverancier, moeten voor de heffing van de btw bij de prijs 
worden gevoegd. 
Toepassingsgevallen 
1. Maken deel uit van de maatstaf van heffing als bestanddeel van de prijs: 

– het verplichte drinkgeld502

– de gemeentebelasting die de exploitant van een schouwburg in de prijs van het toegangskaartje opneemt, is een van de 
bestanddelen van de prijs en behoort dus tot de maatstaf van heffing van de btw

; 

503

– de door de Staat aan een aannemer boven de aannemingsprijs betaalde sommen, welke deze ingevolge een cao als bij-
komende vergoeding aan zijn arbeiders moest uitkeren

; 

504

                                                           
495Vr. nr. 710 DE CLIPPELE 22 september 1993, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 129, 13467, BTW Rev. 1994, afl. 11, 1207. 

; 

 
496HvJ 18 juli 2007, zaak C-277105, Société Thermale d’Eugénie-Les-Bains, FJF, No. 2008/152. 
 
497Vr. nr. 1286 WATHELET 10 mei 2006, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 123, 24117-24118. 
 
498HvJ 5 mei 1994, zaak C-38/93, Glawe, FJF, No. 94/182; HvJ 19 juli 2012, zaak C-377/11, International Bingo Technology SA, Pb.C. 

29 september 2012, afl. 295, 15. 
 
499HvJ 17 september 2002, zaak C-498/99, Town & County Factors, FJF, No. 2003/33. 
 
500Circ. nr. ET 109.696 (AOIF 50/2009), 12 november 2009. 
 
501Zie voor praktische casus, Vr. nr. 402 VAN CAMPENHOUT 27 mei 2005, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, 12 april 2004, nr. 40, 6129. 
 
502Besliss. nr. T. 3002, 10 maart 1971, BTW Rev. 1971, afl. 2, 245, nr. 59; HvJ 29 maart 2001, zaak C-404/99, Commissie/Franse Republiek, 

Jur.HvJ 2001, I-02667; Rb. Charleroi 10 oktober 1986, FJF, No. 87/60; Gent 25 april 1986, FJF, No. 87/139; H. VANDEBERGH, BTW-
vraagstukken, Antwerpen, Kluwer, 1987, 49-50. 

 
503Besliss. nr. T. 1913, 1 december 1970, BTW Rev. 1972, afl. 5, 75. 
 
504BTW Rev. 1974, afl. 15, 196. 
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– de forfaitair belaste telefoongesprekken505

2. Maken deel uit van de maatstaf van heffing als bijhorigheid van de prijs: 
. 

– de kosten van aansluiting, goedkeuring, controle of verplaatsing van een installatie, van gebruik, onderhoud, herstelling 
of vervanging van meters, in rekening gebracht door bedrijven voor water, gas en elektriciteit506

– wanneer in het kader van een verkooptransactie de prijs van de goederen door de koper wordt betaald met een krediet-
kaart en door de organisatie, die de kaart heeft uitgereikt aan de leverancier, wordt overgemaakt na inhouding van een 
percentage aan commissie, als beloning voor een dienst van die organisatie aan de leverancier van het goed, moet die 
inhouding worden opgenomen in de maatstaf van heffing van de belasting die de belastingplichtige leverancier moet 
afdragen

; 

507

– wanneer een handelaar een gratis krediet aanbiedt, verleend door een van de verkoper onafhankelijke financierings-
maatschappij die op de verkoopprijs een commissie inhoudt, is de maatstaf van heffing het totale door de koper ver-
schuldigde bedrag, inclusief de ingehouden commissie

; 

508

3. Maken geen deel uit van de maatstaf van heffing: 
. 

– de sommen die een vervoerder aan zijn klanten als staan- of liggeld in rekening brengt, kunnen eerder als een schade-
loosstelling dan als bestanddelen van de vervoerprijs worden aangemerkt509

– de som die de eigenaar van een gebouw aan de vertrekkende huurder in rekening brengt, voor de door deze laatste aan 
het gehuurde goed toegebrachte schade: deze som maakt een schadevergoeding uit

; 

510

– het bedrag dat een leasingmaatschappij van de leasingnemer terugvordert om één van zijn voertuigen te laten herstel-
len, wordt aangemerkt als een schadevergoeding die als zodanig buiten de werkingssfeer van de btw valt

; 

511

– de buitenwettelijke kosten bij openbare verkoop op verzoek van de curator van een faillissement
; 

512

– bij beslissing nr. ET 102.061 van 7 juli 2003 worden volgrechten voortaan uitgesloten van de maatstaf van heffing
; 

513

5454 
art. 26 lid 2 WBTW 

. 

Artikel 26, lid 2 WBTW bepaalt uitdrukkelijk dat tot de maatstaf van heffing behoren, de sommen die 
de leverancier of de dienstverrichter aan degene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt 
verstrekt, in rekening brengt als kosten van commissie, verzekering en vervoer, ongeacht of zulks al 
dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeen-
komst. 

5455 
art. 26 lid 3 WBTW 
Belastingen, rechten en heffingen moeten eveneens in de maatstaf van heffing worden opgenomen 
(art. 26 lid 3 WBTW). 
– Logeerbelasting: Vr. nr. 923 DUQUESNE 21 februari 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 100, 10109 en BTW Rev. 

1994, afl. 109, 703. 
– De recyclagebijdrage maakt deel uit van de maatstaf van heffing, zodat zij aan hetzelfde tarief is onderworpen als het tarief 

van de levering van het toestel514

– De Elia-bijdrage die door de beheerders van netwerken ten laste van het cliënteel wordt gelegd, is geen uitgave en is begre-
pen in de maatstaf van heffing

. 

515

                                                           
505Vr. nr. 412 YLIEFF 9 september 1983, Vr. & Antw. Kamer 1982-1983, nr. 50, 4001, BTW Rev. 1984, afl. 61, 148; Vr. nr. 254 BAUDSON 

22 maart 1985, Vr. & Antw. Kamer 1984-1985, nr. 21, 2361, BTW Rev. 1985, afl. 68, 313. 

. 

 
506Aanschr. nr. 65, 27 april 1971. 
 
507HvJ 25 mei 1993, zaak C-18/92, Bally, Jur.HvJ 1993, I-2871, BTW Rev. 1994, afl. 108, 456. 
 
508HvJ 15 mei 2001, zaak C-34/99, Primback Ltd., Fiscoloog 2001, afl. 803, 3, International VAT monitor, annex vol. 12/nr. 5, 31. 
 
509Besliss. nr. T. 2.110, 4 mei 1971, BTW Rev. 1972, afl. 5, 75. 
 
510Besliss. nr. ET 11.806, 3 juli 1972, BTW Rev. 1974, afl. 15, 197. 
 
511Vr. nr. 3-2373 CHERON 24 maart 2005, Vr. & Antw. Senaat 2004-2005, nr. 3-44, 3535-3537. 
 
512Besliss. nr. ET 28.397, 8 maart 1978, BTW Rev. 1978, afl. 35, 428. 
 
513Besliss. nr. ET 102.061, 7 juli 2003; Antwerpen 18 januari 1994, FJF, No. 94/201. 
 
514Vr. nr. 745 PIETERS 5 juli 2001, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 92, 24 september 2001, 10544. 
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– In het kader van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de dealer het voertuig overeenkomstig het door de koper 
beoogde gebruik ervan levert met een registratie en voor een prijs die de door hem vóór de levering betaalde belasting op 
de registratie van nieuwe motorvoertuigen omvat, valt deze belasting, waarvan het belastbaar feit niet die levering maar de 
eerste registratie van het voertuig op het nationale grondgebied is, niet onder het begrip belastingen, rechten en heffingen. 
Deze belasting komt overeen met een door de belastingplichtige van de koper van het voertuig als terugbetaling van in 
naam en voor rekening van laatstgenoemde gemaakte kosten ontvangen bedrag516

§ 2. BEDRAGEN DIE NIET TOT DE {XE "MAATSTAF VAN HEFFING"}MAATSTAF VAN HEFFING BEHOREN 

. 

5456 
art. 28 1° WBTW 

De sommen die als disconto van de prijs mogen worden afgetrokken, worden niet belast (art. 28 1° 
WBTW). 

5457 
art. 28 2° WBTW 

De {xe "Prijsvermindering (maatstaf van heffing)"}prijsverminderingen die door de leverancier of de 
dienstverrichter aan de afnemer toegekend worden en die door laatstgenoemde zijn verkregen op het 
tijdstip waarop de btw verschuldigd wordt, worden evenmin belast (art. 28 2° WBTW). 
Onder ‘prijskortingen en -rabatten die aan de koper worden toegekend en die zijn verkregen op het tijdstip waarop de handeling 
wordt verricht’, is mede te verstaan het verschil tussen de normale winkelprijs van de geleverde artikelen en de door de winke-
lier voor die artikelen daadwerkelijk ontvangen geldsom, wanneer de winkelier van de klant een waardebon accepteert die hij 
de klant heeft geschonken bij een eerdere aankoop tegen de normale winkelprijs517

Indien het gecumuleerd totaal van de kortingbonnen toelaat dat de klant het goed verkrijgt zonder een opleg in geld, is geen 
enkele belasting verschuldigd en dient geen enkele onttrekking te gebeuren in hoofde van de kleinhandelaar-
belastingplichtige

. 

518

5458 

. 

Het feit dat een prijsvermindering (afslag, premie, ristorno, korting, enz.) pas na verloop van een be-
paalde tijd wordt uitbetaald, belet volgens de huidige Belgische wetgeving niet dat zij onmiddellijk 
kan worden verwijderd uit de maatstaf van heffing, op voorwaarde dat de klant op het tijdstip van de 
belastbare handeling een verworven recht op de prijsvermindering heeft. 

art. 77 § 1 2° WBTW 

Het Hof van Justitie heeft ter zake evenwel beslist dat de korting ‘effectief’ moet zijn verkregen op het 
ogenblik van de transactie. Dit impliceert dat de korting ‘onmiddellijk’ moet worden afgetrokken van 
het te betalen bedrag, opdat de prijsvermindering niet tot de maatstaf van heffing behoort519

                                                                                                                                                                     
515Vr. nr. 3177 GOYVAERTS 22 juni 2004, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 303, 2-3; Vr. nrs. 718 tot 720 GOYVAERTS 

7 april 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 082, 13988-13992; Vr. nr. 2868 VANDEURZEN 12 mei 2004, Beknopt verslag, ka-
mercommissie Financiën, COM 256, 25-26. 

. Voor de 
prijsvermindering die pas definitief wordt verworven nadat de btw verschuldigd is geworden, is er 
aanleiding tot teruggaaf van de btw in de mate van de latere toekenning (art. 77 § 1 2° WBTW). 

 
516HvJ 1 juni 2006, zaak C-98/05, De Danske Bilimportører, TFR 2006, afl. 307, 729. 
 
517HvJ 27 maart 1990, zaak C-126/88, Boots, Jur.HvJ 1990, I-1235, FJF, No. 90/165, BTW Rev. 1995, afl. 116, 986. Zie ook Cass. 11 juni 2004, 

FJF, No. 2005/53, V. SEPULCHRE, “ Base d’imposition à la T.V.A. et mise en réserve de ristournes sur les prix”  (noot onder Cass. 
11 juni 2006), RGF 2005, afl. 6, 29. 

 
518Vr. nr. 3-6220 NYSSENS 3 november 2006, Vr. & Antw. Senaat 2006-2007, nr. 3-81, 8830-8831. 
 
519HvJ 29 mei 2001, zaak C-86/99, Freemans Plc, Fiscoloog 2001, afl. 804, 6, International VAT monitor, annex vol. 12/5, 37. 
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Toepassingsgevallen: 
– De vergoeding die een caféhouder ontvangt van een brouwerij omdat hij zich bevoorraadde bij zijn leverancier die klant is 

van de brouwerij, is geen prijsvermindering omdat ze niet door de leverancier zelf aan de caféhouder wordt toegekend520

– De premie die op grond van een contract, onderscheiden van dat van de verkoop, door een fabrikant wordt toegekend aan 
zijn klanten om zijn producten, of de reclame die ervoor gemaakt wordt, goed zichtbaar in hun uitstalraam of winkel te 
plaatsen, is de vergoeding voor een dienst doch mag door de partijen worden aangemerkt als een prijsvermindering op 
vroeger geleverde producten. Teruggaaf van de btw is mogelijk

. 

521

5459 
art. 28 3° WBTW 

. 

De interesten wegens te late of uitgestelde betaling worden niet in de maatstaf van heffing opgenomen 
(art. 28 3° WBTW). 

Wanneer bij verkoop van een nieuw gebouw, de overeenkomst voorziet in de betaling door de koper 
van intercalaire interesten, moeten deze als element van de prijs worden opgenomen in de maatstaf 
van heffing van de btw die verschuldigd is ter zake van de overdracht van het gebouw522

Nochtans moeten bij de verkoop van een nieuw gebouw de intercalaire interesten slechts in aanmer-
king worden genomen, als de verkoopovereenkomst bepaalt dat ze aan de verkoper verschuldigd zijn. 
Aldus maken de naar aanleiding van de financiering van het bouwproject betaalde interesten die niet 
door de koper worden betaald, geen deel uit van de maatstaf van heffing

. 

523

Wanneer een leverancier van goederen of diensten zijn cliënt tegen vergoeding van rente slechts tot het tijdstip van levering 
uitstel van betaling verleent, is die rente geen vergoeding voor een kredietverlening, maar een element van de voor de levering 
van de goederen of de dienstverrichting verkregen tegenprestatie

. 

524

De maatstaf van heffing omvat geen interesten die bij rechterlijke beslissing aan een ondernemer zijn toegekend, indien de 
toekenning van de interesten is geschied omdat het saldo van de tegenwaarde van de verrichte dienst niet tijdig werd voldaan

. 

525

Bij verkoop op afbetaling of bij huurkoop wordt de btw in principe berekend op het gecumuleerde totaal van de voorschotten en 
de periodieke afbetalingen. Voor zover op de factuur een duidelijke opsplitsing wordt gemaakt tussen de contantprijs en de 
meerprijs voor niet-contante betaling, behoren de interesten wegens te late betaling evenwel niet tot de maatstaf van heffing

. 

526

5460 
art. 28 4° WBTW 

. 

De kosten voor gewone en gebruikelijke {xe "Verpakkingsmiddel"}verpakkingsmiddelen behoren niet 
tot de maatstaf van heffing, indien de leverancier instemt met de terugbetaling ervan in geval van 
terugzending van die verpakkingsmiddelen (art. 28 4° WBTW). 
Opdat de kosten van gewone en gebruikelijke verpakkingsmiddelen niet tot de maatstaf van heffing zouden behoren, moet er 
overeengekomen zijn dat die verpakkingsmiddelen moeten of mogen worden teruggezonden en dat de klant recht heeft op een 
terugbetaling indien hij ze terugzendt. Ten aanzien van de opstelling van de factuur neemt de administratie aan dat de melding 
‘statiegeld’ of een gelijkaardige melding, aangebracht tegenover het bedrag dat voor verpakkingsmiddelen wordt aangerekend, 
op voldoende wijze het niet-heffen van de btw over deze kosten rechtvaardigt voor zover deze melding werkelijk met het 
inzicht van de partijen overeenstemt527

                                                           
520Besliss. nr. ET 12.201, 14 augustus 1973, BTW Rev. 1974, afl. 15, 196. 

. 

 
521Besliss. nr. ET 10.346, 6 juni 1972, BTW Rev. 1974, afl. 16, 276, 1. 
 
522Besliss. nr. ET 13.101, 18 maart 1976, BTW Rev. 1976, afl. 26, 219. 
 
523Antwerpen 16 februari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1202, 11. 
 
524HvJ 27 oktober 1993, zaak C-281/91, Muys’ en De Winters Bouw en Aannemingsbedrijf BV, Jur.HvJ 1993, I-5405, FJF, No. 94/30, 

BTW Rev. 1994, afl. 109, 762. 
 
525HvJ 1 juli 1982, zaak C-222/81, B.A.Z. Bausystem, Jur.HvJ 1982, I-2527, BTW Rev. 1995, afl. 116, 948. 
 
526BTW Rev. 1998, afl. 130, 965. 
 
527Besliss. nr. ET 12.114, 30 april 1974, BTW Rev. 1974, afl. 17, 336. 
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5461 
art. 28 5° WBTW 
De sommen, voorgeschoten door de leverancier of de dienstverrichter voor uitgaven die hij in naam en 
voor rekening van zijn {xe "Medecontractant"}medecontractant heeft gedaan, moeten niet in de maat-
staf van heffing worden opgenomen (art. 28 5° WBTW). 

De hier bedoelde ‘{xe "Voorschot (btw)"}voorschotten’ moeten van rechtswege verschuldigd zijn 
door de klant en hem afzonderlijk en voor hun juist bedrag worden aangerekend of, indien er een 
factuur is voor het voorschot, moet deze op naam van de klant opgemaakt zijn. Bijgevolg zijn de door 
een leverancier zelf gemaakte kosten die hij afzonderlijk doorfactureert (telefoonkosten, portkosten, 
reiskosten, vervoerkosten, enz.) geen voorschotten maar bestanddelen van de prijs die in principe aan 
de btw onderworpen zijn (zie randnr. 5454). Belastingen, rechten en heffingen zijn geen voorschot-
ten528

Toepassingsgevallen: 

. 

– Voor kosten van verzekeringspremies en belastingen, voorgeschoten door de verhuurder bij verhuur van autovoertuigen, 
moet onderzocht worden wie de premies, resp. belastingen is verschuldigd529

– De sommen die de banken aan hun klanten in rekening brengen voor protestkosten, registratierechten en zegelrechten, 
mogen als voorschotten worden aangemerkt

. 

530

– De som die een maatschappij voor kabeldistributie afzonderlijk als auteursrechten aan de abonnees in rekening brengt, is 
geen voorschot omdat de auteursrechten door de maatschappij en niet door de abonnees aan de auteurs verschuldigd zijn

. 

531

– Verzendingskosten die worden gemaakt om de goederen te leveren bij de klant die ze bestelde, zijn inherent aan de werking 
van een postorderbedrijf en behoren bijgevolg tot de maatstaf van heffing

. 

532. Het hof van beroep van Gent oordeelde daar-
entegen dat de verzendingskosten die door een postorderbedrijf aan de klant worden doorgerekend, voorschotten zijn die 
geen deel uitmaken van de maatstaf van heffing533

– De vuilniszakken die door een schoonmaakbedrijf afzonderlijk op de factuur worden vermeld, voor de prijs zoals vastge-
steld door de gemeente, mogen buiten de maatstaf van heffing blijven

. 

534

– De door een begrafenisonderneming gefactureerde kosten kunnen als voorschotten worden beschouwd indien de belasting-
plichtige in het bezit is van behoorlijk controleerbare bewijsstukken die bewijzen dat ze tegen kostprijs worden doorgefac-
tureerd

. 

535

– Een belasting waarvan het belastbaar feit rechtstreeks verband houdt met de levering van een motorvoertuig en die door de 
leverancier van dit voertuig wordt voldaan, behoort tot de maatstaf van heffing

. 

536

5462 
art. 28 6° WBTW 

. 

De btw zelf behoort niet tot de maatstaf van heffing (art. 28 6° WBTW). 

5463 
art. 26 lid 1 WBTW 

                                                           
528Besliss. nr. ET 79.226, 29 december 1993, BTW Rev. 1994, afl. 108, 336. 
 
529Rb. Luik 7 februari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 845, 11; Vr. nr. 1026 DE CLIPPELE 20 april 1994, Vr. & Antw . Kamer 1993-1994, nr. 109, 

11349, BTW Rev. 1994, afl. 110, 1077; Besliss. nr. ET 94.354 en 97.021, 6 maart 2001, BTW Rev., afl. 151, 431, Btw-handleiding, nr. 
122. 

 
530Besliss. nr. T. 3717, 26 februari 1971, BTW Rev. 1971, afl. 2, 246. 
 
531Vr. nr. 343 DELHAYE 6 juli 1984, Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, nr. 40, 3800, BTW Rev. 1985, afl. 66, 103. 
 
532Antwerpen 4 november 1996, FJF, No. 96/275. Contra: Gent 9 juni 2009, FJF, No. 2010/202. 
 
533Gent 9 juni 2009, TFR 2010, afl. 373, 42. 
 
534Vr. nr. 358 FOURNAUX 23 mei 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 48, 16 oktober 2000, 5674. 
 
535Rb. Leuven 6 maart 2009, Fisc.Koer. 2009, 437; Besliss. nr. ET 18.588, 30 april 1976. 
 
536HvJ 28 juli 2011, zaak C-106/10, Lidl & Companhia, FJF, No. 2012/214. 
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In principe behoren de {xe "Subsidie"}subsidies niet tot de belastbare basis, behalve indien zij direct 
verbonden zijn met de prijs van de handelingen (art. 26 lid 1 WBTW)537

Opdat de ‘subsidie’ tot de maatstaf van heffing zou behoren, is het ook vereist dat ze ‘rechtstreeks verband houdt met de prijs’. 
Aan die voorwaarde is voldaan wanneer die subsidie aan de drie volgende vereisten voldoet: 

. 

– de subsidie moet worden betaald aan de producent, aan de leverancier of aan de dienstverrichter; 
– de subsidie moet worden betaald door een derde; 
– de subsidie moet een tegenprestatie of een element van de tegenprestatie van de levering of de dienst vormen; dit wil 

zeggen dat zij ten goede komt aan de klanten van de belastingplichtige en een element vormt van de prijs die betaald is 
door een derde538

Het begrip ‘rechtstreeks met de prijs verband houdende subsidies’ in de zin van artikel 11, A, lid 1, sub a zesde richtlijn moet 
volgens het Hof van Justitie aldus worden uitgelegd, dat het enkel betrekking heeft op subsidies die volledig of gedeeltelijk een 
tegenprestatie vormen voor een goederenlevering of dienstverrichting, die door een derde aan de verkoper of dienstverrichter 
worden betaald. Het staat aan de verwijzende rechter om op basis van de aan hem voorgelegde feitelijke elementen na te gaan, 
of de subsidie al dan niet een dergelijke tegenprestatie vormt

. 

539

Subsidies die niet rechtstreeks verband houden met de prijs, maken daarentegen geen deel uit van de maatstaf van heffing

. 
540

Over subsidies toegekend in het kader van stadsvernieuwing, zie voetnoot

. 
541

§ 3. {XE "COMMISSIONAIR"}COMMISSIONAIRS EN GELIJKGESTELDE {XE 
"TUSSENPERSOON"}TUSSENPERSONEN – {XE "REISBUREAU (BTW)"}REISBUREAUS{XE 
"COMMISSIELOON"} 

. 

5464 
art. 29 § 1 WBTW 
In de relatie tussen de leverancier van goederen of de dienstverrichter en zijn commissionair behoort 
het aan laatstgenoemde toegekende commissieloon niet tot de maatstaf van heffing542

5465 

. In de relatie 
tussen de verkrijger van goederen of de afnemer van diensten en zijn commissionair wordt het com-
missieloon, voor de berekening van de btw, aan de prijs toegevoegd (art. 29 § 1 WBTW). 

De maatstaf van heffing van de dienst die een reisbureau ingevolge artikel 20, § 2 WBTW geacht 
wordt aan de reiziger te verlenen, bestaat volgens artikel 29, § 2 WBTW in de aan het reisbureau 
toekomende vergoeding. 

In de aan een reisorganisator toekomende vergoeding zit het aanvullende bedrag begrepen dat een 
voor rekening van de reisorganisator optredend reisbureau-tussenpersoon aan de reisorganisator moet 

                                                           
537HvJ 29 februari 1996, zaak C-215/94, Jurgen Mohr/ Finanzamt Bad Seeberg, FJF, No. 96/348, BTW Rev. 1996, afl. 122, 682; B. THIRION, 

“ Subventions: quelles incidences en matière TVA” , RGF 2002, 286-302; R.N.G. VAN DER PAARDT, Subsidies en BTW in de Euro-
pese Unie, Deventer, Kluwer, 2000. 

 
538Voorafg.Besliss. nr. 700.006, 27 februari 2007; Vr. nr. 300 FOURNAUX 23 februari 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 31, 3860-3861, 

BTW Rev., afl. 122, 545; Voorafg.Besliss. nr. 700.006, 27 februari 2007. 
 
539HvJ 22 november 2001, zaak C-184/00, Office des produits wallons ASBL t. Belgische Staat, FJF, No. 2002/36, Fiscoloog 2001, afl. 824, 3, 

TFR 2003, afl. 236, 191, noot I. BEHAEGHE; C.A. HELLEPUTTE en O. HODY, “ Noot onder HvJ 22 november 2001” , RGF 2002, 
afl. 10, 245-248; HvJ 13 juni 2002, zaak C-353/00, Keeping Newcastle Warm Ltd., Jur.HvJ 2002, I-05419. Zie ook Vr. nr. 3-1253 
NYSSENS 28 juli 2004, Vr. & Antw. Senaat 2003-2004, nr. 3-23, 1412; V. SEPULCHRE, noot onder Rb. Charleroi 21 november 2007, 
RGF 2008, afl. 3, 13-24; D. STAS, “ Prijssubsidies of schadevergoeding” , Fiscoloog 2007, afl. 1079, 7. 

 
540V. SEPULCHRE, noot onder Rb. Charleroi 21 november 2007, RGF 2008, afl. 3, 13-24; Gent 25 maart 2008, FJF, No. 2009/179. 
 
541Brussel 27 juni 2012, FJF, No. 2013/55. 
 
542Vr. nr. 1332 MICHEL 23 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 140, 19295, BTW Rev., afl. 138, 840. 
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betalen ter aanvulling van de door de reiziger betaalde prijs, en dat overeenkomt met de korting die 
het reisbureau de reiziger op de in brochure van de reisorganisator vermelde prijs heeft verleend543

Deze bepaling is louter academisch omdat, op grond van artikel 35, lid 2 WBTW, de maatstaf van 
heffing bij KB nr. 35 werd vastgesteld op een percentage van het totaal van de bedragen die een reis-
bureau voor zijn diensten van een reiziger vordert of van de prijs waartegen de prestaties aan de reizi-
ger worden aangeboden

. 

544

Op 8 februari 2002 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend tot wijziging 
van de zesde richtlijn in het kader van de bijzondere regeling voor reisbureaus. Men beoogt de vereen-
voudiging, modernisering en grotere uniformiteit in de toepassing van de communautaire btw-wetgeving 
voor reisbureaus. Men wil eveneens een einde maken aan de concurrentieverstoring die in het nadeel 
werkt van de in de EU gevestigde reisorganisatoren

. 

545

§ 4. {XE "PROMOTIEACTIE"}PROMOTIEACTIES 

. 

5466 
Wanneer een fabrikant kortingsbonnen uitgeeft in het kader van een reclamecampagne, dan is de 
maatstaf van heffing tussen de fabrikant en de detailhandelaar of tussen de fabrikant en de groothan-
delaar, gelijk aan de verkoopprijs van de fabrikant, min het op de bon aangegeven en vergoede be-
drag546. Deze interpretatie is conform aan het principe volgens hetwelk in geval van prijsvermindering 
nadat de handeling is volbracht, de maatstaf van heffing wordt verminderd ten belope van het ver-
schuldigde547. In het Arrest Freemans Plc. besliste het Hof van Justitie dat de prijsvermindering effec-
tief moet zijn verkregen opdat de prijsvermindering niet tot de maatstaf van heffing zou behoren548. 
Wanneer een detailhandelaar door de consument gedeeltelijk wordt betaald met een kortingsbon en 
het bedrag van deze bon aan de detailhandelaar wordt terugbetaald door de fabrikant, moet de nomina-
le waarde van de bon worden opgenomen in de maatstaf van heffing van de detailhandelaar549

§ 5. {XE "OPEISING ONTEIGENING (MAATSTAF VAN HEFFING)"}OPEISING OF {XE "ONTEIGENING 
(MAATSTAF VAN HEFFING)"}ONTEIGENING 

. 

5467 
art. 31 WBTW 

                                                           
543HvJ 19 juni 2003, zaak C-149/01, First Choice Holidays, FJF, No. 2004/250, Jur.HvJ 2003, I-06289. 
 
544Aanschr. nr. 33, 8 november 1978; KB 28 december 1999, BS 31 december 1999, 50517. 
 
545Pb.C. 28 mei 2002, afl. 126 E, 390, K. DEWILDE en K. EECKHOUT, “ The European Commission’s Proposal to Simplify the European VAT 

Rules” , VAT Monitor 2003, 7-15. 
 
546HvJ 24 oktober 1996, zaak C-317/94, Elida Gibbs, Jur.HvJ 1996, I-5339; HvJ 27 april 1999, zaak C-48/97, Kuwait Petroleum, AFT 1999, afl. 5, 

222, noot P. VANDENDRIESSCHE; Aanschr. nr. 8, 27 augustus 1997. 
 
547Voor kortingbonnen rechtstreeks door de handelaar aan de klanten toegekend: HvJ 27 maart 1990, zaak C-126/88, Boots, Jur.HvJ 1990, I-

1325; HvJ 15 oktober 2002, zaak C-427/98, Commissie t. Duitsland, Jur.HvJ 2002, I-8315. Voor een overzicht van de Europese 
rechtspraak i.v.m. kortingbonnen, zie C.A. HELLEPUTTE en O. HODY, noot onder HvJ 15 oktober 2002, RGF 2002, afl. 12, 315. 

 
548HvJ 29 mei 2001, zaak C-86/99, Freemans Plc, Fiscoloog 2001, afl. 804, 6, International VAT monitor, annex vol. 12/nr. 5, 37. 
 
549HvJ 16 januari 2003, zaak C-398/99, Yorkshire Co-operatives Ltd., Jur.HvJ 2003, I-00427, FJF, No. 2004/251. 
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Bij vordering of onteigening door of vanwege de overheid wordt de vergoeding, met uitzondering van 
de wederbeleggingsvergoeding, geacht de te belasten prijs te zijn (art. 31 WBTW). 

Afdeling II. 
De {xe "Tegenprestatie (btw)"}tegenprestatie bestaat niet uitsluitend uit een 
som geld 

5468 
{xe "Normale waarde"}Wanneer de tegenprestatie van een levering of een dienst niet of niet uitslui-
tend uit een geldsom bestaat, moet de btw-heffing worden gedaan over de ‘normale waarde’ van die 
tegenprestatie. Er moet evenwel een werkelijke tegenprestatie zijn550

art. 32 lid 2 WBTW 

. 

Onder ‘normale waarde’ wordt verstaan, de prijs die in België, op het tijdstip waarop de btw verschul-
digd wordt, in dezelfde handelsfase voor elk van de prestaties kan worden verkregen onder vrije mede-
dinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen (art. 32 lid 2 WBTW). 

5469 
Verkrijgt men goederen als tegenprestatie, dan is de normale waarde daarvan de prijs die de verkrijger 
bij aankoop van gelijkaardige goederen zou moeten betalen op het tijdstip dat de btw verschuldigd 
wordt. Verkrijgt men diensten als tegenprestatie, dan is de normale waarde daarvan de prijs die de 
verkrijger voor dezelfde dienst aan een derde zou moeten betalen op het tijdstip dat de btw verschul-
digd wordt551

De waarde van een goed dat door de leverancier van een ander goed in ruil wordt genomen, maakt deel uit van de tegenprestatie 
die hij voor een geleverd goed van de koper ontvangt

. 

552

De maatstaf van heffing van het artikel dat een leverancier zonder bijbetaling levert, aan een persoon die zichzelf of een ander 
als potentiële nieuwe klant aanmeldt, verschilt van de maatstaf van heffing van de door de nieuwe klant bij dezelfde leverancier 
gekochte goederen en komt overeen met de door de leverancier voor dat artikel betaalde aankoopprijs

. 

553

De maatstaf van heffing voor de levering van een premie in natura, als tegenprestatie voor het aanbrengen van een nieuwe klant, 
omvat naast de aankoopprijs voor die premie eveneens de verzendkosten, wanneer die kosten worden gedragen door degene die 
de premie levert

. 

554

De verbintenis van een caféhouder om zich uitsluitend bij een bepaalde brouwerij te bevoorraden, is een aan btw onderworpen 
dienst waarvoor de maatstaf gevormd wordt door de normale waarde van de tegenprestatie van de brouwerij. Om praktische 
redenen stemt de btw-administratie er echter mee in dat over deze dienst geen btw wordt geheven, op voorwaarde dat de btw 
volledig aftrekbaar zou zijn in hoofde van de brouwerij

. 

555

In omstandigheden waarin de handeling niet plaatsvindt tussen personen met onderlinge banden in de zin van artikel 80 van de 
richtlijn, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat artikel 73 en 80 van de richtlijn zich verzetten tegen een nationale bepaling 
op grond waarvan de maatstaf van heffing van een handeling de normale waarde van de geleverde goederen of de verrichte 
diensten is wanneer de tegenprestatie voor die handeling volledig uit goederen of diensten bestaat

. Ter zake de maatstaf van heffing van de leveringen en diensten die 
door de brouwerij worden verricht, zie eveneens de beslissing nr. ET 96.988 van 22 november 2000. 

556

                                                           
550Rb. Mechelen 3 februari 1981, Fiskofoon 1981, 100, noot. 

. 

 
551Aanschr. nr. 12, 18 januari 1971. 
 
552HvJ 10 juli 1985, zaak C-16/84, Commissie/Koninkrijk der Nederlanden, Jur.HvJ 1985, I-2355. 
 
553HvJ 2 juni 1994, zaak C-33/93, Empire Stores Ltd., Jur.HvJ 1994, I-2329, Rev.not.b. 1994, 430, BTW Rev. 1994, afl. 117, 1108. 
 
554HvJ 3 juli 2001, zaak C-380/99, Bertelsmann AG, Fiscoloog 2001, afl. 815, 11, International VAT monitor, annex vol. 12/nr. 5, 61. 
 
555Besliss. nr. ET 96.988, 22 november 2000. 
 
556HvJ 19 december 2012, zaak C-549/11, Orfey Balgaria, Pb.C. 16 februari 2013, 11. 
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5470 
In randnr. 5478 zijn drie gevallen vermeld waarin de normale waarde moet worden vastgesteld, om na 
te gaan of de maatstaf waarop de btw werd berekend niet beneden het wettelijke minimum ligt. 

In de praktijk is de normale waarde voor een nieuw gebouw de verkoopwaarde of marktwaarde ervan. 
Voor werk in onroerende staat tot oprichting van een nieuw gebouw, is het de prijs die in België voor 
het werk of de gezamenlijke werken gewoonlijk in de bouwsector wordt betaald (bouwwaarde – zie 
randnr. 5476)557

Voor handelingen verricht tussen partijen die verenigd zijn door een bijzondere band (bv. werkgever-
werknemer) werd een bijzondere regeling ingevoerd (zie randnr. 5478)

 

558

Afdeling III. 

. 

Handelingen zonder tegenprestatie: {xe "Verbruiklening"}verbruikleningen en 
handelingen gelijkgesteld met leveringen 

5471 
art. 33 § 1 WBTW 
De {xe "Maatstaf van heffing"}maatstaf van heffing wordt als volgt gevormd: 
1. Voor de handelingen bedoeld in artikel 10, § 3 WBTW (verbruiklening) en in artikel 12 WBTW 

(gelijkgesteld met een levering): de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, 
indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs ervan, in voorkomend geval rekening houdend met ar-
tikel 26, lid 2 en 3 WBTW en met artikel 28 WBTW, berekend op het tijdstip waarop die hande-
lingen worden verricht (art. 33 § 1 1° WBTW). Bij ontstentenis van een aankoopprijs meent de 
administratie dat er rekening moet worden gehouden met de normale waarde van de goederen in 
de handelsfase waarin de belastingplichtige zich bevindt, zonder dat rekening wordt gehouden met 
zijn handelswinst, maar rekening houdend met de staat waarin het goed zich op het tijdstip van de 
onttrekking bevindt559

 In geval van een op grond van artikel 5, lid 6 zesde richtlijn belaste onttrekking, met name de onttrekking van een goed dat 
zonder recht op aftrek is aangeschaft , waaraan werkzaamheden zijn verricht waarvoor recht op aftrek is ontstaan en waar-
bij bestanddelen zijn geïntegreerd, is de maatstaf van heffing de ten tijde van de onttrekking geldende prijs van de in het 
voertuig geïntegreerde goederen die in de zin van artikel 5, lid 6 van deze richtlijn, bestanddelen van het onttrokken goed 
vormen

. 

560

art. 33 § 1 2° WBTW 

. 

2. Voor de handelingen, bedoeld in artikel 19, § 1 en § 2, 2° WBTW (met diensten gelijkgestelde 
handelingen): de door de belastingplichtige gemaakte uitgaven (art. 33 § 1 2° WBTW). De admi-
nistratie geeft toe dat er geen invordering is van de belasting, indien de prijs of bij ontstentenis van 
een prijs, de normale waarde per in de handel gebruikelijke eenheid van het goed lager is dan 
250 EUR561

art. 19 § 1 en art. 33 2° WBTW 
. 

                                                           
557Voor gebouwen: zie Aanschr. nr. 76, 16 november 1970; Aanschr. nr. 16, 28 juni 1973 en nr. 6, 29 maart 1977, alsook Vr. nr. 275 

DEMEESTER-DEMEYER 17 september 1982, Vr. & Antw. Kamer 1981-1982, 2758, BTW Rev. 1983, afl. 56, 49. 
 
558Besliss. nr. ET 112.791, 12 juli 2007. 
 
559Btw-Handleiding, nr. 131 A; Vr. nr. 1296 MICHEL 25 maart 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 131, 18102. 
 
560HvJ 17 mei 2001, zaak C-322/99 en C-323/99, Fischer t. Brandenstein, Fiscoloog 2001, afl. 803, 5, International VAT monitor, annex vol. 

12/nr. 5, 54. Zie ook randnr. 5322. 
 
561Aanschr. 4/1996, punt 7. 
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 De maatstaf van heffing voor het gebruik van een tot het bedrijf behorend goed (art. 19 § 1 
WBTW) is gelijk aan de door de belastingplichtige gedane uitgaven (art. 33 § 1 2° WBTW){xe 
"Voordelen van alle aard"}. Dit is eveneens van {xe "Werk in onroerende staat"}toepassing voor 
de maatstaf van heffing van de uitvoering van werk in onroerende staat voor privédoeleinden van 
de belastingplichtige of deze van zijn personeel en meer algemeen, om niet: er is geen btw ver-
schuldigd op het werk gepresteerd door de belastingplichtige zelf (met uitsluiting van werk gepres-
teerd door personeelsleden van de betrokken belastingplichtige)562

 {xe "Bedrijfsvoertuig (btw)"}Het in aanmerking te nemen gedeelte van deze uitgaven moet evenredig zijn aan de verhou-
ding tussen de totale duur van daadwerkelijk gebruik van de zaak en de periode van daadwerkelijk gebruik voor andere dan 
bedrijfsdoeleinden

. De uitgaven die ontstaan in de 
periode tijdens dewelke de zaak de belastingplichtige op zodanige wijze ter beschikking staat, dat 
hij ze op ieder ogenblik daadwerkelijk voor andere dan bedrijfsdoeleinden kan gebruiken, moeten 
worden opgenomen in de maatstaf van heffing van de omzetbelasting over dienstverrichtingen, 
andere dan werk in onroerende staat en die betrekking hebben op het goed zelf of die een recht op 
aftrek van btw door de belastingplichtige openen. 

563

 In een beslissing van 25 september 1992 geeft de administratie toe dat de maatstaf van heffing voor het ter beschikking 
stellen van een voertuig voor privégebruik, moet worden berekend volgens een verminderingscoëfficiënt gelijk aan het af-
trekbare btw-percentage voor de kosten met betrekking tot het voertuig in hoofde van de werkgever

. 

564

 In het arrest Mohsche stelt het Hof van Justitie dat voor de bepaling van de maatstaf van heffing voor het privégebruik van 
een goed, alleen rekening mag worden gehouden met kosten waarvoor recht op btw-aftrek is ontstaan. Bijgevolg kunnen 
enkel uitgaven die geen residuaire btw bevatten in overweging worden genomen om het privégebruik van een goed te be-
lasten

. 

565

 In aanschrijving nr. 4 van 1996 heeft de btw-administratie, in het verlengde van voormelde beslis-
sing en rechtspraak, een formule vooropgesteld die toelaat om de btw te berekenen die moet wor-
den doorgestort n.a.v. de gratis terbeschikkingstelling van een voertuig aan een personeelslid of 
aan bestuurders of zaakvoerders (ingeval het normale btw-tarief 21 % is): 

. 

voordeel btw inbegrepen 
–  

voordeel btw inbegre-
pen = verschuldigde 

btw 
1,0855 

 

 Door de inwerkingtreding van de nieuwe artikelen 19, § 1 en 45, § 1quinquies WBTW en de ad-
ministratieve interpretatie ervan, moet worden benadrukt dat de forfaitaire berekeningswijze van 
de maatstaf van heffing en de parallel met de inkomstenbelasting niet langer wordt gehandhaafd 
(zie randnr. 5371). De administratie gaat thans uit van het werkelijke gebruik van het bedrijfsmid-
del en de daarmee gepaard gaande uitgaven566

art. 33 § 1 3° WBTW 

. 

3. Voor de handelingen bedoeld in artikel 19, § 2, 1 en artikel 19bis WBTW: de overeenkomstig 
artikel 32, lid 2 WBTW vastgestelde normale waarde van de dienst (art. 33 § 1 3 ° WBTW). 

art. 19 § 2 1° b), 32 en 33 § 1 3° WBTW 
art. 72 lid 1 btw-richtlijn 
 Voor werk in onroerende staat, verricht door een belastingplichtige zonder een volledig recht op 

aftrek, is de maatstaf van heffing gelijk aan de normale waarde (art. 19 § 2 1° b), 32 en 33 § 1 3° 

                                                           
562Btw-Handleiding, nr. 131. 
 
563HvJ 26 september 1996, zaak C-230/94, R. Enkler t. Finanzamt Homburg, Jur.HvJ 1996, I-4517. 
 
564Besliss. nr. ET 76.463, 25 september 1992, niet gepubliceerd door de administratie, JDF 1995, 19. 
 
565HvJ 25 mei 1993, zaak C-193/91, Mohsche, Jur.HvJ, I-2615, FJF, No. 93/182, BTW Rev. 1994, afl. 108, 454. 
 
566Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011. 
 



 116 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

WBTW). Dit is het enige geval waar de richtlijn de toepassing van de btw toelaat op ‘het volledige 
bedrag dat een afnemer, om de desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen, in 
dezelfde handelsfase als waarin de goederenlevering of de dienst wordt verricht, op het tijdstip van 
die verrichting en bij vrije mededinging zou moeten betalen aan een zelfstandige leverancier of 
dienstverrichter op het grondgebied van de lidstaat waar de verrichting belastbaar is’ (art. 72 lid 1 
btw-richtlijn). 

5475 

Overeenkomstig artikel 33bis WBTW wordt voor de levering van goederen bedoeld in artikel 12bis 
WBTW (handelingen gelijkgesteld met intracommunautaire overbrengingen) en voor de intracommu-
nautaire verwerving van goederen, bedoeld in artikel 25quater WBTW (niet-overbrengingen), de 
maatstaf van heffing bepaald overeenkomstig artikel 33, § 1, 1° WBTW. 
Voor de in artikel 19bis WBTW bedoelde handelingen, zie randnrs. 5215, e. 

Afdeling IV. 
{xe "Minimummaatstaf van heffing"}Minimummaatstaf van heffing 

5476 
Lidstaten hebben op grond van artikel 80 btw-richtlijn de mogelijkheid om een minimummaatstaf van 
heffing op te leggen en dus de subjectieve waardering van de transactie ter zijde te schuiven. Dit is 
echter niet mogelijk wanneer de belastingplichtige recht heeft op volledige aftrek omdat er in dat 
geval geen gevaar is voor inkomstenderving in hoofde van de lidstaat567. De gevallen voorzien in 
artikel 80 btw-richtlijn zijn namelijk uitputtend geregeld. In die zin kan de normale waarde evenmin 
toegepast worden in het geval van stopzetting van de activiteit, tenzij dit overeen zou komen met de 
restwaarde568

art. 36 § 1 a) WBTW 

. 

Wanneer een nieuw gebouw voor de toepassing van de btw wordt vervreemd onder bezwarende titel 
of wordt onttrokken door een beroepsverkoper, mag op grond van artikel 36, § 1, a) WBTW de grond-
slag waarop de btw wordt berekend niet lager zijn dan de ‘normale waarde’ (zie randnr. 5468). De 
controle op die minimumgrondslag wordt gedaan door de ontvanger van de registratie. 

art. 3 KB nr. 15 
In geval van vervreemding wordt de {xe "Normale waarde"}normale waarde vastgesteld op de datum 
van de overeenkomst (art. 3 KB nr. 15, 3 juni 1970). 

5477 
art. 36 § 1 b) WBTW 
Ten aanzien van {xe "Werk in onroerende staat"}werk in onroerende staat dat betrekking heeft op een 
op te richten gebouw, mag de maatstaf van heffing voor de btw niet lager zijn dan de ‘{xe "Normale 
waarde"}normale waarde’ van het werk (art. 36 § 1 b WBTW569

Wanneer de opdrachtgever meer dan één contract sluit voor de oprichting van een gebouw, mag het 
totaal van de maatstaven van heffing betreffende die contracten, niet lager zijn dan de normale waarde 
van de gezamenlijke werken. 

). 

                                                           
567HvJ 26 april 2012, zaak C-621/10 en C-129/11, Balkan and Sea Properties ADSITS en Provadinvest OOD, JDE 2012, afl. 190, 202. 
 
568HvJ 8 mei 2013, zaak C-142/12, Marinov, Pb.C. 3 augustus 2013, 29. 
 
569Aanschr. nr. 16, 28 juni 1973. 
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art. 36 § 2 WBTW 
Wanneer werken in onroerende staat betrekking hebben op de voltooiing van een gebouw dat met 
betaling van de btw werd verkregen, mag het totaal van de maatstaven van heffing niet lager zijn dan 
het minimum dat in de vorige alinea’s is aangegeven (art. 36 § 2 WBTW). De vaststelling van de 
minimummaatstaf wordt door de hoofdcontroleur van de btw gedaan. 

art. 16 KB nr. 15 
De normale waarde wordt bepaald, rekening houdend met de staat van het gebouw op het tijdstip van 
betekening van het kadastraal inkomen en met de op het werk toepasselijke normale prijzen die gelden 
op 1 januari van het jaar waarin het gebouw geheel of gedeeltelijk in gebruik werd genomen (art. 16 
KB nr. 15). 

Teneinde te voorkomen dat over de handelingen tussen partijen die verenigd zijn door een bijzondere 
band (bv. werkgever-werknemer, vennoot of bestuurder-vennootschap) slechts btw afgedragen wordt 
over een geringe tegenprestatie570, werd artikel 33 bij de programmawet van 27 december 2006571

Bij middel van de beslissing van 12 juli 2007 heeft de administratie de contouren van de nieuwe bepa-
ling weergegeven. Uit de beslissing blijkt dat de administratie de btw beoogt te innen op dezelfde 
bedragen als diegene in aanmerking genomen vóór het arrest {xe "Scandic (HvJ)"}Scandic

 
aangepast. Op basis van het arrest Scandic konden de door de btw-administratie voorgeschreven re-
gels ter zake de afdruk van de btw op handelingen tussen verbonden partijen immers in vraag gesteld 
worden. 

572

5478 
art. 32 en 

33 § 2 
WBTW 

. 

Overeenkomstig artikel 33, § 2 WBTW573

1° de tegenprestatie lager is dan de normale waarde; 

 is de maatstaf van heffing voor de levering van goederen of 
de diensten de normale waarde zoals die overeenkomstig artikel 32 WBTW is bepaald, wanneer: 

2° de afnemer van de levering van goederen of de dienst geen volledig recht op aftrek heeft van de 
verschuldigde belasting; 

3° de afnemer verbonden is met de leverancier van de goederen of de dienstverrichter: 
– ingevolge een arbeidsovereenkomst, met inbegrip van hun familieleden tot in de vierde graad; 
– als vennoot, lid of bestuurder van de vennootschap of rechtspersoon, met inbegrip van hun fa-

milieleden tot in de vierde graad. 

Afdeling V. 
Verkoop van een gebouw en een terrein voor een niet gesplitste 
prijs{xe "Overdracht onroerend goed (btw)"} 

5479 
art. 30 WBTW 

                                                           
570HvJ 20 januari 2005, zaak C-412/03, Hotel Scandic Gasaback, FJF, No. 2005/154. 
 
571BS 28 december 2006, ed. 3. 
 
572Besliss. nr. ET 112.791, 12 juli 2007; Besliss. nr. ET 112.791/2, 28 september 2009. 
 
573Circ. nr. AFZ 3/2007, 15 februari 2007. 
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In het arrest {xe "Breitsohl (HvJ)"}Breitsohl heeft het Hof van Justitie (zie randnr. 5217) gesteld dat 
de levering van een gebouw met bijhorend terrein, ofwel in zijn geheel onder de btw valt, ofwel in zijn 
geheel onder de btw-vrijstelling valt. Indien de levering van het gebouw aan de btw onderworpen is, 
moet de btw bijgevolg geheven worden over de volledige prijs, dus inclusief de prijs van het ter-
rein574. Om die reden werd met ingang van 1 januari 2011575 de wet aangepast en is het terrein even-
eens aan btw onderworpen wanneer het gebouw met toepassing van btw wordt overgedragen én het 
terrein kwalificeert als een ‘bijhorend’ terrein in de zin van artikel 1, § 9 WBTW576. Anderzijds is de 
overdracht van het terrein dan wel vrijgesteld van registratierechten (art. 159 8° W.Reg.). Wanneer het 
onroerend goed vervolgens in leasing wordt gegeven, behoort de aankoopprijs van de grond (excl. 
btw) tot het ‘geïnvesteerd kapitaal’ dat via de periodieke leasingvergoedingen moet worden wedersa-
mengesteld577

Voorheen werd de vervreemding van een {xe "Grond (btw)"}grond of van een grondaandeel in een gedwongen mede-eigendom 
vrijgesteld van btw. {xe "Nieuw gebouw"}Wanneer een ‘nieuw’ gebouw en de grond waarop {xe "Gebouw (nieuw)"}het is 
opgericht samen voor een niet gesplitste prijs worden vervreemd, wordt de btw berekend over de bedongen prijs en lasten, 
onder aftrek van de verkoopwaarde van de grond, geraamd op het tijdstip van de vervreemding doch met inachtneming van de 
staat van de grond voor de aanvang van het werk (art. 30 WBTW

. 

578

De maatstaf van heffing die aldus wordt verkregen, wordt in voorkomend geval verminderd met de voordelen die de verkrijger 
geniet, zonder dat hij lager mag zijn dan de normale waarde van de gebouwen

). 

579

Afdeling VI. 

. 

{xe "Tweedehandsgoederen"}Tweedehandsgoederen 

5480 
De maatstaf van heffing voor leveringen van tweedehandsgoederen, kunstwerken, verzamelvoorwer-
pen en antiquiteiten is de winstmarge van de koper-wederverkoper (verschil tussen de aankoopprijs en 
de wederverkoopprijs), verminderd met het btw-bedrag inbegrepen in de winstmarge. 
Voor een samenvatting van deze regeling, zie randnr. 5914 e.v. 

5480,10 
Door het invoeren van de winstmargeregeling werd de regeling inzake de minimummaatstaf van hef-
fing voor tweedehandse auto’s afgeschaft. Het Hof van Justitie had die regeling overigens strijdig 
bevonden met de zesde richtlijn580

De tweede richtlijn verzet zich eveneens tegen de toepassing van de voormalige Belgische regeling inzake de minimummaatstaf 
van heffing voor tweedehandse auto’s, voor de verkopen die plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van de zesde richtlijn

. 

581

                                                           
574HvJ 8 juni 2000, zaak C-400/98, Finanzamt Goslar t. Brigitte Breitsohl, TFR 2001, 322, noot D. STAS, International VAT monitor 2001, 25, 

noot J. VAN STEENWINCKEL en A. THEISSEN. Contra: Circ. nr. 6/2005 (AFZ 11/2005 – Dos. E.E./L. 146), 23 juni 2005 waarbij 
art. 159 8° W.Reg. aangepast werd aan het arrest Breitsohl. 

. 

 
575Gewijzigd door art. 146 wet 23 december 2009, BS 30 december 2009. 
 
576Zie eveneens Besliss. nr. ET 119.318, 28 oktober 2010. 
 
577Vr. nr. 5-2170 TOMMELEIN 21 april 2011, Vr. & Antw. Senaat 2010-2011, besproken door I. MASSIN, “ Onroerende leasing: wat met ‘bijho-

rend’ terrein?” , Fiscoloog 2011, afl. 1273, 10.   
 
578BTW Rev. 1998, afl. 133, 13, nr. 1046. 
 
579Vr. nr. 127 CLAEYS 6 januari 1987, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, nr. 17, 1030, BTW Rev. 1987, afl. 76, 176. 
 
580HvJ 9 juli 1992, zaak C-131/91, “ K”  Line Air Service Europe BV, Jur.HvJ 1992, I-4513. 
 
581Antwerpen 9 december 1996, RW 1997-1998, 441. 
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Indien een belastingplichtige een personenwagen verkoopt waarvoor initieel slechts 50 % btw-aftrek 
kon worden uitgeoefend, aanvaardt de administratie dat de btw slechts moet worden berekend over 
50 % van de verkoopprijs582

Afdeling VII. 

. 

Prijs uitgedrukt in {xe "Vreemde munt"}vreemde munt 

5481 
art. 27 WBTW 
Krachtens artikel 27 WBTW bepaalt de Koning de toe te passen wisselkoers wanneer gegevens voor 
het bepalen van de maatstaf van heffing zijn uitgedrukt in de munteenheid van een derde land of van 
een lidstaat die de euro niet heeft aangenomen, rekening houdend met de ter zake door de Europese 
Gemeenschappen uitgevaardigde reglementering. 

In het KB nr. 42 is bepaald dat indien de gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de 
btw voor een andere handeling dan een invoer van goederen in de munteenheid van een derde land of 
van een lidstaat die de euro niet heeft aangenomen zijn uitgedrukt, de toepasselijke wisselkoers voor de 
omrekening tussen deze munteenheid en de euro de volgende is: 
– de laatste indicatiekoers van de euro die wordt gepubliceerd door de Europese Centrale Bank; 
– voor de deviezen waarvoor de ECB geen indicatiekoers publiceert, de laatste indicatiekoers van de 

euro die wordt gepubliceerd door de Nationale Bank van België. 

Indien echter een wisselkoers overeengekomen is tussen de partijen, vermeld op het contract of op de 
factuur of het vervangend stuk, wordt de overeengekomen koers in aanmerking genomen als de wer-
kelijke prijs overeenkomstig die koers betaald is. 

Hoofdstuk II 

{xe "Intracommunautaire verwerving 
(algemeen)"}Intracommunautaire verwervingen 

5482 
art. 26bis WBTW 

{xe "Intracommunautaire verwerving (maatstaf van heffing)"}Overeenkomstig artikel 26bis WBTW 
bestaat de maatstaf van heffing uit dezelfde elementen als deze die in aanmerking worden genomen 
om overeenkomstig artikel 26 WBTW de maatstaf van heffing voor de levering van dezelfde goederen 
in het binnenland te bepalen. 

De accijns die verschuldigd of voldaan is door degene die de intracommunautaire verwerving van een 
accijnsproduct verricht, moet onder meer in de maatstaf van heffing worden opgenomen. 

                                                           
582Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011. 
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Hoofdstuk III 

{xe "Invoer (maatstaf van heffing)"}Invoer 

5483 
De enige maatstaf is de waarde, berekend volgens de geldende communautaire regels tot vaststelling 
van de douanewaarde, ook al heeft de invoer betrekking op goederen die om welke reden ook niet aan 
invoerrechten onderworpen zijn. 
Conform artikel 167 Uitv.Ver. was de douanewaarde van software voor algemeen cq. specifiek gebruik beperkt tot de waarde 
van de programmadragers waarop ze is vastgelegd voor gebruik in gegevensverwerkende apparatuur en bevat zij dus niet de 
kosten of de waarde van de gegevens en instructies583

Door de schrapping van artikel 167 Uitv.Ver. is de douanewaarde van informaticasoftware die gegevens of instructies bevat, 
niet langer beperkt tot de kost of de waarde van de informatiedrager zelf (zie randnr. 6023). 

. 

5484 
art. 34 § 2 2° WBTW 

In de maatstaf van heffing, zoals bepaald in randnr. 5483, moeten eveneens worden opgenomen, de 
bijkomende kosten, zoals de kosten van commissie, douaneformaliteiten, verpakking, vervoer en ver-
zekering, tot op de eerste plaats van bestemming van de goederen in België. Deze kosten moeten ook 
worden opgenomen wanneer zij voortvloeien uit het vervoer naar een andere plaats van bestemming 
in de EU, indien deze plaats bekend is op het tijdstip waarop het belastbaar feit plaatsvindt (art. 34 § 2 
2° WBTW). 

art. 4 KB nr. 7 
De ‘eerste plaats van bestemming’ van ingevoerde goederen is de plaats in België waar die goederen 
worden afgeleverd ter uitvoering van een vervoercontract of daarmee gelijkgesteld contract dat geslo-
ten is voor het tijdstip waarop de goederen voor het verbruik worden aangegeven en waarvan de uit-
voering, ofwel voor de aangifte ten verbruik een aanvang heeft genomen, ofwel een aanvang neemt 
onmiddellijk na die aangifte en op de plaats waar de goederen zich op dat tijdstip bevinden (art. 4 KB 
nr. 7). 

                                                           
583Vr. nr. 528 DE CLIPPELE 22 april 1993, Vr. & Antw . Kamer 1992-1993, nr. 64, 5937; Vr. nr. 1241 DAEMS 11 februari 1998, Vr. & Antw. 

Kamer 1997-1998, nr. 128, 17800. 
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Deel V 
{xe "Tarief (btw)"}Tarief 

Hoofdstuk I 

Algemene bepalingen 

5500 

Bibliografie – www.monKEY.be, Module Btw Vandewinckele, “Tarief van de belasting”. 
 

– GOVERS, M., Memento btw-tarieven, Mechelen, Kluwer, 2012, 545 p. 
– WITTOCK, N., “Toetsing van de Belgische toepassingsvoorwaarden van btw-tarieven aan de beginselen 

van neutraliteit en non-discriminatie”, AFT 2011, afl. 8-9, 8-32. 
– BORSELLI, F., CHIRI, S. en ROMAGNANO, E., “Patterns of reduced VAT rates in the European Union”, 

International VAT Monitor 2012, afl. 1, 13. 

Afdeling I. 
Principes 

5501 
art. 38 § 1 WBTW 
In artikel 38, § 1 WBTW is bepaald dat het voor de leveringen van goederen en de dienstverrichtingen 
toe te passen tarief, het tarief is dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbaar feit plaatsvindt. 
In de gevallen bedoeld in artikel 17, § 1, lid 2 en 3 WBTW (belastbaar feit voor doorlopende leverin-
gen, leveringen van gebouwen, goederen ter beschikking van de verwerver) en in artikel 22, § 2 en 3, 
lid 2 en 3 WBTW (belastbaar feit voor diensten) is het toe te passen tarief evenwel het tarief dat van 
kracht is op het tijdstip waarop de btw opeisbaar wordt. 

art. 38 § 2 WBTW 
Wat de invoer van goederen betreft, is het toe te passen tarief het tarief dat van kracht is op het tijdstip 
waarop het belastbaar feit plaatsvindt (art. 38 § 2 WBTW). In de gevallen bedoeld in artikel 24, § 2 
WBTW (ontstaan van de douaneschuld) is het toe te passen tarief evenwel het tarief dat van kracht is 
op het tijdstip waarop de btw opeisbaar wordt. 

art. 38 § 4 WBTW 
Ten slotte bepaalt artikel 38, § 4 WBTW dat iedere handeling die bijdraagt tot het vervaardigen, het 
bouwen, het monteren of het omvormen van een ander goed dan een uit zijn aard onroerend goed, 
onderworpen is aan de btw naar het tarief dat geldt voor het goed, beschouwd in de staat waarin het 
verkeert na de uitvoering van de handeling. Het inbinden van een verzameling van niet-
handgeschreven pv’s van een OCMW-raad is op basis van deze bepaling onderworpen aan 6 % omdat 
de levering van boeken, brochures en dergelijke aan het verlaagd btw-tarief is onderworpen584

art. 38bis WBTW 

. 

Het voor een intracommunautaire verwerving toe te passen tarief is het tarief dat in het binnenland 
voor de levering van eenzelfde goed wordt toegepast en dat van kracht is op het tijdstip waarop de btw 
opeisbaar wordt (art. 38bis WBTW). 

                                                           
584Rubriek XIX van Tabel A als bijlage bij het KB nr. 20. Besliss. nr. ET 118.312, 23 mei 2011. 
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5502 
art. 64 § 3 WBTW 
Artikel 64, § 3 WBTW bepaalt dat wanneer een leverancier of dienstverrichter handelingen verricht 
m.b.t. goederen of diensten die aan een verschillend btw-tarief onderworpen zijn, die handelingen 
behoudens tegenbewijs geacht worden voor het geheel betrekking te hebben op de goederen of dien-
sten waarvoor het hoogste tarief geldt. 

Afdeling II. 
Uitvoeringsbepalingen 

5503 
art. 37 WBTW 

Ter uitvoering van artikel 37 WBTW stelt KB nr. 20 van 20 juli 1970 de tarieven van de btw vast en 
geeft de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. 

Lidstaten krijgen de mogelijkheid om een verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen en 
diensten. Hierbij moeten zij wel rekening houden met het feit dat soortgelijke goederen of diensten die 
met elkaar concurreren, voor de btw gelijk moeten worden behandeld. Hieruit volgt dat die goederen 
of diensten dan aan hetzelfde btw-tarief moeten worden onderworpen585. De lidstaten mogen echter 
wel de tariefverlaging toestaan voor een onderdeel van de in de richtlijn vermelde leveringen en dien-
sten586

De bijlage bij KB nr. 20 omvat twee tabellen: 

. 

– tabel A geeft een opsomming van de goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6 %; 
– tabel B geeft een opsomming van de goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 12 %. 

Alle goederen en diensten die niet uitdrukkelijk in een van deze tabellen zijn opgenomen, worden 
onderworpen aan het normale tarief, dat sinds 1 januari 1996 21 % bedraagt. 

5503,10 
art. 1bis KB nr. 20 
art. 44bis WBTW 

In KB nr. 20 werd vanaf 1 januari 1993 een artikel 1bis ingevoegd dat het tarief vaststelde op 1 % 
voor goud dat normaal als beleggingsobject werd gebruikt. Sinds 1 januari 2000 is deze regeling 
evenwel opgeheven en vervangen door een specifieke vrijstelling voor de levering, de intracommu-
nautaire verwerving en de invoer van beleggingsgoud (art. 44bis WBTW587

Afdeling III. 

). Voor bepaalde hande-
lingen kan alsnog geopteerd worden voor de toepassing van de btw, die in voorkomend geval onder-
worpen zijn aan het standaard btw-tarief. 

Administratieve regelingen 

5504 
                                                           
585HvJ 23 oktober 2003, zaak C-109/02, Commissie/Duitsland, FJF, No. 2004/252 (solisten en muziekensembles moeten van hetzelfde btw-

tarief kunnen genieten). 
 
586HvJ 8 mei 2003, zaak C-384/01, Commissie/Frankrijk, Jur.HvJ 2003, I-4395 (verlaagd tarief mag worden toegepast op het vast recht voor de 

aansluiting op het openbare gas-en elektriciteitsnet en het normaal tarief op het verbruik van gas en elektriciteit). 
 
587Art. 2 KB 30 december 1999, BS 31 december 1999, P. VANDENDRIESSCHE, “ Beleggingsgoud: specifieke nieuwe vrijstelling” , Fiscoloog 

2000, afl. 736, 4-5. 
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Bij een bestuursmaatregel werd de toepassing van een nultarief vastgesteld voor dagbladen en perio-
dieke publicaties met een algemeen informatieve strekking die ten minste 48 keer per jaar verschij-
nen588, alsmede voor recuperatiestoffen en -producten589

Door deze maatregel wordt geen btw geheven op de handelingen met betrekking tot de genoemde 
goederen, maar blijft niettemin het recht op aftrek behouden. 

. 

Afdeling IV. 
Bijzonderheden inzake tarifering 

5505 
Wanneer een goed wordt geleverd in een niet-gebruikelijke verpakking, moet deze als een afzonder-
lijk goed worden beschouwd en eventueel aan het eigen tarief worden onderworpen. In dat geval moet 
een globale prijs voor goed en verpakking worden uitgesplitst, tenzij op het geheel het hoogste tarief 
wordt toegepast. Tot prijssplitsing moet trouwens worden overgegaan in alle gevallen waar de prijs 
een geheel omvat van aan verschillende tarieven onderworpen goederen. Wanneer de goederen of 
diensten die het voorwerp uitmaken van een gezamenlijk aanbod tegen een enige prijs, aan verschil-
lende tarieven of aan verschillende regelingen (bv. vrijstellingen) onderworpen zijn, moet die enige 
prijs voor de heffing van de btw worden uitgesplitst (zie aanschrijving nr. 85 van 31 juli 1972). In de 
nummers 6 tot 14 van genoemde aanschrijving worden verschillende gevallen besproken waarin de 
uitsplitsing daarentegen verboden (nr. 6) of facultatief (nrs. 7 tot 14) is. Zo is de uitsplitsing niet ver-
eist wanneer de leverancier of de dienstverrichter, zonder prijsverhoging, kleine diensten of onbedui-
dende voorwerpen aanbiedt die door het handelsgebruik zijn aanvaard. Hiermee worden hoofdzakelijk 
voorwerpen bedoeld die een zeer geringe waarde hebben, zoals sleutelhangers, speldjes en dergelijke. 
Gebruiksvoorwerpen zijn in de regel geen ‘onbeduidende voorwerpen’ in de zin van nr. 9 van de aan-
schrijving. De term ‘kleine diensten of onbeduidende voorwerpen door het handelsgebruik aanvaard’ 
verwijst in geen geval naar het begrip ‘handelsgeschenken van geringe waarde’ in de zin van artikel 
12, § 1, lid 1, 2° WBTW en kan daar niet mee gelijkgesteld worden590

5506 

. 

Bij administratieve beslissing van 10 mei 1999 heeft de btw-administratie haar standpunt inzake de 
btw-behandeling van complexe handelingen toegelicht en de oude beslissingen ter zake opgeheven 
(zie o.m. onderscheid benodigdheden vs. onderdelen, Btw-Handleiding, nr. 148). Als regel moet wor-
den gesteld dat de btw-kwalificatie van ‘complexe’ handelingen afhankelijk is van de verhouding 
tussen de waarde van de geleverde goederen vs. de verrichte diensten (de zgn. 50 %-regel). Wanneer 
de waarde van de geleverde en geplaatste goederen lager is dan 50 % van de totale prijs, moet de 
handeling voor haar geheel worden aangemerkt als een dienst en is het overeenkomende tarief van 
toepassing. Wanneer de waarde meer dan 50 % bedraagt, moet de gehele handeling worden aange-
merkt als een levering van goederen en is het onderworpen aan het overeenkomende tarief591

                                                           
588Aanschr. nr. 82, 15 december 1970 en nr. 21, 30 september 1993 met Add. 5 januari 1994, informatie via internet valt hier niet onder; Vr. 

nr. 736 VAN QUICKENBORNE 20 juni 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 2-25, 1189. 

. 

 
589Aanschr. nr. 88, 15 december 1970, gewijzigd door Aanschr. nr. 120, 30 juli 1971; Rb. Turnhout 15 oktober 1999, TFR 2000, afl. 175, 139. 
 
590Vr. nr. 379 VAN BIESEN 3 februari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 098, 169-171. Betreffende het gezamenlijk aanbod tegen een 

enige prijs van een hoofdproduct of hoofddienst samen met een premievoorwerp: Aanschr. nr. 85, 31 juli 1972 en nr. 22, 
24 september 1975, BTW Rev. 1985, afl. 69, 399, nr. 849, BTW Rev. 1989, afl. 85, 157, nr. 905. 

 
591Besliss. nr. ET 95.109, 10 mei 1999, BTW Rev., afl. 145, 139; Vr. nr. 368 VERVOTTE 6 mei 2004, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 36, 

5553-5555; zie randnr. 5352. 
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Hoofdstuk II 

Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6 % 

5507 
Het {xe "Verlaagd tarief 6 % (btw)"}verlaagde tarief van 6 % is van toepassing op alle goederen en 
diensten die in tabel A zijn vermeld. 

Het verlaagde tarief van 6 % is echter niet van toepassing op de in tabel A omschreven diensten, wan-
neer die diensten bijkomstig deel uitmaken van een complexe overeenkomst die hoofdzakelijk dien-
sten tot voorwerp heeft die niet in tabel A bedoeld zijn. 
Een dienst moet worden beschouwd als bijkomend bij een hoofddienst wanneer hij voor de klanten op zich geen doel is, doch 
een middel om de hoofddienst van de dienstverrichter zo aantrekkelijk mogelijk te maken592. Een dienstverrichting waarbij 
economisch gezien één dienst wordt verleend, mag niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald teneinde de functionaliteit van de 
btw niet aan te tasten593. Het feit dat voor bepaalde goederen één enkele levering is verricht die enerzijds een hoofdgoed omvat 
waarvoor – volgens de regeling van een lidstaat – een vrijstelling met teruggaaf van de voldane belasting geldt, en anderzijds 
goederen die uitgesloten zijn van de werkingssfeer van deze vrijstelling, staat er evenwel niet aan in de weg dat de betrokken 
lidstaat tegen het normale tarief btw heft over de levering van deze uitgesloten goederen594

Aangezien de opname van de in tabel A omschreven goederen en diensten niets meer dan een loutere 
weergave zou zijn van de tekst van deze tabel, wordt voor nadere toelichting naar het KB nr. 20 verwe-
zen. De hiernavolgende tekst werd beperkt tot een opsomming van de op 1 januari nog bestaande onder-
verdelingen (‘rubrieken’) van de genoemde tabel, meestal aangevuld met de benaming van de meest 
markante goederen of diensten die in de rubriek voorkomen. 

. 

Afdeling I. 
Goederen{xe "Levering goederen (btw)"} 

5508 
Rubriek I. Levende dieren, zoals runderen, varkens, schapen, slachtpaarden595

Rubriek II. Vlees en eetbare slachtafvallen. 
, pluimvee, tamme konijnen. 

Rubriek III. Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, ook indien bereid of verduurzaamd. 
Rubriek IV. Melk en zuivelproducten, eieren en honing. 
Rubriek V. Groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden. 
Rubriek VI. Fruit, schillen van citrusvruchten en meloenen. 
Rubriek VII. Plantaardige producten, zoals granen, suikerbieten, voedergewassen, hout op stam, levende bomen en 

struiken, snijbloemen, vlas596

Rubriek VIII. Producten van de meelindustrie, mout en zetmeel. 
. 

Rubriek IX. Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, bereide spijsvetten met uitzondering van margarine. 
Rubriek X. Voedingsmiddelen zoals koffie en thee (niet de andere dranken), suiker, chocolade, bakkerswaren, soep, 

azijn, zout en alle andere niet genoemde producten voor menselijke consumptie597

Rubriek XII. Veevoeder, industriële afvallen (zetmeelfabrieken, suikerindustrie, branderijen), meststoffen. 
. 

Rubriek XIII. Waterdistributie598, 599

                                                           
592HvJ 22 oktober 1998, zaak C-308/96 en C-94/97, Madgett en Baldwin, Jur.HvJ 1998, I-6248; HvJ 25 februari 1999, zaak C-349/96, Card 

Protection Plan, FJF, No. 2001/157. 

. 

 
593HvJ 2 mei 1996, zaak C-231/94, Faaborg-Gelting Linies, Jur.HvJ 1996, I-2395; Rb. Namen 11 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 839, 14. 
 
594HvJ 6 juli 2006, zaak C-251/05, Talacre Beach Caravan Sales Ltd, TFR 2006, afl. 307, 733. 
 
595HvJ 3 maart 2011, zaak C-41/09, Europese Commissie/Koninkrijk der Nederlanden, Pb.C. 30 april 2011, afl. 130, 2, TFR 2011, afl. 402, 477. 
 
596Besliss. nr. ET 104.297, 18 september 2007. 
 
597Besliss. nr. ET 109.424, 7 december 2005. 
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Rubriek XVII. Farmaceutische producten, zoals geneesmiddelen voor mensen en dieren, bloed, watten, gaas, verband, 
condooms600

Rubriek XIX. Couranten, tijdschriften, boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ander dan voor reclamedoeleinden
. 

601. 
Het verlaagd btw-tarief is niet van toepassing op de digitale versie van een boek of een luisterboek602

Rubriek XXI. Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. 
. 

Rubriek XXII. Automobielen voor personenvervoer voor invaliden en onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor 
deze voertuigen; het verlaagd tarief geldt ook voor de intracommunautaire verwerving van de genoemde 
goederen. 

Rubriek XXIII. Doodskisten603, begrafenisurnen604, orthopedische toestellen605, prothesen, hoorapparaten, invalidenwagens; 
hulpmiddelen speciaal ontworpen voor slechtzienden606

Rubriek XXIIIbis. Leveringen van goederen door instellingen met sociaal oogmerk
. 

607

De programmawet van 22 december 2003 voorziet in een verlaging van het tarief op verpakkingen van niet-alcoholhoudende 
dranken tot 6 %

. 

608

Afdeling II. 

. 

Diensten{xe "Dienst (btw-tarief)"} 

5509 
art. 44 § 3 3° WBTW 
Rubriek XXIV. Landbouwdiensten609

Rubriek XXV. Personenvervoer. 
. 

Rubriek XXVI. Onderhouds- en herstellingswerken aan goederen bedoeld in de rubrieken XXII en XXIII. 
Rubriek XXVIII. Toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toeken-

ning van het recht er gebruik van te maken610

                                                                                                                                                                     
598Zie ook Vr. nr. 353 VAN DER MAELEN 10 maart 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 058, 47-48; Vr. nr. 313 BOGAERT 19 februari 2009, 

Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 052, 140-141. 

. 

 
599Besliss. nr. ET 100.909, 28 januari 2002: kosten van aansluiting op waternet kunnen ook het verlaagd tarief genieten; HvJ 3 april 2008, zaak 

C-442/05, Finanzamt Oschatz c. Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, Fiscoloog 
2008, afl. 1118, 13, Pb.C. 24 mei 2008, afl. 128, 3, TFR 2008, afl. 345, 724. 

 
600HvJ 17 januari 2013, zaak C-360/11, Commissie t. Spanje, TFR 2013, afl. 437, 234. 
 
601De drukwerken die voor reclamedoeleinden worden uitgegeven of die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame, zijn evenwel 

uitgesloten: Besliss. nr. ET 107.492, 13 juni 2002, gewijzigd door Besliss. nr. ET 109.381, 19 mei 2005 en aangevuld door Besliss. 
nr. ET 107.492, 24 maart 2006. De diensten van een grafisch illustrator worden niet beoogd (Vr. nr. 4-921 VAN NIEUWKERKE 
28 mei 2009, Beknopt Verslag, Plenaire zitting, Plen. 4-78, 44). Hoewel de Btw-richtlijn voortaan niet alleen voor de levering van pa-
pieren boeken maar ook voor de leveringen van boeken om op het even welke fysieke gegevensdrager, bv. cd en cd-rom, toestaat 
een verlaagd btw-tarief toe te passen, wordt dat in België niet overwogen (Vr. nr. 4-6343 DE BETHUNE 23 december 2009, Vr. & 
Antw. Senaat 2009-2010). 

 
602Vr. nr. 423 VAN DEN BERGH 20 juni 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 037, 26. 
 
603Kisten of urnen ontworpen voor dieren zijn uitgesloten: Besliss. nr. ET 111.433, 4 juli 2006. 
 
604Besliss. nr. ET 110.516, 30 januari 2006. 
 
605Cass. 14 februari 2008, nr. C.04.0071.N., Fiscoloog 2008, afl. 1125, 10. 
 
606Besliss. nr. ET 101.232, 3 september 2009. 
 
607Gewijzigd door KB 20 september 2000 tot wijziging van het KB nr. 20 en tot opheffing van het MB nr. 21, alsmede het MB van 25 augustus 

1999 (BS 28 september 2000); Arbitragehof 13 december 2000, FJF, No. 2003/56: het verschil in behandeling tussen commerciële 
bouwondernemingen en sociale instellingen is in redelijkheid verantwoord om liefdadige instellingen te helpen. 

 
608Programmawet 22 december 2003, BS 31 december 2003. 
 
609De diensten die mestverwerkingsbedrijven gewoonlijk verstrekken aan landbouwers, en in essentie bestaan in de afname van mest of van 

de dikke fractie ervan, net zoals het tegen betaling ophalen van kadavers van landbouwdieren, kunnen dusdanig niet worden be-
schouwd als bebouwings-, oogst- en teeltwerkzaamheden. Deze diensten dragen immers niet bij tot de voortbrengst van landbouw-
producten (Vr. nr. 488 BOGAERT 12 november 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 041, 10793; Vr. nr. 264 VAN BIESEN 4 juli 
2008, Vr. & Antw . Kamer 2007-2008, nr. 030, 7717-7718). Diensten met betrekking tot het stallen en het verzorgen van rijpaarden 
vallen niet onder het verlaagd tarief (Vr. nr. 562 BULTINCK 6 juli 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 74, 48-49). 
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Rubriek XXIX. Overdracht van auteursrechten en het verlenen van rechten op auteursrechten (voor zover ze niet vrijgesteld 
zijn door art. 44 § 3 3° WBTW), met uitzondering van deze die betrekking hebben op computerprogram-
ma’s. 

 De diensten die bestaan in het uitvoeren van toneelwerken, balletten, muziekstukken, circus-, variété- of 
cabaretvoorstellingen en soortgelijke activiteiten en die behoren tot de normale werkzaamheid van acteurs, 
orkestleiders, muzikanten en andere artiesten, ook indien deze diensten verstrekt worden door een rechts-
persoon of een feitelijke vereniging of groepering611

 Van deze rubrieken worden uitgesloten de diensten die betrekking hebben op reclame. 
. 

Rubriek XXX. Verschaffen van gemeubeld logies, met of zonder ontbijt612

Rubriek XXXI.  Werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen, verstrekt door {xe "Geregistreerde aanne-
mer"}aannemers

 en de terbeschikkingstelling van plaats om te 
kamperen. 

613 aan eindverbruikers, met betrekking tot privéwoningen van meer dan 15 jaar oud. Dit 
verlaagd tarief geldt ook voor verblijfsinrichtingen voor bejaarden die in het kader van de wetgeving inzake 
bejaardenzorg erkend zijn door de bevoegde overheid614. Ook de (onder)verhuurder kan het verlaagd tarief 
genieten615. De installatie van zonnepanelen op woningen die minstens 15 jaar (of vijf jaar oud op grond 
van Rubriek XXXVII) valt onder het verlaagd btw-tarief, tenzij het vooraf vaststaat dat de panelen zullen 
worden overgedragen aan een derde partij616. Werken m.b.t. de bestanddelen van sauna’s, zwembaden, … 
vallen niet onder het verlaagd tarief. Deze uitsluiting van het verlaagd tarief heeft betrekking op de gehele 
inrichting waarin de sauna, het zwembad, … wordt geïnstalleerd617

Rubriek XXXII. Werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen, verstrekt door aannemers aan huisvestings-
maatschappijen, met betrekking tot nieuwe privéwoningen bestemd om te worden verhuurd aan gehandi-
capten; het verlaagd tarief is ook van toepassing op de leveringen van dergelijke gebouwen, op onroerende 
leasingcontracten en op de vestigingen, de overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op de-
ze gebouwen. 

. 

Rubriek XXXIII. Werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen verstrekt door aannemers aan beheerders van 
instellingen voor gehandicapten; het verlaagd tarief is ook vat toepassing op de leveringen van nieuwe ge-
bouwen, op onroerende leasingcontracten en op de vestigingen, de overdrachten en wederoverdrachten van 
zakelijke rechten op dergelijke gebouwen. 

Rubriek XXXIV. Verhuur van orthopedische toestellen, prothesen, hoorapparaten, invalidenwagens en de diensten die door 
begrafenisondernemers worden verstrekt618

Rubriek XXXV. Diensten verstrekt door instellingen met sociaal oogmerk
. 

619

                                                                                                                                                                     
610Individuele begeleiding of een begeleiding in groepsverband is uitgesloten, daarop blijft het normale btw-tarief van 21% van toepassing (Vr. 

nr. 11599 VAN DEN BERGH 25 maart 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting, COM 503, 17). 
Het begrip ‘verlenen van toegang tot een bioscoop’ heeft geen betrekking op de betaling door een consument om individueel één of 
meer films of filmfragmenten te kunnen bekijken in een afgesloten ruimte als de cabines in het hoofdgeding (HvJ 18 maart 2010, 
zaak C-3/09, Erotic center bvba, Fiscoloog 2010, afl. 1198, 2). 

. 

 
611I. MASSIN, “ Verlaagd BTW-tarief artiesten: administratieve toelichting” , Fiscoloog 1999, afl. 714, 4. 
 
612Indien een hotelhouder een enige prijs vraagt voor volledig pension of half pension, aanvaardt de administratie dat de helft van die prijs 

betrekking heeft op het verschaffen van gemeubelde logies met ontbijt, met een btw van 6 %. De andere helft heeft betrekking op 
het middag-en/of avondmaal en daarvoor geldt vanaf 1 januari 2010 het tarief van 12 %. Indien in de enige prijs ook de drank bij het 
middagmaal en/of avondmaal zou begrepen zijn, moet de helft van die prijs verder worden uitgesplitst, want voor de drank geldt het 
tarief van 21 %. Een forfaitaire splitsing moet gebeuren onder toezicht van de administratie (Mond.Vr. nr. 18348 DE MAGHT 
20 januari 2010, Beknopt Verslag, COM 759, 20-21). 

 
613Sinds 17 juni 2010 moeten de aannemers niet meer geregistreerd zijn om voor de verlaagde btw-tarieven in aanmerking te komen (KB 

2 juni, BS 7 juni 2010). Door de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen werd het systeem van de ‘gere-
gistreerde aannemer’ volledig afgeschaft (BS 10 november 2011). 

 
614Besliss. nr. ET 106.933/2, 29 maart 2006. 
 
615Voorafg.Besliss. nr. 2010.025, 5 oktober 2010. 
 
616Voorafg.Besliss. nr. 900.446, 27 april 2010. 
 
617Vr. nr. 5-4971 TOMMELEIN 23 december 2011, Vr. & Antw. Senaat, Fisc.Act. 2012, afl. 10, 12. 
 
618Diensten die verband houden met de begrafenis van dieren zijn uitgesloten, Besliss. nr. ET 111.433, 4 juli 2006 betreffende het tarief van 

toepassing op uitvaartdrukwerk, zie Vr. nr. 13773 VAN DER AUWERA en nr. 13899 GOYVAERTS 23 juni 2009, Beknopt Verslag, 
Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting, COM 601, 3-4; Vr. nr. 4-7023 SOMERS 22 februari 2010, Vr. & Antw. Senaat 
2009-2010; Vr. nr. 765 DE GROOTE 6 november 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 087, 85-86. 

 
619Gewijzigd door KB 20 september 2000 tot wijziging van het KB nr. 20 en tot opheffing van het MB nr. 21, alsmede het MB van 25 augustus 

1999, BS 28 september 2000; Arbitragehof 13 december 2000, FJF, No. 2003/56 (het verschil in behandeling tussen commerciële 
bouwondernemingen en sociale instellingen is naar redelijkheid verantwoord). 
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Rubriek XXXVI. Huisvesting in het kader van het sociaal beleid620

Rubriek XXXVII. Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden (zie hieronder “Overgangsmaatregelen”)
. 

621

Rubriek XXXVIII. Werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen die ouder zijn dan vijf jaar. Deze regeling werd 
definitief ingevoerd door de programmawet van 4 juli 2011 met ingang van 1 juli 2011

. 

622

Rubriek XXXIX. Kleine hersteldiensten: herstellingen van fietsen, schoeisel en lederwaren, herstel en vermaak van kleding 
en huishoudlinnen

. Voorheen werd 
de regeling als ‘voorlopig’ beschouwd, doch de temporele werking ervan werd systematisch verlengd. 

623

Hoofdstuk III 

. 

{xe "Levering goederen (btw)"}Goederen en diensten onderworpen 
{xe "Dienst (btw-tarief)"}aan het tarief van 12 % 

5510 
Het {xe "Verlaagd tarief 12 % (btw)"}verlaagd tarief van 12 % is van toepassing op alle goederen en 
diensten die in de tabel B zijn opgesomd. Zoals bij de bespreking tabel A blijft ook hier de overname 
van de teksten van KB nr. 20 beperkt tot de opsomming van de rubrieken van tabel B, in voorkomend 
geval aangevuld met de benaming van de meest markante goederen en diensten. 

Rubriek I.624 Restaurant- en cateringdiensten625

Rubriek III. Fytofarmaca. 
. 

Rubriek VI. Margarine. 
Rubriek VII. Banden en binnenbanden. 
Rubriek X. Huisvesting in het kader van het sociaal beleid626

Hoofdstuk IV 

. 

{xe "Levering goederen (btw)"}Goederen en diensten onderworpen 
{xe "Dienst (btw-tarief)"}aan het tarief van 21 % 

5512 
Alle goederen en diensten die niet met name in bovenvermelde tabellen zijn vernoemd of die er uit-
drukkelijk zijn van uitgesloten, zijn onderworpen aan het ‘normale’ {xe "Tarief (btw)"}tarief van 21 % 
(uitzondering: nultarief) (art. 1 KB nr. 20). 

                                                           
620Art. 55 en 56 programmawet 27 december 2006, BS 28 december 2006. 
 
621Informaties en mededelingen, AOIF-Btw, 22 juni 2007/1. 
 
622Ingevoegd door art. 27 programmawet (I) 4 juli 2011, BS 19 juli 2011. Van toepassing vanaf 1 juli 2011. 
 
623Ingevoegd door art. 28 programmawet (I) 4 juli 2011, BS 19 juli 2011. Van toepassing vanaf 1 juli 2011. 
 
624KB 9 december 2009, BS 14 december 2009; Besliss. nr. ET 117.557, 23 december 2009; Vr. nr. 505 JAMBON 16 maart 2010, Vr. & Antw. 

Kamer 2009-2010, nr. 099, 144-146; Besliss. nr. ET 118.066, 9 maart 2010; Besliss. nr. ET 117.557, 23 december 2009; Besliss. nr. 
ET 118.066, 9 maart 2010 en erratum-addendum 11 juni 2010; Integraal Verslag, Commissie voor de Financiën en de Begroting van 
de Kamer, 2009-2010, nr. 52, COM 759, 20 januari 2010, 21. 

 
625Vr. nr. 4-895 CLAES 15 oktober 2009, Hand. Senaat 2009-2010; Mond.Vr. nr. 4-1612 CLAES 18 maart 2010, Hand. Senaat 2009-2010, nr. 4-

116, 123-124; Mond.Vr. nr. 4-1235 COMBREZ 3 december 2009, Hand. Senaat 2009-2010, nr. 4-98, 22-23; Vr. nr. 16508 GILKINET 
17 november 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 699, 15-16; Vr. nr. 505 JAMBON 16 maart 2010, Vr. & 
Antw. Kamer 2009-2010, nr. 099, 144-146. 

 
626Dit geldt ook voor de ‘verhuurder’ (Voorafg.Besliss. nr. 800.435, 19 december 2008). 
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Hierna volgt een korte historiek van de evolutie van het normale tarief. 
Van 1 januari 1971 tot 30 juni 1981 bleef het normale tarief ongewijzigd op 16 % behouden. 
Op 1 juli 1981 werd het normale tarief van 16 % op 17 % gebracht. 
Op 1 januari 1983 klom het normale tarief van 17 % naar 19 %. 
Met ingang van 1 april 1992 werd het normale tarief van 19 % verhoogd tot 19,5 %. 
Per 1 januari 1994 werd het normale tarief van 19,5 % naar 20,5 % opgetrokken. 
Op 11 januari 1996 bereikte het normale tarief het huidige peil van 21 %. 
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Deel VI 
{xe "Vrijstelling (btw)"}Vrijstellingen 

Hoofdstuk I 

Algemene bepalingen 

5600 
Er bestaan twee soorten vrijstellingen die essentieel van elkaar verschillen. De eerste soort volgt de 
gewone werkingsmechanismen van het btw-stelsel, zodat de vrijgestelde belastingplichtigen hun recht 
op aftrek van de voorbelasting niet verliezen. 

De vrijstellingen van de tweede soort verlenen geen recht op aftrek van de voorbelasting die betrek-
king heeft op de vrijgestelde handelingen. De belastingplichtigen die dergelijke handelingen verrich-
ten, worden ‘belastingplichtigen zonder recht op aftrek’ genoemd. 

De binnenlandse vrijstellingen mogen niet worden verward: 
– met het nultarief, met recht op aftrek (regeling van periodieke publicaties, recuperatieproducten); 

art. 20 KB nr. 1 
– met de verlegging van heffing van de btw naar de leverancier of de afnemer (onroerende dienstverrichtingen zoals bedoeld 

in art. 20 KB nr. 1); 
– of met bepaalde vereenvoudigingsmaatregelen (perscorrespondenten, invoer van vis, tabaksproducten, deur aan deur ver-

koop, ...). 

Hoofdstuk II 

Vrijstellingen met betrekking tot {xe "Internationale 
handel"}internationale handel 

5601 
art. 39-42 WBTW 

Vrijstelling van btw voor uitvoerhandelingen en handelingen die met uitvoer zijn gelijkgesteld, kan 
slechts worden verkregen krachtens een wetsbepaling opgenomen in artikel 39 tot 42 WBTW. De 
uitvoering van deze artikelen is geregeld door KB nr. 18627

5602 
art. 40 WBTW 

. 

Vrijstelling van btw voor invoer van goederen en voor sommige handelingen met betrekking tot inge-
voerde goederen, wordt verleend door artikel 40 WBTW. Afgezien van de wederuitvoer na herstelling 
of bewerking wordt die vrijstelling geregeld door KB nr. 7. 

Afdeling I. 
Vrijstellingen voor de {xe "Uitvoer"}uitvoer van goederen en diensten 

5603 
                                                           
627Aanschr. nr. ET 97.794, 1 maart 2001, BTW Rev., afl. 150, 63. 
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Artikel 39, § 1 WBTW verleent de volgende vrijstellingen: 
art. 2-4 KB nr. 18 

1. Voor de levering van goederen die door of voor rekening van de leverancier worden uitgevoerd 
(art. 2 tot 4 KB nr. 18). 

2. Voor de levering van goederen die door of voor rekening van een niet in België gevestigde koper 
worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de EU. De vrijstelling geldt evenwel niet 
voor door de koper zelf vervoerde goederen, bestemd voor de uitrusting of de bevoorrading van 
pleziervaartuigen en sportvliegtuigen of van andere vervoermiddelen voor privégebruik en voor 
door een reiziger in zijn bagage meegenomen goederen (zie hieronder punt 4). 

art. 7 KB nr. 18 
3. Voor de diensten, andere dan deze die zijn vrijgesteld bij toepassing van de artikelen 41 en 42 

WBTW, bestaande uit werkzaamheden met betrekking tot roerende goederen die zijn verworven 
of ingevoerd om de bedoelde werkzaamheden te ondergaan en die naar een plaats buiten de EU 
worden verzonden of vervoerd door de dienstverrichter of de niet in België gevestigde afnemer 
van de dienst, dan wel voor hun rekening (art. 7 KB nr. 18). 

4. Voor de leveringen van goederen aan een niet in de EU gevestigde {xe "Reiziger (bagage – 
btw)"}reiziger die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert 
naar een plaats buiten de EU. 

{xe "Vrijdom voor reizigers"}De vrijstelling voor uitvoer in de persoonlijke bagage van reizigers wordt verleend onder de 
hierna gestelde beperkingen en voorwaarden (art. 8 KB nr. 18): 
– aan de aankoop moet ieder handels- of beroepskarakter vreemd zijn; 
– de globale waarde van de goederen, incl. btw, moet per factuur hoger zijn dan 125 EUR, met dien verstande dat geen 

vrijstelling wordt verleend voor voedingsmiddelen en tabaksproducten en dat voor het bepalen van de globale waarde geen 
rekening wordt gehouden met de waarde van deze goederen; 

– de goederen moeten uitgevoerd zijn, uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering 
plaatsvond; 

– de verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen aan de hand van een exemplaar bekleed met het visum van het 
douanekantoor van uitgang uit de EU628

Het recht op de vrijstellingen bedoeld in artikel 39, § 1, 1° tot 3° WBTW moeten door de belastingplichtige worden aangetoond 
aan de hand van een geheel van overeenstemmende documenten waaruit de echtheid van de uitvoer blijkt

. 

629. De aangifte ten 
uitvoer vormt hierbij een essentieel element, maar volstaat op zich niet om het recht op de vrijstelling van btw te verantwoor-
den. De aangifte ten uitvoer moet daarbij steeds op naam van de verkoper of de dienstverrichter die aanspraak maakt op de 
vrijstelling worden opgemaakt, zelfs indien de goederen door of voor rekening van de koper of afnemer van de diensten worden 
uitgevoerd. De bewijswaarde van de stukken die de btw-plichtige ter staving van de uitvoer voorlegt, is aan het oordeel van de 
rechter onderworpen. Ook een reglementair gevalideerd douanedocument mag door de rechter als bewijs verworpen worden630

Voor uitvoer van goederen door of voor rekening van de verkoper moet een kopie van de verkoopfactuur of, bij ontstentenis 
van een verkoopfactuur, een verzendingsstuk dat alle gegevens van een verkoopfactuur bevat, worden afgegeven op het doua-
nekantoor waar, overeenkomstig de douanereglementering inzake uitvoer, een aangifte ten uitvoer moet worden ingediend 
(douanekantoor van uitgang uit de EU – art. 2 KB nr. 18). Voor uitvoer van goederen door een niet in België gevestigde koper 
of voor zijn rekening moet een ontvangstbewijs kunnen voorgelegd worden, waarin de datum van afgifte, de omschrijving van 
de goederen en het land van bestemming worden vermeld. 

. 

In verband met de toepassingsvoorwaarden van de Global Refund Cheque of Tax Free Form verwijzen we naar volgende 
beslissing631

Wanneer er geen twijfel bestaat over de uitvoerbestemming van de goederen, is de vrijstelling van de btw wegens uitvoer 
eveneens van toepassing voor leveringen waarvoor de verkoper de contractuele verplichting heeft de goederen aan de buiten-

. 

                                                           
628Besliss. nr. ET 93.234, 17 oktober 2007. 
 
629Gent 16 september 2003, FJF, No. 2004/144. 
 
630Gent 18 november 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 41, 7; Gent 29 september 1997, FJF, No. 98/56; Rb. Kortrijk 4 december 2000, Fisc.Koer. 2001, 

51. 
 
631Besliss. nr. ET 62.087, 11 april 2006 en Besliss. nr. ET 62.087, 29 november 2011. 
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grens van de Gemeenschap af te leveren, met name op een plaats waar een douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap is 
gelegen, ongeacht waar de koper is gevestigd (levering franco buitengrens EG)632

De termen ‘door of voor rekening van de verkoper’ betekenen niet louter ‘op kosten van de verkoper’, maar houden ook in dat 
de verzending of het vervoer uitgevoerd moeten worden door de verkoper of in zijn opdracht

. 

633

De administratie heeft dienaangaande bepaald dat het feit dat de aangifte ten uitvoer niet op naam van de verkoper, maar op 
naam van de met het vervoer belaste medecontractant staat, nooit tot gevolg kan hebben dat de btw-vrijstelling voor uitvoer 
automatisch vervalt. In dergelijke situatie kan de administratie de aangifte ten uitvoer moeilijk negeren als element van bewijs 
van de uitvoer, op voorwaarde dat de aangifte ten uitvoer verwijst naar de door de verkoper opgemaakte factuur en de gegevens 
bevat die op deze factuur vermeld staan. Het vervoer van de goederen buiten de Gemeenschap moet immers in deze relatie 
plaatsvinden,aangezien het een essentiële voorwaarde van de vrijstelling vormt

. 

634

Wanneer een uitvoerder blijk gegeven heeft van vooruitziendheid, door van zijn buitenlandse klanten een waarborg te eisen om 
het bedrag van de vrij te stellen btw te dekken tot ze het bewijs van de uitvoer aan de hand van het afgestempeld uitvoerdocu-
ment hebben geleverd, kan de btw-vrijstelling voor uitvoer niet meer worden betwist omdat de stempels op de uitvoerdocumen-
ten werden vervalst, aangezien de uitvoerder niets afwist van die vervalsing die alleen door deskundigen aan het licht kon 
worden gebracht

. 

635

5604 
art. 39 § 2 WBTW 

. 

Artikel 39, § 2 WBTW verleent de volgende vrijstellingen: 
1. Voor de leveringen alsmede de intracommunautaire verwervingen van goederen die bestemd zijn 

om te worden geplaatst onder een regeling als bedoeld in artikel 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6°, of 7° 
WBTW, alsmede de leveringen van deze goederen met handhaving van één van die regelingen; 

2. Voor de diensten, andere dan deze die zijn vrijgesteld bij toepassing van artikel 41 en 42 WBTW, 
bestaande uit werkzaamheden met betrekking tot goederen die het voorwerp uitmaken van leve-
ringen als bedoeld in 1. of die zich bevinden onder één van de regelingen bedoeld in 1. 

art. 11-13 
KB nr. 18 

De hierboven genoemde vrijstellingen zijn slechts voorlopig. Ze worden pas definitief op het tijdstip 
waarop de goederen worden uitgevoerd (art. 11 tot 13 KB nr. 18). 

5605 
art. 15 KB nr. 18 

In de regel wordt de btw opeisbaar indien voor de levering van een goed of de voltooiing van een dienst, de prijs geheel of 
gedeeltelijk (voorschot) wordt betaald. In principe wijzigt de bestemming voor uitvoer deze regel niet. Ingevolge artikel 39, § 3 
WBTW (art. 15 KB nr. 18) wordt de btw echter niet opeisbaar ten aanzien van leveringen en diensten met betrekking tot goede-
ren, bestemd om in de voorwaarden van artikel 39, § 1 en 2 WBTW te worden uitgevoerd. De opschorting kan worden toege-
staan voor een termijn van ten hoogste één jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan die termijn evenwel worden verlengd. De 
in opschorting gehouden btw wordt opeisbaar wanneer de goederen een andere bestemming krijgen waardoor geen uitvoer 
plaatsvindt. 

De vrijstelling bij uitvoer mag niet worden geweigerd wanneer die uitvoer plaatsvindt in strijd met nationale voorschriften die 
een voorafgaande vergunning vereisen voor de uitvoer naar staten waarvoor, op grond van nationale embargovoorschriften, in 
geen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen uitzicht zou hebben bestaan op een vergunning636

Afdeling II. 

. 

                                                           
632Aanschr. nr. ET 97.794, 1 maart 2001, BTW Rev., afl. 150, 63. 
 
633Cass. 14 februari 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1118, 14. 
 
634Vr. nr. 248 VAN BIESEN 26 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 210-212. 
 
635Gent 4 november 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1173, 13. 
 
636HvJ 2 augustus 1993, zaak C-111/92, W. Lange, Jur.HvJ 1993, I-4677, FJF, No. 93/236. 
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Vrijstellingen voor {xe "Intracommunautaire levering"}intracommunautaire le-
veringen 

5606 
Bij toepassing van artikel 39bis WBTW zijn van de btw vrijgesteld: 

art. 39bis WBTW 
1. De leveringen van welke goederen ook, door de verkoper (andere dan een belastingplichtige die 

onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen valt), door de afnemer of voor hun reke-
ning verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de EU, die worden verricht voor een andere 
belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die als zodanig optreedt in een 
andere lidstaat en die er daar toe gehouden is zijn intracommunautaire verwervingen aan de btw te 
onderwerpen, voor zover de leveringen niet onderworpen zijn aan de bijzondere regeling van be-
lastingheffing over de winstmarge van artikel 58, § 4 WBTW. 

 Deze vrijstelling in het land van vertrek is noodzakelijk, daar de intracommunautaire verwerving 
wordt belast in de lidstaat van aankomst van de goederen. 

 De uitvoeringsmodaliteiten van deze vrijstelling zijn vastgesteld in KB nr. 52. Het bewijs van het 
bestaan van een vervoer of verzending buiten België moet worden geleverd door middel van een 
geheel van overeenstemmende gebruikelijke handelsdocumenten. De goederen moeten daarente-
gen niet binnen een bepaalde termijn het grondgebied van de ene lidstaat verlaten om als een vrij-
gestelde intracommunautaire levering te kunnen kwalificeren637. Evenmin is vereist dat de gele-
verde goederen gedurende een bepaalde, voldoende lange duur in het bestemmingsland blijven 
(bv. auto’s)638

 Een bericht van ontvangst van de geleverde goederen, ondertekend door de koper, kan een bijkomend element van bewijs 
vormen aan de gebruikelijke handelsdocumenten. Een dergelijk bericht van ontvangst dat niet is vergezeld van andere over-
tuigende documenten, is op zich onvoldoende bewijs voor de echtheid van het vervoer of de uitvoer. 

. 

 Het Hof van Justitie heeft beslist dat het feit dat de afnemer bij de belastingautoriteiten in de lidstaat van bestemming 
aangifte heeft gedaan van een intracommunautaire verwerving, een aanvullend bewijs kan vormen dat de goederen het 
grondgebied van de lidstaat van levering daadwerkelijk hebben verlaten, doch het is geen doorslaggevend bewijs dat het 
een van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde intracommunautaire levering betreft639

 Wanneer de Belgische leverancier niet zeker is van de geldigheid van het btw-identificatienummer dat hem werd medege-
deeld, kan hij hiervan bevestiging vragen bij de Centrale Eenheid BTW (CLO – Paleizenstraat 48, 5de verdieping, 1030 
Brussel, e-mail: vat.validation@minfin.fed.be, tel.: 0257 740 30, fax: 0257 963 57) of kan hij de geldigheid ervan verifiëren 
via de website van de Europese Commissie (http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/ vieshome.htm). Het 
is aangewezen dat de leveranciers zich telkens vergewissen van de identiteit en de hoedanigheid van de persoon aan wie ze 
met vrijstelling van btw leveren, vooral indien de goederen door de koper worden meegenomen

. 

640. De opgave van een oud 
btw-nummer op de factuur doet echter geen afbreuk aan de toepassing van de vrijstelling, indien vaststaat dat de afnemer 
daadwerkelijk voor btw-doeleinden is geïdentificeerd in de andere EU-lidstaat en er aldaar toe gehouden was om de intra-
communautaire verwerving van de goederen aan te geven, ongeacht of de afnemer dit effectief heeft gedaan641

                                                           
637HvJ 18 november 2010, zaak C-84/09, X t. Skatteverket, Pb.C. 15 januari 2011, afl. 13, 5, TFR 2011, afl. 393, 43, Fisc.Act. 2010, afl. 43, 6. 

. Het enkele 

 
638Gent 15 juni 2010, FJF, No. 2011/233. 
 
639HvJ 27 september 2007, zaak C-409/04, Teleos plc e.a., TFR 2008, afl. 337, 235. 
 
640Vr. nr. 248 FOURNAUX 23 januari 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 26, 3019. I.v.m. deze problematiek zie P. VANDENDRIESSCHE, 

” Bewijs van intracommunautaire levering van goederen: de achilleshiel van het overgangsstelsel inzake BTW” , AFT 1995, 373-379; 
L. VANDENBERGHE, ” BTW-perikelen van de intracommunautaire levering” , AFT 1998, 377-385; Vr. nr. 1450 PIETERS 22 juli 1998, 
Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 145, 19964-19966, BTW Rev., afl. 141, 299; Rb. Antwerpen 18 april 2001, Fisc.Koer. 2001, 221; 
G. DE WIT en V. BIDOUL, ” Het bewijs inzake intracommunautaire leveringen” , TFR 2001, afl. 212, 1111-1129; E. DE BIE, ” Bewijs-
regeling inzake intracommunautaire levering maakt KB nr. 52 inbreuk op het vrij verkeer van goederen en diensten” , AFT 2002, 211-
221. 

 
641Rb. Antwerpen 3 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 881, 11. 
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feit van de retroactieve schrapping van een btw-nummer is onvoldoende om de toepassing van de vrijstelling te weige-
ren642

 Het bewijs van een intracommunautaire levering in situaties waarin de koper de goederen afhaalt, is vaak zeer moeilijk te 
leveren

. 

643. Volgens de administratie kan in dergelijk geval, één van de voorzorgsmaatregelen erin bestaan dat de leveran-
cier bijvoorbeeld een waarborgsom aan zijn koper oplegt, teneinde deze laatste aan te sporen de nodige bewijsmiddelen te 
verstrekken644. De vereisten van artikel 39bis WBTW en KB nr. 52 zijn echter essentiële controlevereisten, zodat het feit 
dat de bewijslast bij de belastingplichtige wordt gelegd, niet in strijd wordt geacht met het Europees recht645

 Het Hof van Justitie heeft beslist dat de intracommunautaire verwerving van een goed pas plaatsvindt en de intracommu-
nautaire levering pas wordt vrijgesteld, wanneer de macht om als eigenaar te beschikken over het goed op de afnemer is 
overgegaan en de leverancier aantoont dat dit goed naar een andere lidstaat is verzonden of vervoerd en het grondgebied 
van de lidstaat van levering, ingevolge deze verzending of dit vervoer, fysiek heeft verlaten. In dat verband mogen de be-
voegde autoriteiten van de lidstaat van levering een leverancier die te goeder trouw heeft gehandeld en bewijzen heeft aan-
geboden, waardoor zijn recht op vrijstelling voor een intracommunautaire levering van goederen op het eerste gezicht 
wordt gestaafd, niet verplichten tot nabetaling van de over deze goederen verschuldigde btw, wanneer die bewijzen vals 
blijken, zonder dat evenwel is aangetoond dat deze leverancier bij de belastingfraude is betrokken, voor zover hij alles heeft 
gedaan wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt om te zorgen dat hij door de intracommunautaire levering die hij 
verricht, niet bij dergelijke fraude betrokken geraakt

. 

646

 De belastingdienst van een lidstaat mag niet weigeren om een intracommunautaire levering die daadwerkelijk heeft plaats-
gevonden, vrij te stellen van belasting over de toegevoegde waarde, enkel omdat het bewijs van een dergelijke levering niet 
tijdig is geleverd

. 

647. De belastingautoriteiten van de lidstaat van waaruit goederen in het kader van een intracommunautaire 
levering worden verzonden of vervoerd, zijn evenwel niet verplicht om de autoriteiten van de lidstaat waarvoor de goede-
ren volgens de leverancier bestemd zijn, om inlichtingen te verzoeken648. Ten andere mag een lidstaat de toepassing van de 
btw-vrijstelling wel weigeren wanneer de leverancier de identiteit van de werkelijke koper heeft verborgen gehouden zodat 
de echte verkrijger in de gelegenheid werd gesteld om btw te ontduiken649. In dezelfde zin heeft het Hof van Justitie beslo-
ten dat een lidstaat de toepassing van de vrijstelling niet automatisch mag weigeren omwille van het niet vermelden van het 
btw-nummer van de afnemer op de factuur, wanneer de leverancier te goeder trouw heeft gehandeld en alles gedaan heeft 
wat van hem redelijkerwijze kon worden verwacht650. Naar aanleiding van de dit arrest heeft de Belgische btw-
administratie haar standpunt genuanceerd651

 Het hof van beroep van Antwerpen stond trouwens de vrijstelling toe aan een verkoper te goeder trouw die in het bezit was 
van toereikende documenten (waaronder de CMR-vrachtbrieven), niettegenstaande die vervalst waren

. 

652. Een voldane fac-
tuur en het bewijs van betaling volstaan als elementen dan weer niet om het internationale transport aan te tonen, ze zijn 
hoogstens een bewijs van het bestaan van het contract653

 Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat, met betrekking tot een van de btw vrijgestelde intracommunautaire levering, het 
bewijs van het vervoer of de verzending naar een andere lidstaat niet noodzakelijk moet worden geleverd door middel van 
de in het uitvoeringsbesluit nr. 52 opgesomde documenten. Dat bewijs kan ook met andere stukken worden geleverd. In de-
zelfde zaak besliste het Hof nog dat door de overlegging van een geheel van stukken, omvattende het Luxemburgs inschrij-
vingsbewijs, de verkoopfactuur en de stukken betreffende de identiteit van de koper (statuten en identificatienummer) het 
bewijs werd geleverd dat een voertuig naar het Groothertogdom Luxemburg werd vervoerd of verzonden

. 

654

                                                           
642HvJ 6 september 2012, zaak C-273/11, Mecsek- Gabona, TFR 2012, afl. 429, 900; I. LEJEUNE, S. VANDENBERGHE en L. VERMEIRE, “ De 

Belgische voorwaarden voor de vrijstelling van een intracommunautaire levering onder druk” , AFT 2013, afl. 5, 39-52. 

. 

 
643Rb. Leuven 16 november 1999, TFR 2001, 97, noot H. VERSYCK; Antwerpen 13 december 1999, FJF, No. 2000/174; Rb. Hasselt 27 oktober 

2000, TFR 2001, 913, noot K. GHEYSEN; Rb. Antwerpen 18 april 2001, Fisc.Koer. 2001, 221; Rb. Luik 29 april 2010, FJF, 
No. 2012/81. 

 
644Vr. nr. 1039 GOYVAERTS 15 december 2005, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 112, 21114-21117. 
 
645Cass. 20 oktober 2011, FJF, No. 2012/82; Gent 1 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 900, 10. 
 
646HvJ 27 september 2007, zaak C-409/04, Teleos plc e.a., TFR 2008, afl. 337, 235. 
 
647HvJ 27 september 2007, zaak C-146/05, Albert Collée, TFR 2008, afl. 337, 244. 
 
648HvJ 27 september 2007, zaak C-184/05, Twoh International BV, TFR 2008, afl. 337, 249. 
 
649HvJ 7 december 2010, zaak C-285/09, R, FJF, No. 2011/131, Pb.C. 19 februari 2011, afl. 55, 10, TFR 2011, afl. 397, 215. 
 
650HvJ 27 september 2012, zaak C-587/10, VSTR, TFR 2012, afl. 429, 904. 
 
651Besliss. nr. ET 123.179, 27 augustus 2013. 
 
652Antwerpen 15 januari 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1125, 10. 
 
653Bergen 18 maart 2011, FJF, No. 2012/80. 
 
654Cass. 4 juni 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1171, 4. 



 134 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

art. 8bis § 2 WBTW 
2. De leveringen van nieuwe {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2 

WBTW door de verkoper, door de afnemer of voor hun rekening verzonden of vervoerd, buiten 
België maar binnen de EU, die worden verricht voor belastingplichtigen of voor niet-
belastingplichtige rechtspersonen die er aldaar niet toe gehouden zijn hun intracommunautaire 
verwervingen van andere goederen dan de bedoelde vervoermiddelen en andere dan de accijnspro-
ducten bedoeld in 3 hierna, aan de belasting te onderwerpen, of voor enige andere niet belasting-
plichtige. De uitvoeringsmodaliteiten van deze vrijstelling zijn vastgesteld in KB nr. 48. 

 Wanneer het gaat om een niet-nieuw vervoermiddel is de intracommunautaire levering aan de Belgische btw onderworpen, 
indien het vervoermiddel wordt verzonden of vervoerd naar een afnemer in een andere lidstaat die aldaar niet gehouden is 
tot het belasten van zijn intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijns-
producten. Het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of het vervoermiddel al dan niet ‘nieuw’ is, is het ogenblik van de 
levering en niet het moment waarop het vervoermiddel aankomt in de lidstaat van bestemming655

 Met het oog op internationale controle op leveringen van nieuwe vervoermiddelen, hebben de Europese lidstaten, behalve 
het Groothertogdom Luxemburg op 27 november 2002 een overeenkomst getekend inzake administratieve bijstand tussen 
de bevoegde autoriteiten betreffende de intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen

. 

656

3. De leveringen van {xe "Accijnzen"}accijnsproducten, door de verkoper (andere dan een belasting-
plichtige die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen valt), door de afnemer of 
voor hun rekening verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Europese Unie, die wor-
den verricht voor belastingplichtigen of voor niet-belastingplichtige rechtspersonen die er aldaar 
niet toe gehouden zijn hun intracommunautaire verwervingen van andere goederen dan de ver-
voermiddelen bedoeld in 2. hierboven en dan de bovenbedoelde accijnsproducten aan de belasting 
te onderwerpen, wanneer de verzending of het vervoer plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7 en 16 van de richtlijn nr. 92/12/EEG van 25 februari 1992 betreffende de algemene rege-
ling voor accijnsproducten WBTW en die leveringen niet onderworpen zijn aan de bijzondere re-
geling van belastingheffing over de winstmarge van artikel 58, § 4 WBTW. 

. 

4. De in artikel 12bis WBTW bedoelde leveringen van goederen, andere dan die welke onderworpen 
zijn aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge van artikel 58, § 4 
WBTW, waarvoor de vrijstelling bedoeld in 1. zou gelden indien zij voor een andere belasting-
plichtige zouden zijn verricht. 

Afdeling III. 
Vrijstelling voor leveringen in taksvrije verkooppunten{xe "Taxfree"} 

5610 
art. 39ter WBTW 

Zie voorgaande edities van Handboek voor Fiscaal Recht. 

Afdeling IV. 
Vrijstelling voor in {xe "Btw-entrepot"}btw-entrepot geplaatste goederen 

5611 
Bij toepassing van artikel 39quater WBTW en KB nr. 54 zijn vrijgesteld657

art. 39quater WBTW 
: 

                                                                                                                                                                     
 
655HvJ 18 november 2010, zaak C-84/09, X/Skatteverket, Pb.C. 15 januari 2011, afl. 13, 5, TFR 2011, afl. 393, 43, Fisc.Act. 2010, afl. 43, 6. 
 
656Fiscoloog 2002, afl. 871, 6; Circ. nr. AOIF 30/2003 (ET 105.978), 19 november 2003. 
 
657KB nr. 54, 25 februari 1996, BS 5 maart 1996. 
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1. Het invoeren, de intracommunautaire verwervingen en de leveringen van goederen die worden 
geplaatst onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot. 

2. De leveringen van goederen geplaatst onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot, 
met handhaving van die regeling. 

3. De diensten, andere dan deze die vrijgesteld zijn bij toepassing van artikel 41 en 42 WBTW, die be-
trekking hebben op goederen die het voorwerp zijn van de in 1. bedoelde handelingen of die zich be-
vinden onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot. 

Voor andere goederen dan accijnsproducten worden als andere entrepots dan douane-entrepots be-
schouwd: 
– Voor goederen die bestemd zijn voor de productie of de verwerking van accijnsproducten, de in 

België gelegen plaatsen die aangemerkt worden als belastingentrepots in de zin van artikel 4, b van 
richtlijn nr. 92/12/EEG. 

– Voor andere goederen dan die bedoeld onder het eerste streepje, die in België worden ingevoerd in 
de zin van artikel 23 WBTW, de overeenkomstig de communautaire douanereglementering als 
douane-entrepot gedefinieerde plaatsen. 

– Voor andere goederen dan onder de eerste twee strepen, de plaatsen erkend door of vanwege de 
minister van Financiën. 

Commentaar – Aanschr. nr. AOIF 14/2003 (ET 98.973), 19 mei 2003. 

Afdeling V. 
Vrijstellingen bij {xe "Invoer (btw-vrijstelling)"}invoer 

§ 1. {XE "VRIJSTELLING (BTW)"}VRIJSTELLINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40, § 1 WBTW 

5612 
art. 11 KB nr. 7 

Artikel 40, § 1, 1°, a) WBTW vestigt een definitieve vrijstelling voor de invoer en de intracommunau-
taire verwerving van goederen waarvan de levering in België door belastingplichtigen in ieder geval is 
vrijgesteld. In principe wordt de vrijstelling verleend bij wijze van teruggaaf (art. 11 KB nr. 7). 

5613 
Artikel 40, § 1, 1°, b) WBTW vestigt een vrijstelling voor de invoer en de intracommunautaire ver-
werving van goederen die een definitieve vrijstelling hebben op grond van communautaire regels. 

art. 12-37 KB nr. 7  
art. 4 KB nr. 52 

Op grond van artikel 40, § 3 WBTW zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van deze vrijstelling bij invoer vastgesteld in 
afdeling 2 van hoofdstuk IV van KB nr. 7 (art. 12 tot 37). Deze afdeling is eveneens van toepassing op de intracommunautaire 
verwervingen die op grond van artikel 40, § 1, 1°, b) WBTW zijn vrijgesteld van btw (art. 4 KB nr. 52). 

5615 
Krachtens artikel 40, § 1, 1°, d) WBTW is vrijgesteld, de invoer van goederen die in België ten ver-
bruik worden aangegeven op naam van een buitenlandse belastingplichtige, waarna ze onmiddellijk 
het voorwerp zijn van een vrijgestelde intracommunautaire levering (zie randnr. 5606) in hoofde van 
dezelfde buitenlandse belastingplichtige (onechte doorvoer). 
Artikel 39 KB nr. 7 regelt de uitvoering van deze vrijstelling. 

5616 
art. 40 § 1 2° WBTW 
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Bij de {xe "Wederinvoer"}wederinvoer van goederen die tijdelijk van België buiten de Gemeenschap 
werden verzonden voor herstelling, bewerking, aanpassing of verwerking (regeling passieve verede-
ling) kan een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de btw worden bekomen (art. 40 § 1 2° WBTW). 

art. 41 § 4 1° KB nr. 7 

Voor goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van in de Gemeenschap gelokaliseerde diensten 
is de vrijstelling totaal (art. 41 § 4 1° KB nr. 7)658

Deze vrijstelling wordt geregeld door de artikelen 40 en 41 KB nr. 7. 

. 

Circulaire – Circ. nr. ET675.5 (AOIF nr. 20/2010) van 26 februari 2010. 

5617 
art. 40 § 1 3° WBTW 

{xe "Gas (btw)"}In het kader van de invoering van de nieuwe plaatsbepalingsregels voor leveringen 
van gas en {xe "Elektriciteit (btw)"}elektriciteit, voorziet artikel 40, § 1, 3° WBTW in een vrijstelling 
bij invoer van gas of elektriciteit, dit teneinde dubbele belasting te voorkomen659

Deze vrijstelling kan echter enkel worden toegepast in het geval van daadwerkelijke dubbele heffing. 
Zijn bijvoorbeeld niet vrijgesteld, de invoer van gas en elektriciteit via het distributiesysteem, verricht 
door een verbruiker die zelf produceert

. 

660

§ 2. VRIJSTELLINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40, § 2 WBTW 

. 

5618 
art. 40 § 2 1° 
WBTW 
Krachtens artikel 40, § 2, 1° WBTW zijn vrijgesteld van btw, de leveringen en de intracommunautaire 
verwervingen van goederen geplaatst onder een van de {xe "Douaneregeling (vrijstelling btw)"}doua-
neregelingen of met handhaving van een van die regelingen661

Deze vrijstelling wordt geregeld door artikel 42 KB nr. 7. 

. 

Deze vrijstellingen zijn optioneel voor de lidstaten. Leveringen van goederen onder een douaneregeling kunnen in andere 
lidstaten dus wel btw-belast zijn662

5619 
art. 40 § 2 2° 
WBTW 

. 

Krachtens artikel 40, § 2, 2° WBTW zijn vrijgesteld van btw, de diensten, andere dan die welke zijn 
vrijgesteld bij toepassing van artikel 41 en 42 WBTW, met betrekking tot de in vorig nummer bedoel-
de goederen. 
Deze vrijstelling wordt geregeld door artikel 42 KB nr. 7. 

                                                           
658I. MASSIN, “ Geen invoer-BTW meer op diensten bij 'passieve veredeling'” , Fiscoloog 2010, afl. 1205, 5. 
 
659Wet 5 december 2004, BS 22 december 2004 ter omzetting van richtlijn nr. 2003/92EG van de Raad van 7 oktober 2003. 
 
660Circ. nr. AFZ/2004-0157 (AFZ 1/2005), 3 februari 2005. 
 
661Besliss. nr. ET 112.982, 12 juni 2007. 
 
662Zie o.a. HvJ 8 november 2012, zaak C-165/11, Profitube, TFR 2013, afl. 433, 49. 
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§ 3. VRIJSTELLING OP GROND VAN ARTIKEL 40, § 4 WBTW 

5620 
Onverminderd de vrijstellingen waarvan sprake in de vorige nummers, kan de Koning, om de uitvoe-
ring van internationale akten te verzekeren, alle maatregelen nemen voor de toekenning van gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van btw bij invoer. 

5621 
Deze maatregelen werden vastgesteld in artikel 43 en 44 KB nr. 7, respectievelijk met betrekking tot 
de definitieve invoer van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en met 
betrekking tot kleine zendingen zonder commercieel karakter. 

5622 
Onder ‘persoonlijke bagage’ wordt verstaan, alle bagage die de reiziger bij zijn aankomst kan aangeven bij de douane alsmede 
de bagage die hij later bij de douane aangeeft, mits hij kan bewijzen dat deze bij zijn vertrek als begeleidende bagage was 
ingeschreven bij de maatschappij die zijn vervoer heeft verzorgd. Het moet gaan om een invoer waaraan elk handelskarakter 
vreemd is. De voorwaarden met betrekking tot de waarde en de hoeveelheid van de goederen waaronder de vrijstelling wordt 
verkregen, werden gewijzigd. 

De maximale waarde was vroeger beperkt tot 175 EUR. Sinds 1 december 2008 werd ze voor luchtreizigers en zeereizigers tot 
430 EUR en voor andere reizigers tot 300 EUR opgetrokken. Wat de tabaksproducten betreft, blijven de maximale hoeveelhe-
den ongewijzigd (200 sigaretten of 100 cigarillo’s of 50 sigaren of 250 gram rooktabak). Ook voor bier en andere alcoholhou-
dende dranken, alsook voor brandstof, werden nieuwe regels ingevoerd663

5623 
art. 44 KB nr. 7 

. 

Artikel 44 KB nr. 7 bepaalt wat verstaan moet worden onder ‘{xe "Kleine zendingen zonder commer-
cieel karakter"}kleine zendingen zonder commercieel karakter’. Het vermeldt ook de kwantitatieve 
beperkingen. 

Afdeling VI. 
Bijzondere vrijstelling voor {xe "Intracommunautaire verwerving (bijzondere 
vrijstelling)"}intracommunautaire verwervingen 

5624 
art. 40bis WBTW 
Van de btw zijn vrijgesteld, de intracommunautaire verwervingen van goederen waarvoor de afnemer 
van de goederen op grond van artikel 76, § 2 WBTW in ieder geval recht zou hebben op de volledige 
teruggaaf van de btw die bij toepassing van artikel 25ter WBTW verschuldigd zou zijn (art. 40bis 
WBTW). 

Afdeling VII. 

                                                           
663KB 10 december 2008, BS 19 december 2008. 
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{xe "Internationaal vervoer"}Internationaal vervoer en diensten die daarmee 
verband houden 

§ 1. VRIJSTELLINGEN VERLEEND DOOR ARTIKEL 41, § 1 WBTW 

5625 
art. 41 § 1 1° 

WBTW 
Inzake internationaal vervoer zijn van de btw vrijgesteld: 
1. het zeevervoer van personen, het internationale luchtvervoer van personen, het vervoer van door 

reizigers begeleide bagage en auto’s bij het hier, onder 1, genoemd vervoer (art. 41 § 1 1° 
WBTW); 

art. 41 § 1 2° 
WBTW 

2. het vervoer en de daarmee samenhangende handelingen, van goederen afkomstig uit een derde 
land, wanneer de waarde van dat vervoer en van die handelingen overeenkomstig artikel 34 
WBTW bij invoer is opgenomen in de maatstaf van heffing (art. 41 § 1 2° WBTW); 

art. 41 § 1 3° 
WBTW 

3. het vervoer van goederen dat rechtstreeks verband houdt met de uitvoer van goederen buiten de 
EU (art. 41 § 1 3 ° WBTW); 

art. 41 § 1 4° 
WBTW 

4. het vervoer van goederen die vallen onder een regeling, zoals bepaald bij artikel 23, § 4 en 5 
WBTW of onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot (art. 41 § 1 4° WBTW). 

art. 41 § 1 5° WBTW 

Overeenkomstig artikel 41, § 1, 5° WBTW kan vrijstelling van btw worden ingeroepen voor de vol-
gende diensten, gebruikt voor het onder 3 en 4, hierboven, bedoelde vervoer: 
a. laden, lossen, overslaan, behandelen, stouwen, verstouwen, wegen, meten, peilen, nazien, onder-

zoeken en in ontvangst nemen van goederen; 
b. opbergen en bewaren van goederen664

Voor diensten met betrekking tot containers, zie beslissing van 30 juni 2004

. 
665

art. 41 § 1 6° en 7° 
WBTW 

. 

Van btw zijn eveneens vrijgesteld: diensten die tot voorwerp hebben, het verrichten van douaneforma-
liteiten bij invoer, uitvoer of doorvoer (art. 41 § 1 6° WBTW)666

5625,50 
art. 41 § 1 

WBTW 

, evenals het intracommunautair ver-
voer van goederen naar of vanaf de eilanden die de autonome regio’s van de Azoren en van Madeira 
vormen en de daarmee samenhangende handelingen (art. 41 § 1 7° WBTW). 

                                                           
664Besliss. nr. ET 112.982, 12 juni 2007. 
 
665Besliss. nr. ET 106.031, 30 juni 2004. 
 
666Besliss. nr. ET 107.378, 3 juni 2004. 
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Sinds 1 januari 2010 is artikel 41, § 1 WBTW gewijzigd en is het toepassingsgebied van de vrijstel-
ling verruimd667

In artikel 4l, § 1, lid 2 (nieuw) WBTW worden op niet limitatieve wijze een aantal diensten opgesomd die onbetwistbaar ver-
band houden met de invoer en de uitvoer van goederen. Deze opsomming herneemt in grote mate de lijst van diensten die reeds 
was opgenomen in de aanschrijving nr. 11 van 21 oktober 1997 en vertolkt derhalve het administratieve standpunt dat ter zake 
reeds voordien was ingenomen. 

. Deze verruiming vindt haar oorsprong in de gewijzigde regeling ter zake de plaats 
van de dienst (zie randnr. 5379). 

§ 2. VRIJSTELLING VERLEEND DOOR ARTIKEL 41, § 2 WBTW 

5626 
art. 41 § 2 

WBTW 
Artikel 41, § 2 WBTW stelt vrij van btw: de diensten verricht door {xe "Makelaar"}makelaars en {xe 
"Lastgeving"}lasthebbers die niet handelen als bedoeld in artikel 13, § 2 WBTW, wanneer die make-
laars en lasthebbers tussenkomst verlenen bij leveringen van goederen of dienstverrichtingen die niet 
in de EU plaatsvinden of die vrijgesteld zijn ingevolge artikel 39, 39quater, 40, 41 en 42 WBTW. 

Deze vrijstelling was niet van toepassing op de diensten van {xe "Reisbureau (btw)"}reisbureaus die 
tussenkomst verleenden bij het verschaffen van vervoer, van logies, van ter plaatse verbruikte spijzen 
of dranken, van vermaak of van één of meer van deze in artikel 18, § 1 WBTW bedoelde diensten, 
tenzij wanneer het reisbureau handelde in naam en voor rekening van de verrichter van die diensten. 
Met ingang van 1 januari 2000 is deze uitsluiting echter opgeheven, zodat reisbureaus voortaan alsnog 
kunnen genieten van betreffende btw-vrijstelling668. Ook de commissie die reisbureaus aanrekenen 
aan reizigers voor de boeking van vliegtickets, is vrijgesteld van btw669

Afdeling VIII. 

. 

Diverse vrijstellingen van artikel 42 WBTW 

§ 1. {XE "ZEESCHEPEN"}ZEESCHEPEN EN {XE "BINNENSCHEPEN (BTW-VRIJSTELLING)"}BINNENSCHEPEN 

5627 
art. 42 § 1 
WBTW 
Artikel 42, § 1 WBTW stelt vrij van btw: 
1. de levering: 

a. van zeeschepen bestemd voor passagiers- of goederenvervoer tegen betaling, voor de visserij 
of, meer algemeen, voor de uitoefening van enigerlei industriële of handelsactiviteit; 

b. van reddingsboten en -schepen voor hulpverlening op zee; 
c. van oorlogsschepen; 
d. van binnenschepen bestemd voor de commerciële binnenvaart; 

                                                           
667Wetsontwerp tot wijziging van het WBTW, Doc52 2157/003, www.dekamer.be. 
 
668KB 28 december 1999, BS 31 december 1999. 
 
669Besliss. nr. ET 108.099/2, 8 april 2005, ter opheffing van Besliss. nr. ET 108.099, 11 maart 2005. 
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2. de levering aan bouwers, eigenaars en gebruikers van de in 1 bedoelde vaartuigen, van voorwerpen 
bestemd om in die vaartuigen te worden ingelijfd of om te dienen voor de exploitatie van die vaar-
tuigen; 

3. de diensten die tot voorwerp hebben de bouw, de verbouwing, de herstelling, het onderhoud, de 
verhuur of de bevrachting van in 1 bedoelde vaartuigen of in 2 bedoelde voorwerpen; de vrijstel-
ling is niet van toepassing op de verhuur van pleziervaartuigen aangezien deze vaartuigen door de 
huurder niet binnen een industriële of handelsactiviteit worden gebruikt670

art. 42 § 1 4° 
WBTW 

; 

4. de levering aan eigenaars of gebruikers van in 1, a, b en c bedoelde vaartuigen, van goederen be-
stemd voor de bevoorrading van die vaartuigen. De vrijstelling is nochtans niet toepasselijk op 
boordprovisie voor vaartuigen die gebruikt worden voor de kustvisserij, terwijl met betrekking tot 
oorlogsschepen de vrijstelling beperkt is tot de bevoorrading van de schepen die bedoeld zijn in de 
GN-Code 89.06.1000 van de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk douaneta-
rief van de EG en die het land verlaten met als bestemming een haven of een ankerplaats in liet 
buitenland (art. 42 § 1 4° WBTW); 

5. de andere diensten dan deze genoemd in 3 die verricht worden voor de rechtstreekse behoeften van 
in 1, a en b bedoelde vaartuigen en hun lading, zoals het slepen, het loodsen, het meren, de red-
dings- en expertiseverrichtingen, het gebruik van de havens, de diensten als agent verleend door 
scheepsagenten aan rederijen, de diensten ten behoeve van de aan- en afvaart en het verblijf van de 
bedoelde vaartuigen in de havens, de diensten ten behoeve van passagiers en bemanning verleend 
voor rekening van rederijen671

Inzake de leveringen van goederen ter bevoorrading van voormelde vaartuigen geldt dat de vrijstelling enkel van toepassing is 
op de levering aan de ondernemer die de goederen als scheepsvoorraad zal bezigen en dus niet op de leveringen in een eerdere 
handelsfase. Een eventuele tijdelijke opslag alvorens de goederen aan boord te brengen, vormt echter geen beletsel voor de 
toepassing van de vrijstelling

. 

672

De toepassing van de vrijstelling voor de levering van zeeschepen of binnenschepen veronderstelt dat het schip ook gewoonlijk 
gebruikt wordt voor het vervoer van personen of zaken, het slepen of andere winstgevende verrichtingen van scheepvaart. Een 
vaartuig dat sinds jaar en dag gebruikt wordt als restaurant, voldoet niet aan deze vereiste, zodat de vrijstelling geen toepassing 
kan vinden op betreffende levering

. 

673

Binnenschippers kunnen vanaf 1 januari 2002 niet meer genieten van de btw-vrijstelling voor de levering van goederen voor de 
bevoorrading van binnenschepen. Vrijstelling is enkel nog mogelijk voor de levering van brandstof en smeermiddelen aan 
binnenschippers die niet meer dan 5 boten exploiteren. Daartoe moeten deze binnenschippers over een bijzondere vergunning 
beschikken

. 

674

Diensten van loodsen verricht voor een zeeschip zijn vrijgesteld van btw. De vrijstelling is echter niet van toepassing op het 
vervoer en het aan boord brengen van de loodsen

. 

675

Bij levering van een schip naar een andere EU-lidstaat heeft de vrijstelling van artikel 42 WBTW voorrang op de intracommu-
nautaire overgangsregeling

. 

676

De toepassingsvoorwaarden werden bepaald in artikel 2 tot 4 KB nr. 6 van 27 december 1977 en be-
commentarieerd in de Aanschr. nr. 24 van 1978. 

. 

                                                           
670Zie HvJ 18 oktober 2007, zaak C-97/06, Navicon SA, Fiscoloog 2007, afl. 1088, 12; HvJ 22 december 2010, zaak C-116/10, État du Grand-

Duché de Luxembourg/Bacino Charter Company sa, FJF, No. 2011/156. 
 
671Zie HvJ 14 september 2006, gevoegde zaken C-181/04 en C-183/04, Elmeka NE, TFR 2006, afl. 311, 944. 
 
672HvJ 26 juni 1990, zaak C-185/89, Velker, Jur.HvJ 1990, I-2561. 
 
673Gent 23 juni 1997, FJF, No. 97/292. 
 
674Aanschr. nr. ET 100.967, 17 september 2001, Fiscoloog 2001, afl. 817, 6. 
 
675Besliss. nr. ET 40.549, 29 juli 2005. 
 
676Vr. nr. 3-1251 NYSSENS 28 juli 2004, Vr. & Antw. Senaat 2003-2004, nr. 3-23, 1411-1412. 
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§ 2. {XE "VLIEGTUIG (BTW-VRIJSTELLING)"}VLIEGTUIGEN 

5628 
art. 42 § 2 

WBTW 
Artikel 42, § 2 WBTW stelt van de belasting vrij: 
1. de levering van vliegtuigen, watervliegtuigen, hefschroefvliegtuigen en dergelijke toestellen, be-

stemd voor gebruik door de Staat of door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk toeleg-
gen op het internationale vervoer van personen en van goederen tegen betaling; de vrijstelling 
geldt ook voor de levering van het vliegtuig aan de onderneming die niet zelf instaat voor het in-
ternationale personenvervoer, maar het vliegtuig uitsluitend ter beschikking stelt aan een dergelij-
ke eigenaar677

2. de levering aan bouwers, eigenaars en gebruikers van de in 1 bedoelde luchtvaartuigen, van voor-
werpen bestemd om te worden ingelijfd in die toestellen of om te dienen voor de exploitatie ervan; 

; 

3. de diensten die tot voorwerp hebben de bouw, de verbouwing, de herstelling, het onderhoud en de 
verhuur van in 1 en 2 bedoelde luchtvaartuigen en voorwerpen; 

4. de levering aan in 1 bedoelde luchtvaartmaatschappijen, van goederen bestemd voor de bevoorra-
ding van vliegtuigen, watervliegtuigen, hefschroefvliegtuigen en dergelijke toestellen welke die 
maatschappijen gebruiken; 

5. de andere diensten dan deze genoemd in 3, die verricht worden voor de rechtstreekse behoeften 
van in 1 bedoelde toestellen, met uitzondering van de toestellen gebruikt door de staat, en van hun 
lading, zoals het slepen, het loodsen, reddings- en expertisewerkzaamheden, het gebruik van de 
luchthavens, de diensten ten behoeve van het landen, het opstijgen en het verblijf van toestellen op 
de luchthavens, de diensten als agent verleend door luchtvaartmaatschappijen aan die maatschap-
pijen, de diensten aan passagiers en bemanning verleend voor rekening van luchtvaartmaatschap-
pijen. 

De toepassingsvoorwaarden zijn vastgelegd in artikel 2 tot 4 KB nr. 6 van 27 december 1977 en be-
commentarieerd in de Aanschr. nr. 6 van 1983. 
Bij wijze van tolerantie wordt vrijstelling verleend bij aankoop of invoer van een vliegtoestel door een onderneming die geen 
luchtvaartmaatschappij is, met als enig doel de verhuur van het toestel aan een luchtvaartmaatschappij678; een overeenkomstige 
tolerantie wordt toegestaan m.b.t. voorwerpen bedoeld in artikel 42, § 2, 2° WBTW679

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat de vrijstelling ook van toepassing is op leveringen van goederen en diensten voor 
luchtvaartuigen die weliswaar enkel binnenlandse vluchten verrichten maar die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen 
die zich hoofdzakelijk toeleggen op het betaalde internationale vervoer. Het is aan de nationale rechter om het respectieve 
belang van het aandeel van de internationale activiteit en van de niet-internationale activiteit van de maatschappij te beoorde-
len

. 

680

                                                           
677HvJ 19 juli 2012, C-33/11, A Oy, Pb.C. 29 september 2012, afl. 295, 7. 

. 

 
678Aanschr. nr. 6, 8 april 1983, nr. 18. 
 
679BTW Rev. 1985, afl. 69, 402, nr. 852. 
 
680HvJ 16 september 2004, zaak C-382/02, Cimber Air A/S, FJF, No. 2005/7. 
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§ 3. {XE "DIPLOMATIEKE AMBTENAREN"}DIPLOMATIEKE EN {XE "CONSULAIRE 
AMBTENAREN"}CONSULAIRE REGELING EN {XE "INTERNATIONALE ORGANISATIE"}INTERNATIONALE 
ORGANISATIES 

5629 
De bepalingen van artikel 44 WBTW (vrijstelling zonder recht op aftrek in toepassing van artikel 132 
btw-richtlijn) genieten voorrang op deze voorzien bij artikel 42, § 3 WBTW (vrijstelling met recht op 
aftrek in toepassing van artikel 151 btw-richtlijn) die van algemene aard zijn681

Door de toevoeging van een nieuwe vrijstelling in artikel 42, § 3, 3° WBTW werden de verschillende 
vrijstellingen van 1° tot 10° hernummerd, vanaf 1 januari 2011. Eveneens werd in de verschillende 
paragrafen toegevoegd dat de vrijstellingen niet enkel gelden voor de leveringen en invoeren, maar 
ook voor de ‘intracommunautaire verwervingen’. 

. 

art. 42 § 3 
1° en 2° 
WBTW 
Artikel 42, § 3, 1° en 2° WBTW stelt vrij van btw: 
1. de leveringen, intracommunautaire verwervingen en de invoeren van goederen en de diensten in 

het kader van de diplomatieke en consulaire betrekkingen; 
2. de leveringen van roerende goederen en de diensten, met uitzondering van werk in onroerende 

staat, aan, alsook de intracommunautaire verwervingen en invoeren van dergelijke goederen door 
de volgende personen, handelend voor hun persoonlijk gebruik en gehecht aan de zendingen en 
posten bedoeld onder 1: de leden van het diplomatiek personeel, de leden van het administratief en 
technisch personeel, de consulaire beroepsambtenaren en de consulaire bedienden. 

De aanschrijving nr. 1 van 1978 bepaalt de draagwijdte en de voorwaarden van de vrijstellingen onder 1° en 2°682. Ere-consuls 
zijn niet bedoeld683. Inzake facturatie voor handelingen die vallen onder de vrijstelling van artikel 42, § 3 WBTW zie de infor-
matie in voetnoot684

Voor bijzondere toepasselijke formaliteiten wanneer de instituten in een andere lidstaat zijn gevestigd, zie www.monKEY.be, 
Module Btw Vandewinckele. 

. 

Voor de doorlopende leveringen van water, gas en elektriciteit en de diensten van telecommunicatie- en kabeldistributiebedrij-
ven voorziet beslissing nr. ET 111.330 van 1 oktober 2006 in een vereenvoudigingsregeling. 

5629,50 
art. 42 § 3 3° 

WBTW 

Zijn eveneens vrijgesteld: de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en de invoeren van 
goederen en de diensten verricht voor de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, de Europese Centrale Bank of de Europese Investeringsbank of voor de door de Euro-
pese Gemeenschappen opgerichte organen waarop het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voor-

                                                           
681Europese Commissie, mededeling van 5 juli 1996; HvJ 20 november 2003, zaak C-307/01, Peter d’Ambrumenil, FJF, No. 2004/275; HvJ 

7 december 2006, zaak C-240/05, Eurodental Sàrl, FJF, No. 2008/129; Vr. nr. 361 BROTCORNE 13 maart 2009, Vr. & Antw. Kamer 
2008-2009, nr. 059, 92-93. 

 
682Zie nochtans Rb. Brussel 29 april 2009, Fisc.Koer. 2009, afl. 10, 507, betreffende het feit dat aanschr. nr. 78/001 van 3 januari 1978 niet 

dwingend is, omdat van belastingplichtigen niet kan worden verwacht dat ze richtlijnen volgen waar ze niet (officieel) kennis van 
hebben kunnen nemen. 

 
683BTW Rev. 1988, afl. 79, nr. 876; Besliss. nr. ET 75.574, 9 juni 1999, BTW Rev., afl. 143, 544-547; Vr. nr. 365 DE CLIPPELE 18 januari 2000, 

Vr. & Antw. 2001-2002, nr. 46, 2405-2406. 
 
684Besliss. nr. ET 98.803, 18 december 2003. 
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rechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van toepassing is, zulks binnen de beper-
kingen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij dat protocol, bij de overeenkomsten tot toe-
passing van dat protocol of bij de vestigingsovereenkomsten, en voor zover zulks niet leidt tot versto-
ring van de mededinging. Dit is een nieuwe vrijstelling met ingang vanaf 1 januari 2011685

5630 
art. 42 § 3 4° 

WBTW 

. 

Artikel 42, § 3, 4° WBTW stelt vrij van btw: de leveringen, de intracommunautaire verwervingen, de 
invoeren van goederen en andere dan in 3° bedoelde diensten bestemd voor internationale instellingen 
en daaraan verbonden ambtenaren, voor zover in zulke vrijstelling is voorzien door een overeenkomst 
waarbij België is toegetreden. 
Deze vrijstelling is behandeld in de aanschrijving nrs. 2, 28 en 38 van 1978, 8 van 1979 en 2 van 1982, zie ook Besliss. nr. ET 
75.754, 9 juni 1999, BTW Rev., afl. 143/07, 544; Besliss. nr. ET 82.321, 12 april 2007. 

Voor bijzondere formaliteiten toepasselijk wanneer de instituten in een andere lidstaat zijn gevestigd, zie www.monKEY.be, 
Module Btw Vandewinckele. 

5631 
art. 42 § 3 5° 

WBTW 
Artikel 42, § 3, 5° WBTW stelt vrij van btw: de leveringen, de intracommunautaire verwervingen, de 
invoeren van goederen en diensten die worden verricht, hetzij voor het officiële gebruik van de 
krijgsmachten van vreemde staten toegetreden tot het {xe "NAVO"}Noord-Atlantisch verdrag of van 
het hen begeleidende burgerpersoneel, hetzij voor de bevoorrading van de messes en kantines van die 
krijgsmachten, voor zover de betreffende krijgsmachten deelnemen aan de gemeenschappelijke defen-
sie-inspanning686

5631,50 
art. 42 § 3 6° 

WBTW 

. 

Artikel 42, § 3, 6° WBTW stelt vrij van btw: de leveringen en de intracommunautaire verwervingen 
van goederen en de diensten die naar een andere lidstaat werden verricht en bestemd zijn voor de 
strijdkrachten van een andere staat, toegetreden tot de NAVO, dan de lidstaat van bestemming zelf, 
voor het gebruik van die strijdkrachten of van het hen begeleidende burgerpersoneel, of voor de be-
voorrading van de messes en kantines van die strijdkrachten, voor zover deze strijdkrachten deelne-
men aan de gemeenschappelijke defensie-inspanning687

5632 
art. 42 § 3 7° 

WBTW 

. 

Artikel 42, § 3, 7° WBTW stelt vrij van btw: de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en 
de invoeren van goederen en de diensten aan instellingen die door een buitenlandse regering belast 
zijn met de aanleg, de inrichting en het onderhoud van {xe "Begraafplaats"}begraafplaatsen en {xe 

                                                           
685Ingevoegd door art. 11 wet 29 december 2010 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, BS 

31 december 2010, ed. 4. Hierdoor is de nummering van de vrijstellingen enigszins gewijzigd. 
 
686Aanschr. nr. 2, 5 december 1978, § 21, c. 
 
687Zie o.a. HvJ 26 april 2012, zaak C-225/11, Able UK Ltd, JDE 2012, afl. 190, 202. 
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"Gedenkteken"}gedenktekens voor de in oorlogstijd overleden en hier te lande begraven leden van 
haar krijgsmacht688

5633 
art. 42 § 3 8° 

WBTW 

. 

Artikel 42, § 3, 8° WBTW stelt vrij van btw: de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en 
de invoeren van goederen en de dienstverrichtingen aan de Noord-Atlantische Vergadering en de 
leden van het Internationaal Secretariaat van die Vergadering, voor zover in de vrijstelling is voorzien 
door de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in België van de Noord-Atlantische Verga-
dering689

§ 4. {XE "GOUD"}GOUD 

. 

5634 
art. 42 § 3 9° 
WBTW 
Artikel 42, § 3, 9° WBTW stelt vrij van btw: de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en 
de invoeren van goud aan de centrale banken. 

§ 5. INSTELLINGEN MET MENSLIEVEND, LIEFDADIG OF OPVOEDKUNDIG WERK IN HET BUITENLAND 

5635 
art. 42 § 3 10° 
WBTW 

Artikel 42, § 3, 10° WBTW stelt vrij van btw: de levering van goederen, bestemd voor erkende orga-
nisaties die deze goederen uitvoeren uit de EU in het kader van hun menslievend, liefdadig of op-
voedkundig werk. 

De minister van Financiën stelt de beperkingen en de voorwaarden vast voor de toepassing van de in § 
3 bepaalde vrijstellingen.  

§ 6. PARELS EN EDELSTENEN 

5636 
art. 42 § 4 
WBTW 
Krachtens artikel 42, § 4 WBTW zijn vrijgesteld van btw: 
1. de leveringen van echte parels, natuurlijke edelstenen en dergelijke, aan personen die uitsluitend 

handelaar in die goederen zijn; 

                                                           
688Aanschr. nr. 2, 5 december 1978, § 20. 
 
689Aanschr. nr. 2, 5 december 1978, § 22. 
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2. de met betrekking tot die goederen aan dezelfde personen verstrekte diensten690

Hoofdstuk III 

. 

Binnenlandse vrijstellingen{xe "Vrijstelling (btw)"} 

5637 
Ondanks het economisch belang van de sectoren waarop deze vrijstellingen betrekking hebben (bv. 
het onroerend goed, financiële diensten, gezondheid, onderwijs), is dit één van de minst geharmoni-
seerde materies op het communautair gebied691

5638 

. 

Zij vormt een permanente bron van concurrentieverstoringen tussen ondernemingen gevestigd in Bel-
gië en discrimineert de Belgische ondernemingen in verhouding tot buitenlandse concurrenten692

De bepalingen inzake vrijstelling van belasting moeten strikt worden uitgelegd, omdat zij afwijken van het algemene beginsel 
dat bepaalt dat de omzetbelasting wordt geheven over elke levering van goederen en over elke dienst die door een belasting-
plichtige onder bezwarende titel wordt verricht

. Het 
feit dat geen btw wordt toegepast op een levering of op een verhuur van een onroerend goed leidt tot 
een stijging van de productiekosten van de goederen en diensten voor dewelke zij wordt gebruikt. De 
producent moet zijn verkoopprijs verhogen of ziet anders zijn winst afnemen, met alle gevolgen van 
dien voor de ontwikkeling van zijn onderneming. Het initiële nadeel van de niet-aftrekbaarheid van de 
btw wordt nog vergroot, doordat btw wordt toegepast op de niet-aftrekbare btw. De vrijstelling van 
btw leidt aldus tot een eerste heffing, gelijk aan de niet-aftrekbare btw en vervolgens tot een verbor-
gen btw- heffing op het niet aftrekbare btw-bedrag dat deel uitmaakt van de kostprijs van de goederen 
cq. diensten. Wanneer de goederen buiten België worden geleverd, in een land waar een btw-systeem 
van toepassing is, komt het voordeel van die verborgen belasting toe aan de buitenlandse fiscus en niet 
aan de Belgische fiscus. 

693. De lidstaten stellen de voorwaarden vast om een juiste en eenvoudige toepas-
sing van de vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen, doch deze voorwaarden mogen 
geen wijziging brengen aan de inhoud van die vrijstellingen694. De binnenlandse vrijstellingen zijn autonome communautaire 
rechtsbegrippen die in het algemene kader van het bij de zesde richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke btw-stelsel moeten 
worden geplaatst695 behalve wanneer de Raad de zorg om zekere termen te definiëren heeft toevertrouwd aan de staten696

Afdeling I. 

. 

                                                           
690Antwerpen 10 november 1987, BTW Rev. 1988, afl. 83, 429. 
 
691M. LAURE, Science Fiscale, 265; W. DIERICK, ” BTW en onroerend goed: een rechtsvergelijkende studie” , Fiscaal Praktijkboek – Indirecte 

Belastingen 1999-2000, Diegem, Ced.Samsom, 1999, 301-327. 
 
692Zie concrete voorbeelden C. AMAND, ” Hervorming van het BTW-stelsel op onroerende verrichtingen” , AFT 1993, 245-254. 
 
693HvJ 23 februari 1988, zaak C-353/85, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur.HvJ 1988, 817; HvJ 15 juni 1989, zaak C-348/87, SUFA, FJF, No. 

89/165, BTW Rev. 1996, afl. 122, 627; HvJ 26 juni 1990, zaak C-185/89, Velker Oil, Jur.HvJ 1990, I-2561, FJF, No. 90/187; HvJ 
11 augustus 1995, zaak C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Jur.HvJ 1995, I-2341, BTW Rev. 1996, afl. 122, 634. Een ondernemer-
natuurlijke persoon die zelfstandig een kinderbewaarplaats uitbaat kan niet in aanmerking komen voor een vrijstelling die uitdrukkelijk 
voorbehouden is aan publiekrechtelijke lichamen of andere organisaties die door de betrokken lidstaat als instelling van sociale aard 
worden erkend (HvJ 11 augustus 1995, zaak C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Jur.HvJ 1995, I-2341, BTW Rev. 1996, afl. 122, 634). 

 
694HvJ 19 januari 1982, zaak 8/81, Ursula Becker, Jur.HvJ 1982, 53, FJF, No. 82/66, BTW Rev. 1996, afl. 119, 148; HvJ 13 juli 1989, zaak C-

173/88, Henriksen, Jur.HvJ 1989, l-2763, FJF, No. 89/272, BTW Rev. 1994, afl. 113, 601. 
 
695HvJ 11 augustus 1995, zaak C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Jur.HvJ 1995, I-2341. 
 
696HvJ 28 maart 1996, zaak C-468/ 93, Gemeente Emmen, Jur.HvJ 1996, I-172. 
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Vrijstellingen voor bepaalde activiteiten in het algemeen belang 

§ 1. VRIJSTELLINGEN IN HET ALGEMENE BELANG{XE "ZIEKENHUIS (BTW-VRIJSTELLING)"} 

5639 
art. 44 § 1 2° WBTW 

De diensten van artsen en tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, 
verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppassters, masseurs en masseuses, van wie de 
diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-
kingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
1. Verrichtingen die niet bestaan in gezondheidskundige verzorging van de mens door middel van diagnose en behandeling 

van ziekten of andere gezondheidsproblemen, maar in het vaststellen door middel van biologische analysen, van de biologi-
sche verwantschap van individuen, vallen niet binnen de werkingssfeer van artikel 13A, lid 1, sub c van de zesde richtlijn 
en genieten bijgevolg geen vrijstelling. De omstandigheid dat de als deskundige optredende arts in opdracht van een rech-
terlijke instantie handelt, is dienaangaande niet relevant697. De werkzaamheid van een arts, bestaande in de opstelling van 
een deskundigenrapport over iemands gezondheidstoestand, teneinde te bepalen of een verzoek om een invaliditeitsuitke-
ring, oorlogspensioen, ... gegrond is of niet, is niet vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt slechts wanneer die diensten 
hoofdzakelijk tot doel hebben, de gezondheid van de betrokkene te beschermen698. Uit deze rechtspraak volgt dat het al dan 
niet therapeutisch karakter van de doelstelling van een medische handeling determinerend is voor het Hof van Justitie. De 
Belgische btw-administratie moet haar standpunt ter zake herzien, daar zij de vrijstelling van btw op handelingen van artsen 
niet beperkt tot de verstrekking van geneeskundige verzorging. De vrijstelling omvat alle verrichtingen die verband houden 
met de normale uitoefening van het beroep van arts699

2. De vrijstelling hangt niet af van de rechtsvorm van de belastingplichtige die de aldaar genoemde medische of paramedische 
diensten verricht. De vrijstelling slaat ook op diensten op het gebied van gezondheidskundige verzorging van therapeuti-
sche aard, verstrekt door een kapitaalvennootschap die, mede aan huis, ambulante verpleging door geschoold verplegend 
personeel aanbiedt, met uitsluiting van diensten die verband houden met algemene verzorging en huishoudelijke hulp

. 

700

3. De Belgische administratie aanvaardde een vrijstelling voor de analyses van klinisch-biologische aard
. 

701. Als gevolg van de 
Europese rechtspraak werd het administratieve standpunt echter herzien. Om de formaliteiten voor artsen e.a. te herleiden 
tot een minimum heeft de administratie vereenvoudigingsmaatregelen aanvaard (cf. self-billing, verlegging van heffing)702

4. Het feit dat de diensten verricht door masseurs en masseuses niet zijn opgenomen in de nomenclatuur der geneeskundige 
verstrekkingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, is geen obstakel voor de toepassing van de vrijstel-
ling

. 

703

5. De prestaties van een ‘technoloog medische beeldvorming’, verricht onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een 
arts, genieten de vrijstelling

. 

704

6. De vrijstelling geldt niet voor de beoefenaars van de natuurgeneeskunde, de acupunctuur en de osteopatie, die geen houder 
zijn van het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde

; 

705

                                                           
697HvJ 14 september 2000, zaak C-384/98, D. en W./Österreichischer Bundesschatz, Fisc.Koer. 2000, 498; HvJ 20 november 2003, d'Ambru-

menil en Dispute Resolution Services, FJF, No. 2004/275. 

. 

 
698HvJ 20 november 2003, zaak C-212/01, Margarete Unterpertinger, Pb.C. 10 januari 2004, afl. 7, 6; HvJ 20 november 2003, zaak C-307/01, 

Peter d’Ambrumenil, FJF, No. 2004/245. 
 
699Aanschr. nr. 15/1979; Besliss. nr. ET 28.944, BTW-Tijdschrift, afl. 36, 521; Fisc.Act. 2000, afl. 36, 6; A. SORIANO en PH. NOIRHOMME, 

” Les prestations médicales et paramédicales” , RGF 2004, afl. 4, 8-15; J. SWINKELS, “ VAT exemption for medical care” , Internatio-
nal VAT Monitor 2005, 14-18. 

 
700HvJ 10 september 2002, zaak C-141/00, Ambulanter Pflegerdienst Kügler GmbH/Finanzamt für Körperschaften I in Berlin, FJF, No. 2003/35; 

HvJ 6 november 2003, zaak C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie, FJF, No. 2004/276. Zie ook BTW Rev. 
1988, afl. 83, 469, nr. 896. 

 
701Besliss. nr. T. 1335, 25 maart 1970, BTW Rev. 1971, afl. 1, 108; Besliss. nr. ET 28.994, 19 mei 1978, BTW Rev. 1978, afl. 36, 542. 
 
702Beslissing nr. ET 116.111, 21 februari 2011. 
 
703Antwerpen 17 januari 1996, FJF, No. 96/159. 
 
704Besliss. nr. ET 91.807, 21 september 1999, BTW Rev. 1999, afl. 143, 547. 
 
705Vr. nr. 217 DE BAERE 20 mei 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, nr. 39, 1510, BTW Rev. 1983, afl. 60, 481. 
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7. Handopleggers en kruidendokters die op onwettige wijze de geneeskunde beoefenen, kunnen zich niet op de vrijstelling 
beroepen. 

8. Geen vrijstelling voor persoonsverzorging, verstrekt door orthopedisten, bandagisten, pedicures en manicures706

9. Prestaties van psychotherapeuten zijn niet vrijgesteld, tenzij ze worden verricht door houders van een wettelijk diploma van 
geneesheer

. 

707. Voor wat betreft psychologen, zie voetnoot708. Deze bepaling is blijkbaar strijdig met de interpretatie van het 
Hof van Justitie dat meent dat een nationale regeling die bepaalde specifieke werkzaamheden op het gebied van de gezond-
heidskundige verzorging van de mens, verricht door fysiotherapeuten, (bv. behandelingen met behulp van stoorvelddia-
gnostiek), uitsluit van de omschrijving van dat paramedisch beroep, slechts in strijd is met datzelfde doel en datzelfde be-
ginsel, voor zover – hetgeen door de verwijzende rechter moet worden nagegaan – die behandelingen zouden zijn vrijge-
steld van btw indien zij door artsen of tandartsen werden uitgevoerd, hoewel zij, wanneer zij door fysiotherapeuten worden 
uitgevoerd, gelet op de beroepskwalificaties van deze laatste, van een gelijkwaardige kwaliteit kunnen worden geacht709

10. Geen vrijstelling voor diensten, verricht door orthopedagogen
. 

710

11. Voor diëtisten en podologen is de vrijstelling beperkt tot de prestaties aan diabetespatiënten die in aanmerking komen voor 
een verzekeringstegemoetkoming

. 

711

12. Leveringen van tandprothesen door een tussenpersoon die geen tandarts of tandtechnicus is, maar die deze prothesen bij 
een tandtechnicus heeft gekocht, zijn niet vrijgesteld

. 

712

13. De artsen vermeld in artikel 44, § 1, 2° WBTW die aldus de vrijstelling kunnen inroepen, zijn de artsen die beantwoorden 
aan het begrip ‘arts’ gegeven door KB nr. 78 van 10 november 1967 (dat de noodzaak van erkenning door een beroepsver-
eniging inhoudt)

. 

713

14. Het isoleren van gewrichtskraakbeencellen uit de bij de mens afgenomen kraakbeenmateriaal en de daaropvolgende cel-
vermeerdering die nadien bij de donor worden geïmplanteerd is een dienst met een therapeutisch doel en is dan ook van 
btw vrijgesteld. Dat het niet als arts opgeleid laboratoriumpersoneel deze diensten verricht is irrelevant daar gezondheids-
kundige verzorging van therapeutische aard niet in alle onderdelen door medisch personeel hoeft te worden verricht

. 

714

art. 44 § 1 2° 
WBTW 

. 

Het wekt enige verbazing dat de administratie meent dat de strikte toepassing van de regels die door 
het Hof van Justitie worden aangehaald, aanleiding zou kunnen geven tot verscheidene praktische 
problemen voor zowel de administratie als voor de desbetreffende medische en paramedische beroe-
pen en dat de administratie derhalve blijft aanvaarden dat de vrijstelling beoogd in artikel 44, § 1, 2° 
WBTW verder mag worden toegepast voor het geheel van de handelingen die in het kader van deze 
vrijstelling door de Belgische adminis-tratieve praktijk worden toegestaan715

5640 
art. 44 § 2 1° WBTW 

.  

Op grond van artikel 44, § 2, 1° WBTW zijn van btw vrijgesteld: de diensten en de leveringen van goe-
deren die daarmee nauw samenhangen, in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid, verstrekt 

                                                           
706Vr. nr. 67 MARCHAND 22 november 1983, Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, nr. 7, 648, BTW Rev. 1984, afl. 62, 341. 
 
707Vr. nr. 100 VALKENIERS 19 december 1983, Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 1092, BTW Rev. 1984, afl. 62, 343. 
 
708BTW Rev. 1972, afl. 7, 249, nr. 288. Psychologen-seksuologen: Vr. nr. 46 NELIS-VAN LIEDEKERKE 31 mei 1990, Vr. & Antw. Kamer 1989-

1990, nr. 119, 9750, BTW Rev. 1990, afl. 91, 361; Vr. nr. 668 MAYEUR 28 februari 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 68, 
11180-11182; Vr. nr. 1048 GERKENS 22 december 2005, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 114, 21925-21926; Mond.Vr. nr. 4-1392 
IDE 28 januari 2010, Hand. Senaat 2009-2010, nr. 4-110, 55-57. 

 
709HvJ 27 april 2006, gevoegde zaken C-443/04 en C-444/04, H. A. Solleveld en J. E. van den Hout-van Eijnsbergen, FJF, No. 2007/43. 
 
710Besliss. nr. ET 105.542, 25 maart 2004. 
 
711Besliss. nr. ET 104.382, 24 juni 2004; Rb. Verviers 28 mei 1985, FJF, No. 85/171; Rb. Verviers 4 juli 1988, BTW Rev. 1989, afl. 85, 125. 
 
712HvJ 14 december 2006, zaak C-401/05, VDP Dental Laboratory nv, FJF, No. 2008/68. 
 
713Antwerpen 4 september 2007, FJF, No. 2010/27. 
 
714HvJ 18 november 2010, zaak C-156/09, Verigen Transplantation Service International AG, FJF, No. 2011/155, Pb.C. 15 januari 2011, afl. 13, 

8, TFR 2011, afl. 393, 43. 
 
715Besliss. nr. ET 110.411, 1 maart 2006. 
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door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria, het vervoer van zieken of ge-
wonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen. 
Handelingen die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging of medische verzorging in de zin van art. 13, A, lid 1, sub b van 
de zesde richtlijn zijn handelingen die daadwerkelijk als nevenprestatie bij ziekenhuisverpleging of medische verzorging wor-
den verstrekt en waarbij de ziekenhuisverpleging of de medische verzorging de hoofdhandeling vormt. Medische verzorging 
slaat op gezondheidskundige verzorging van de mens, met name de prestaties door personen die niet de hoedanigheid hebben 
van arts, maar die paramedische diensten verlenen716

– De monsterneming en de overdracht van het monster aan een gespecialiseerd laboratorium zijn handelingen die nauw 
samenhangen met de analyse, zodat zij onder dezelfde belastingregeling moeten vallen als de analyse en derhalve eveneens 
de btw-vrijstelling overeenkomstig artikel 13, A, lid 1, sub b van de zesde richtlijn genieten

. 

717

– Medische analyses die preventieve observatie en preventief onderzoek van de patiënt tot doel hebben en die op voorschrift 
van huisartsen worden verricht door een niet aan een zorginstelling verbonden privaatrechtelijk laboratorium, kunnen onder 
de vrijstelling vallen. Indien de diensten als zodanig niet strekken tot afwenden, tegengaan of voorkomen van ziekten, let-
sels of gezondheidsproblemen is geen vrijstelling mogelijk. Dit is het geval voor de inzameling, analyse en bewerking van 
navelstrengbloed en het bewaren van stamcellen omdat het toekomstig gebruik ervan slechts eventueel is

. 

718

 Artikel 13, A, lid 1, sub b, en lid 2, sub a van deze richtlijn verzet zich niet tegen een nationale regeling die voor de vrijstel-
ling van dergelijke medische analyses voorwaarden stelt die in eerste plaats niet gelden voor de vrijstelling van verzorging 
die wordt geboden door de huisartsen die deze hebben voorgeschreven en in de tweede plaats verschillen van die welke 
gelden voor handelingen die nauw samenhangen met medische verzorging in de zin van de eerste van deze bepalingen. 

. 

 Artikel 13, A, lid 1, sub b van deze richtlijn verzet zich tegen een nationale regeling die voor de vrijstelling van medische 
analyses door een niet aan een zorginstelling verbonden privaatrechtelijk laboratorium de voorwaarde stelt dat die analyses 
worden uitgevoerd onder toezicht van een arts. Deze bepaling verzet er zich echter niet tegen dat dezelfde regeling voor de 
vrijstelling van deze analyses de voorwaarde stelt dat zij voor ten minste 40 % bestemd zijn voor bij een socialezekerheids-
instelling verzekerde personen719

– De diensten van een {xe "Tolk"}tolk in het kader van gezinshulp (bv. hulp geboden aan dove personen) vallen onder de 
vrijstellingsbepaling

. 

720

– De verhuur van medische en/of paramedische apparatuur, ongeacht de hoedanigheid van de verhuurder, is aan de btw 
onderworpen, in de mate ze roerend of onroerend door bestemming is

. 

721

– De dienstverlening van het ene ziekenhuis aan het andere valt niet onder de vrijstelling, in de mate dat dit handelingen 
betreft die vreemd blijven aan de eigenlijke prestaties van ziekenhuizen

. 

722

– De levering van diensten bestaande in de terbeschikkingstelling van telefoons en de verhuur van televisietoestellen aan 
ziekenhuispatiënten door hospitalisatie- en psychiatrische instellingen, ziekenhuizen en dispensaria, alsmede de levering 
van bedden en maaltijden aan hun begeleiders, zijn in de regel geen handelingen die nauw samenhangen met de zieken-
huisverpleging en medische verzorging in de zin van deze bepaling. Dit kan slechts anders zijn wanneer deze prestaties on-
ontbeerlijk zijn voor het bereiken van de therapeutische doelstellingen van de ziekenhuisverpleging en de medische verzor-
ging en zij er niet in hoofdzaak toe strekken aan degene die ze levert, extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering 
van handelingen die verricht worden in rechtstreekse mededinging met die van commerciële ondernemingen welke aan de 
belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen

. 

723. Niettegenstaande voormeld arrest van het Hof van Justitie, ver-
klaarde de adminis-tratie dat de strikte toepassing van de regels die door het Hof worden aangehaald, aanleiding zou kunnen 
geven tot verscheidene praktische problemen voor zowel de administratie als voor de ziekenhuizen. Overigens, aangezien 
het niet-belasten van deze handelingen niet van die aard is om een reële concurrentieverstoring te doen ontstaan ten aanzien 
van economische operatoren die gelijkaardige diensten verstrekken (telefoonoperatoren, restaurants, hotels, enz.), kan de 
vrijstelling, beoogd door artikel 44, § 2, 1° WBTW worden behouden voor het geheel van de handelingen die door het 
voornoemd arrest worden beoogd724

                                                           
716HvJ 6 november 2003, zaak C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie, FJF, No. 2004/276. 

. 

 
717HvJ 11 januari 2001, zaak C-76/99, Europese commissie versus Franse Republiek, Act.fisc. 2001, afl. 4, 3. 
 
718HvJ 10 juni 2010, zaak C-86/09, Future Health Technologies Ltd, TFR 2010, afl. 385, 679. Zie ook: HvJ 10 juni 2010, zaak C-262/08, CopyGe-

ne A/S, Pb.C. 14 augustus 2010, afl. 221, 3, TFR 2010, afl. 385, 681. 
 
719HvJ 8 juni 2006, zaak C-106/05, L.u.P. GmbH, FJF, No. 2007/186. 
 
720Besliss. nr. ET 93.267, 25 november 1999, BTW Rev., afl. 145, 150. 
 
721Besliss. nr. ET 96.270, 13 oktober 2000, BTW Rev., afl. 148, 465. 
 
722Vr. nr. 322 VANDEURZEN 23 maart 2004, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 30, 4646-4647. 
 
723HvJ 1 december 2005, gevoegde zaken C-394/04 en C-395/04, Diagnostiko & Therapeftiko, Kentro Athinon-Ygeia AE c. Ypourgos Oikonomi-

kon, FJF, No. 2006/163. 
 
724Besliss. nr. ET 110.410, 23 februari 2006. Zie evenwel Beknopt Verslag, Commissie voor de Financiën, Kamer, COM 842, 23; Vr. nr. 10164 

CHABOT 7 februari 2006, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 842, 23. 
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– De handelingen verricht door ziekenhuizen voor ondernemingen die farmaceutische producten ontwikkelen en commercia-
liseren, zoals het testen van nieuwe geneesmiddelen, zijn in principe onderworpen aan de btw. Zelfs indien het toedienen 
aan de patiënten van de geteste geneesmiddelen kadert in een medische behandeling, worden desbetreffende handelingen 
ontegensprekelijk verricht in het rechtstreekse belang van de voornoemde ondernemingen. Rekening houdend met de twij-
fel die kon bestaan over het bovenvermelde standpunt, heeft de administratie niet de bedoeling om dienstverrichters, die 
wegens gebrek aan informatie hun handelingen tot op heden zouden gefactureerd hebben zonder btw, te bestraffen725

– {xe "Thuishulp (btw)"}Thuishulp van huishoudelijke aard, verricht door erkende ondernemingen in het kader van de regle-
mentering inzake {xe "Dienstencheque"}dienstencheques, valt onder de vrijstelling

. 

726

– Esthetische operaties en esthetische behandelingen kunnen kwalificeren onder de btw-vrijstelling indien die diensten de 
diagnose, de behandeling of de genezing van zieken of gezondheidsproblemen, alsook de bescherming, het behoud of het 
herstel van de gezondheid van personen tot doel hebben

. 

727

– Over samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen, zie voetnoot
. 

728

5641 
art. 44 
§ 2 1°ter 
WBTW 

. 

Vrijgesteld is: de levering van menselijke organen, van menselijk bloed en van moedermelk (art. 44 
§ 2 1°ter WBTW). 
Deze vrijstelling is evenwel niet van toepassing op een zelfstandige activiteit van vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria van 
menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters729

5642 
art. 44 § 2 2° 
WBTW 

. 

Artikel 44, § 2, 2° WBTW stelt vrij van btw, de diensten en leveringen van goederen die nauw sa-
menhangen met {xe "Maatschappelijk werk"}maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met 
de bescherming van kinderen en jongeren en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of 
door andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard worden er-
kend. Worden met name bedoeld: 
– de instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben730

– de kinderbewaarplaatsen, de zuigelingentehuizen en de instellingen die in hoofdzaak het toezicht 
over jongelui en de zorg voor hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding tot doel hebben; 

; 

– de instellingen voor gezinshulp; 
– de centra voor levens- en gezinsvragen; 
– de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; 
– de psycho-medisch-sociale centra en de centra voor leerlingenbegeleiding;  
– de instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben; 
– de instellingen die de begeleiding, de omkadering of de opvang van personen die zich in materiële 

of morele moeilijkheden bevinden tot doel hebben; 
– de instellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de subsidiëring 

van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn 
in een gerechtelijke procedure; 

                                                                                                                                                                     
 
725Vr. nr. 23 BROTCORNE 7 december 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 101, 114-115. 
 
726Besliss. nr. ET 105.675, 30 september 2003. 
 
727HvJ 21 maart 2013, zaak C-91/12, PFC Clinic AB, TFR 2013, afl. 441, 408. 
 
728Circ. nr. 36/2012 (ET 123.129), 27 november 2012. 
 
729HvJ 3 juni 2010, zaak C-237/09, De Fruytier, FJF, No. 2011/9. 
 
730Art. 44 programmawet 11 juli 2005, BS 12 juli 2005; Luik 25 januari 2008, FJF, No. 2009/260. 
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– de externe diensten erkend bij het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor 
preventie en bescherming op het werk; 

– de verkoop van kleine voorwerpen, vervaardigd door gehandicapte kinderen of voor het verlenen 
van kleine diensten door die kinderen731

– een vzw die zich toelegt op seniorenwerking
; 

732

– de permanente opvang van kinderen door erkende personen of instellingen
; 

733

– diensten verricht door een publiekrechtelijk lichaam of een door de betrokken lidstaat als instelling 
van sociale aard erkende organisatie in de hoedanigheid van bemiddelaar tussen personen die dien-
sten ter zake van kinderopvang zoeken en personen die deze diensten aanbieden, kunnen slechts op 
grond van die bepalingen worden vrijgesteld indien: (i) de dienst ter zake van kinderopvang zelf 
aan de in deze bepalingen gestelde voorwaarden voor vrijstelling voldoet; (ii) deze dienst van zo-
danige aard of kwaliteit is dat de vraagouders niet van een gelijkwaardige dienst verzekerd zouden 
kunnen zijn, zonder een bemiddelende dienst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is; (iii) 
die bemiddelende diensten niet in hoofdzaak ertoe strekken, de dienstverrichter extra opbrengsten 
te verschaffen door de uitvoering van handelingen die verricht worden in rechtstreekse concurren-
tie met die van commerciële ondernemingen die aan btw zijn onderworpen

; 

734

– de algemene verzorging en de huishoudelijke hulp die door een dienst voor ambulante verpleging 
worden verstrekt aan personen die in fysiek of economisch opzicht hulpbehoevend zijn

; 

735

– de gemeenten zijn voortaan de ‘erkennende bevoegde overheid’
; 

736

– het begrip ‘instelling’ omvat zowel natuurlijke als rechtspersonen. ‘Organisaties erkend door de 
bevoegde overheid’ omvatten enerzijds de instellingen die een formele erkenning genieten, ander-
zijds instellingen die diensten verrichten overeenkomstig de geldende reglementering

; 

737

– overeenkomstig rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen ook particuliere entiteiten met winst-
oogmerk onder het toepassingsgebeid van de vrijstelling vallen. De beoordelingsmarge van de lid-
staten bij de erkenning van instellingen van sociale aard is beperkt door de beginselen van gelijke 
behandeling en fiscale neutraliteit

; 

738

– de plaatselijke afdelingen van de jeugdbewegingen die hun subsidies niet rechtstreeks verkrijgen, 
maar via hun overkoepelende organisatie

; 

739

– zorghotels, voor zover ze door de bevoegde overheid erkend zijn als instellingen van sociale 
aard

; 

740

Lidstaten hebben een beoordelingsbevoegdheid m.b.t. de erkenningsvereisten en de toepassing van de 
btw-vrijstelling, maar daarbij moet rekening gehouden worden met het beginsel van fiscale neutrali-
teit

. 

741

                                                           
731Besliss. nr. ET 27.307, 2 december 1977, BTW Rev., nr. 37, 902. 

. 

 
732Vr. nr. 532 SCHELLENS 8 december 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, 27 augustus 2001, nr. 088, 10174. 
 
733Vr. nr. 488 LETERME 24 oktober 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, 18 juni 2001, nr. 080, 9058. 
 
734HvJ 9 februari 2006, zaak C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede, Pb.C. 8 april 2006, afl. 86, 8. 
 
735HvJ 10 september 2002, zaak C-141/00, Ambulanter Pflegerdienst Kügler GmbH t. Finanzamt für Kórperschaften I in Berlin, FJF, No. 

2003/35. 
 
736Vr. nr. 763 LETERME 18 juli 2001, Vr. & Antw. Kamer 2001-2002, 11 december 2001, nr. 102, 11923. 
 
737Besliss. nr. ET 94.156, 25 juli 2005. 
 
738HvJ 26 mei 2005, zaak C-498/03, Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd t. Commissioners of Customs & Excise, Pb.C. 23 juli 2005, afl. 

182, 12. 
 
739Vr. nr. 277 VAN DEN BERGH 8 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 91, 749-750. 
 
740Mond.Vr. nr. 4-1220 FRANSSEN 3 december 2009, Hand. Senaat 2009-2010, nr. 4-98, 5-6. 
 
741HvJ 15 november 2012, zaak C-174/11, Ines Zimmermann, TFR 2013, afl. 433, 50. 
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5643 
art. 44 § 2 3° WBTW 
Op grond van artikel 44, § 2, 3° WBTW zijn van btw vrijgesteld: de diensten verstrekt door exploitan-
ten van {xe "Sportinrichting"}sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding, aan 
personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer er geen winstoogmerk is en 
de ontvangsten van de vrijgestelde werkzaamheid uitsluitend worden gebruikt om de kosten ervan te 
dekken742

– Vrijstelling voor terbeschikkingstelling van sporttoestellen of sportartikelen
. 

743

– Begrip ‘exploitant’ (wandelclub, wielertoeristen)
. 

744, visvangst745, vliegclub746. Geen vrijstelling voor hondensport747

– Voorwaarden tot het verlenen van de vrijstelling
. 

748

– Een watersportvereniging onder vzw-vorm komt in aanmerking voor de vrijstelling, verleend voor diensten verstrekt door 
sportclubs, doch niet voor de diensten die bestaan in het ter beschikking stellen van ruimte aan een steiger en de diensten 
daaraan verbonden

. 

749

– Indien een sportvereniging stelselmatig streeft naar een overschot dat zij aanwendt ten dienste van haar prestaties, heeft zij 
niet noodzakelijk een winstoogmerk. Jaarlijkse contributies van de leden kunnen de tegenprestatie vormen voor de door de 
vereniging verrichte diensten

. 

750

– Wanneer subsidies toegekend worden aan een exploitant van een sportinrichting en wanneer, ingevolge het toekennen van 
die subsidies, de ontvangsten de kosten overtreffen, heeft dit niet tot gevolg dat de exploitant moet worden aangemerkt als 
een instelling met winstgevend doel, uitgesloten van de vrijstelling van artikel 44, § 2, 3° WBTW

. 

751

– Wanneer een vzw haar leden, tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage, niet alleen de toegang tot haar sportinrichtingen 
aanbiedt, maar ook de toegang tot de ‘beach club’ en het gebruik van strandstoelen, windschermen, enz. aanbiedt, slaat de 
vrijstelling van artikel 44, § 2, 3° WBTW niet op deze diensten. Die zijn derhalve belastbaar

. 

752

 De nationale wetgever kan de vrijstelling van sportbeoefening niet uitbreiden tot organisaties met winstoogmerk
. 

753

 Onder de vrijstelling vallen, in de context van personen die aan sport doen, ook diensten die worden verleend aan rechts-
personen en aan verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, voor zover deze diensten nauw samenhangen met de beoefe-
ning van sport en onontbeerlijk zijn voor het verrichten ervan, zij verleend worden door instellingen zonder winstoogmerk 
en de daadwerkelijke ontvangers van deze diensten personen zijn die aan sport doen

. 

754

– Voor de toepassing van de vrijstelling is niet vereist dat de sportactiviteten in georganiseerd verband of op regelmatige 
basis worden uitgeoefend. Evenmin is relevant of de activiteiten tot doel hebben aan sportcompetities deel te nemen. De 
toegang tot een aquapark waarbij de installaties ook voor andere recreatiedoeleinden kunnen worden aangewend, kan als 
een sportactiviteit worden beschouwd

. 

755

                                                           
742HvJ 7 mei 1998, zaak C-124/96, Commissie/Spanje, BTW Rev. 1999, 101. 

. 

 
743BTW Rev. 1978, afl. 34, 306, nr. 636. 
 
744BTW Rev. 1980, afl. 45, 268, nr. 736. 
 
745BTW Rev. 1971, afl. 1, 110, nr. 28. 
 
746BTW Rev. 1977, afl. 31, 445, nr. 620. 
 
747BTW Rev. 1981, afl. 50, 1516, nr. 763. Mond.Vr. nr. 5515 SCHILTZ 13 juli 2011, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, 

COM 298, 8-9. 
 
748Vr. nr. 83 DALEM 21 januari 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 708, BTW Rev. 1983, afl. 58, 286. 
 
749Vr. nr. 264 BULTINCK 13 maart 2000, Vr. & Antw. Kamer 1999-2000, 2 mei 2000, nr. 28, 3328. 
 
750HvJ 21 maart 2002, zaak C-174/00, Kennemer Golf & Country Club/Staatssecretaris van Financiën, Fisc.Koer. 2002, 315; Besliss. nr. ET 

104.780, 27 november 2003. Zie ook K. HEYRMAN, ” De BTW-vrijstelling voor sportclubs, opgericht als V.Z.W.: mag er winst ge-
maakt worden en is BTW verschuldigd over de lidgelden?” , TFR 2002, afl. 225, 720. 

 
751Vr. nr. 1320 GORIS 12 juni 2006, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 128, 25140-25142; Voorafg.Besliss. nr. 700.042, 18 december 2007; 

Voorafg.Besliss. nr. 700.102, 29 januari 2008; D. STAS, “ BTW: fiscus pakt autonome gemeentebedrijven aan. Nieuwe stap in de 
strijd tegen optimalisatieschema’s?” , Fisc.Act. 2007, afl. 28, 11-14. 

 
752Gent 26 juni 2007, FJF, No. 2008/81. 
 
753HvJ 18 januari 2001, zaak C-150/99, Stockholm, FJF, No. 2001/278. 
 
754HvJ 16 oktober 2008, zaak C-253/07, Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club vs. The Commissioners for HMRC, Pb.C. 

6 december 2008, afl. 313, 7. 
 
755HvJ 21 februari 2013, zaak C-18/12, Žamberk, TFR 2013, afl. 441, 404. 
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5644 
art. 44 § 2 4° WBTW 
Artikel 44, § 2, 4° WBTW stelt vrij van btw, het verstrekken van school- of universitair {xe "Onder-
wijs- en wetenschappelijke instellingen"}onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing en het verrich-
ten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen 
van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgesteld onderwijs gebruikte handboeken, door in-
stellingen die daartoe door de overheid zijn erkend of die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd 
of ervan afhangen. Ook het geven door leerkrachten, van lessen met betrekking tot school- of univer-
sitair onderwijs, beroepsopleiding of beroepsherscholing, is vrijgesteld van btw. 
De draagwijdte van de vrijstelling werd toegelicht in de aanschrijving nr. 19 van 1978. Volgens de Europese Commissie was de 
vrijstelling te ruim opgevat. Met ingang van 1 januari 1994 werd de aanschrijving nr. 19 van 1978 ingetrokken en vervangen 
door de aanschrijving nr. 25 van 1993, van toepassing vanaf 1 januari 1994. Hierin werd de btw-vrijstelling veel enger geïnter-
preteerd. Enkel onderwijs verstrekt door publiekrechtelijke instellingen of door privaatrechtelijke instellingen die geen winst-
oogmerk hebben, valt volgens deze aanschrijving onder de vrijstelling756

Met een arrest van 30 mei 2005 heeft de Raad van State deze circulaire vernietigd omdat deze voorwaarden toevoegt aan de 
wet

. 

757. Met dit arrest ‘herleeft’ de oude aanschrijving van 1978 en de ruimere interpretatie van de vrijstelling. Een tussenkomst 
van de wetgever zal dus noodzakelijk zijn om het toepassingsgebied van de vrijstelling in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van de zesde richtlijn758. Een dergelijk wetgevend initiatief zou voorbereid zijn759

Zijn vrijgesteld: 
.  

– sociaal-cultureel vormingswerk760

– taalonderwijs
; 

761

Hoewel het onderscheid tussen een dienst van onderwijs en een intellectuele dienst moeilijk is, is dit onderscheid van belang om 
te bepalen wie tot voldoening van de btw is gehouden, indien de dienst is verricht door een buitenlandse belastingplichtige in 
België of door een Belgische belastingplichtige in het buitenland. 

. 

Opleidingssessies, georganiseerd voor het personeel van de Belgische en buitenlandse dochterondernemingen, om hen de 
producten van de groep beter te leren kennen en de communicatie binnen de groep te verbeteren, vallen niet onder de vrijstel-
ling van artikel 44, § 2, 4° WBTW762

Het ontbreken van een examen, voorafgaand aan het uitreiken van een geschrift, blijft een uitzonderlijke situatie. De administra-
tie houdt zich het recht voor in dergelijk geval na te gaan of de cursisten wel degelijk een opleiding hebben gevolgd die voldoet 
aan de voorwaarden van de aanschrijving van 24 december 1993

. 

763

Het tegen betaling verrichten van onderzoeksprojecten, door openbare instellingen voor hoger onderwijs, kan niet worden 
beschouwd als een nauw met het universitair onderwijs samenhangende activiteit

. 

764

De activiteiten van een particulier met de status van freelancer, die bestaan in het geven van huiswerkbegeleiding en keramiek-
 en pottenbakkerscursussen in onderwijscentra voor volwassenen, komen alleen in aanmerking voor de vrijstelling van de btw, 
indien die activiteiten lessen vormen die een docent voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid geeft en betrekking 
hebben op school- of universitair onderwijs. De verwijzende rechter moet nagaan of dit in het hoofdgeding het geval is

. 

765

De administratie herriep haar vroeger standpunt en besliste dat de vrijstelling ook geldt in de relatie tussen de onderwijsinstel-
ling en de onderneming, of meer algemeen alle derden waarop eerstgenoemde een beroep doet om dat onderwijs te verstrekken. 

. 

                                                           
756A. SORIANO en PH. NOIRHOMME, "Les prestations d’enseignement", RGF 2003, afl. 12, 22-32. 
 
757RvS 30 mei 2005, nr. 145.138, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. RS 05/1; W. PUTZEYS, “ B.T.W.-vrijstelling in het onderwijs” , TORB 

2005-2006, afl. 3, 190-194. 
 
758Informaties en Mededelingen, 1 juli 2005/1. In afwachting van een wettelijke regeling hebben commerciële ondernemingen op dit ogenblik 

de keuze voor het al dan niet onderwerpen van hun onderwijsactiviteiten aan de btw. Zie ook Voorafg.Besliss. nr. 600.402, 
27 februari 2007. 

 
759Mond.Vr. nr. 2342 GERKENS 2 februari 2011, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 116, 11-12. 
 
760Besliss. nr. ET 81.094, 29 augustus 1994, BTW Rev., afl. 110, 1026. 
 
761Vr. nr. 1151 GOL 24 juni 1994, Vr. & Antw . Kamer 1993-1994, nr. 115, 12155, BTW Rev., afl. 111, 1250. 
 
762Vr. nr. 1214 NYSSENS 19 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-35, 15 mei 2001, 1715. 
 
763Vr. nr. 1217 NYSSENS 19 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 4 september 2001, 2021. 
 
764HvJ 20 juni 2002, zaak C-287/00, Europese Commissie/Duitsland, Fisc.Koer. 2002, 440-443; Vr. nr. 245 NYSSENS 25 juni 2008, Vr. & Antw. 

Kamer 2007-2008, nr. 028, 7195-7196. 
 
765HvJ 14 juni 2007, zaak C-445/05, Werner Hadere, Pb.C. 4 augustus 2007, afl. 183, 9. 
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Wat de fysieke personen betreft die lessen of cursussen geven in een instelling die diensten verstrekt welke al dan niet aan de 
belasting zijn onderworpen, gaat de administratie er evenwel van uit dat normaal tussen die persoon en de instelling een band 
van ondergeschiktheid bestaat, zodat er in hun relatie geen belastbare handeling plaatsvindt en er bijgevolg geen btw is ver-
schuldigd is766

Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een leraar aan een onderwijsinstelling waar die leraar onder verantwoordelijk-
heid van die instelling op tijdelijke basisonderwijs verzorgt, kan de vrijstelling genieten voor zover het diensten betreft die 
‘nauw samenhangen’ met het onderwijs (cf. de terbeschikkingstelling als een middel om het als hoofdprestatie aangemerkte 
onderwijs onder optimale omstandigheden te laten verlopen

. 

767

Deze vrijstelling behelst ook de diensten en leveringen van goederen die door instellingen waarvan de diensten inzake onder-
wijs onder de vrijstelling vallen of door verenigingen zonder winstoogmerk die specifiek werden opgericht om de uitvoering 
van sommige van de met onderwijs nauw samenhangende diensten te verzekeren, aan de leerlingen worden verstrekt bij de 
organisatie van buitenschoolse activiteiten (sportactiviteiten, muzieklessen, pottenbakkerij, toneel-, taal-, en informaticacursus-
sen, bos- en sneeuwklassen, reizen voor de laatstejaars,…), ongeacht of deze binnen dan wel buiten de schooluren plaatsvin-
den

). 

768

De vrijstelling geldt niet voor de diensten van een school voor het besturen van motorrijtuigen op de openbare weg, ongeacht 
het feit of die de vorm van een vzw of van een handelsvennootschap heeft aangenomen. Ze geldt daarentegen wel voor be-
roepsopleiding of herscholing met het oog op het behalen van een rijbewijs voor voertuigen van de categorieën C (vrachtwa-
gen), D (autobus) en G (tractoren), voor zover zij verricht worden door een instelling bedoeld onder nr. 321, derde en vijfde lid 
van de “Btw-Handleiding”

. 

769

Deze vrijstelling is niet beperkt tot de instellingen die niet systematisch een winstoogmerk nastreven. België heeft geen gebruik 
gemaakt van de door de Europese richtlijn geboden mogelijkheid om deze bijkomende voorwaarde op te leggen (cf. art. 133 
btw-richtlijn)

. 

770

5645 
art. 44 § 2 5° WBTW 

. 

Vrijgesteld zijn de dienstverrichtingen betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de 
nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen (art. 44 § 2 5° WBTW)771

De diensten van bemiddeling in familiezaken, al dan niet verricht door erkende dienstverrichters, 
vallen onder gezinsvoorlichting en genieten derhalve de vrijstelling

. 

772

§ 2. VRIJSTELLING VOOR SOCIALE OF CULTURELE REDENEN 

. 

5646 
art. 44 § 2 6° WBTW 
Op grond van artikel 44, § 2, 6° WBTW, zijn van btw vrijgesteld: de verhuur van boeken en tijdschrif-
ten, muziekpartituren, grammofoonplaten, magneetbanden, diapositieven en andere dergelijke voor-
werpen van culturele aard, alsook de diensten die bibliotheken en leeszalen aan hun lezers verstrek-
ken, wanneer de dienstverrichter een instelling is die geen winstoogmerk heeft en hij de ontvangsten 
uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruikt tot dekking van de kosten ervan, alsmede de 
leveringen van goederen die nauw samenhangen met deze handelingen. 
Verhuur van kunstwerken (schilderijen, tekeningen, foto’s, enz.): vrijstelling mogelijk773

                                                           
766Besliss. nr. ET 110.943, 30 maart 2006. 

. 

 
767HvJ 14 juni 2007, zaak C-434/05, Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College), Fiscoloog 

2007, afl. 1079, 13. 
 
768Besliss. nr. ET 110.675, 10 maart 2006. 
 
769Vr. nr. 518 JEHOLET 15 juni 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 066, 100-101. 
 
770Cass. 14 januari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1192, 13. 
 
771Besliss. nr. ET 114.414, 16 april 2008. 
 
772Besliss. nr. ET 111.653, 22 september 2006. 
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5647 
art. 44 § 2 7° WBTW 
Artikel 44, § 2, 7° WBTW stelt vrij van btw: de diensten en de leveringen van goederen die daarmee 
nauw samenhangen, die door de exploitant aan de bezoekers worden verstrekt met betrekking tot al of 
niet geleid bezoek aan musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen, wan-
neer de exploitant een instelling is die geen winstoogmerk heeft en hij de ontvangsten uit de vrijge-
stelde werkzaamheden uitsluitend gebruikt tot dekking van de kosten ervan. 
Artikel 13, A, lid 2, sub a, tweede streepje zesde richtlijn voorziet als aanvullende voorwaarde die de 
lidstaten mogen stellen, dat het beheer en het bestuur van de exploiterende instelling in hoofdzaak op 
vrijwillige basis moeten geschieden. Deze voorwaarde slaat enkel op de leden van deze instelling die 
volgens de statuten belast zijn met het bestuur op het hoogste niveau en op andere personen die, zon-
der in de statuten te zijn aangewezen, de instelling daadwerkelijk besturen doordat zij beslissingen in 
laatste instantie over het beleid van de instelling nemen. ‘In hoofdzaak op vrijwillige basis’ slaat zo-
wel op de leden van de organen die belast zijn met het beheers- en bestuurstaken van de instelling als 
op de personen die, zonder door de statuten te zijn aangewezen, daadwerkelijk het bestuur uitoefenen 
en op de bezoldiging die deze personen van de instelling ontvangen774

Onder bepaalde voorwaarden vallen cafetaria’s, uitgebaat door exploitanten van voornoemde instel-
lingen, onder de vrijstelling indien de ontvangsten van deze cafetaria’s op jaarbasis niet hoger zijn dan 
5 580 EUR, resp. 10 % van de globale ontvangsten van de exploitant. Deze toegeving geldt ook voor 
cafetaria’s uitgebaat door ziekenhuizen, exploitanten van sport, inrichtingen en organisatoren van 
toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, concerten of conferenties

. 

775

5648 
art. 44 § 2 8° WBTW 

. 

Op grond van artikel 44, § 2, 8° WBTW zijn van btw vrijgesteld: de diensten aan organisatoren van 
{xe "Voordrachten (vrijstelling btw)"}voordrachten verstrekt door voordrachtgevers die als zodanig 
handelen, de diensten aan organisatoren van {xe "Theater (btw)"}schouwspelen en concerten, aan 
uitgevers van grammofoonplaten en van andere klankdragers en aan makers van films en van andere 
beelddragers, verstrekt door acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere artiesten voor de uitvoering 
van toneelwerken, balletten, films, muziekstukken, circus-, variété- of cabaretvoorstellingen, de dien-
sten aan organisatoren van sportwedstrijden of sportfeesten, verstrekt door deelnemers aan die wed-
strijden of feesten776

Aanschrijving nr. 13/1997 van 19 november 1997 heeft deze vrijstelling aanzienlijk beknot
. 

777. De 
administratie heeft het in voornoemde aanschrijving ingenomen standpunt evenwel ingetrokken en 
beslist dat de toepassing van artikel 44, § 2, 8°, tweede zin WBTW niet langer afhankelijk is van de 
hoedanigheid, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van de dienstverrichter778. Dit standpunt werd ook 
uitgebreid tot de diensten, verleend door de in de eerste zin van de bepaling bedoelde voordrachtge-
vers en de sportbeoefenaars779

                                                                                                                                                                     
773Besliss. nr. ET 29.419, 8 mei 1979, BTW Rev. 1979, afl. 41, 542. 

. De toepassing van dit standpunt zal evenwel slechts worden geëist 

 
774HvJ 21 maart 2002, zaak C-267/00, Commissioners of Customs & Excise t. Zoological Society of London, FJF, No. 2003/34. 
 
775Vr. nr. 1094 LETERME 26 augustus 2002, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 157, 1 oktober 2002, 20242; Vr. nr. 455 UYTTERSPROT 8 juli 

2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 037, 60.  
 
776HvJ 17 oktober 1991, zaak C-35/90, Commissie/Spanje, Jur.HvJ 1991, I-5073; HvJ 7 maart 2002, zaak C-169/00, Commissie/Finland, 

http://curia.europa.eu; Gent 6 juni 2006, TFR 2007, afl. 1314, 87. 
 
777D. STAS en J. VANDERPAAL, ” B.T.W. en uitvoerende artiesten” , in X (ed.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 1998-1999, Diegem, 

Ced.Samsom, 1998, 1-47. 
 
778Besliss. nr. ET 108.828, 30 september 2005. 
 
779Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 13 april 2006. 
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vanaf een latere nog vast te stellen datum780. In tegenstelling tot hetgeen werd gesteld in voormelde 
aanschrijving, werd beslist dat de vrijstelling van artikel 44, § 2, 8° WBTW alsnog geldt ten aanzien 
van feitelijke verenigingen en groeperingen. Bijgevolg kunnen alleen de uitvoerende artiesten die 
optreden onder de vorm van een rechtspersoon (éénhoofdige vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid, bvba, nv, vzw) niet langer de vrijstelling genieten781

Op basis van rechtspraak inzake de draagwijdte van deze vrijstelling, kan worden gesteld dat voor-
melde administratieve beperking in strijd is met de zesde richtlijn

. 

782

Door de aanpassing van Rubriek nr. XXIX van het KB nr. 20 kunnen de belaste handelingen in prin-
cipe het verlaagd btw-tarief genieten (zie randnr. 5509). 

. 

Om de formaliteiten inzake de onderworpenheid aan de btw in hoofde van de niet in België gevestigde 
uitvoerende artiesten en organisatoren van schouwspelen, concerten, ... enigszins te beperken, wordt 
voorzien in een aantal administratieve toegevingen783

– De diensten van een tolk inzake simultaanvertaling van een voor een ruim publiek toegankelijke voordracht of inzake een 
tussenkomst bij parlementaire vergaderingen of zittingen van gemeenteraden, kunnen de vrijstelling overeenkomstig arti-
kel 44, § 2, 8° WBTW genieten

: 

784. De diensten verricht door tolken die bestaan uit het simultaan vertalen van verhoren die 
door de federale politie worden afgenomen, zijn evenwel belastbaar tegen het normale tarief van 21 %785

– Bespreking van het btw-statuut van kunstenaars
. 

786

– Diensten van sociale bureaus voor kunstenaars
. 

787

5649 

. 

Op grond van artikel 44, § 2, 9° WBTW zijn van btw vrijgesteld, de organisatie van toneel-, ballet of 
filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of conferenties, alsook de leveringen van goede-
ren die nauw met deze diensten samenhangen, door instellingen erkend door de bevoegde overheid, 
mits de inkomsten die zij verkrijgen uit hun werkzaamheid, uitsluitend dienen om de kosten ervan te 
dekken. 
Artikel 13A, lid 2, sub n van de zesde richtlijn sluit niet uit dat een solist valt onder het begrip ‘andere culturele instellingen die 
worden erkend’788

Exploitatie van een drankgelegenheid, verbonden aan een schouwburg en een concertgebouw

. 
789

5650 
art. 44 § 2 10° WBTW 

. 

Vrijgesteld is de {xe "Terbeschikkingstelling personeel"}terbeschikkingstelling van personeel door 
religieuze of levensbeschouwelijke instellingen voor de in punten 1, 2 en 4 van artikel 44, § 2 WBTW 
bedoelde werkzaamheden of met het oog op de verlening van geestelijke bijstand (art. 44 § 2 10° 
WBTW). 

                                                           
780Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 18 juli 2006. 
 
781Vr. nr. 1314 DUFOUR 9 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 149, 20397. 
 
782HvJ 3 april 2003, zaak C-144/00, Hoffmann, FJF, No. 2004/253; in dezelfde zin HvJ 23 oktober 2003, zaak C-109/02, Commissie/Duitsland, 

FJF, No. 2004/252; Rb. Luik 18 november 2004, Fiscoloog, afl. 984, 19. 
 
783Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 maart 2003, nr. 392-394. 
 
784Besliss. nr. ET 93.267, 25 november 1999, BTW Rev., afl. 145, 150. 
 
785Besliss. nr. ET 114.552, 6 mei 2010. 
 
786B. COOPMAN, ” Kunstenaars en BTW” , AFT 2002, 447-463. 
 
787Besliss. nrs. ET 104.710, ET 104.711 en ET 104.712, 22 april 2004. 
 
788HvJ 3 april 2003, C-144/00, Matthias Hoffmann, FJF, No. 2004/253. 
 
789Besliss. nr. ET 37.050, 4 november 1981, BTW Rev. 1982, afl. 52, 51, nr. 775. 
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5651 
art. 44 § 2 11° WBTW 
Artikel 44, § 2, 11° WBTW stelt vrij van btw: de diensten en de nauw daarmee samenhangende leve-
ringen van goederen, ten behoeve van en in het gemeenschappelijke belang van hun leden, verricht 
tegen betaling van een krachtens de statuten bepaalde bijdrage, door instellingen die geen winst beo-
gen en doeleinden nastreven van politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlands-
lievende, filantropische of staatsburgerlijke aard. De Koning kan, ter voorkoming van concurrentie-
verstoring, de vrijstelling afhankelijk maken van aanvullende voorwaarden. De Belgische administra-
tie heeft in een circulaire van 2012 de draagwijdte van deze vrijstelling toegelicht790

– Voor de begrippen ‘leden’ en ‘bijdrage’

. 
791

– De term ‘syndicaal’ moet ruim worden geïnterpreteerd: beroepsgroeperingen, patronale organisaties, kamers van koophan-
del, enz. … vallen onder de vrijstelling

. 

792. Toch moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat de activiteiten van zo’n 
groeperingen buiten het toepassingsgebied van de btw kunnen vallen. Dit heeft belangrijke gevolgen op het vlak van de 
plaatsbepaling van ontvangen dienstprestaties793

– Vrijstelling toepasselijk op instellingen die sommige maatschappelijke groepen begeleiden, opvangen en sociaal reïntegre-
ren

. 

794

– De rechtbank van eerste aanleg van Brussel besliste dat een vzw geen recht op aftrek heeft, wanneer de belastbare diensten 
“marginaal” zijn ten opzichte van de uitgeoefende syndicale activiteit

. 

795

– Voor de toepassing van deze vrijstelling op internationale verenigingen
. 

796

5652 
art. 44 § 2 12° WBTW 

. 

Van btw zijn vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 12° WBTW, de leveringen van goederen en 
diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met be-
trekking tot in artikel 44 1°-4° en 7°-11° WBTW genoemde handelingen, zijn georganiseerd door en 
uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten. 
De diensten van reclame die een vzw ter verkrijging van financiële steun ten behoeve van derden verricht, genieten geen vrij-
stelling797

Verstrekken van spijzen en dranken ter gelegenheid van een liefdadigheidsfeest

. 
798. Er is geen vrijstelling wanneer het feest 

wordt georganiseerd ten bate van een andere instelling799

De organisatie van sportwedstrijden met inning van inkomrechten kan vrijgesteld worden van de btw indien het doel ervan de 
financiering van de werking van de sportclub is. De levering van reclamediensten tijdens dergelijke sportwedstrijden mag 

. 

                                                           
790Circ. nr. ET 121.844 (AAFisc 1/2012), 3 januari 2012. Voor een bespreking van deze nieuwe circulaire: I. MASSIN, “ Representatieve instellin-

gen: voortaan volledig vrijgesteld?” , Fiscoloog 2012, afl. 1280, 2; B. BUELENS en B. DEDECKER, “ Circulaire herdefinieert btw-
vrijstelling voor bepaalde vzw’s” , Fisc.Act. 2012, afl. 4, 10 en L. GERMONPRÉ en L. HEYLENS, “ Handelingen uitgevoerd door instel-
lingen die doeleinden van syndicale aard nastreven: geen automatische vrijstelling” , Acc.& Fisc. 2012, afl. 3. Zie ook: F. 
COUTUREAU, “ TVA: quel sort réserver aux cotisations versées par les membres d’une ASBL?” , LFB 2012, afl. 167, 3. 

 
791Zie Vr. nr. 346 OLIVIER 12 september 1986, Vr. & Antw. Kamer 1985-1986, nr. 41, 4045, BTW Rev. 1987, afl. 75, 85; Vr. nr. 1465 FLAHAUT 

1 mei 1995, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 151, 16214, BTW Rev. 1995, afl. 115, 788. 
 
792Zie Aanschr. nr. 12, 29 december 1986, BTW Rev., afl. 75; HvJ 12 november 1998, zaak C-149/97, The Institute of the Motor Industry, 

Fisc.Act. 1998, afl. 42, 5. 
 
793I.v.m. deze problematiek zie C. AMAND, ” When is a link direct?” , International VAT Monitor 1996, 3. 
 
794Besliss. nr. ET 31.691, 25 oktober 1979, BTW Rev. 1980, afl. 43, 45, nr. 728; Rb. Brussel 13 september 2002, Fiscoloog 2003, afl. 880, 12. 
 
795Rb. Brussel 6 maart 2008, FJF, No. 2009/259. 
 
796F. BALTUS en A. SORIANO, ” Les associations internationales, les prestations syndicales et la TVA” , JDF 2009, afl. 1-2, 5-17. 
 
797Vr. nr. 1095 LETERME 26 augustus 2002, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 148, 18777-18779. 
 
798Vr. nr. 61 PEETERS 19 mei 1981, Vr. & Antw. Senaat 1980-1981, 1634, BTW Rev. 1981, afl. 51, 639. 
 
799Besliss. nr. ET 36.829, 29 december 1980, niet gepubliceerd. 
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eveneens plaatsvinden met vrijstelling van de belasting800. Dit geldt ook voor de jeugdbeweging die een fuif organiseert, een 
spaghettislag, een optreden en bierfeesten801

§ 3. TECHNISCHE VRIJSTELLINGEN 

. 

5653 
art. 44 § 2 1°bis WBTW 

Artikel 44, § 2, 1°bis WBTW stelt vrij van btw, de diensten verleend aan hun leden door zelfstandige 
groeperingen van personen die een werkzaamheid uitoefenen die krachtens artikel 44 WBTW is vrij-
gesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn802, 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 {xe "Concurrentieversto-
ring"}concurrentieverstoring kan leiden. Deze laatste voorwaarde moet zo geïnterpreteerd worden dat 
toepassing van de vrijstelling slechts wordt geweigerd, indien er een reëel gevaar bestaat dat de vrij-
stelling op korte termijn of in de toekomst tot {xe "Concurrentievervalsing"}concurrentievervalsing 
kan leiden803

De toepassing van de vrijstelling is niet onderworpen aan de voorwaarde dat deze diensten ten behoe-
ve van alle leden van de vereniging worden verricht. Het volstaat dat ze verricht worden voor een 
aantal ervan, of zelfs voor één enkel lid

. 

804. De vrijstelling geldt niet voor diensten verleend aan derden 
(niet-leden)805

De toepassingsvoorwaarden van deze vrijstelling zijn geregeld bij KB van 29 december 1992 tot wij-
ziging van KB nr. 43 van 5 juli 1991. De draagwijdte van dit KB is gepreciseerd en aanzienlijk uitge-
breid door de circulaire nr. 3 van 9 mei 1996

. 

806

5653,10 
art. 44 § 2 13° WBTW 

. 

Van btw zijn vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 13° WBTW: de levering van goederen die uit-
sluitend ten behoeve van een op grond van artikel 44 WBTW vrijgestelde activiteit werden aange-
wend, als voor al deze goederen geen recht op aftrek is genoten. De overdracht van een cliënteel of het 
verlenen van rechten op een cliënteel, dat betrekking heeft op een op grond van artikel 44 WBTW 
vrijgestelde activiteit en tenslotte de levering van goederen waarvan de verkrijging of de bestemming 
het voorwerp heeft uitgemaakt van een uitsluiting van het recht op aftrek overeenkomstig artikel 45, 
§ 3 WBTW. 
Een cessie onder bezwarende titel van een portefeuille levensherverzekeringscontracten door een in een lidstaat gevestigde 
vennootschap aan een in een derde staat gevestigde verzekeringsmaatschappij, waarbij deze laatste met instemming van de 

                                                           
800Besliss. nr. ET 900.182, 28 juli 2009. 
 
801Voorafg.Besliss. nr. 2011.219, 28 juni 2011. 
 
802Aanschr. nr. 21, 7 september 1990; Aanschr. nr. 4/2000, 9 november 2000. 
 
803HvJ 20 november 2003, zaak C-8/01, Taksatorringen, Pb.C. 10 januari 2004, afl. 7, 2. 
 
804HvJ 11 december 2008, zaak C-407/07, Stichting Centraal begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Pb.C. 7 februari 2009, afl. 32, 

8. 
 
805Cass. 2 april 2009, AR F.07.0070.F, AXA Belgium nv, Pas. 2009, afl. 4, 872, TFR 2010, afl. 377, 275. 
 
806BTW Rev., afl. 121, 395; zie studie F. LIBERT, “ Les associations de frais-Aspects TVA” , RGF 1997, 304; L. NEVELSTEEN en C.-A. 

HELLEPUTTE, “ Association de frais et TVA: quelles règles pour quelles opportunités?” , RGF 2003, afl. 11, 21; K. VYNCKE, “ Cost  
sharing association as an alternative to VAT Grouping in Belgium” , International VAT Monitor 2006, 339-347. 
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verzekerden alle uit deze contracten voortvloeiende rechten en verbintenissen overneemt, kwalificeert niet als een vrijgestelde 
financiële handeling807

Het betreft hier een technische vrijstelling ter vermijding van dubbele heffing van btw. Het belastbaar bedrag bevat immers 
steeds btw die niet in aftrek werd gebracht. 

. 

Door een regeling in te voeren en in stand te houden die geen vrijstelling van btw verleent voor de levering van goederen die 
uitsluitend gebruikt worden voor een vrijgestelde activiteit of anderszins van het recht op aftrek zijn uitgesloten, is de Italiaanse 
Republiek de verplichtingen niet nagekomen, die op haar rusten overeenkomstig de zesde richtlijn808

Afdeling II. 

. 

Andere vrijstellingen 

§ 1. {XE "ADVOCAAT (BTW-VRIJSTELLING)"}ADVOCATEN 

5654 
art. 44 § 1 1° WBTW 
De diensten van advocaten (ook in de vorm van een burgerlijke vennootschap) waren tot eind 2013 
van Belgische btw vrijgesteld809. De vrijstelling voor notarissen en gerechtsdeurwaarders werd reeds 
eerder, met ingang van 1 januari 2012, opgeheven810, 811. De administratie heeft de btw-plicht van 
notarissen verder uiteengezet in een circulaire812

Met ingang van 1 januari 2014
. 

813 zijn ook de diensten van advocaten niet langer vrijgesteld814. Hun 
diensten zullen aan het normale tarief van 21 % worden onderworpen, voor pro Deodiensten geldt een 
0 %-tarief. De administratie heeft haar standpunt bij deze wetswijziging toegelicht in een circulaire815

Tegen deze wetswijziging loopt momenteel nog een procedure tot verneitiging bij het Grondwettelijk 
Hof. 

. 

Voor een bespreking van de vrijstelling van advocaten tot 31 december 2013 zie Handboek voor Fiscaal Recht, ed. 2012-2013. 

                                                           
807HvJ 22 oktober 2009, zaak C-242/08, Swiss Re, FJF, No. 2010/220, Pb.C. 5 december 2009, afl. 297, 10, TFR 2010, afl. 373, 50. 
 
808HvJ 25 juni 1997, zaak C-45/95, Commissie/Italië, Jur.HvJ 1997, I-3605. 
 
809Zie voor een kritische bedenking bij deze vrijstelling: J. VAN MOORSEL, “ Advocaten en btw – een onterechte vrijstelling?” , AFT 2012, afl. 5, 

5. 
 
810Art. 53 wet houdende diverse bepalingen 28 december 2011, BS 30 december 2011. 
 
811P. WILLE en F. BORGER, “ De nieuwe btw-plicht voor de notaris” , NFM 2012, afl. 2, 30-52; P. VANDENDRIESSCHE en I. MASSIN, “ De 

invoering van de btw-belastingplicht voor notarissen” , T.Not. 2012, afl. 3, 136-172; S. DE RAEDT, “ Btw op diensten van notarissen 
en gerechtsdeurwaarders versus vrijstelling van btw  op diensten van advocaten” , NJW 2013, afl. 274, 19; X., "Notarissen en btw: to-
lerantie voor doorgerekende hypothecaire kosten van inschrijving, overschrijving of doorhaling” , Fisc.Act. 2013, afl. 5, 9. 

 
812Besliss. nr. ET 121.923, 3 april 2012. 
 
813Art. 60 en 61 wet 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013. 
 
814J. HEIRMAN en D. STAS, "Advocaten en btw", in L. MAES, H DECHIJF en L. DEBROECK (eds.) Fiscaal Praktijkboek – Indirecte Belastin-

gen 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 63-104; H. VANDEBERGH, “ Advocaten aan btw onderworpen” , NJW 2013, afl. 287, 622-
647. H. VANDEBERGH (ed.), Btw-handleiding voor Advocaten, Brussel, Larcier, 2014. 

 
815Besliss. nr. ET 124.411, 20 november 2013. 
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§ 2. HANDELINGEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE GOEDEREN 

5654,50 

Bibliografie  – Répertoire notarial, V° Emphytéose-Superficie-Leasing immobilier. 
–  BOURS, E., “Rapport sur l’application de la TVA aux opérations immobilières au sein de la Communau-

té”, in Collections Etudes Série Concurrence – Rapprochement des législations, afl. 21, 1971, 157 p. 
– SCHOLSEM, J.-C., La TVA européenne face au phénomène immobilier, Luik, 1975, 433 p. 
– GOBLET, P., “Fiscalité et marchands de biens”, Bibliothèque de l’ESSF, Brussel, Bruylant, 1987. 
– SCHELLEKENS, K., “Erfpacht en opstal op nieuwe gebouwen”, in Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belas-

tingen 1994-1995, Diegem, Kluwer, 1994, 185-210. 
– DEMEURICHY, K., SCHMITZ, E. en VAN DONINCK, S., Indirecte belastingen en onroerend goed, Me-

chelen, Kluwer, 2007. 
– STAS, D., “Onroerende leasing in btw”, in Onroerende leasing – leasing immobilier, Brussel, Larcier, 

2007. 

 – DE BROE, L., “Onroerende leasing: BTW en registratierechten”, NFM 1990, 237-255. 
– AMAND, C., “Hervorming van het BTW-stelsel op onroerende verrichtingen”, AFT 1993, 245-254. 
– BALTUS, F., “Les opérations immobilières et la TVA”, JDF 1994, 321-353. 
– RICHELLE, I., “La TVA applicable aux opérations immobilières depuis le 1er janvier 1993”, 

Rec.gén.enr.not. 1994, nr. 24.413. 
– WERDEFROY, F., “Beëindiging van de erfpacht”, NFM 1994, afl. 5, 1-14. 
– LEJOLY, R. en SCHMITZ, E., ”BTW en onroerend goed”, Actuele Voorinformatie 1995, afl. 9. 
– VERSTAPPEN, J. en VAN MUYLDER, A., “Actuele fiscale aspecten van onroerend goed”, Actuele Voor-

informatie 1995, afl. 13. 
– CUVELIER, A., “Droits d’enregistrement et TVA applicable aux ventes d’immeubles”, Rec.gén.enr.not. 

1995, nr. 24.454. 
– GYSEN, F. en VANHENCXTHOVEN, W., “Rouwkoop en BTW”, NFM 1995, afl. 10, 1-14. 
– DURSIN, E. en BALUWE, K., “BTW, onroerende verhuur en aanverwante overeenkomsten én het recht 

om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen”, T.Huur 1997-1998, 249-259. 
– VAN DER PAAL, J., ”Terbeschikkingstelling en onroerende verhuur inzake B.T.W.”, AFT 1998, 257-269. 
– MORIS, M., “Le leasing immobilier”, RGF 1999, 43-61. 
– SEPULCHRE, V., “La location de biens immeubles en T.V.A.”, RGF 2003, afl. 5, 11-22. 
– PANIS, W., “De BTW-vrijstelling voor onroerende verhuur: kenmerken, uitsluitingen en alternatieven”, 

TFR 2005, 60-86. 
– AMAND, C., “Location immobilière en TVA belge. Approche formelle, historique et prospective de l’arrêt 

de la Cour de cassation du 4 juin 2010, ‘Mons Expo’”, TFR 2011, 851-878. 

5655 
art. 44 
§ 3 1° a) WBTW 
1. Door artikel 44, § 3, 1°, a) WBTW wordt {xe "Overdracht onroerend goed (btw)"}de levering van 

uit hun aard onroerende goederen vrijgesteld van btw. De levering van een gebouw is echter be-
lastbaar wanneer ze is verricht binnen de btw-nieuwheidstermijn (zie randnrs. 5216 en 5217)816

– ofwel door een in artikel 12, § 2 WBTW beoogde belastingplichtige (professionele vervreem-
der van gebouwen); 

: 

– ofwel door een belastingplichtige die niet geregeld nieuwe gebouwen vervreemdt met toepas-
sing van de btw, maar die voor de toepassing van de btw heeft geopteerd; 

– ofwel door een toevallige belastingplichtige, beoogd in artikel 8, § 1 WBTW. 
 Met ingang van 1 januari 2011 is de overdracht van het bijhorend terrein aan de btw onderworpen 

indien de levering van het gebouw zelf aan de btw onderworpen is (zie randnr. 5217). 
 De levering van een terrein waarop nog een oud gebouw staat dat moet worden gesloopt teneinde op die plaats een nieuw 

bouwwerk op te richten, waarbij de sloop, waarvoor de verkoper instaat, reeds een aanvang heeft genomen vóór deze leve-
ring, vormt één handeling, die als geheel niet de levering van het bestaande gebouw en het erbij behorend terrein maar de 

                                                           
816Circ. nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ 24/2002 – ET 103.009). 
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levering van een onbebouwd terrein tot voorwerp heeft, ongeacht hoever de sloop van het oude gebouw op het moment van 
de daadwerkelijke levering van het terrein is gevorderd817

 De levering van een terrein en een oud gebouw waarvan de vervaardiging tot een nieuw gebouw gaande is, kwalificeert 
onder de btw-vrijstelling voor levering van oude gebouwen gezien het oude gebouw op het tijdstip van de levering slechts 
gedeeltelijk was gesloopt en nog gedeeltelijk in gebruik was

. 

818

art. 44 
§ 3 1° b) WBTW 

. 

2. Door artikel 44, § 3, 1°, b) WBTW worden bovendien vrijgesteld, de vestigingen, overdrachten en 
wederoverdrachten van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht op uit hun aard onroe-
rende goederen. 

 Belastbaar zijn de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van dergelijke rechten op ge-
bouwen, wanneer ze binnen de btw-nieuwheidstermijn worden verricht: 
– ofwel door een in artikel 12, § 2 WBTW beoogde belastingplichtige die binnen de btw-termijn 

een van de bedoelde zakelijke rechten vestigt op een gebouw dat voor of door hem werd opge-
richt of dat hij met voldoening van de btw heeft verkregen, of die binnen dezelfde termijn een 
zakelijk recht dat te zijnen bate gevestigd of overgedragen werd, met voldoening van de btw 
overdraagt of wederoverdraagt; 

– ofwel door een belastingplichtige die niet geregeld nieuwe gebouwen vervreemdt met toepas-
sing van de btw, wanneer hij voor het vestigen van een bovenbedoeld zakelijk recht op een 
nieuw gebouw of voor het overdragen of wederoverdragen van zo’n zakelijk recht dat te zijnen 
bate op een nieuw gebouw gevestigd werd, geopteerd heeft voor de toepassing van de btw; 

– ofwel door een toevallige belastingplichtige beoogd in artikel 8, § 2 en 3 WBTW. 

 Met ingang van 1 januari 2011 is de overdracht van het bijhorend terrein aan de btw onderworpen 
indien de vestiging van het zakelijk recht op het gebouw zelf aan de btw onderworpen is (zie rand-
nr. 5217)819. Het terrein is aan hetzelfde tarief onderworpen als het tarief dat geldt voor het ge-
bouw820. Dit is echter alleen het geval wanneer het terrein als een ‘bijhorend’ terrein kwalificeert, 
zijnde wanneer het terrein, waarvoor een toelating tot bouwen werd verkregen, op hetzelfde ogen-
blik door dezelfde persoon wordt overgedragen. A contrario, wanneer een gebouw ‘op plan’ wordt 
verkocht en er op het ogenblik van de verkoop nog geen ‘gebouw’ bestaat maar enkel de grond 
onmiddellijk wordt overgedragen, zal het terrein niet aan btw onderworpen zijn. Ook wanneer het 
gebouw door een andere persoon wordt overgedragen, bijvoorbeeld een opstalhouder, zal er over 
het terrein geen btw verschuldigd zijn. De techniek waarbij het gebouw wordt overgedragen door 
bijvoorbeeld een opstalhouder en de grond door de opstalgever, wordt niet als misbruik in de zin 
van artikel 1, § 10 WBTW aanzien voor zover deze commercialisatie consequent wordt toegepast 
voor alle klanten821

 Een nationale bepaling volgens dewelke de vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van zakelijke rechten op 
onroerend goed slechts als levering van goederen kan worden beschouwd, indien de ter zake van dergelijke transacties 
overeengekomen vergoeding, vermeerderd met omzetbelasting, ten minste gelijk is aan de economische waarde van het on-
roerend goed waarop die rechten betrekking hebben, is niet in strijd met artikel 5, lid 3, sub b, zesde richtlijn. De maatregel 

. 

                                                           
817HvJ 19 november 2009, zaak C-461/08, Don Bosco Onroerend Goed BV c. Staatssecretaris van Financiën, FJF, No. 2010/70; HvJ 17 januari 

2013, zaak C-543/11, Woningstichting Maasdriel, Pb.C. 2 maart 2013, 5. 
 
818HvJ 12 juli 2012, zaak C-326/11, J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, Pb.C. 22 september 2012, afl. 287, 16. 
 
819Programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009, V. SEPULCHRE en N. VAN RILLAER, “ La fiscalité indirecte applicable aux 

bâtiments et aux terrains: l’état de la question au 1er janvier 2011” , Rec.gén.enr.not. 2010, 377-403.  
 
820Vr. nr. 0327 ARENS 29 maart 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 028, 67; Besliss. nr. ET 119.318, 28 oktober 2010. 
 
821Besliss. nr. ET 119.318, 28 oktober 2010; Vr. nr. 1067 RUTTEN 24 november 2010, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 050, 

5-6. 
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krachtens dewelke de vestiging van een zakelijk recht dat niet aan voormelde criteria voldoet, gelijkgesteld wordt met een 
van de btw vrijgestelde verpachting of verhuur, is evenmin in strijd met de zesde richtlijn822

 De belastingplichtige die de naakte eigendom van een bedrijfsmiddel overdraagt, is niet gehouden tot herziening van de 
met betrekking tot dat bedrijfsmiddel afgetrokken btw, indien hij het bedrijfsmiddel ook na die overdracht blijft gebruiken 
in de uitoefening van zijn belaste activiteit

. 

823

 De overdracht van een aankoopoptie op een gebouw wordt door de btw-administratie beschouwd als een btw- plichtige 
dienst. Hierdoor is dergelijke overdracht steeds onderworpen aan btw, ongeacht het belastingregime dat van toepassing is 
op de overdracht van het gebouw

. 

824

art. 18 § 1 6° WBTW 

. 

 De overeenkomst die niet enkel betrekking heeft op de plaats van de exploitatie, maar ook op de handelszaak en de afzon-
derlijke uitrusting, is aan de btw onderworpen als de overdracht van het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen, 
in de zin van artikel 18, § 1, 6° WBTW825

art. 44 § 3 2° WBTW 

. 

3. {xe "Onroerende goederen – Verhuur"}Door artikel 44, § 3, 2° WBTW worden vrijgesteld van 
btw, de verpachting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen. 

 De vrijstelling geldt evenwel alleen voor overdrachten van huurcontracten826

 Het begrip ‘verhuur van een onroerend goed’ is een autonoom communautair rechtsbegrip dat een communautaire definitie 
moet krijgen. De uitlegging hiervan kan dus niet afhankelijk zijn van het nationaal burgerlijk recht. Het wezenlijk kenmerk 
van een verhuur is dat enerzijds, aan de houder voor een overeengekomen tijdsduur en tegen vergoeding, het recht wordt 
verleend een onroerend goed te gebruiken als ware hij de eigenaar ervan en anderzijds ieder ander van het genot van dat 
recht uit te sluiten. Het Hof van Justitie heeft hierbij verduidelijkt dat een overeenkomst die in hoofdzaak de passieve terbe-
schikkingstelling inhoudt van ruimtes of oppervlakten in gebouwen, tegen een vergoeding die verband houdt met het tijds-
verloop, te beschouwen is als een vrijgestelde onroerende verhuur

 die zelf zijn vrijgesteld van btw. 

827. De eventuele btw-vrijstelling voor de verhuur van ge-
bouwen geldt niet voor de andere handelingen die alleen op die verhuur gebaseerd zijn of deze aanvullen828. De levering 
van ’bijkomstige prestaties’ heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst automatisch niet meer in het toepassingsgebied van 
de vrijstelling voor onroerende verhuur valt829

 Volgens de btw-administratie kunnen bepaalde bijkomende diensten bij een onroerende verhuur afzonderlijk met toepas-
sing van de btw gefactureerd worden

. 

830. Het Hof van Justitie heeft expliciet gesteld dat de bijkomende aanrekening van 
schoonmaakdiensten niet onder de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur valt. Bijkomende diensten kunnen daarente-
gen, volgens het Hof van Justitie, wel onder de vrijstelling voor onroerende verhuur vallen wanneer deze bijkomende dien-
sten dermate nauw verbonden zijn met de onroerende verhuur dat deze er één geheel mee vormen831

 Het gebruik van onroerende goederen onder de voorwaarden van artikel 19, § 1 WBTW (cf. privédoeleinden) kan volgens 
het Hof van Justitie niet worden aangemerkt als een vrijgestelde onroerende verhuur

. 

832

                                                           
822HvJ 4 oktober 2001, zaak C-326/99, Stichting Goed Wonen, FJF, No. 2008/154. 

. Volgens de btw-administratie kan 
deze rechtspraak niet worden toegepast op de ter beschikkingstelling van een woning aan een personeelslid, zaakvoerder of 

 
823Cass. 11 oktober 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 39, 1. 
 
824Informaties en Mededelingen, AOIF – Btw , 27 juli 2004. 
 
825Rb. Brussel 9 september 2007, FJF, No. 2008/295. 
 
826Integraal Verslag, Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting, 18 maart 2009, 12. 
 
827HvJ 18 november 2004, zaak C-284/03, Temco Europe SA, TFR 2005, 87-92, noot B. PEETERS. 
 
828HvJ 9 oktober 2001, zaak C-108/99, Cantor Fitzgerald International, Fisc.Koer. 2001, 447, FJF, No. 2002/3; HvJ 9 oktober 2001, zaak C-

409/98, Mirror Group PLC, FJF, No. 2001/249, Fiscoloog, afl. 819, 5. 
 
829Cass. 4 juni 2010, FJF, No. 2011/50, TFR 2011, afl. 410, 879; Rb. Bergen 6 september 2007, TFR 2011, afl. 410, 892 en Bergen 

11 december 2008, TFR 2011, afl. 410, 881. 
 
830Besliss. nr. ET 15.928, 17 februari 2005; Antwerpen 13 mei 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1131, 14; HvJ 11 juni 2009, zaak C-572/07, RLRE 

Tellmer Property sro, FJF, no. 2009/277. 
 
831 HvJ 27 september 2012, zaak C-292/11, Field Fisher Waterhouse LLP, FJF, No. 2013/97. 
 
832HvJ 8 mei 2003, zaak C-269/00, Wolfgang Seeling, FJF, No. 2003/217, AFT 2004, afl. 2, 75; HvJ 29 maart 2012, zaak C-436/10, BLM nv, FJF, 

No. 2012/248, zaak C-211/11, Medicom, Pb.C. 7 september 2013, afl. 260, 4. 
 



 162 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

bestuurder of indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon833. Met ingang van 7 januari 2007 
werd de vrijstelling voor onroerende verhuur beperkt tot de handelingen onder bezwarende titel (art. 45 programmawet 
26 december 2006, BS 28 december 2006). In combinatie met de aanpassing van artikel 19, § 1 WBTW wordt het gratis 
gebruik van een onroerend goed voor privédoeleinden zodoende niet langer gelijkgesteld met een vrijgestelde onroerende 
verhuur834. Deze problematiek heeft in de rechtsleer bijzondere aandacht genoten835

 Het feit dat de eigenaar van een gebouw tijdens de duur van de terbeschikkingstelling ervan verplicht is dat gebouw – dat 
moet dienen voor het gebruik waartoe het verhuurd wordt – te onderhouden en met name alle herstellingen uit te voeren die 
nodig zouden zijn, zou de toepassing van de vrijstelling niet in het gedrang brengen, mits de verhuurder a priori niet actief 
deelneemt aan het beheer of het gebruik van het in huur gegeven onroerend goed

. 

836

 De tussenkomst van vastgoedmakelaars of reisbureaus die in eigen naam handelen bij de verhuur van huizen en vakantie-
woningen, is vrijgesteld van btw

. 

837

 De terbeschikkingstelling van ruimte voor het voeren van reclame wordt voor de btw in de regel als een reclamedienst 
aangemerkt. De vroegere vrijstelling voor de terbeschikkingstelling van sommige uit hun aard onroerende goederen ver-
valt

. 

838

 Onroerende goederen zijn goederen die samengesteld zijn uit vast met de grond verbonden constructies die niet gemakke-
lijk kunnen worden gedemonteerd of niet gemakkelijk kunnen worden verplaatst

. 

839. Het Hof van Justitie oordeelde dat de 
verhuur van een woonboot die op een afgebakende en identificeerbare ligplaats is gelegen en die bestemd is om duurzaam 
te worden gebruikt als restaurant, ook onder de toepassing van de vrijstelling voor onroerende verhuur valt840

 Een rechtsbetrekking, in het kader waarvan aan een subject voor een bepaalde duur en tegen betaling het al dan niet exclu-
sieve recht wordt verleend op het gebruik van een openbaar goed, namelijk gebieden van het maritieme domein, valt onder 
het begrip ‘verhuur van onroerende goederen’

. 

841

 De overdracht onder bezwarende titel van het recht om te vissen uit hoofde van een voor een duur van tien jaar gesloten 
pachtovereenkomst, tussen de eigenaar van het water waarvoor dit recht is verleend en de houder van het visrecht in een in 
het publiek domein gelegen water, vormt evenwel noch verpachting noch verhuur van een onroerend goed, voor zover deze 
overdracht niet het recht verleent om het betrokken onroerend goed te gebruiken en ieder ander van het genot van dat recht 
uit te sluiten

. 

842

 De vergoeding die een ondernemer ontvangt op grond van een exploitatieovereenkomst, waarbij hij een hotel ter beschik-
king van een exploitant stelt, is niet aan de btw onderworpen, mits die vergoeding afhankelijk is van de behaalde omzet en, 
bijgevolg, ten minste onrechtstreeks, verband houdt met de gebruiksduur van het pand

. 

843. In dezelfde zin en betreffende de 
verhuur van een handelszaak, zie voetnoot844

 Volgens de administratie is elke terbeschikkingstelling van een onroerend goed principieel een vrijgestelde handeling
. 

845

                                                           
833Circ. nr. AOIF 5/2005 (ET 108.691), 31 januari 2005. Contra Rb. Luik 12 februari 2004, Act.fisc. 2004, afl. 24, 4-6; Rb. Luik 1 juni 2004, FJF, 

No. 2005/111. Over de werking in de tijd van het Seeling-arrest, zie Vr. nr. 694 PIETERS 14 maart 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-
2005, nr. 80, 13417-13419. Zie ook: Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011. 

. 
Dit begrip is echter dikwijls moeilijk te onderscheiden van andere belastbare handelingen, zoals het verlenen van het recht 

 
834Circ. nr. AFZ 3/2007, 15 februari 2007; Circ. nr. 5/2005 (ET 108.691), 31 januari 2005; Besliss. nr. ET 114.646, 16 juni 2008; Besliss. nr. ET 

108.691/2, 1 maart 2007; Besliss. nr. ET 111.834, 19 oktober 2006; Besliss. nr. ET 108.691, 29 mei 2006; HvJ 18 juli 2013, zaak C-
211/11, Medicom, Pb.C. 7 september 2013, afl. 260, 4. 

 
835D. STAS en S. VASTMANS, “ Privégebruik onroerende goed: hoever staan we?” , Fisc.Act. 2007, afl. 9, 5; D. STAS en S. VASTMANS, 

“ Privégebruik onroerend goed: wetswijziging beëindigt discussie niet” , Fisc.Act. 2007, afl. 2, 1; V. BERCHEM, J. HAN en K. MINET, 
“ TVA – Jurisprudence Seeling – commentaires approfondis de l’article 41 de la loi-programme du 27 décembre 2006” , RGF 2007, 
afl. 6, 25-32; zie Antwerpen 28 juni 2011, FJF, No. 2012/26. 

 
836Vr. nr. 295 BROTCORNE 24 juli 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 034, 8504-8505. 
 
837Vr. nr. 421 DE CLIPPELE 5 februari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 52, 4426. 
 
838Vr. nr. 421 DE CLIPPELE 5 februari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 52, 4426. 
 
839HvJ 16 januari 2003, zaak C-315/00, Rudolf Maierhofer, FJF, No. 2004/254 (de verhuur van prefab-gebouwen valt onder de btw-vrijstelling). 

Zie ook Rb. Antwerpen 15 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 880, 13. 
 
840HvJ 15 november 2012, zaak C-532/11, Susanne Leichenich, TFR 2013, afl. 433, 50. 
 
841HvJ 25 oktober 2007, zaak C-174/06, CO.GE.P. Srl, Pb.C. 22 december 2007, afl. 315, 14, TFR 2008, afl. 333, 45; Besliss. nr. ET 110.771, 

22 november 2006, inzake haven- en luchthavenconcessies. 
 
842HvJ 6 december 2007, zaak C-451/06, Gabriele Walderdorff, Pb.C. 26 januari 2008, afl. 22, 11, TFR 2008, afl. 341, 484, noot B. PEETERS. 
 
843Gent 22 april 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 25, 6-9. 
 
844Gent 24 februari 2009, Fisc.Koer. 2009, 491. 
 
845Vr. nr. 934 DE CLIPPELE 25 februari 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 105, 10880; Vr. nr. 1270 DE CLIPPELE 3 november 1994, Vr. & 

Antw. Kamer 1994-1995, nr. 135, 14160; Vr. nr. 1183 DE CLIPPELE 5 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-35, 1712. 
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om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen, de verhuur van opslagruimte, de concessie van een precair gebruiksrecht, de 
bezetting in een businesscenter, enz. Deze materie bood in het verleden belangrijke mogelijkheden van fiscale planning en 
vormt een bron van conflicten met de administratie. Het hof van beroep van Gent wierp in zijn arrest van 8 november 2000 
een nieuw licht op de discussie over het onderscheid tussen een onroerende verhuur en het recht een beroepswerkzaamheid 
uit te oefenen. Het hof stelt dat men voor de btw-behandeling van de overeenkomst louter moet nagaan of zij al dan niet 
kwalificeert als een ‘onroerende verhuur’. Indien de overeenkomst niet als een onroerende verhuur kwalificeert, dan valt zij 
ipso facto buiten het toepassingsgebied van de vrijstelling die restrictief moet worden geïnterpreteerd. Gelet op de algeme-
ne draagwijdte van artikel 18, § 1, lid 1 WBTW is de handeling in voorkomend geval aan te merken als een btw-belastbare 
dienst, ongeacht of zij beantwoordt aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 18, § 1, lid 2, 6° WBTW846

 Latere rechtspraak heeft hierop voortgebouwd. Uit een ander arrest van het hof van beroep te Gent blijkt dat men moet 
nagaan in welke mate de terbeschikkingstelling van ruimte de hoofdprestatie vormt dan wel of dit enkel deel uitmaakt van 
een dienstenpakket

. 

847. Over contracten inzake uitbating van hotels, restaurants, zie rechtbank van eerste aanleg te Brug-
ge848

 De rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak Temco Europe heeft echter aangetoond dat men de negatieve gevolgen 
van de vrijstelling voor onroerende verhuur niet zomaar kan vermijden door het verlenen van gebruiksrechten, indien uit de 
feiten blijkt dat het gaat om een loutere passieve terbeschikkingstelling van een ruimte in een gebouw

. 

849. Dit is ook geble-
ken uit recentere cassatierechtspraak. Indien duidelijk is dat het hoofdvoorwerp van de overeenkomst bestaat uit het terbe-
schikkingstellen van een onroerend goed, is de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur principieel van toepassing850

 De discussie inzake toepassing van de vrijstelling voor onroerende verhuur blijft ook pertinent voor concessies op het 
openbaar domein. Waar in het verleden werd aanvaard dat een concessieovereenkomst aan btw onderworpen is omdat dit 
enkel betrekking heeft op ‘precaire’ rechten

. 

851, heeft de btw-administratie haar standpunt gewijzigd naar aanleiding van Eu-
ropese rechtspraak852. Nadien aanvaardde de dienst voorafgaande beslissingen wel nog dat btw van toepassing was indien 
een voldoende mate van ‘inmenging’ door de concessiegever in de exploitatie van de concessiehouder kon worden aange-
toond853. In de rechtspraak werd echter geoordeeld dat een concessie, in het verlengde van de EU-rechtspraak in de zaak 
Temco, in essentie betrekking heeft op het ter beschikking stellen van een onroerend goed en dat de vrijstelling voor onroe-
rende verhuur principieel van toepassing is854

 De btw-administratie heeft zelf een bijzondere regeling uitgewerkt voor de exploitatie van diensten- en bedrijvencentra. 
Voor zover een aantal minimumdiensten worden aangeboden, valt dergelijke exploitatie volledig onder de btw en kan de 
exploitatie 100 % btw-aftrek uitoefenen

. Dit heeft opnieuw geleid tot een strikte positie van de btw-administratie. 
Slechts in specifieke omstandigheden kan een concessieovereenkomst buiten de vrijstelling voor onroerende verhuur blij-
ven (bv. concessies in havengebieden). 

855. Voor het bijzondere geval van shoppingcentra maakt de btw-administratie daar-
entegen het onderscheid tussen (i) de verhuur van de privatieve ruimtes aan de winkeluitbaters, onder toepassing van de 
btw-vrijstelling en (ii) de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke ruimtes onder toepassing van de btw. Voor de uit-
oefening van de btw-aftrek heeft de btw-administratie gedetailleerde regels uitgewerkt856

 Het WBTW bevat evenwel een aantal uitsluitingen op de vrijstelling voor onroerende verhuur: 

. 

                                                                                                                                                                     
 
846Gent 8 november 2000, TFR 2001, 197, noot D. STAS, nogmaals bevestigd door Rb. Brussel 29 november 2000, Fiscoloog 2001, afl. 787, 5; 

Rb. Brugge 9 april 2001, BTW-percentages, afl. 367, 20; Rb. Brugge 4 september 2001, Fisc.Koer. 2000, afl. 17, 489. 
 
847Gent 30 maart 2004, TFR 2004, 977-982, noot F. LIBERT en L. HUYBERECHTS; Rb. Luik 4 september 2003, FJF, No. 2004/142. Voor meer 

restrictieve rechtspraak, zie Rb. Brugge 23 december 2003, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. BR1 03/21; zie: Antwerpen 13 maart 
2012, Fiscoloog 2012, afl. 1303, 5. Voor een striktere visie: Brussel 15 april 2010, FJF, No. 2011/232. 

 
848Rb. Brugge 28 juni 2004, Fiscoloog 2004, afl. 949, 12; Rb. Gent 18 december 2003, FJF, No. 2004/204; Rb. Brugge 18 juni 2003, FJF, No. 

2004/116. 
 
849HvJ 18 november 2004, zaak C-284/03, Temco Europe SA, TFR 2005, 87-92, noot B. PEETERS; Voorafg.Besliss. nr. 300.091, 23 december 

2004; Vr. nr. 773 FOURNAUX 4 mei 2005, Vr. & Antw. 2004-2005, nr. 83, 14144; C. AMAND en G. VAN HEMELRIJCK, “ BTW en on-
roerende verhuur – Het Hof van Justitie verandert zijn rechtspraak. Maar heeft dit wel gevolgen in België?” , AFT 2005, 52-55. 

 
850Cass. 6 juni 2013 Temco, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 13/0414; Cass. 4 juni 2010, Mons Expo, FJF, No. 2011/50. 
 
851Zie o.a. Vr. nr. 934 DE CLIPPELE 25 februari 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 105, 10880. 
 
852HvJ 25 oktober 2007, zaak C-174/06, CO.GE.P, TFR 2008, afl. 333, 45. 
 
853Voorafg.Besliss nr. 600.298, 29 mei 2007 en nr. 700.102, 29 januari 2008. 
 
854Antwerpen 13 maart 2012, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 12/0249; Bergen 16 december 2011, FJF, No. 2013/115. 
 
855Circ. nr. AOIF 39/2005 (ET 108.816), 27 september 2005. 
 
856Circ. nr. 34/2012, 29 oktober 2012. 
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– De {xe "Stalling voor rijtuigen"}terbeschikkingstelling van stalling voor {xe "Terbeschikkingstelling stalling rijtuigen"}rij-
tuigen. 

 Hieronder is te verstaan, iedere verhuur van oppervlakten voor het parkeren van voertuigen, daaronder begrepen gesloten 
garages. Deze verhuur kan niet worden uitgesloten van de vrijstelling voor ‘verhuur van onroerende goederen’, indien hij 
nauw verband houdt met de vrijgestelde verhuur van onroerend goed met een andere bestemming857

 De terbeschikkingstelling door de verhuurder van hem toebehorende chalets, bungalows, enz. die onroerend uit hun aard 
zijn en die opgericht zijn op een terrein, al dan niet ingericht als kampeerterrein, waarvan die persoon eveneens eigenaar is, 
moet voor het geheel worden aangemerkt als een onroerende verhuur. Als de eigenaar van een terrein een recht van opstal 
toestaat en de chalets, bungalows, enz. worden opgericht door een andere persoon dan de eigenaar, dan is er geen belastbare 
dienstverrichting, zelfs wanneer de standplaats waarop de gebouwen zijn opgericht, deel uitmaakt van een kampeerter-
rein

. 

858

 De verhuur van ligplaatsen voor boten kwalificeert als een verhuur van parkeerruimte voor voertuigen
. 

859

– De terbeschikkingstelling van {xe "Bergruimte (btw)"}bergruimte voor het opslaan van goederen. 
. 

 Deze uitzondering wordt door de administratie strikt geïnterpreteerd. Btw is slechts van toepassing ten aanzien van gebou-
wen die uitsluitend als bergruimte voor het opslaan van goederen zijn ontworpen of ingericht en als zodanig worden ge-
bruikt860. Indien in hetzelfde gebouw ook een verkoopruimte of kantoorruimte is voorzien, geldt de vrijstelling. De btw-
administratie staat echter toe dat de terbeschikkingstelling onderworpen is aan btw, indien in het gebouw kantoorruimte is 
voorzien voor het beheer van de opgeslagen goederen, voor zover de oppervlakte van dat kantoor niet meer bedraagt dan 
10 % van de totale oppervlakte. Uit de rechtspraak blijkt echter dat een combinatie van een vrijgestelde onroerende verhuur 
en een belaste terbeschikkingstelling van bergruimte binnen eenzelfde gebouw toch mogelijk is861. De rechter is niet ge-
bonden door de terminologie die door de partijen werd gebruikt met het oog op de toepassing van de fiscale regeling, maar 
moet rekening houden met de gemeenschappelijke bedoeling van de betrokken partijen862

 Andere rechtspraak gaat zelfs verder en stelt dat bij gemengd gebruik van een onroerend goed moet worden gekeken naar 
de hoofdbestemming. Is deze hoofdbestemming de terbeschikkingstelling van opslagruimte, dan is de volledige verhuur 
onderworpen aan de btw

. 

863

– Het verschaffen van gemeubeld logies in {xe "Hotel"}hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak 
wordt verleend en de terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen. 

. 

 De nationale wetgeving van een lidstaat mag de terbeschikkingstelling van accommodatie aan vreemden voor een korte 
duur beschouwen als een handeling bestaande in het verstrekken van accommodatie in sectoren met een soortgelijke sector 
als het hotelbedrijf864. De duur van het verblijf is daarmee een relevant criterium om een onderscheid te maken tussen de vrijge-
stelde onroerende verhuur enerzijds en de btw-belaste hoteldiensten anderzijds865

 De terbeschikkingstelling van een hotelinfrastructuur moet evenwel als onroerende verhuur worden beschouwd
. 

866

 Zijn btw-plichtig, de inrichtingen die systematisch aan alle klanten, voor een globale prijs, bepaalde diensten verstrekken 
die minstens bestaan uit de terbeschikkingstelling van een gemeubeld logies, het onthaal ter plaatse gedurende een groot 
gedeelte van de dag en volgens de door de exploitant vastgelegde formule, minstens één van de volgende bijkomende dien-
sten verlenen: (i) het regelmatig onderhoud en schoonmaken van de gemeubelde kamers tijdens het verblijf, (ii) het ver-
schaffen en het verversen van het huishoudlinnen gedurende het verblijf of (iii) het verschaffen van een ontbijt op de ka-
mers of in de eetzaal van de inrichting

. 

867

– {xe "Onroerende financieringshuur"}De onroerende financieringshuur. 
. 

 De onroerende {xe "Leasing"}leasing toegestaan door een onderneming die gespecialiseerd is in onroerende leasing, wan-
neer deze onderneming het gebouw waarop het leasingcontract betrekking heeft, opricht, laat oprichten of met voldoening 

                                                           
857HvJ 13 juli 1989, zaak C-173/88, Henriksen, Jur.HvJ 1989, l-2763, FJF, No. 89/272; Besliss. nr. ET 106.904, 31 maart 2004. 
 
858Vr. nr. 456 DE CLIPPELE 2 maart 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 61, 5585. 
 
859HvJ 3 maart 2005, zaak C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbadehavn, FJF, No. 2005/283; Gent 27 april 2004, TFR 2005, 181-185, noot K. 

HEYRMAN. 
 
860Besliss. nr. ET 84.364, 29 september 1995, BTW Rev., afl. 119, 69-72; Rb. Antwerpen 12 september 2005, Fisc.Act. 2007, afl. 23, 1. 
 
861Rb. Antwerpen 11 april 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 26, 1-3; Brussel 20 maart 2008, FJF, No. 2009/87; Rb. Gent 8 mei 2008, Fisc.Koer. 2008, 

657. 
 
862Antwerpen 21 maart 2006, Fisc.Koer. 2006, 642. 
 
863Rb. Brussel 19 mei 2004, Fisc.Koer. 2004, 607-611. Zie Besliss. nr. ET 108.597, 13 januari 2005. 
 
864HvJ 12 februari 1998, zaak C-346/95, E. Blasi, Jur.HvJ 1998, I-481. 
 
865Cass. 22 juni 2012, F.11.0090.F., ESL-Ontwikkeling, FJF, No. 2012/292. 
 
866Gent 8 september 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 09/0924. 
 
867Vr. nr. 1865 NYSSENS 4 februari 2002, Vr. & Antw. Senaat 2001-2002, nr. 2-56, 3083. 
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van de btw verkrijgt en de leasingnemer dit goed huurt om het in de uitoefening van een activiteit als belastingplichtige te 
gebruiken. De Koning omschrijft de voorwaarden waaraan het leasingcontract moet voldoen, inzonderheid met betrekking 
tot de duur van het contract, de aard en de bestemming van de goederen die er het voorwerp van uitmaken, alsmede de 
rechten en de plichten van de huurder (KB nr. 30). Naar aanleiding van bepaalde misbruiken die een lacune in de bepalin-
gen van KB nr. 30 bood (cf. inzake de wedersamenstelling van het kapitaal via de periodieke huurvergoedingen vermeer-
derd met de aankoopoptie868) is KB nr. 30 aangepast met ingang van 27 januari 2005869. De wedersamenstelling van het ge-
investeerde kapitaal moet nu integraal gebeuren via de periodieke huurprijzen en dit uiterlijk bij het verstrijken van een 
termijn van 15 jaar. Aangezien bij een btw-belaste aankoop van een gebouw met terrein, de grond ook aan btw is onder-
worpen, worden de kosten van het terrein geacht begrepen te zijn in het weder samen te stellen ‘geïnvesteerd kapitaal’870

 De overdracht onder bezwarende titel van een {xe "Leasingovereenkomst"}leasingovereenkomst, bedoeld in artikel 44, § 3, 
2°, b WBTW is een dienst die onderworpen is aan het normaal btw-tarief

. 

871

– De verhuur van safeloketten. 
. 

– De verhuur van materieel en machines die blijvend worden geïnstalleerd872

– De terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare 
waterlopen en vlieghavens

. 

873. Dit omvat elke terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen gelegen in het 
havengebied in het raam van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens ongeacht of de belasting-
plichtige de hoedanigheid bezit van de exploitant van havens, bevaarbare waterlopen en luchthavens874

4. Bij wet van 6 juli 1994 werd artikel 44, § 3, 2°, c WBTW geschrapt uit het WBTW, dit met terugwerkende kracht tot 
1 januari 1993. Deze bepaling bevatte de optiemogelijkheid om de onroerende verhuur aan btw te onderwerpen. Bij gebre-
ke aan het koninklijk besluit dat de vorm van de keuze, de wijze waarop ze moet worden uitgeoefend en de voorwaarden 
waaraan het huurcontract moest voldoen vastlegde, is voormelde bepaling evenwel nooit in werking getreden

. 

875

 Het staat de lidstaten vrij om een voorheen ingevoerde keuzemogelijkheid voor de toepassing van de btw, weer af te schaf-
fen en terug te keren naar de basisregel dat verpachting en verhuur van onroerende goederen zijn vrijgesteld van belasting-
heffing. Het komt aan de nationale rechter toe om uit te maken of het vertrouwens- of het rechtszekerheidsbeginsel zijn ge-
schonden door de intrekking met terugwerkende kracht van een wet, waarvan het uitvoeringsbesluit nooit is vastgesteld

. 

876

§ 3. {XE "UITGAVECONTRACT"}CONTRACTEN VAN UITGAVE 

. 

5657 
art. 44 § 3 3° WBTW 

                                                           
868Vr. nr. 251 LETERME 3 maart 2000, Vr. & Antw. Kamer 1999-2000, nr. 31, 3649-3650; Vr. nr. 412 LETERME 3 juli 2000, Vr. & Antw. Kamer 

2000-2001, nr. 48, 5705-5707; Vr. nr. 1219 MOERMAN 24 januari 2003, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 163, 21004-21007. 
 
869KB 10 januari 2005, BS 27 januari 2005; Besliss. nr. ET 109.235, 14 juni 2005; D. STAS, ” BTW: welke impact heeft de recente aanpassing 

van de definitie van onroerende financieringshuur?” , AFT 2005, afl. 11, 3-10; Circ. nr. AOIF 10, 12 april 2007; D. STAS, “ Onroerende 
leasing en btw” , in Onroerende leasing – leasing immobilier, Brussel, Larcier, 2007. 

 
870Aldus de minister van Financiën: Vr. nr. 5-2170 TOMMELEIN 21 april 2011, Vr. & Antw. Senaat 2010-2011, besproken door I. MASSIN, 

“ Onroerende leasing: wat met ‘bijhorend’ terrein?” , Fiscoloog 2011, afl. 1273, 10. 
 
871Circ. nr. 10/2007, punt 77, 12 april 2007. 
 
872Art. 13 B b) 3 zesde richtlijn; Vr. nr. 1189 DE CLIPPELE 5 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 4 september 2001, 2020. 
 
873Wet 31 juli 2009 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, BS 6 augustus 2009. 
 
874Vr. nr. 4228 VERHERSTRAETEN 11 mei 2011, Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting. 
 
875Cass. 2 juni 2005, Pas. 2005, afl. 5-6, 1174. 
 
876HvJ 3 december 1998, zaak C-381/97, Belgocodex, Jur.HvJ 1998, I-8153; HvJ 29 april 2004, zaak C-487/01 en C-7/02, Gemeente Leusden, 

Holin Groep, Pb.C. 30 april 2004, afl. 118, 18. 
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De door de auteur of toondichter gesloten contracten voor uitgave van letterkundige werken of van 
kunstwerken zijn vrijgesteld van de btw door artikel 44, § 3, 3° WBTW877

– Alleen natuurlijke personen kunnen auteurs zijn
. 

878

– Een contract voor uitgave veronderstelt de verplichting tot publiceren
. 

879

– Zelfstandige journalisten en dagbladcorrespondenten
. 

880

§ 4. {XE "FINANCIËLE DIENST"}FINANCIËLE DIENSTEN 

. 

5658 
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Voorafgaand aan de bespreking van de verschillende financiële diensten moet erop gewezen worden 
dat de Europese Commissie op 28 november 2007 een voorstel van richtlijn (richtlijn 
COM(2007)747) gelanceerd heeft ter zake de btw-behandeling van financiële en verzekeringshande-
lingen. Met dit initiatief beoogt de Commissie de huidige regelgeving te moderniseren en te vereen-
voudigen. Met het oog op een éénvormige interpretatie van de verschillende begrippen werd door de 
Commissie op dezelfde datum ook een voorstel voor een verordening van de Raad ingediend 
(COM(2007)746).  

art. 44 § 3 4° WBTW 
1. Vrijgesteld van btw zijn de handelingen van {xe "Verzekeraar (btw)"}verzekering en {xe "Herver-

zekering"}herverzekering, met inbegrip van de daarmee samenhangende diensten verricht door 
makelaars en lasthebbers, met uitzondering evenwel van diensten als schade-expert (art. 44 § 3 4° 
WBTW). 

 Bij een verzekeringshandeling is het kenmerkend dat de verzekeraar zich er tegen een voorafgaande betaling van een 
premie toe verbindt, de verzekerde bij het intreden van het verzekerde risico de dienst te verlenen die bij het sluiten van de 
overeenkomst is overeengekomen. Een lidstaat mag de draagwijdte van de vrijstelling voor verzekeringshandelingen niet 
beperken tot de diensten van verzekeraars die naar nationaal recht de werkzaamheid van verzekeraar mogen uitoefenen881

                                                           
877Vr. nr. 108 BROTCORNE 16 december 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 102, 93-94. 

. 

 
878Besliss. nr. ET 13.653, 11 december 1972, BTW Rev. 1973, afl. 11, 207, nr. 366; Rb. Brussel 14 oktober 1988, Fisc.Koer. 1989, 122. 
 
879Besliss. nr. ET 60.548, 11 maart 1988, BTW Rev. 1988, afl. 83, 451, nr. 882. 
 
880Aanschr. nr. 8, 10 maart 1993. 
 
881HvJ 25 februari 1999, zaak C-349/96, Card Protection Plan, Pb.C. 1 mei 1999, afl. 121, 3, RGF 1999, afl. 4, 187-190. 
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De verbintenis van een verzekeringsmaatschappij, om tegen beloning de activiteiten van een dochtermaatschappij op zich 
te nemen, is geen van btw vrijgestelde verzekeringshandeling882

 Indien een leasemaatschappij zelf tussenkomt in de schade van de door haar verhuurde voertuigen, ten belope van de 
franchise van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, dan stelt deze leasemaatschappij een vrijgestelde verzekerings-
handeling

. 

883. Volgens het Hof van Justitie is er sprake van een afzonderlijke vrijgestelde handeling van verzekering indien 
een leasingmaatschappij het geleasde goed zelf verzekert en de kosten van de verzekering ongewijzigd aan de leasingnemer 
doorrekent884

 De dienstverlening waartoe de verzekeraar zich heeft verbonden in geval van schade, moet niet noodzakelijk bestaan in de 
betaling van een geldsom, aangezien die dienst ook kan bestaan in hulpverlening, in geld of in natura

. 

885

 De vrijstelling voor met verzekering ‘samenhangende diensten, verricht door makelaars en lasthebbers’ (zesde richtlijn: 
assurantiemakelaars en verzekeringsagenten) is beperkt tot de activiteiten waarbij de essentiële aspecten van verzekerings-
bemiddeling aanwezig zijn, met name het zoeken van nieuwe klanten en hen in contact brengen met de verzekeraar. Aldus 
is de vrijstelling niet van toepassing op een onderneming die de ‘back office’ activiteiten van een verzekeraar uitoefent

. 

886

 De omstandigheid dat een verzekeringsmakelaar of -agent met de partijen bij de verzekerings- of herverzekeringsovereen-
komst geen rechtstreekse betrekkingen onderhoudt maar enkel indirecte betrekkingen, namelijk door bemiddeling van een 
andere belastingplichtige die zelf de rechtstreekse betrekkingen met één van die partijen onderhoudt en met wie die verze-
keringsmakelaar of -agent contractueel is verbonden, verzet zich er niet tegen dat de door deze laatste verrichte dienst 
wordt vrijgesteld van de btw

. 

887

 Voor de diensten geleverd door makelaars en lasthebbers wordt verwezen naar de beslissing, vermeld in voetnoot
. 

888

 Een cessie onder bezwarende titel van een portefeuille levensherverzekeringscontracten door een in een lidstaat gevestigde 
vennootschap aan een in een derde staat gevestigde verzekeringsmaatschappij, waarbij deze laatste met instemming van de 
verzekerden alle uit deze contracten voortvloeiende rechten en verbintenissen overneemt, kwalificeert niet als een vrijge-
stelde handeling inzake verzekeringen

. 

889

art. 44 § 3 5° WBTW 

. 

2. Bemiddeling in en verlening van {xe "Krediet (btw)"}kredieten, alsmede het beheer van kredieten 
door degene die ze heeft verleend, zijn vrijgesteld van btw (art. 44 § 3 5° WBTW). 

 De leverancier van goederen of diensten die zijn cliënt tegen vergoeding van rente uitstel van betaling verleent, verstrekt 
een vrijgesteld krediet890

 Het verlenen van kredieten tegen woekerinteresten is eveneens van btw vrijgesteld, ook al vormt het vorderen van woeker-
interesten een strafbaar feit

. 

891

 Het Hof van Justitie oordeelde ter zake dat de omstandigheid dat een belastingplichtige de vermogenssituatie van zijn 
cliënten analyseert, om hun kredieten te verlenen, de erkenning van een vrijgestelde kredietbemiddelingsdienst niet in de 
weg staat, wanneer de door deze belastingplichtige aangeboden kredietbemiddelingsdienst op basis van de feitelijke om-
standigheden moet worden aangemerkt als de hoofddienst, waarbij de vermogensadvisering een bijkomende dienst vormt, 
zodat deze laatste dienst het fiscale lot van de hoofddienst deelt. Verder besliste het Hof van Justitie dat de omstandigheid 
dat een belastingplichtige met geen van de partijen bij een kredietovereenkomst een contractuele band heeft en niet recht-

. 

                                                           
882HvJ 8 maart 2001, zaak C-240/99, Försakringsaktiebolaget Skandia, FJF, No. 2001/279. 
 
883Brussel 25 maart 2004, TFR 2004, 1073-1075, noot F. VANBIERVLIET. 
 
884HvJ 17 januari 2013, zaak C-224/11, BGZ Leasing, TFR 2013, afl. 437, 234. 
 
885HvJ 7 december 2006, zaak C-13/06, Commissie van de Europese Gemeenschappen vs. Helleense Republiek, FJF, No. 2008/128. 
 
886HvJ 3 maart 2005, zaak C-472/03, Arthur Andersen & Co. Accountants c.s, AFT 2005, 37-40, noot L. NEVELSTEEN en PH. L’HEUREUX. Zie 

ook HvJ 20 november 2003, zaak C-8/01, Taksatorringen, RGF 2004, afl. 4, 22-24, besproken door S. HENRION; Besliss. nr. ET 
103.851, 25 april 2005 inzake averij-commissarissen. 

 
887HvJ 3 april 2008, zaak C-124/07, J.C.M. Beheer BV, Fiscoloog 2008, afl. 1111, 12; L. MOONS, “ Intermédiaires d’assurance: quel rapport 

avec les parties? Les nouvelles limites fixées par la jurisprudence européenne à l’exonération de T.V.A.” , T.Verz. 2008, afl. 364. 
 
888Besliss. nr. ET 103.851, 20 januari 2007. 
 
889HvJ 22 oktober 2009, zaak C-242/08, Swiss Re, FJF, No. 2010/220, Pb.C. 5 december 2009, afl. 297, 10, TFR 2010, afl. 373, 50. 
 
890HvJ 27 oktober 1993, zaak C-281/93, Muys en De Winter’s Bouw en Aannemingsbedrijf, Jur.HvJ 1993, I-5405, FJF, No. 94/71, BTW Rev. 

1994, afl. 109, 762. 
 
891Beschikking HvJ 9 augustus 2010, C-259/10 en C-260/10, The Rank Group plc. 
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streeks met een van deze partijen in contact treedt, toch niet wegneemt dat deze belastingplichtige een vrijgestelde krediet-
bemiddelingsdienst verricht892

art. 44 § 3 6° WBTW 
. 

3. Bemiddelen bij en aangaan van verplichtingen, borgtochten en andere zekerheid- en garantiever-
bintenissen, alsmede het beheer van kredietgaranties door degene die het krediet heeft verleend, 
zijn vrijgesteld van de btw (art. 44 § 3 6° WBTW). 

 Het begrip ‘aangaan van [...] verbintenissen’ moet aldus worden uitgelegd dat andere dan financiële verbintenissen, zoals 
de verbintenis tot renovatie van een onroerend goed, van de werkingssfeer van deze bepaling zijn uitgesloten893

art. 44 § 3 7° WBTW 
. 

4. Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito’s, rekening-courantverkeer, 
schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren, met uitzondering van de invordering van 
schuldvorderingen, zijn vrijgesteld van de btw (art. 44 § 3 7° WBTW). 

 De financiële opbrengsten, ontvangen door een onderneming die zich met het beheer van onroerend goed bezighoudt, als 
vergoeding voor beleggingen die zij voor eigen rekening verricht met gelden die haar worden betaald door de eigenaren of 
huurders, zijn vergoedingen voor vrijgestelde dienstverrichtingen894

 Factoring, zowel mét als zonder verhaal, is een dienstenprestatie die niet valt onder de vrijstelling. Factoring moet immers 
beschouwd worden als de invordering van schuldvorderingen, hetgeen expliciet is uitgesloten van de vrijstelling

. 

895. Het 
verlenen van voorschotten door factoringmaatschappijen aan hun klanten, moet evenwel als een niet-bijkomstige krediet-
verrichting worden beschouwd, die vrijgesteld is van btw896. Daarentegen, wanneer een marktdeelnemer voor eigen risico 
onvoldane schuldvorderingen koopt voor een prijs beneden de nominale waarde, verricht hij geen dienst ten bewarende titel 
indien het verschil tussen de nominale waarde van de vorderingen en de koopprijs de daadwerkelijke economische waarde 
weerspiegelt897

 Wanneer een onderneming zich toelegt op het innen van geld bij de bank van een patiënt die heeft ingeschreven op een 
permanente verzorgingsdienst van een tandarts en deze onderneming de gelden – mits afhouding van een fee – doorstort 
aan de tandarts, verricht deze onderneming btw-belaste diensten, i.e. invordering van schuldvorderingen

. 

898

 Voor wat betreft incassobureaus, zie voetnoot
. 

899

 De definitieve of tijdelijke overdracht van toeslagrechten tussen twee landbouwbedrijven, toegekend in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), moet worden beschouwd als de overdracht van een schuldvordering die is vrij-
gesteld van de btw

. 

900

 Het Hof van Justitie heeft ook beslist dat de termen ‘handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito’s, 
rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren met uitzonde-
ring van de invordering van schuldvorderingen’ in die zin moeten worden geïnterpreteerd als wordt er niet bedoeld, de 
dienst die wordt geleverd door een lasthebber, handelend voor rekening van een lastgever met als activiteit het aannemen 
van weddenschappen op paardenrenwedstrijden of op enige andere sportevenementen, en die er in bestaat dat de lasthebber 
deze weddenschappen aanvaardt in naam van de lastgever, dat hij deze weddenschap registreert, dat hij de klant door het 
overhandigen van een ticket bevestigt dat de weddenschap is afgesloten, de gelden aanneemt, de winsten uitbetaalt, alleen 
de verantwoordelijkheid draagt tegenover de lastgever voor zowel het beheer van alle opgenomen gelden als de diefstallen 
en/of de opgelopen verliezen van gelden en die een vergoeding krijgt onder de vorm van een commissieloon, toegekend 
door de lastgever, als vergoeding van deze activiteit

. 

901

                                                           
892HvJ 21 juni 2007, zaak C-453/05, Volker Ludwig, FJF, No. 2008/155. 
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belastbare dienst bij overdracht schuldvorderingen aan marktwaarde” , Intern.Fisc.Act. 2011, afl. 10, 1. 
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art. 44 § 3 8° WBTW 
5. {xe "Betalingsverrichting"}Betalings- en ontvangstverrichtingen, bemiddeling daaronder begrepen, 

met uitzondering van de invordering van schuldvorderingen, zijn vrijgesteld van de btw. De 
dienstverrichter kan echter opteren voor het belasten ervan (art. 44 § 3 8° WBTW). 

 De terbeschikkingstelling van een systeem van gegevensverwerking aan een bank, is een aan de btw onderworpen hande-
ling. De vrijstelling van financiële diensten is niet afhankelijk van de hoedanigheid van de verrichter, van de handmatige of 
elektronische uitvoering ervan noch van de identiteit van de cliënt. Handelingen betreffende overmakingen en betalingen en 
handelingen inzake aandelen en andere waardepapieren omvatten mede de door een computercentrum verrichte handelin-
gen, indien deze handelingen een afzonderlijk geheel vormen en kenmerkend en essentieel zijn voor de vrijgestelde hande-
lingen. 

 ‘Overmaking’ slaat op een handeling die bestaat in de uitvoering van een opdracht tot overboeking van een geldsom van de 
ene bankrekening naar de andere. Kenmerkend voor deze verrichting is met name dat zij een wijziging brengt in de rechts-
betrekking en de financiële relatie die er bestaat tussen enerzijds, de opdrachtgever en de ontvanger én anderzijds, tussen 
hen en hun respectieve bank of eventueel tussen de banken. De handeling die deze wijziging meebrengt, is uitsluitend de 
overboeking van geld, onafhankelijk van de oorzaak van deze overboeking. Aangezien de overmaking enkel een middel is 
om geld over te boeken, zijn de functionele factoren beslissend om uit te maken of een handeling een overmaking is. Het 
bepalend gegeven is de aard van de verrichte diensten. Een dienst wordt als financieel aangemerkt wanneer de aansprake-
lijkheid van de verrichter niet beperkt is tot de technische aspecten, maar zich uitstrekt tot de kenmerkende en essentiële 
elementen van de handeling. De interpretatie van het Hof volgt de interpretatie van de Luxemburgse administratie, die er-
van uitgaat dat onderaannemingscontracten inzake financiële diensten, vrijgesteld zijn van btw indien het afzonderlijke 
diensten betreft. Onder ‘afzonderlijke diensten’ wordt verstaan, het verlenen van diensten van beheer, waarbij de rol van 
eerstgenoemde strikt beperkt blijft tot het doorrekenen van die diensten alsdusdanig aan andere financiële instellingen902

 Om deze reden zijn de diensten die het verzenden op een beveiligde manier van opdrachten tot betaling en opdrachten 
betreffende effectentransacties tussen financiële instellingen, geen vrijgestelde diensten. Het gaat daarbij om de zogenaam-
de ‘SWIFT-diensten’. Het beveiligd overbrengen van informatie is immers geen essentieel en kenmerkend element van een 
betalingstransactie

. 

903

art. 44 § 3 9° WBTW 
. 

6. Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten die 
wettig betaalmiddel zijn, met uitzondering van munten en biljetten die als verzamelobject worden 
beschouwd, zijn vrijgesteld van de btw (art. 44 § 3 9° WBTW). Als verzamelobject (rubriek XXI, 
tabel A, KB nr. 20) worden beschouwd: gouden, zilveren of uit een ander metaal geslagen munten, 
alsmede biljetten, die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numisma-
tische waarde hebben. 

art. 44 § 3 10° WBTW 
7. Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, uitgezonderd bewaring en beheer, inzake aande-

len, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en andere waardepapieren met 
uitsluiting van documenten die goederen vertegenwoordigen, zijn vrijgesteld van de btw (art. 44 
§ 3 10° WBTW). 

 De btw op onkosten, gemaakt bij de verkrijging van deelnemingen in een andere vennootschap, is niet aftrekbaar omdat het 
een handeling met betrekking tot aandelen betreft die vrijgesteld is krachtens artikel 44, § 3, 10° WBTW904. Dit standpunt 
is betwistbaar (zie randnr. 5915)905. Indien de verwerving van een participatie geschiedt met het oog op het creëren van een 
industriële synergie, kunnen de daartoe gemaakte kosten gelinkt worden aan de btw-belaste activiteit van de overnemer en 
verlenen zij bijgevolg recht op btw-aftrek. In het licht van het zgn. Cibo Arrest zal de Belgische btw-administratie haar 
standpunt ter zake moeten herzien. Overeenkomstig dit arrest maken de uitgaven van een holding voor de verschillende 
door hem gebruikte diensten bij de verwerving van een deelneming in een dochteronderneming, deel uit van zijn algemene 
kosten en kan voor deze uitgaven recht op btw-aftrek worden genoten906

                                                                                                                                                                     
 

. 

902HvJ 5 juni 1997, zaak C-2/95, Sparekassernes Datacenter, Jur.HvJ 1997, I-3017. 
 
903HvJ 28 juli 2011, zaak C-350/10, Nordea Pankki Suomo Oyj, Pb.C. 8 oktober 2011, afl. 298, 9, TFR 2011, afl. 409, 838. 
 
904Btw-Handleiding, afl. 336; Vr. nr. 1335 MICHEL 23 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 145, 19957, BTW Rev., afl. 141, 281; Vr. 

nr. 525 DESIMPEL 29 november 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 75, 8464, BTW Rev., afl. 151, 484, Fisc.Koer. 2001, 294. 
 
905Admin. Rb. Poitiers 25 februari 1999, RGF 1999, afl. 27, 6. 
 
906HvJ 27 september 2001, zaak C-16/00, Cibo Participations SA, TFR, afl. 212, 1148, noot D. STAS. 
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 De uitgifte van aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, is slechts een loutere interne financiële 
operatie die buiten de werkingssfeer van de btw valt907

 De btw die door een onderneming is betaald op uitgaven van advies en audit, en meer algemeen, de uitgaven gedaan door 
een onderneming waarvan de volledige economische activiteit aan de btw is onderworpen, met het oog op het afstaan van 
effecten van andere vennootschappen die zij in portefeuille heeft, is niet aftrekbaar. Dit geldt zelfs indien de opbrengst van 
de vervreemding van deze effecten meteen zou worden gebruikt voor de uitoefening van de belastbare economische activi-
teit van de overdragende onderneming. Indien echter kan worden aangetoond dat de gedane uitgaven voor een vrijgestelde 
handeling niet opgenomen zijn in de vraagprijs voor de vrijgestelde handeling en zij dus, a contrario, deel uitmaken van de 
algemene prijs van belastbare handelingen, is de btw wel aftrekbaar

. 

908

 De bewoordingen ‘handelingen inzake waardepapieren’ doelen op handelingen die de rechten en verplichtingen van de 
partijen op waardepapieren kunnen doen ontstaan, wijzigen of doen tenietgaan. De bewoordingen ‘bemiddeling inzake 
waardepapieren’ doelen niet op diensten waarbij enkel informatie over een financieel product wordt verstrekt en in voor-
komend geval, de verzoeken om inschrijving op de betrokken waardepapieren in ontvangst worden genomen en verwerkt, 
zonder dat zij ook de uitgifte ervan omvatten

. 

909. De uitgifte van een emissiegarantie, waarbij een onderneming er zich toe 
verbindt om alle aandelen te kopen waarvoor na het verstrijken van een bepaalde periode niet werd ingetekend via de 
markt, is vrijgesteld als zijnde een handeling inzake waardepapieren910

 In een antwoord op een parlementaire vraag erkent de minister van Financiën de brede interpretatie van het begrip ‘bemid-
deling inzake aandelen’ door onverkort te verwijzen naar de belangrijkste overwegingen ter zake van het Hof van Justitie in 
de CSC Financial Services zaak

. Evenwel kan men zich de vraag stellen of deze 
dienst niet eerder als een – eveneens vrijgestelde – garantieverbintenis moet worden aanzien. 

911

 Overeenkomsten inzake vermogensbeheer vallen onder de uitsluiting inzake bewaring en beheer van aandelen en zijn 
bijgevolg niet vrijgesteld van btw

. 

912. Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat het beheer van een individuele portefeuille 
(individueel vermogensbeheer) niet onder btw-vrijstelling valt913

 Beslissing nr. ET 110.775 van 28 februari 2006 voorzag dat de groenestroomcertificaten moesten worden aangemerkt als 
verhandelbare waardepapieren die worden beoogd door de vrijstelling van artikel 44, § 3, 10° WBTW. De overdracht van 
dergelijke certificaten was bijgevolg vrijgesteld van btw. De administratie is evenwel van dat standpunt teruggekomen en 
neemt inmiddels aan dat groenestroomcertificaten eerder verwant zijn met rechten die vergelijkbaar zijn met licentierechten 
en dat het dus onjuist is, deze nog te beschouwen als verhandelbare titels. Deze beslissing is op 1 april 2008 in werking ge-
treden

. 

914. Warmtekrachtcertificaten dienen op dezelfde manier te worden behandeld als groenestroomcertificaten915

art. 44 § 3 11° WBTW 
. 

8. Handelingen verricht door de {xe "Instellingen voor collectieve belegging"}instellingen voor col-
lectieve belegging, bedoeld in de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles en de organismen voor de financiering van pensioenen, be-
doeld in artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (art. 44 § 3 11° WBTW916

 Volgens de minister van Financiën kunnen de handelingen van beheer van collectieve beleggings-
instellingen worden onderverdeeld in drie categorieën: 

). 

– diensten van financieel beheer; 

                                                           
907Vr. nr. 652 MICHEL 29 november 1996, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 66, 20 januari 1997, 8810, BTW Rev., afl. 127, 286. 
 
908Vr. nr. 299 BROTCORNE 12 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 102, 107-110; HvJ 29 oktober 2009, zaak C-29/08, AB SKF, AFT 

2010, afl. 8-9, 71. 
 
909HvJ 13 december 2001, zaak C-235/00, CSC Financial Services, FJF, No. 2002/37; HvJ 5 juli 2012, zaak C-259/11, DTZ Zadelhoff vof. 
 
910HvJ 10 maart 2011, zaak C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp, Pb.C. 7 mei 2011, afl. 139, 8, TFR 2011, afl. 402, 478. 
 
911Vr. nr. 3-5 NYSSENS 8 augustus 2003, Vr. & Antw. Senaat 2003-2004, nr. 3-6, 422-423. 
 
912HvJ 13 december 2001, zaak C-235/00, CSC Financial Services, FJF, No. 2002/37. Contra: D. STAS en C.A.H. HELLEPUTTE, “ Emissions 

d’actions nouvelles et déductions de la TVA” , Bank Fin.R. 2006, afl. 11, 107-113. 
 
913HvJ 19 juli 2012, zaak C-44/11, Deutsche Bank AG, Pb.C. 29 september 2012, afl. 295, 7. 
 
914Besliss. nr. ET 113.522, 26 februari 2008. 
 
915Besliss. nr. ET 110.775/2, 24 april 2006. 
 
916M. DE MUNTER, “ Draagwijdte vrijstelling collectieve beleggingsinstellingen” , Fiskoloog 1998, afl. 674, 5; L. NEVELSTEEN en R. VAN DEN 

PLAS, “ Collectieve beleggingsinstellingen en B.T.W.: een analyse” , AFT 2002, afl. 3, 125-140; Circ. nr. AFZ 3/2007, 15 februari 
2007. 
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– diensten van administratief beheer; 
– materiële en technische diensten917

 De btw-vrijstelling geldt enkel voor handelingen van financieel en administratief beheer, daar 
enkel deze door de financiële wetgeving en door de FSMA (voorheen CBFA) verplicht worden 
opgelegd aan de collectieve beleggingsinstellingen. 

. 

 Het Hof van Justitie is herhaaldelijk moeten tussenkomen om antwoord te verstrekken op ver-
scheidene fundamentele vragen inzake de btw en de beleggingsfondsen (btw-statuut, begrip be-
heer, beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten in verband met de definitie van de op hun grond-
gebied gevestigde fondsen, enz.)918

 De handelingen gesteld door een vastgoedbevak in verband met haar beleggingen (onroerend goed) vallen niet onder de 
vrijstelling van artikel 44, § 3, 11° WBTW en dienen hun eigen btw-stelsel te volgen

. 
919. Over de toepassing van de vrijstel-

ling voor diensten verleend door bedrijfsrevisoren, boekhouders en accountants van ICB’s zie voetnoot920

 Juridische en fiscale adviesverlening vallen in principe niet onder de vrijstelling, tenzij ze volgens 
de wetgeving en reglementering als essentiële en kenmerkende bestanddelen van het beheer zou-
den worden beschouwd en/of krachtens het beginsel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt

. 

921. Ook de 
adviesverlening door een derde ten behoeve van een beheersmaatschappij van een gemeenschap-
pelijk beleggingsfonds kan onder de btw-vrijstelling vallen922

 Bij circulaire nr. 22 van 7 juni 2008 werd de draagwijdte van de vrijstelling voor het beheer van de organismen voor de 
financiering van pensioenen (OFP’s) toegelicht. Deze herneemt de belangrijkste principes inzake het beheer van ICB’s en 
past deze, met inachtname van de Europese rechtspraak, toe op OFP’s

. 

923

 Volgens het Hof van Justitie valt niet onder de vrijstelling, het beheer van een beleggingsfonds 
waarin de activa van een pensioenregeling zijn samengebracht, in de mate dat de leden niet het ri-
sico dragen dat met het beheer van dat fonds gepaard gaat en in de mate dat de bijdragen van de 
werkgever aan de pensioenregeling voor hem een middel zijn om zijn wettelijke verplichtingen je-
gens zijn werknemers na te komen

.  

924

 België kent evenwel een bijzondere btw-vrijstelling voor het beheer van pensioenfondsen die georganiseerd zijn in de vorm 
van ‘OFP’s’. 

. 

§ 5. POSTZEGELS, {XE "SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN"}SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

5661 
art. 44 § 3 12° WBTW 

Leveringen van postzegels die frankeerwaarde hebben in het binnenland, van fiscale zegels en andere 
soortgelijke zegels, tegen nominale waarde, zijn vrijgesteld van de btw (art. 44 § 3 12° WBTW). 
                                                           
917Vr. nr. 650 DE CLIPPELE 15 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 2012-2014. 
 
918HvJ 21 oktober 2004, zaak C-8/03, Bank Brussel Lambert nv (BBL), FJF, No. 2005/70; HvJ 4 mei 2006, zaak C-169/04, Abbey National plc., 

FJF, No. 2007/99; HvJ 28 juni 2007, zaak C-363/05, JP Morgan Fleming claverhouse Investment Trust plc, FJF, No. 2008/156; B. 
GASPAROTTO en S. KIRSCH, “ L’irrésistible exonération TVA des fonds d’investissement” , Agefi, Luxemburg, september 2007; B. 
GASPAROTTO, S. KIRSCH en TH. LESAGE, “ Extension aux SICAR des règles de TVA relatives aux fonds d’investissement? Analyse 
à l’aune de la jurisprudence européenne” , ACE Magazine, afl. 6. 

 
919Vr. nr. 1510 DELCROIX 27 november 1998, Vr. & Antw. Senaat 1998-1999, nr. 1-99, 5246. 
 
920Vr. nr. 20 FOURNAUX 1 september 2003, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 15, 2146-2147; Vr. nr. 15 FOURNAUX 1 september 2003, Vr. & 

Antw. Kamer 2003-2004, nr. 15, 2145. 
 
921Zie Circ. nr. AOIF 22/2008 (ET 113.316), 7 juni 2008, voor de organismen voor de financiering van pensioenen; N. VAN ROBBROECK, “ Het 

belastingregime van een OFP: het plaatje raakt ingevuld” , Fisc.Act. 2008, afl. 8, 6-13. 
 
922HvJ 7 maart 2013, zaak C-275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, TFR 2013, afl. 441, 406. 
 
923Vr. nr. 19 FOURNAUX 1 september 2003, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 13, 1813. 
 
924HvJ 7 maart 2013, zaak C-424/11, Wheels, TFR 2013, afl. 441, 406. 
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5662 
art. 44 § 3 13° WBTW 
Weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, zijn vrijgesteld van de btw met inachtne-
ming van door de Koning vastgestelde voorwaarden en beperkingen (art. 44 § 3 13° WBTW). 
Het toekennen door de organisator, onder bezwarende titel, van het recht van deelname aan een 
sportwedstrijd waaraan prijzen of premies zijn verbonden, wordt evenwel bedoeld door de beoogde 
vrijstelling en ontsnapt dus aan de toepassing van de belasting. De btw op de aankoop van de prijzen 
is niet aftrekbaar925

De organisator van een wielerwedstrijd heeft geen recht op aftrek van de btw, aangezien dergelijke 
activiteit vrijgesteld is van de btw

. 

926

Tussenpersonen bij weddenschappen vallen niet onder de vrijstelling
. 

927. Wanneer de ‘tussenpersoon’ 
echter optreedt als een echte commissionair en dus in eigen naam maar voor rekening van de organisa-
tor handelt, dan kan de tussenpersoon-commissionair wel de vrijstelling toepassen928. In dezelfde zin 
heeft het Hof van Justitie beslist dat ten behoeve van een organisator van telefonische weddenschap-
pen, de verrichte ‘callcenter’-diensten – waarbij het personeel van de dienstverrichter de wedden-
schappen namens de organisator aanvaardt – niet als een weddenschap in de zin van deze bepaling 
kunnen worden aangemerkt en dus niet onder de btw-vrijstelling van deze bepaling kunnen vallen929

Commentaar wordt verstrekt door aanschrijving nr. 6 van 1994. 

. 

Een nationale wettelijke regeling die bepaalt dat de exploitatie van alle kansspelen en kansspelautomaten in erkende openbare 
speelbanken is vrijgesteld van btw, terwijl de uitoefening van deze activiteit door andere marktdeelnemers dan de uitbaters van 
dergelijke speelbanken niet is vrijgesteld, is in strijd met de bepalingen van de zesde richtlijn930

§ 6. {XE "POSTDIENST"}POSTDIENSTEN 

. 

5662,50 
art. 44 § 3 14° WBTW 
Bpost nv is met ingang van 1 januari 2005 principieel onderworpen aan de btw. Een nieuw artikel 44, 
§ 3, 14° WBTW voerde sinds 1 januari 2005 een vrijstelling in voor ‘openbare postdiensten’, dit zijn 
de postdiensten die zijn toevertrouwd aan bpost nv als ‘universele dienstverrichter’931

Het begrip ‘{xe "Openbare postdienst"}openbare postdiensten’ moet aldus worden uitgelegd dat het 
betrekking heeft op – openbare dan wel particuliere – dienstverleners die de verplichting op zich ne-
men om in een lidstaat de gehele universele postdienst (zoals deze dienst is gedefinieerd in artikel 3 
van richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Ge-
meenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, zoals gewijzigd bij richtlijn 
nr. 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002) of een deel daarvan, te 

. 

                                                           
925Antwerpen 21 februari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 5, 287; Vr. nr. 389 BROTCORNE 8 oktober 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 042, 

11270. 
 
926Rb. Antwerpen 7 december 2007, Btw-brief 2008, afl. 17, 2. 
 
927Rb. Brussel 28 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 11. 
 
928HvJ 14 juli 2011, zaak C-464/10, Pierre Henfling, Raphaël David en Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge sa), Pb.C. 10 september 2011, 

afl. 269, 17, TFR 2011, afl. 409, 838. 
 
929HvJ 13 juli 2006, zaak C-89/05, United Utilities plc, Fiscoloog 2006, afl. 1045, 17. 
 
930HvJ 17 februari 2005, zaken C-453/02 en C-462/02, Linneweber en Akritidis, Pb.C. 16 april 2005, afl. 93, 1. 
 
931Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002, ed. 2; Besliss. ET 76.901, 7 januari 2005. 
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verzekeren. De vrijstelling is van toepassing op diensten en daarmee gepaard gaande leveringen van 
goederen, met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten, die de openbare post-
diensten als zodanig verrichten, te weten in hun hoedanigheid van exploitant die de verplichting op 
zich neemt om in een lidstaat de gehele universele postdienst of een deel daarvan te verzekeren. Ze is 
evenwel niet van toepassing op diensten en daarmee gepaard gaande leveringen van goederen die 
worden verricht onder voorwaarden waarover individueel is onderhandeld932

Sinds 1 januari 2012 is het niet langer vereist dat het gaat om handelingen van ‘openbare’ postdien-
sten, maar geldt de vrijstelling voor alle verrichters van postdiensten die de verplichting op zich ne-
men de gehele universele postdienst of een deel daarvan te verzekeren, wanneer deze diensten univer-
sele postdiensten betreffen zoals gedefinieerd in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

. 

933

Afdeling III. 

. 

{xe "Vrijgestelde handeling (btw)"}Vrijgestelde handelingen die belastbaar zijn 
mits optie 

5662,60 

Bibliografie – DE BROE, L., “Onroerende leasing en BTW”, NFM 1990, 237-255. 
– VAUCAMPS, C., “Location, financement d’immeubles”, Rec.gén.enr.not., nr. 21618. 

§ 1. HANDELINGEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE GOEDEREN 

5663 
art. 44 § 3 1° en 2° b) WBTW 

Zijn vrijgesteld, tenzij de belastingplichtige vooraf de optie uitoefent{xe "Overdracht onroerend goed 
(btw)"}: 
– de levering van een nieuw gebouw, de vestiging, de overdracht en wederoverdracht van zakelijke 

rechten op een nieuw gebouw, als zij plaats vinden binnen de btw-termijn. 
 Voor de voorwaarden om de optie uit te oefenen, zie KB nr. 14. Het Hof van Justitie werd ver-

zocht zich uit te spreken over de vraag of de optie om de levering van een gebouw aan btw te on-
derwerpen, beperkt kan worden tot de gebouwen, met uitsluiting van de erbij horende gronden. In 
zijn arrest van 8 juni 2000 oordeelde het Hof dat, overeenkomstig de communautaire regels, de op-
tie betrekking moet hebben op ‘de gebouwen of gedeelten van gebouwen’ en onlosmakelijk daar-
mee verbonden, het erbij horende terrein934

                                                           
932HvJ 23 april 2009, zaak C-357/07, TNT Post UK Ltd, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 7. 

. Op basis van dit arrest en het ingewonnen advies van 
het Btw-comité wordt de overdracht van bijhorende terreinen (i.e. samen met de levering van een 
nieuw gebouw voor btw-doeleinden, door een beroepsverkoper of door een toevallige belasting-

 
933Art. 2 wet 5 april 2011 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, BS 21 april 2011. 
 
934HvJ 8 juni 2000, zaak C-400/98, Breitsohl, FJF, No. 2000/187, TFR 2001, afl. 198, 303, noot D. STAS; J. VAN STEENWINCKEL en A. 

THEISSEN, “ VAT Treatment of Conveyances of Buildings and the Land en Which They Stand” , International VAT Monitor 2001, 25; 
P. VAN MELKEBEKE, “ Belgisch systeem van verkopen van onroerend goed onder het stelsel van de BTW onder vuur?” , Notariaat 
2001, afl. 3, 4. 
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plichtige), sinds 1 januari 2011 aan de btw onderworpen935. Een beslissing licht de praktische mo-
daliteiten toe936

– de onroerende leasing toegestaan door een onderneming die gespecialiseerd is in onroerende lea-
sing, wanneer deze onderneming het gebouw waarop het leasingcontract betrekking heeft, opricht, 
laat oprichten of met voldoening van de btw verkrijgt en de leasingnemer dit goed huurt om het in 
de uitoefening van een belastingplichtige activiteit te gebruiken. De Koning omschrijft de voor-
waarden waaraan het leasingcontract moet voldoen, inzonderheid met betrekking tot de duur van 
het contract, de aard en de bestemming van de goederen die er het voorwerp van uitmaken, alsme-
de de rechten en de plichten van de huurder (KB nr. 30). 

; 

 Gelet op de belangrijkheid van een dergelijke huurovereenkomst en gelet op de duur ervan, werd beslist dat een leasingge-
ver de hoedanigheid van belastingplichtige heeft op grond van de artikelen 4 en 18, § 2 WBTW, zelfs als hij slechts één en-
kele handeling van financieringshuur verricht937

§ 2. BETALINGS- EN ONTVANGSTVERRICHTINGEN 

. 

5664 
Betalings- en ontvangstverrichtingen, met inbegrip van bemiddeling daarbij, zijn belastbaar door op-
tie938

§ 3. HANDELINGEN INZAKE BELEGGINGS{XE "GOUD"}GOUD 

. 

5665,10 
art. 44bis WBTW 
Het verlaagd tarief van 1 % voor beleggingsgoud is met ingang van 1 januari 2000 afgeschaft en ver-
vangen door een specifieke vrijstelling voor de levering, de intracommunautaire verwerving en de 
invoer van beleggingsgoud (art. 44bis WBTW). Wat de intracommunautaire levering en de uitvoer 
betreft, wordt in geen specifieke vrijstelling voorzien. Deze handelingen vallen onder de normale 
vrijstellingsregeling van artikel 39 en 39bis WBTW. De vrijstelling omvat de diensten, verricht door 
tussenpersonen die niet handelen onder de voorwaarden van artikel 13, § 2 WBTW en die betrokken 
zijn bij de levering van beleggingsgoud voor hun opdrachtgever939

5665,20 
art. 44 § 1 lid 2 en 3 WBTW 

. 

Belastingplichtigen die beleggingsgoud produceren of goud omzetten in beleggingsgoud enerzijds, en 
anderzijds, belastingplichtigen die normaliter goud voor industriële doeleinden leveren, kunnen, voor 
zover het een lokale levering aan een andere belastingplichtige betreft, opteren voor de toepassing van 
de btw (art. 44bis § 1 lid 2 en 3 WBTW). Deze optie kan eveneens worden uitgeoefend door tussen-
personen die niet handelen onder de voorwaarden van artikel 13, § 2 WBTW. 

                                                           
935Art. 146 programmawet 23 december 2009, BS 20 december 2009. 
 
936Besliss. nr. ET 119.318, 28 oktober 2010. 
 
937Circ. nr. AOIF 10/2007 (ET 109.976), 12 april 2007, punt 53. 
 
938Voor de formaliteiten zie Aanschr. nr. 18, 26 oktober 1979, BTW Rev. 1980, afl. 43, 23. 
 
939Aanschr. nr. 3, 12 oktober 2000. 
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Deel VII 
{xe "Aftrek voorbelasting (btw)"}Aftrek van voorbelasting 

Hoofdstuk I 

Algemene beginselen 

Bibliografie – VANDENBERGHE, L., Aftrek en teruggaaf van BTW, Antwerpen, Intersentia, 1998, 438 p. 
– DE NEEF, G., “Enkele beschouwingen bij het recht op BTW-aftrek. Het B.L.P. arrest”, in 

MAECKELBERGH, W., Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 1995-1996, Diegem, Kluwer Rechts-
wetenschappen, 1996, 377-416. 

 – PEETERS, H., “Het recht op aftrek van de BTW”, Fiskofoon 1994, afl. 127, 195-201. 
– SEPULCHRE, V., “Ouverture du droit à déduction de la TVA en amont et assujettissement mixte dans la 

jurisprudence européenne: évolution ou révolution en 2000 et en 2001?”, RGF 2001, 254-281 en 293-313. 
– SEPULCHRE, V., “Les exclusions de déduction de la TVA et la revente de biens”, RGF 2002, 303-313. 
– VANDEBERGH, H., “Aftrek en herziening van de aftrek van BTW in de rechtspraak van het Europees Hof 

van Justitie”, TFR 2008, afl. 345, 675-711. 

5700 
{xe "Recht op aftrek –  Algemeen"}Het essentieel kenmerk van de btw is het recht op {xe "Aftrek 
(btw)"}aftrek. Het is erop gericht om de ondernemer volledig te bevrijden van de belasting die hij 
heeft voldaan of die hij betaald heeft in het kader van zijn economische activiteiten. Het is de aftrek-
regeling die mogelijk maakt dat elke cumul van belasting wordt vermeden en een zo groot mogelijke 
neutraliteit wordt bereikt. 

5701 
art. 47 en 76 § 1 WBTW 

Aftrek van belasting is het recht dat op grond van artikel 45 WBTW is toegekend aan iedere belas-
tingplichtige die werkelijk die hoedanigheid bezit en als zodanig optreedt, om volgens een strikt ge-
heel van eigen regels de btw te recupereren die drukt op bepaalde uitgaven en kosten die betrekking 
hebben op de uitoefening van de werkzaamheid waaruit de belastingplicht volgt (de aftrekbare btw of 
voorbelasting)940. Voor het ontstaan van het recht op aftrek is het derhalve van belang dat de betrok-
kene kwalificeert als een ‘belastingplichtige’941. Dat men als onderneming op het moment dat het 
recht op aftrek ontstaat nog niet is geregistreerd als belastingplichtige, heeft geen invloed op het prin-
cipiële recht op aftrek942

De aftrek geschiedt door toerekening van de aftrekbare btw op de btw die de belastingplichtige aan 
zijn klanten in rekening heeft gebracht (de verschuldigde btw). Enkel het saldo moet worden afgedra-
gen aan de Schatkist. Indien er meer aftrekbare dan verschuldigde btw is, heeft de belastingplichtige 
een tegoed op de staat (art. 47 WBTW) dat hem op zijn aanvraag kan worden terugbetaald onder be-
paalde voorwaarden (art. 76 § 1 WBTW). 

. 

Het recht op aftrek wordt niet voor iedere afzonderlijke handeling uitgeoefend. Technisch gebeurt die 
uitoefening globaal in de btw-aangifte die de belastingplichtige periodiek moet indienen. 

                                                           
940Gent 29 september 1986, FJF, No. 87/196; Gent 26 maart 1987, FJF, No. 88/147. 
 
941HvJ 2 juni 2005, zaak C-378/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, FJF, No. 2006/13; HvJ 30 maart 2006, zaak C-184/04, Uudenkaupungin 

kaupunki, FJF, No. 2007/100. 
 
942HvJ 21 oktober 2010, zaak C-385/09, Nidera Handelscompagnie, FJF, No. 2011/97. 
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art. 76 § 2 WBTW 
art. 9 § 2 KB nr. 4 
art. 7 KB nr. 31 
De in het buitenland gevestigde belastingplichtigen die in België geen vaste inrichting, noch een aan-
sprakelijke vertegenwoordiger hebben, kunnen hun recht op aftrek bij wijze van teruggaaf uitoefenen 
(art. 76 § 2 WBTW, art. 9 § 2 KB nr. 4 en art. 7 KB nr. 31943)944

5702 

. Die vorm van recuperatie bestaat 
ook voor toevallige belastingplichtigen in de zin van artikel 8, § 1, 2 en 3 WBTW. 

De bijzonderheden inzake aftrek van voorbelasting zijn geregeld in KB nr. 3 van 10 december 1969. 

Hoofdstuk II 

{xe "Recht op aftrek – Ontstaan"}Ontstaan van het recht op aftrek 

Afdeling I. 
Tijdstip 

5703 
art. 2 KB nr. 3 
Het recht op aftrek ontstaat op het ogenblik waarop de btw opeisbaar wordt (art. 2 KB nr. 3). 
Het recht op aftrek wordt onmiddellijk uitgeoefend voor alle belasting die op de inkomende handelingen heeft gedrukt. Elke 
beperking van het recht op aftrek heeft gevolgen voor de hoogte van de belastingdruk en moet in alle lidstaten op dezelfde wijze 
worden toegepast. Afwijkingen zijn dus slechts toegestaan in de gevallen die uitdrukkelijk in de richtlijn zijn voorzien945

Eenieder die investeringshandelingen verricht die nauw verband houden met en noodzakelijk zijn voor de toekomstige exploita-
tie, is te beschouwen als een belastingplichtige

. 

946,947

Het recht op aftrek blijft verworven, zelfs wanneer de belastingplichtige wegens omstandigheden buiten zijn wil, deze goederen 
en diensten nooit heeft gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen, voor zover hij de intentie had – hetgeen door 
objectieve gegevens wordt gestaafd – om een aan de btw onderworpen economische activiteit op te starten, en voor zover het 
een oprechte intentie betrof, zelfs indien de activiteit nooit werd aangevangen. Deze intentie is niet langer bewezen zodra 
vaststaat dat de geplande activiteit op niets is uitgedraaid

. 

948. In voorkomend geval kan de levering van investeringsgoederen 
gedurende de herzieningsperiode aanleiding geven tot een herziening van de aftrek. De belastingadministratie kan in geval van 
fraude of misbruik, wanneer de betrokkene heeft voorgewend een bepaalde economische activiteit te willen verrichten, doch in 
werkelijkheid goederen ten aanzien waarvan aftrek mogelijk is, in zijn privévermogen heeft pogen op te nemen, met terugwer-
kende kracht terugbetaling van de afgetrokken bedragen vorderen, omdat deze aftrek op basis van valse verklaringen is ver-
leend949

                                                           
943Aanschr. nr. 30, 5 december 1975, nr. 6, 10 maart 1981, nr. 4, 24 februari 1988 en nr. 1, 9 maart 1998. 

. Een recht op aftrek kan slechts worden uitgeoefend indien de betrokkene belastingplichtige is en de goederen of 

 
944De buitenlandse belastingplichtige die in een andere lidstaat over een vaste inrichting beschikt, recupereert in die lidstaat de btw door 

middel van het recht op aftrek en niet via de teruggaafprocedure van de achtste richtlijn. Dit geldt ook voor de btw  die aan de belas-
tingplichtige werd aangerekend en waarbij de vaste inrichting niet is tussengekomen (HvJ 16 juli 2009, zaak C-244/08, Commissie / 
Italië, TFR 2009, afl. 369, 865). 

 
945HvJ 6 juli 1995, zaak C-62/93, BP Soupergaz, Jur.HvJ 1995, I-1883. 
 
946HvJ 14 februari 1985, zaak C-268/83, Rompelman, Jur.HvJ 1985, I-655 en BTW Rev. 1994, afl. 109, 735. Zie voor een toepassing: Rb. 

Leuven 2 januari 2009, Fisc.Koer. 2009, 398. 
 
947Ook de btw over de voorbereidende kosten bij de uitbreiding van een activiteit komt voor aftrek in aanmerking (Gent 10 november 2010, 

Fiscoloog 2010, afl. 1226, 14). 
 
948Gent 7 maart 2006, TFR 2006, afl. 309, 801. Zie ook Antwerpen 13 november 2007, RABG 2008, afl. 18, 1153. 
 
949HvJ 29 februari 1996, zaak C-110/94, Inzo, BTW Rev., afl. 122, 686; HvJ 15 januari 1998, zaak C-37/95, Ghent Coal Terminal, FJF, No. 98/39; 

HvJ 8 juni 2000, zaak C-400/98, Breitsohl, FJF, No. 2000/187, TFR 2001, afl. 198, 303, noot D. STAS, AFT 2000, afl. 11, 474, RW 



nr.   177 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

diensten waarvoor aanspraak op dat recht wordt gemaakt, door de belastingplichtige in een later stadium gebruikt zijn voor zijn 
eigen belaste handelingen en in een eerder stadium door een andere belastingplichtige zijn verricht950

In de praktijk wordt de aftrek slechts uitgeoefend in de btw-aangifte met betrekking tot het tijdvak 
waarin het recht op aftrek is ontstaan, of in een btw-aangifte ingediend binnen de drie kalenderjaren, 
volgend op het kalenderjaar waarin de af te trekken belasting opeisbaar is geworden (art. 4 KB nr. 3). 

. 

Afdeling II. 
{xe "Aftrek (btw)"}Voorwaarden om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen 

§ 1. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 

5704 
Voor de aftrek van de btw, geheven van de aan de belastingplichtige geleverde goederen en diensten, 
moet hij in het bezit zijn van het origineel van de factuur die hem werd uitgereikt. 
– De zesde richtlijn stelt de uitoefening van het recht op aftrek in principe afhankelijk van het bezit van het origineel van de 

factuur of van het document dat, volgens de door de betrokken lidstaat vastgestelde criteria kan worden geacht als zodanig 
dienst te doen951. Een pro forma-factuur is dan ook geen stuk op basis waarvan het recht op aftrek kan worden uitgeoe-
fend952

– Wanneer de originele factuur door toeval is verloren gegaan of vernietigd, dient aan de leverancier of de dienstverrichter 
een dubbel van de factuur te worden gevraagd. Deze kopie van de factuur moet in alle opzichten overeenstemmen met de 
originele factuur en moet aangevuld worden met de volgende vermeldingen: “Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant 
ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur – BTW-Aanschrijving 10/1974”. Op basis van dit 
document dat de vereiste vermeldingen bevat, kan dan de aftrek van de btw worden genoten. 

. 

– Indien een in een lidstaat gevestigde belastingplichtige zijn recht op teruggaaf van de btw kan bewijzen door overlegging 
van een duplicaat of kopie van de factuur (wanneer hij het origineel heeft ontvangen en vervolgens buiten zijn schuld is 
kwijtgeraakt), moet deze mogelijkheid ook worden geboden aan de niet in de lidstaat gevestigde belastingplichtigen, wan-
neer de transactie naar aanleiding waarvan om teruggaaf wordt verzocht, heeft plaatsgehad en er geen risico van verdere 
verzoeken om teruggaaf bestaat953

– Het recht op aftrek moet worden uitgeoefend voor de aanslagperiode waarin de goederen zijn geleverd of de diensten 
verricht en waarin de belastingplichtige in het bezit is van de factuur

. 

954

Ten aanzien van de btw, geheven van een handeling die wordt gelijkgesteld met een levering door 
artikel 12, § 1, 3° en 4° WBTW of met een dienst ingevolge toepassing van artikel 19, § 2, 1° of § 3 
WBTW, moet hij het in artikel 3 KB nr. 1 bedoelde stuk opmaken (zie randnr. 5813) en de btw opne-
men in zijn btw-aangifte. 

. 

Als de {xe "Medecontractant"}medecontractant van de leverancier of van de dienstverrichter ertoe 
gehouden is zelf de btw te voldoen (verlegging van heffing), moet hij de btw op de voorgeschreven 
wijze hebben voldaan. Voor de aftrek van deze btw is het volgens het Hof van Justitie echter niet 
vereist dat de medecontractant in dit geval voor de uitoefening van het recht op aftrek in het bezit is 
van een factuur met alle voorgeschreven vermeldingen955

                                                                                                                                                                     
2001-2002, afl. 6, 212; HvJ 21 maart 2000, zaken C-110/98 en C-147/98, Gabalfrisa, RW 2000-2001, 748; HvJ 3 maart 2005, zaak C-
32/03, I/S Fini H, Pb.C. 14 mei 2005, afl. 115, 2. 

. Indien de materiële voorwaarden voor het 

 
950HvJ 6 december 2012, zaak C-285/11, Bonik, TFR 2013, afl. 437, 230; HvJ 18 juli 2013, zaak C-124/12, Maritza, Pb.C. 7 september 2013, afl. 

260, 12. 
 
951HvJ 5 december 1996, zaak C-85/95, J. Reisdorf, BTW Rev., afl. 128, 457. 
 
952Vr. nr. 276 CLAES 2 februari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 059, 86-89. 
 
953HvJ 11 juni 1998, zaak C-361/96, Société Générale des Grandes Sources d’Eaux Minérales Françaises, Jur.HvJ 1998, I-3495. 
 
954HvJ 29 april 2004, zaak C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH, FJF, No. 2006/12. 
 
955HvJ 1 april 2004, zaak C-90/02, Gerhard Bockemühl, FJF, No. 2005/91. 
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{xe "Recht op aftrek – Voorwaarden"}recht op aftrek zijn vervuld, vereist het beginsel van fiscale 
neutraliteit dat de aftrek van de voorbelasting wordt toegestaan. Dit is ook zo wanneer de leverancier 
– uitreiker van de factuur – zich onregelmatig (nog) niet heeft geregistreerd voor btw-doeleinden956

5705 

.  

De facturen moeten reëel zijn en de btw moet wettelijk verschuldigd zijn. 
– Geantidateerde factuur957

– Fictieve facturen
. 

958

– De btw-administratie mag steunen op stukken uit het strafdossier en verklaringen van de belastingplichtige zelf om het 
fictieve karakter van de leveringen en de onjuistheid van de facturen te bewijzen en bijgevolg de aftrek van de btw te ver-
werpen

. 

959

– Facturen met btw in strijd met de verlegging van de heffing naar de medecontractant
. 

960

– Facturen met btw die niet verschuldigd is op grond van artikel 11 WBTW
. 

961

– Teneinde zijn recht op btw-aftrek te kunnen uitoefenen, dient de belastingplichtige ook de werkelijkheid van de handeling 
te kunnen bewijzen waarop de factuur betrekking heeft

. 

962

– Het recht op aftrek van voorbelasting is beperkt tot de btw die daadwerkelijk is verschuldigd
. 

963

– Inzake recht op aftrek en rechtsmisbruik
. 

964

 Het recht op aftrek kan niet ontzegd worden aan een belastingplichtige enkel en alleen op grond van de vaststelling dat er in 
een eerder of later stadium fraude of onregelmatigheden werden gepleegd, tenzij kan worden aangetoond dat de belasting-
plichtige wist of had moeten weten dat er sprake was van fraude of onregelmatigheden

. 

965

– Ten aanzien van het recht op aftrek en belastingplichtigen te goeder trouw betrokken in een btw-carrousel
. 

966. Een abnor-
maal lage aankoopprijs wijst niet automatisch op deelname aan btw-fraude967

5708 

. 

De facturen en stukken moeten conform de uitvoeringsbesluiten opgesteld zijn (regelmatig naar de 
vorm). 

                                                                                                                                                                     
 
956HvJ 22 december 2010, zaak C-438/09, Boguslaw Juliusz Dankowski, FJF, No. 2011/188. 
 
957Zie Antwerpen 26 maart 1985, FJF, No. 85/148, BTW Rev. 1986, afl. 70, 41. 
 
958Zie Gent 24 juni 1988, BTW Rev. 1989, afl. 84, 39; H. VANDEBERGH, “ Aftrek van ten onrechte gefactureerde BTW” , Fiskofoon 1990, 189-

191 en www.monKEY.be, Module Btw Vandewinckele, “ Vermelding van BTW op een factuur maakt deze opeisbaar in hoofde van 
degene die de factuur heeft uitgereikt” . 

 
959Gent 29 september 1997, FJF, No. 98/56. 
 
960HvJ 13 december 1989, zaak C-342/87, BTW Rev. 1991, afl. 93, 39, www.monKEY.be, Module Btw  Vandewinckele, “ Geen recht op aftrek 

voor "fictieve" handelingen” , Jur.HvJ 1989, 4227; Rb. Brussel 11 april 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 12, 421. 
 
961Luik 2 november 1989, BTW Rev. 1991, afl. 95, 234, FJF, No. 91/139; Rb. Luik 10 maart 1989, BTW Rev. 1991, afl. 95, 240; Luik 10 maart 

1990, FJF, No. 90/117. 
 
962Luik 2 juni 1998, FJF, No. 2000/175; Rb. Antwerpen 23 juni 2008, Acc. & Fisc. 2008, afl. 43. 
 
963HvJ 13 december 1989, zaak C-342/87, Genius Holding, BTW Rev. 1991, afl. 93, 39; Rb. Brussel 11 april 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 12, 421. 
 
964HvJ 21 februari 2006, zaak C-223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation, FJF, No. 2006/160; HvJ 21 februari 2006, 

zaak C-255/02, Halifax plc, FJF, No. 2006/161; HvJ 21 februari 2006, zaak C-419/02, BUPA Hospitals Ltd, FJF, No. 2006/162; D. 
STAS, “ Weldra een antimisbruikbepaling inzake BTW?” , TFR 2004, 463-467; V. SEPULCHRE, “ Les réalités économiques en TVA: 
peut-on subjectiver la TVA selon les intentions des parties?” , RGF 2004, afl. 2, 10-21. 

 
965HvJ 12 januari 2006, zaken C-355/03 en C-484/03, Optigen e.a., FJF, No. 2006/165; HvJ 6 juli 2006, zaken C-439/04 en C-440/04, Kittel en 

Recolta Recycling, FJF, No. 2007/250; HvJ 21 juni 2012, zaken C-80/11 en C-142/11, Mahageben en Peter David, TFR 2012, afl. 425, 
681; HvJ 6 december 2012, zaak C-285/11, Bonik, TFR 2013, afl. 437, 230; HvJ 6 september 2012, zaak C-324/11, Toth, TFR 2012, 
afl. 429, 901; HvJ 31 januari 2013, zaak C-643/11, LVK – 56, TFR 2013, afl. 437, 235. 

 
966Cass. 10 oktober 2000, FJF, No. 2003/237; Luik 13 juni 2003, FJF, No. 2004/21; Vr. nr. 272 VISEUR 20 februari 2004, Vr. & Antw. Kamer 

2003-2004, nr. 28, 13 april 2004, 4350, Fisc.Koer. 2004, 506-510; C. AMAND, “ Déduction de la TVA par un acheteur de bonne foi 
impliqué dans un carrousel TVA” , RGF 2004, afl. 3, 8-31. Zie ook: Rb. Nijvel 14 april 2008, FJF, No. 2009/140. 

 
967Cass. 25 februari 2013. 
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– De uitoefening van het recht op aftrek kan afhankelijk worden gesteld van het vermelden op de factuur van gegevens die 
vreemd zijn aan de aard, de essentie en het voorwerp van de factuur: geen onverenigbaarheid met het Europees fiscaal 
recht968

– De lidstaten mogen het recht op aftrek weigeren wanneer de facturen onvolledig zijn, ook al worden die facturen nadat de 
beslissing tot weigering van aftrek is genomen, vervolledigd via overlegging van gegevens waaruit blijkt dat de gefactu-
reerde handelingen werkelijk zijn verricht

. 

969

– De vermeldingen die nodig zijn om de inning van de btw en de controle daarvan door de belastingadministratie te verzeke-
ren, mogen niet zo talrijk of technisch zijn dat zij de uitoefening van het recht op aftrek onmogelijk of overdreven moeilijk 
maken

. 

970

– Volgens bepaalde rechtspraak komt de btw op facturen die onregelmatig zijn naar de vorm, toch voor aftrek in aanmerking 
wanneer er geen twijfel bestaat over de werkelijkheid van de gefactureerde handelingen

. 

971

– Het behoort de bodemrechter toe om te onderzoeken of de ontbrekende vermeldingen op de facturen noodzakelijk waren 
om de btw-administratie toe te laten, te besluiten dat het recht op aftrek niet mocht worden uitgeoefend

. 

972

– In verband met onjuiste en ontbrekende gegevens op de factuur
. 

973

– De verplichting om in het bezit te zijn van een conforme factuur laat de belastingplichtige niet toe om, teneinde zijn recht 
op aftrek alsnog te kunnen uitoefenen, ontbrekende wezenlijke vermeldingen aan te vullen op grond van andere documen-
ten

. 

974

– Het stuk dat door de ontvanger van bepaalde diensten of door de intracommunautaire verwerver bij het uitblijven van een 
factuur moet worden opgesteld, geeft enkel recht op btw-aftrek in hoofde van de intracommunautaire verwerver. De ont-
vanger van de dienst dient te wachten op een factuur van de dienstverrichter, wil hij zijn recht op btw-aftrek kunnen uitoe-
fenen

. 

975

– Facturen die enkel de vermelding ‘voor geleverde prestaties’ bevatten, kunnen regelmatige facturen zijn
. 

976

– Het hof van beroep kan het ontbreken van de vermelding van de datum van levering niet toedekken, door in te roepen dat 
uit een administratief onderzoek door de administratie is gebleken dat de leverancier het goed gebruikelijk leverde op het 
ogenblik dat hij de prijs incasseerde

. 

977

Het recht op aftrek kan worden uitgeoefend op basis van een factuur die per fax of in pdf-formaat 
werd verzonden, voor zover alle materiële en formele voorwaarden worden nageleefd

. 

978

Wanneer een door een leverancier uitgereikte factuur niet de verplichte vermeldingen bevat, moet 
volgens het Hof van Cassatie het recht op aftrek worden geweigerd. Zelfs wanneer de belastingplich-
tige aantoont dat hij aan zijn leveranciers de btw heeft betaald en dat hij hun identiteit heeft opgege-

. 

                                                           
968HvJ 14 juli 1988, gevoegde zaken 123 en 330/87, Jeunehomme, Fisc.Koer. 1988, 402, commentaar H. VANDEBERGH, BTW Rev. 1991, 

afl. 95, 187; P. SEUTIN, “ Bedenkingen bij de factuur en de uitoefening van het recht op aftrek” , AFT 1991, 311-315; H. 
VANDEBERGH, “ De factuur en de aftrek van BTW” , Fiskofoon 1991, 136-146. 

 
969HvJ 8 mei 2013, zaak C-271/12, Petroma, TFR 2013, afl. 445, 614. 
 
970HvJ 14 juli 1988, gevoegde zaken 123/87 en 330/87, Jeunehomme, Jur.HvJ 1988, I- 4517 en BTW Rev., afl. 91, 187; HvJ 18 juli 2013, zaak 

C-78/12, Evita-K Pb.C. 7 september 2013, afl. 260, 11. 
 
971Rb. Kortrijk 13 mei en 2 september 1991, Fisc.Koer. 1991, 469 en 545. 
 
972Gent 17 november 1997, FJF, No. 97/293. 
 
973Zie Cass. 4 december 1989, Fisc.Koer. 1990, 366; Cass. 7 juni 1996, FJF, No. 96/188; Cass. 19 september 1996, FJF, No. 96/245; Rb. 

Antwerpen 23 januari 1986, FJF, No. 86/206; Rb. Antwerpen 21 november 1986, FJF, No. 87/169; Rb. Antwerpen 21 november 
1986, FJF, No. 87/195; Gent 15 september 1986, FJF, No. 87/194; Luik 25 november 1987, FJF, No. 88/172; Rb. Charleroi 
20 september 1988, FJF, No. 89/65, BTW Rev. 1991, afl. 94, 103; Luik 7 april 1989, FJF, No. 90/116, BTW Rev. 1991, afl. 95, 228; 
Rb. Antwerpen 28 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 904, 11; Rb. Gent 13 maart 2003, Fisc.Koer. 2003, 511; Rb. Brussel 15 mei 
2003, Fiscoloog 2003, afl. 904, 11; Brussel 4 april 2003, FJF, No. 2003/295. 

 
974Cass. 13 oktober 2000, TFR 2001, afl. 200, 429, noot B. DEREZ. 
 
975Vr. nr. 834 NYSSENS 12 oktober 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-35, 1710. 
 
976Rb. Brugge 18 juni 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 16, 517. Contra: Rb. Brugge 18 november 2003, FJF, No. 2004/234. 
 
977Cass. 7 juni 1996, FJF, No. 96/188. 
 
978Vr. nr. 239 BROTCORNE 21 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 40, 3. 
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ven, zodat het gebrek aan verplichte vermeldingen de administratie niet heeft verhinderd te controle-
ren of de btw effectief werd betaald door de leveranciers979

5708,10 

. 

Het kan ernstig worden betwijfeld of deze rechtspraak nog onverkort staande kan houden, gelet op de 
rechtspraak van het Hof van Justitie die duidelijk uitgaat van een minder strikte toepassing van de 
formele voorwaarden.  

Vooreerst had het Hof in het verleden al gesteld dat wanneer de medecontractant de btw moet voldoen 
onder toepassing van verlegging van heffing, hij voor de uitoefening van het recht op aftrek niet in het 
bezit hoeft te zijn van een factuur die alle voorgeschreven vermeldingen bevat980. Dit is ook zo wan-
neer een belastingplichtige niet voldoet aan bepaalde formele vereisten, zoals de verplichte correctie 
van de originele facturen als gevolg van een retroactieve invoering van een verlegging van heffing981

In circulaire nr. AFZ 7/2007 heeft de btw-administratie voormeld principe van toepassing verklaard 
op alle gevallen van verlegging van heffing en zodoende een einde gesteld aan de traditioneel (té) 
formalistische houding ter zake

. 

982

I.v.m. facturen uitgereikt door zigeuners bij verkoop van tweedehandse auto’s, zie voetnoot

. 
983

Een belastingplichtige wordt verschillende keren gecontroleerd, zonder dat opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van 
facturen die onregelmatig zijn naar de vorm. De administratie verwerpt dan retroactief de aftrek, omdat de medecontractant de 
btw niet heeft afgedragen. De vordering van de administratie wordt afgewezen op grond van schending van het rechtszeker-
heidsbeginsel

. 

984

Voor gevallen waar geen verlegging van heffing van toepassing was, heeft het Hof gesteld dat het 
recht op aftrek niet kon worden geweigerd op grond van het feit dat de oorspronkelijke factuur een 
onjuiste datum van voltooiing van de dienst vermeldde en er geen doorlopende nummering was van 
de achteraf gecorrigeerde factuur en de creditnota waarbij de oorspronkelijke factuur is ingetrokken. 
Indien is voldaan aan de materiële voorwaarden voor aftrek en de betrokken instantie vóór de vaststel-
ling van haar beslissing van de belastingplichtige een gecorrigeerde factuur met de juiste datum van 
voltooiing van deze dienst heeft ontvangen, staat er niets in de weg van de aftrek van de voorbelas-
ting

. 

985. Het Hof erkende in een ander arrest wel dat het recht op aftrek tijdelijk kan worden beperkt 
voor de belastingplichtigen die een formaliteit voor de boeking van hun verkopen in de boekhouding 
niet zijn nagekomen, op voorwaarde dat de tijdelijke beperking voldoet aan het evenredigheidsbegin-
sel986

Het Hof van Justitie hecht een groot belang aan de concrete omstandigheden, met name de vraag of 
een eventuele correctie van een factuur al dan niet gebeurt na tussenkomst van de btw-autoriteiten. 

. 

                                                           
979Cass. 19 september 1996, FJF, No. 96/245. Contra: Rb. Brussel 15 mei 2003, noot L. AGACHE, “ BTW-aftrek: is vereiste van een BTW-

conforme factuur afhankelijk van de vestiging van de leverancier/dienstverrichter?” , TFR 2004, 579-590. 
 
980HvJ 1 april 2004, zaak C-90/02, Bockemühl, FJF, No. 2004/255, Fisc.Koer. 2004, afl. 11, 511. 
 
981HvJ 30 september 2010, zaak C-392/09, Uszodaépitön, Pb.C. 20 november 2010, afl. 317, 10, TFR 2010, afl. 389, 877. 
 
982Circ. nr. AFZ 7/2007 (AFZ/2004-0580-AFZ/2006-0444), 7 mei 2007. 
 
983Rb. Antwerpen 23 april 1986, FJF, No. 88/16, Fisc.Koer. 1987, 232; bevestigd door Antwerpen 29 november 1988, Fisc.Koer. 1989, 362; H. 

VANDEBERGH, BTW-vraagstukken, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 57. 
 
984Antwerpen 29 november 1988, bevestigd door Cass. 27 maart 1992, BTW Rev. 1995, afl. 115, 815; Antwerpen 18 januari 1994, FJF, No. 

94/126. 
 
985HvJ 15 juli 2010, zaak C-368/09, Pannon Gép Centrum, Pb.C. 11 september 2010, afl. 246, 11. 
 
986HvJ 29 juli 2010, zaak C-188/09, Profaktor Kulesza, Frankowski, Józwiak, Orlowski, Pb.C. 11 september 2010, afl. 246, 7. 
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Lidstaten kunnen het recht op aftrek verwerpen indien facturen onvolledig zijn en deze facturen pas na 
de beslissing tot weigering van de btw-aftrek werden vervolledigd987

5709 

. 

De facturen moeten op naam staan van de belastingplichtige aan wie de goederen en diensten worden 
geleverd. 
De administratie staat een feitelijke vennootschap niet toe de btw af te trekken die werd geheven op kosten (auto, telefoon, 
elektriciteit, enz.) die aan haar vennoten werden gefactureerd988. Dit standpunt werd enigszins afgezwakt t.a.v. handelingen die 
betrekking hebben op goederen en diensten die, gelet op hun aard, uitsluitend voor de werkzaamheid van de feitelijke vennoot-
schap gebruikt kunnen worden989

Een onderneming die voor eigen rekening goederen laat leveren aan een werknemer die ze uitsluitend gebruikt voor bedrijfs-
doeleinden en die zelf facturen ontvangt waarmee de btw over de geleverde goederen aan haar in rekening wordt gebracht, kan 
de in rekening gebrachte btw aftrekken

. 

990. De btw geheven op de kosten met betrekking tot een voertuig van een bestuurslid of 
een personeelslid van een belastingplichtige onderneming is daarentegen, in de regel, niet vatbaar voor aftrek991

In verband met de facturering aan ondernemingen in herstructurering, zie voetnoot

. 
992

Wanneer verschillende overheden gezamenlijk werken laten uitvoeren en zij één van hen aanduiden als vertegenwoordiger die 
alle facturen ontvangt van de aannemer, kunnen de andere overheden de btw op hun aandeel in aftrek brengen, mits een gede-
tailleerde afrekening wordt opgemaakt door de vertegenwoordigende overheid

. 

993

Wanneer twee echtgenoten een investeringsgoed aanschaffen, heeft de echtgenoot mede-eigenaar die een gedeelte daarvan 
uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt, recht op aftrek van de volledige belasting die drukte op het gedeelte van het goed 
dat hij voor zijn bedrijf gebruikt, voor zover het in aftrek gebrachte bedrag niet hoger is dan het aandeel van de belastingplichti-
ge in de mede-eigendom van het goed. Voor dit recht op aftrek volstaat een factuur die aan de echtgenoten, die de gemeenschap 
uitmaken, zonder onderscheid is gericht. Een uitsplitsing is niet vereist

. 

994

§ 2. {XE "INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING (RECHT OP AFTREK)"}INTRACOMMUNAUTAIRE 
VERWERVINGEN 

. 

5710 
Ten aanzien van de btw die werd geheven op intracommunautaire verwervingen moet de belasting-
plichtige in het bezit zijn van een factuur en, bij ontstentenis daarvan, van het stuk bedoeld in arti-
kel 9, § 1 KB nr. 1 (zie randnr. 5815) én moet hij de btw opnemen in de aangifte m.b.t. het tijdvak 
waarin ze opeisbaar wordt. 

                                                           
987HvJ 8 mei 2013, zaak C-271/12, Petroma, TFR 2013, afl. 445, 614. 
 
988Vr. nr. 137 VERBIST 30 augustus 1972, Vr. & Antw. Senaat 1971-1972, nr. 28, 1248; Vr. nr. 65 VERBIST 22 februari 1977, Vr. & Antw. 

Senaat 1976-1977, nr. 23, 783, BTW Rev. 1977, afl. 31, 454. Zie ook Vr. nr. 291 WILLEMS 5 juli 1981, Vr. & Antw. Kamer 1980-
1981, 3979, BTW Rev. 1981, afl. 51, 646. Het standpunt van de adminis-tratie werd o.m. bijgetreden door Gent 30 januari 1986, 
BTW Rev. 1987, afl. 77, 220; FJF, No. 88/222 en door Gent 21 december 1993, Fisc.Koer. 1994, 257; Rb. Leuven 6 oktober 2000, 
Fiscoloog 2000, afl. 773, 12. 

 
989Besliss. nr. ET 56.038, besproken door J. MARCKX, Fisc.Koer. 1987, 401. 
 
990HvJ 8 maart 1988, zaak 165/86, Intiem, Jur.HvJ 1988, I-1471; Rb. Antwerpen 19 april 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 38, 15. 
 
991Vr. nr. 1048 HATRY 14 juli 1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-77, 4043. 
 
992Vr. nr. 1210 FOURNAUX 28 januari 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 129, 17798, Fisc.Koer. 1998, 356. 
 
993Vr. nr. 819 BELLOT 29 oktober 2001, Vr. & Antw. Kamer 2001-2002, nr. 115, 19 maart 2002, 13979. 
 
994HvJ 21 april 2005, zaak C-25/03, H.E., FJF, No. 2005/286; Besliss. ET 17.998, 14 april 1976, BTW Rev., afl. 26, 221. 
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Ten aanzien van de btw, geheven op een handeling die is gelijkgesteld met een intracommunautaire 
verwerving, moet hij in het bezit zijn van het in artikel 5, § 2 KB nr. 1 bedoelde stuk en moet hij de 
btw opnemen in de aangifte m.b.t. het tijdvak waarin ze opeisbaar wordt. 

§ 3. {XE "INVOER (RECHT OP AFTREK)"}INVOER 

5711 
Een invoerdocument dat de belastingplichtige aanduidt als bestemmeling en de betaling van de belas-
ting vaststelt, is noodzakelijk. Wanneer de invoerder de btw voldoet middels verlegging van heffing, 
kan de invoer-btw slechts in aftrek worden gebracht indien zij wordt aangegeven (rooster 57). 

Hoofdstuk III 

{xe "Recht op aftrek – Omvang"}Omvang van het recht op {xe 
"Aftrek (btw)"}aftrek 

Afdeling I. 
Vermoedelijke bestemming van de ontvangen goederen en diensten 

§ 1. VOOR DE BEHOEFTEN VAN EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT DIE BELAST IS OF RECHT OP AFTREK 
VERLEENT 

5712 
Het btw-stelsel beoogt de onmiddellijke aftrek van de voorbelasting, geheven op alle aan een belas-
tingplichtige geleverde goederen en verstrekte diensten, van de door hem ingevoerde goederen en op 
de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, ingeval en voor zover hij die 
goederen en diensten zal gebruiken voor het verrichten van één of meer van de nagenoemde handelin-
gen, vermeld in artikel 45, § 1, 1° tot 3° WBTW 995

– belaste handelingen; 
: 

– handelingen vrijgesteld van de btw krachtens de artikelen 39 tot 42 WBTW; 
– handelingen in het buitenland, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan indien zij in het binnenland 

zouden plaatsvinden996

Het recht op aftrek strekt zich niet uit tot de belasting die uitsluitend is verschuldigd op grond van de vermelding ervan op de 
factuur

. 

997

Wanneer een belastingplichtige diensten verricht voor een andere belastingplichtige, die deze diensten voor een vrijgestelde 
handeling gebruikt, dan heeft deze laatste volgens het Hof van Justitie geen recht op aftrek van voorbelasting, ook niet wanneer 

. 

                                                           
995HvJ 6 oktober 2009, zaak C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten, FJF, No. 2010/67; Cass. 8 april 2011, FJF, No. 2012/27. 
 
996Zie voor een toepassing inzake telecommunicatiediensten die door een Italiaanse onderneming aan een Ierse onderneming werden ver-

leend: HvJ 2 juli 2009, zaak C-377/08, EGN BV – Filiale Italiana, Pb.C. 29 augustus 2009, afl. 205, 10. 
 
997HvJ 13 december 1989, zaak C-342/87, Genius Holding, Jur.HvJ 1989, l-4227, BTW Rev. 1991, 39; Rb. Brussel 11 april 2002, Act.fisc. 2003, 

afl. 11, 6-8, Fisc.Koer. 2002, afl. 12, 421. 
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het doel van de vrijgestelde handeling uiteindelijk is gelegen in het verrichten van een belaste handeling998. Dit is anders wan-
neer de gemaakte uitgaven kwalificeren als algemene kosten999

Daarentegen, indien de kosten m.b.t. de verworven goederen of diensten deel uitmaken van de algemene kosten van een belas-
tingplichtige en als zodanig bestanddelen van de prijs van haar producten zijn, dan is er rechtstreekse samenhang met de gehele 
bedrijfsactiviteit van de belastingplichtige en is er recht op aftrek, voor zover alle handelingen van de belastingplichtige in het 
kader van haar bedrijfsactiviteit, belaste handelingen zijn

. 

1000

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de btw die een paardenhandelaar betaalt in het kader van de deelname aan paarden-
sportwedstrijden – een van btw vrijgestelde activiteit – aftrekbaar is, daar de deelname aan de wedstrijden een positieve invloed 
heeft op de verkoopwaarde van de paarden en de activiteit van paardenhandel en dekstation bijgevolg bevordert

 (zie randnr. 5715). 

1001

De btw die verschuldigd is over de commissielonen, gefactureerd door een zakenkantoor voor de tussenkomst bij een eenmalige 
vrijgestelde verkoop van een onroerend goed, is niet aftrekbaar. Het feit dat de opbrengsten van deze verkoop buiten beschou-
wing mogen worden gelaten voor de berekening van het algemeen verhoudingsgetal, doet niets af aan de basisregel van arti-
kel 45 WBTW

. 

1002

Een handeling die binnen een lidstaat van btw is vrijgesteld krachtens artikel 13, A, lid 1, sub e zesde richtlijn, geeft, ongeacht 
de in de lidstaat van bestemming toepasselijke btw-regeling, daarentegen geen recht op aftrek van voorbelasting krachtens 
artikel 17, lid 3, sub b van deze richtlijn, ook al gaat het om een intracommunautaire handeling

. 

1003

5713 

. 

Handelingen die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen, geven geen recht op aftrek van de 
btw die rust op de kosten die betrekking hebben op deze handelingen1004. Voor wat betreft handelin-
gen die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen, kan men zich niet beroepen op het correctie-
systeem van de fictieve belastbare diensten (cf. art. 19 WBTW) om de btw toch nog onmiddellijk en 
integraal in aftrek te brengen1005

art. 1 KB nr. 3 

. Er is in dat geval immers nooit een recht op aftrek ontstaan. 

Het recht op aftrek is dus afhankelijk van de {xe "Bestemming van het goed (btw)"}bestemming die 
de belastingplichtige aan de ingekomen goederen en diensten geeft1006

Het gegeven dat een investeringsgoed niet onmiddellijk op het ogenblik van de aanschaf als bedrijfs-
middel wordt gebruikt, verhindert de uitoefening van de btw-aftrek niet

 (art. 1 KB nr. 3). Op het mo-
ment dat hij zijn recht op aftrek uitoefent, moet hij zelf uitmaken of die goederen en diensten al dan 
niet bestemd zijn om er één of meer van de in artikel 45, § 1, 1° tot 3° WBTW genoemde handelingen 
mee te stellen. 

1007

                                                           
998HvJ 6 april 1996, zaak C-9/94, BLP Group, Jur.HvJ 1996, I-983, BTW Rev. 1996, afl. 119, 188. 

. Dat de investeringsgoede-

 
999HvJ 29 oktober 2009, zaak C-29/08, AB SKF, AFT 2010, afl. 8-9, 71. 
 
1000HvJ 8 juni 2000, zaak C-98/98, Midland Bank, AFT 2000, afl. 11, 474-477, FJF, No. 2000/189, RGF 2000, afl. 11, 350-353, noot S. HENRION; 

V. SEPULCHRE, “ Ouverture du droit à déduction de la T.V.A. en amont et assujettissement mixte dans la jurisprudence européenne: 
évolution ou révolution en 2000 et en 2001?” , RGF 2001, afl. 8, 254-281 (deel I) en afl. 10, 293-313 (deel II); HvJ 22 februari 2001, 
zaak C-408/98, Abbey National, AFT 2001, 248, FJF, No. 2001/66; HvJ 27 september 2001, zaak C-16/00, Cibo Participations SA, 
TFR, afl. 212, 1148, noot D. STAS, FJF, No. 2001/250; HvJ 26 mei 2005, zaak C-465/03, Kretztechnik AG, FJF, No. 2006/10; B. 
THIRION, “ Droit à déduction de la TVA le concept du lien direct et immédiat: un principe à géométrie variable?” , RGF 2004, afl. 12, 
22-28. 

 
1001Cass. 13 oktober 2000, Fiscoloog 2000, afl. 776, 1-2. 
 
1002Cass. 27 november 1997, Fisc.Koer. 1998, 240. 
 
1003HvJ 7 december 2006, zaak C-240/05, Eurodental, FJF, No. 2008/129. 
 
1004HvJ 13 maart 2008, zaak C-437/06, Securenta, Pb.C. 9 mei 2008, afl. 116, 7. 
 
1005HvJ 12 februari 2009, zaak C-515/07, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Pb.C. 4 april 2009, afl. 82, 6. 
 
1006HvJ 23 april 2009, zaak C-460/07, Sandra Puffer, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 190. 
 
1007HvJ 22 maart 2012, zaak C-153/11, Klub OOD, JDE 2012, afl. 189, 171. 
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ren en/of aanpassingswerken eerst tijdelijk voor private doeleinden worden gebruikt, doet het recht op 
aftrek evenmin vervallen1008

Wanneer een gebouw is opgericht dat blijkens het bouwplan volledig voor bedrijfsdoeleinden bestemd was, maar achteraf blijkt 
dat de tweede verdieping die volgens het bouwplan ingedeeld zou zijn in drie toonzalen, in feite ingericht werd als woning, is 
de btw die betrekking heeft op die verdieping ten onrechte in aftrek gebracht

. 

1009

De btw op kosten die de apotheker heeft gemaakt voor de inrichting van een extra woongelegenheid in het gebouw waar hij zijn 
officina exploiteert, is aftrekbaar omdat uit de feiten bleek dat de extra woongelegenheid enkel dienstig is voor de exploitatie 
van zijn officina, zijnde een manier om aan de verplichting om wachtdiensten te vervullen te voldoen. Dergelijke kosten kunnen 
niet worden beschouwd als ‘kosten van onthaal’ in de zin van artikel 45, § 3, 4° WBTW

. 

1010

Indien een ‘beroepsverkoper’ gebouwen aankoopt met het oog op de verkoop van deze gebouwen onder toepassing van de btw, 
geniet deze recht op btw-aftrek ongeacht het feit dat de gebouwen tot aan de eigenlijke verkoop vrij van btw worden ver-
huurd

. 

1011

Wanneer in een gebouw een woongedeelte is ondergebracht, moet worden uitgemaakt of ook dit gedeelte van het gebouw 
bestemd is of wordt gebruikt voor de verkoop van de producten van de onderneming van de belastingplichtige. De vereiste 
bestemming en het gebruik moet door objectieve gegevens verantwoord zijn

. 

1012. Een dergelijk objectief criterium om vast te 
stellen in welke mate de btw aftrekbaar is over de verwerving van een onroerend goed dat voor private en professionele doel-
einden wordt gebruikt, kan bestaan in de huurwaarde, zoals vastgesteld door een vastgoedexpert, van het private respectievelijk 
het professionele gedeelte. Deze economische waardebepaling, in plaats van de uitsplitsing te maken op basis van de oppervlak-
te, is zelfs te verkiezen omdat het normaliter de werkelijkheid beter benadert1013

De btw betaald voor de aankoop van een zweefvliegtuig en een caravan is niet aftrekbaar, voor zover er geen aanwijsbare band 
bestaat tussen beide aankopen en het gezegd gebruik voor publiciteit

. 

1014

Onder de gegevens die de fiscale autoriteiten dienen te onderzoeken om na te gaan of een belastingplichtige goederen heeft 
verworven voor zijn economische activiteit, bevindt zich de aard van de betrokken goederen. Als de zaak naar haar aard zowel 
voor economische doeleinden als voor privédoeleinden kan worden gebruikt, moeten alle exploitatie-omstandigheden worden 
onderzocht, teneinde uit te maken of zij werkelijk wordt gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. De vergelijking 
tussen enerzijds, de voorwaarden waarin de belanghebbende het goed exploiteert en anderzijds, de voorwaarden waarin de over-
eenstemmende economische activiteit gewoonlijk wordt uitgeoefend, is één van de methoden die kan worden gebruikt om te 
bevestigen dat de betrokken activiteit wordt verricht om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Ook met de belangrijkheid van 
het cliënteel en het bedrag van de opbrengsten kan – naast andere elementen – rekening worden gehouden bij het onderzoek

. 

1015

Om te bepalen of de btw, geheven op saneringswerken van vervuilde terreinen, aftrekbaar is, moet eerst worden onderzocht of 
er een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang is tussen de sanerings- en reinigingswerken en een bijzondere handeling die in 
een later stadium wordt verricht na deze werken. Indien dit het geval is, is de belasting geheven van deze werken slechts aftrek-
baar in de mate dat deze handeling in een later stadium met de btw wordt belast. Indien de gesaneerde en gereinigde terreinen 
het voorwerp uitmaken van een levering die is vrijgesteld van de btw door artikel 44, § 3, 1°, a) WBTW, is de belasting gehe-
ven van deze saneringswerken niet aftrekbaar. Bij gebrek aan een dergelijke rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met een 
bijzondere handeling in een later stadium en indien de gesaneerde en gereinigde terreinen verder worden gebruikt voor de 
behoeften van de economische activiteit van de belastingplichtige, wordt aangenomen dat deze werken toch een rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang vertonen met de bedrijfsactiviteit van de belastingplichtige en dat de belasting geheven van deze 
werken, aftrekbaar is volgens de regels die van toepassing zijn op de algemene kosten van deze belastingplichtige. Dit is in 
principe eveneens het geval wanneer de gesaneerde terreinen in het economisch patrimonium van de belastingplichtige blijven, 
in afwachting van een nieuwe aanwending of gebruik dat nog niet is bepaald op het ogenblik van deze werken. Indien in dit 
laatste geval echter de gesaneerde of gereinigde terreinen definitief het voorwerp uitmaken van een vrijgestelde levering, werd 

. 

                                                           
1008HvJ 19 juli 2012, zaak C-334/10, X, Pb.C. 29 september 2012, afl. 295, 3. 
 
1009Gent 7 september 1994, RW 1994-1995, afl. 38, 1296. 
 
1010Gent 20 mei 2008, Fisc.Koer. 2008, 621. 
 
1011Rb. Brussel 8 februari 2002, TFR 2003, afl. 285, noot F. LIBERT. 
 
1012Rb. Brussel 17 oktober 1996, FJF, No. 97/28. 
 
1013Gent 19 januari 2010, Fisc.Koer. 2010, 389. 
 
1014Brussel 21 juni 2001, BTW-percentages, afl. 372, 6. 
 
1015HvJ 26 september 1996, zaak C-230/94, R. Enkler, BTW Rev. 1997, 307. 
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de van die saneringswerken geheven btw ten onrechte in aftrek gebracht, zodat die belasting dan ook moet terugbetaald wor-
den1016

De btw op de commissielonen en de andere kosten die met het oog op de verkoop van appartementen door een beroepsoprichter 
worden gemaakt, hebben gedeeltelijk betrekking op de verkoop van de bijhorende grond. Aangezien de verkoop van grond niet 
aan btw is onderworpen, kan de btw op de commissielonen niet volledig in aftrek worden gebracht

. 

1017. De rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge is het daar niet mee eens. Met verwijzing naar het arrest Breitsohl1018 is zij van oordeel dat de vrijstelling van 
btw voor de levering van het terrein, dat onlosmakelijk met het gebouw is verbonden en er ook samen mee wordt verkocht, 
strijdig is met de btw-richtlijn. Dit principe aangaande de btw-heffing voor gebouwen en het erbij behorende terrein, geldt 
evenzeer voor de aftrek van de btw. Om die reden is de btw met betrekking tot kosten inzake commissie en publiciteit, die 
verband houden met zowel de verkoop van de grond als met de constructiewaarde van de gebouwen, volledig aftrekbaar. De 
geciteerde uitspraak werd door het hof van beroep van Gent bevestigd1019. Dit arrest werd vervolgens echter door het Hof van 
Cassatie verbroken. Dit laatste Hof oordeelt dat het recht op aftrek van btw verhoudingsgewijs moet worden beperkt, zijnde in 
de mate dat de aankoop van de grond niet met toepassing van btw heeft plaatsgevonden1020. Sinds 1 januari 20111021

5714 

 is de 
aankoop van grond aan btw onderworpen wanneer dit bijhorend is bij een nieuw gebouw dat met toepassing van de btw wordt 
overgedragen. Als de grond met btw werd aangekocht, is de btw op de ermee verbonden kosten wel aftrekbaar. 

{xe "Aftrek (btw)"}Uit artikel 45, § 1 WBTW volgt dat de belastingplichtige zelf het bewijs moet 
leveren dat het recht op aftrek bestaat, d.w.z. dat de door hem ontvangen leveringen en diensten ge-
bruikt werden voor het verrichten van handelingen die recht op aftrek verlenen1022

art. 46 en 48 § 1 WBTW 
. 

Als een belastingplichtige bij voorbaat zeker is dat bepaalde goederen en diensten gebruikt zullen 
worden voor andere handelingen dan deze genoemd in artikel 45, § 1 WBTW, mag hij geen aftrek 
uitoefenen1023

5715 

. Indien een btw-bedrag gedeeltelijk voor aftrek in aanmerking komt (gemengd gebruik 
voor privédoeleinden of voor andere doeleinden dan die van de economische activiteit), moet het 
aftrekbaar bedrag voorlopig worden vastgesteld (art. 48 § 1 WBTW). De gedeeltelijke aftrek in geval 
van {xe "Gemengde belastingplicht (btw)"}gemengde belastingplicht (art. 46 WBTW) {xe "Recht op 
aftrek – Gemengde belastingplicht"}wordt in randnr. 5732 e.v. behandeld. 

Het is van geen belang dat sommige bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten slechts onrechtstreeks bijdragen 
tot het verrichten van de in artikel 45, § 1 WBTW genoemde handelingen. Aldus kan aftrek worden 
uitgeoefend van de btw geheven van bedrijfsmiddelen en algemene onkosten, tenzij er een wettelijke 
beperking of uitsluiting van de aftrek is. 
De btw geheven op verhuiskosten van buitenlandse kaderleden is aftrekbaar volgens de normale regels, voor zover de werkge-
ver de verhuiskosten draagt in het kader van de uitoefening van zijn economische activiteit als belastingplichtige met recht op 
aftrek1024

Deze regeling is van strikte aard. De aftrek van de btw in verband met alle andere kosten vermeld in de Com.IB is uitgesloten 
(bv. tussenkomst door een immobiliënkantoor bij het zoeken naar huisvesting, het inrichten van de woning, ...)

. 

1025

                                                           
1016Besliss. nr. ET 111.708, 3 oktober 2006; Vr. nr. 1346 WATHELET 27 juni 2006, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 133, 26245. 

. 

 
1017Rb. Gent 22 september 2008, Fisc.Koer. 2008, 689, noot L. KELL.  
 
1018HvJ 8 juni 2000, zaak C-400/98, Breitsohl, FJF, No. 2000/187. 
 
1019Rb. Brugge 4 februari 2009, Acc. & Fisc. 2009, afl. 10, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. BR1 09/1628; Gent 9 maart 2010, 

www.monKEY.be, Rechtspraak , nr. G 10/326, FJF, No. 2011/207. 
 
1020Cass. 20 oktober 2011, F.10.0088.N., besproken in B. BUELENS, ” Cassatie pleit voor consequente toepassing Breitsohl-doctrine” , Fisc.Act. 

2011, afl. 41, 1-4. 
 
1021Art. 142 programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009, ed. 1. 
 
1022www.monKEY.be, Module Btw Vandewinckele, “ Toepassing van het bestemmingsprincipe” . 
 
1023Vr. nr. 123 CLAES 29 april 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 017, 2921-2923; Antwerpen 1 april 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1134, 11. 
 
1024Vr. nr. 1327 MICHEL 20 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 143, 19679. 
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Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat de uitoefening van de btw-aftrek op kosten m.b.t. ter beschikking gestelde perso-
neelsleden niet kan worden beperkt indien er een rechtstreeks en onmiddellijk verband is met de uitgeoefende economische 
activiteiten1026

Een belastingplichtige die een pensioenfonds heeft laten oprichten voor zijn werknemers, kan de btw op kosten voor het beheer 
van dit pensioenfonds in aftrek brengen

. 

1027

De uitgaven die een overlatende onderneming oploopt in het kader van de btw-neutrale overdracht van (een gedeelte van) een 
algemeenheid van goederen, kwalificeren als algemene kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de gehele economische 
activiteit van de overlater vóór de overdracht. Afhankelijk van de btw-toestand van de overlatende onderneming vóór de over-
dracht, zal de btw over deze uitgaven volledig, dan wel gedeeltelijk aftrekbaar zijn

. 

1028. In dezelfde zin is er recht op aftrek in 
hoofde van een personenvennootschap die alleen is opgericht om een kapitaalvennootschap op te richten en haar enige hande-
ling in een later stadium bestaat in de overdracht van de algemeenheid van goederen1029

De rechtspraak aanvaardt dat er recht op aftrek is van de btw op kosten i.v.m. de {xe "Stopzetting activiteit"}stopzetting van een 
activiteit, zelfs wanneer geen enkele uitgaande handeling in het kader van deze activiteit meer wordt verricht

. 

1030. Het Hof van 
Justitie heeft dit bevestigd: een persoon die een commerciële activiteit heeft gestaakt, maar die voor de voor deze activiteit 
gebruikte ruimte huur en bijkomende kosten blijft betalen omdat de huurovereenkomst niet opzegbaar is, wordt beschouwd als 
een belastingplichtige en heeft recht op aftrek van de btw over de aldus betaalde bedragen, voor zover er een rechtstreekse en 
onmiddellijke samenhang bestaat met de commerciële activiteit en voor zover vaststaat dat er geen sprake is van een voornemen 
tot fraude of misbruik1031

De uitgaven van een {xe "Holding"}holding voor de verschillende door hem gebruikte diensten bij de verwerving van een 
deelneming in een dochteronderneming, maken deel uit van zijn algemene kosten. Voor deze uitgaven kan het recht op btw-
aftrek uitgeoefend worden

. 

1032. Maar wanneer een belastingplichtige zowel economische – belaste of vrijgestelde – activiteiten 
verricht als niet-economische activiteiten die buiten de werkingssfeer vallen van de Btw-richtlijn, is de btw over de kosten 
verbonden aan de uitgifte van aandelen en stille deelnemingen slechts aftrekbaar, voor zover deze kosten kunnen worden toege-
rekend aan de economische activiteit van de belastingplichtige1033

De btw die door een onderneming is betaald op uitgaven van advies en audit, naar aanleiding van de uitgifte van aandelen en 
obligaties of met het oog op het aangaan van een lening, is aftrekbaar voor zover de verzamelde fondsen of de geleende som-
men worden aangewend voor de voortzetting of de uitbreiding van een economische activiteit die recht op aftrek van btw 
verleent

.  

1034. Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat kosten in het kader van de uitgifte van aandelen, algemene kosten zijn 
waarbij er recht op aftrek is van de btw, voor zover alle handelingen van de belastingplichtige in het kader van zijn bedrijfsacti-
viteit, belaste handelingen zijn1035. Nochtans heeft het Hof van Justitie ook al in andere zin beslist. In een concrete zaak oor-
deelde het Hof dat niet is aangetoond dat adviesdiensten die de belastingplichtige afneemt met het oog op de vaststelling van het 
bedrag van een schuldvordering die deel uitmaakt van het vermogen van zijn onderneming en betrekking heeft op een aande-
lenverkoop van vóór het tijdstip waarop hij btw-plichtig is geworden, een rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de 
economische activiteit. De belastingplichtige toont niet aan dat deze adviesdiensten uitsluitend in de door hem verrichte econo-
mische activiteit hun oorzaak vinden. Om deze reden beslist het Hof dat er geen recht op aftrek ontstaat van de op de advies-
diensten betaalde btw 1036. Over het recht op aftrek van btw bij de verkoop van aandelen, zie voetnoot1037

                                                                                                                                                                     
1025Besliss. nr. ET 102.730, 13 december 2002; Vr. nr. 1327 MICHEL 20 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 143, 19679; T. 

LAMPARELLI, “ Déduction TVA des frais exposés à la décharge de cadres étrangers” , RGF 2003, afl. 10, 8. 

. 

 
1026HvJ 18 juli 2013, zaak C-124/12, Maritza, Pb.C. 7 september 2013, afl. 260, 12. 
 
1027HvJ 18 juli 2013, zaak C-26/12, PPG Holdings bv, Pb.C. 7 september 2013, afl. 260, 10. 
 
1028HvJ 22 februari 2001, zaak C-408/98, Abbey National PLC, AFT 2001, afl. 5, 248, noot D. STAS, RGF 2001, afl. 8, 282, noot E. RIVERA; 

Besliss. nr. ET 111.708, 3 oktober 2006. 
 
1029HvJ 29 april 2004, zaak C-137/02, Faxworld Vorgründungsgesellschaft, FJF, No. 2005/90; Antwerpen 23 april 2013. 
 
1030Rb. Namen 4 februari 2004; Rb. Brussel 20 februari 2004, I. MASSIN, “ BTW op kosten in het kader van einde activiteit aftrekbaar” , Fisco-

loog 2004, afl. 937, 7-8. Contra: Rb. Leuven 3 juni 2005, Fiscoloog 2005, afl. 988, 4-15. 
 
1031HvJ 3 maart 2005, zaak C-32/03, I/S Fini H, TFR 2005, afl. 287, 780. 
 
1032HvJ 27 september 2001, zaak C-16/00, Cibo Participations SA, TFR 2010, afl. 212, 1148, noot D. STAS, FJF, No. 2001/250. 
 
1033HvJ 13 maart 2008, zaak C-437/06, Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, TFR 2008, afl. 341, 505; HvJ 

6 september 2012, zaak C-496/11, Portugal Telecom, TFR 2013, afl. 429, 903. 
 
1034Vr. nr. 651 DE CLIPPELE 15 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-25, 31 oktober 2000, 1176. 
 
1035HvJ 26 mei 2005, zaak C-465/03, Kretztechnik AG, FJF, No. 2006/10. Zie ook Rb. Gent 24 oktober 2002, Fiscoloog 2002, afl. 868, 3. 
 
1036HvJ 8 februari 2007, zaak C-435/05, Investrand BV, AFT 2007, afl. 6-7, 78. 
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Er is recht op aftrek van de btw op goederen en diensten die verband houden met het gratis vervoer van en naar de luchthaven 
door een touroperator, aangezien deze goederen en diensten bestemd zijn voor de economische activiteit van de touroperator, 
m.n. de verkoop van georganiseerde reizen1038

Een maatschappij die belast is met de uitbating van een waterweg, kan de btw op de kosten inzake de aanleg van een brug over 
deze waterweg in aftrek brengen indien het verband met de belastbare activiteit voldoende wordt aangetoond, zelfs indien de 
bruggen op bijkomende wijze dienstig zijn voor het wegverkeer

. 

1039

Het toestaan aan btw-plichtigen van het recht op aftrek van btw m.b.t. bepaalde leveringen van motorbrandstof aan niet-
belastingplichtigen, is in strijd met de bepalingen van de zesde richtlijn

. 

1040

De btw op kosten inzake de persoonlijke beveiliging van bedreigde zaakvoerders is niet aftrekbaar omdat er geen sprake is van 
een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de opgelopen kosten en de belastbare activiteit van de belastingplichtige onder-
neming

. 

1041. Hetzelfde geldt voor brw op kosten van advocaten ten gevolge van een strafprocedure tegen de bestuurder van een 
vennootschap1042

Een bouwpromotor is gerechtigd om de btw over de infrastructuurwerken, die als voorwaarde voor het verkrijgen van de ste-
denbouwkundige vergunning aan de promotor werd opgelegd en kosteloos diende te worden overgedragen, in aftrek te brengen. 
Voor deze kosten kan er immers van worden uitgegaan dat zij opgenomen zijn bij de prijsbepaling en dat er dus een recht-
streeks en onmiddellijk verband is met de economische activiteit van de belastingplichtige

. 

1043

Het hof van beroep van Brussel heeft beslist dat het rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de 
betwiste investeringsuitgave en de economische activiteit van de btw-plichtige, in concreto moet wor-
den beoordeeld en de administratie in geen geval het recht heeft om zich uit te spreken over de oppor-
tuniteit of de omvang van de uitgave. Aldus aanvaardde het hof de aftrek van de btw op de aankoop 
van een stereo-installatie door een aan de btw onderworpen kunstschilder en uitbater van gastenka-
mers

. 

1044

5716 
art. 48 WBTW 

. 

Aangezien het in de praktijk niet altijd duidelijk is wat de werkelijke bestemming van aangekochte 
goederen en diensten zal zijn, wordt met de vermoedelijke bestemming ervan genoegen genomen. 
Wanneer een belastingplichtige niet met zekerheid de bestemming die aan de goederen zal worden 
gegeven, kan voorzien, moet de aftrek van de belasting worden aanvaard1045

 

. Wanneer naderhand 
komt vast te staan dat de werkelijke bestemming een andere dan de vermoedelijke bestemming is, 
moet of kan de gedane aftrek worden rechtgezet door een herziening (art. 48 WBTW). In sommige 
gevallen gebeurt die rechtzetting echter onrechtstreeks, door intern een o{xe "Onttrekking (btw)"}nt-
trekking of i{xe "Ingebruikneming (btw)"}ngebruikneming te belasten. In zo’n geval moet geen her-
ziening worden gedaan. 

                                                                                                                                                                     
1037HvJ 29 april 2004, zaak C-77/01, EDM, FJF, No. 2005/92; Hoge Raad der Nederlanden 9 juli 2004, TFR 2005, 180-181; Rb. Leuven 26 maart 

2004, Fisc.Koer. 2004, 435-439; C. AMAND en F. DE RICK, “Is de BTW op kosten gerelateerd aan de verkoop van aandelen aftrek-
baar?”, TFR 2005, 155-160; HvJ 29 oktober 2009, zaak C-29/08, AB SKF, AFT 2010, afl. 8-9, 71, Pb.C. 19 december 2009, afl. 312, 
3. 

 
1038Rb. Antwerpen 10 oktober 2003, TFR 2004, 269-273, noot F. VANBIERVLIET. 
 
1039Besliss. nr. ET 81.726 – ET 99.372, 9 augustus 2001. 
 
1040HvJ 10 maart 2005, zaak C-33/03, Commissie/Verenigd Koninkrijk, FJF, No. 2005/285. 
 
1041Antwerpen 30 januari 2008, Btw-brief 2009, afl. 5, 2. 
 
1042HvJ 21 februari 2013, zaak C-104/12, Wolfram Becker, TFR 2013, afl. 441, 404. 
 
1043Cass. 26 februari 2010, F.09.0007.F., Fisc.Koer. 2010, 463; zie Besliss. nr. ET 109.060, 15 maart 2006; Vr. nr. 1258 WATHELET 2 mei 2006, 

Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 122,  23800-23802; Vr. nr. 289 DE DONNEA  27 maart 2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-12, nr. 63, 
130. 

 
1044Brussel 5 oktober 2007, FJF, No. 2008/113. 
 
1045Vr. nr. 123 CLAES 29 april 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 017, 2921-2923. 
 

http://www.fiscus.fgov.be/interfafzni/international/circul/2000-1267.001.htm.�
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Volgens het Hof van Cassatie moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het geval waar-
in goederen van meet af aan slechts gedeeltelijk als bedrijfsmiddel worden gebruikt en waarin het 
relatieve aandeel van dat bedrijfsmatige gebruik mettertijd niet verandert, en anderzijds het geval 
waarin de bedrijfsmatige aanwending van goederen in de loop van de {xe "Herziening (btw)"}herzie-
ningsperiode wijzigt. Alleen in dat laatste geval bestaat er mogelijkheid tot herziening. Voor goederen 
waarvan het beperkt bedrijfsmatige gebruik vanaf het begin vaststaat en tijdens de herzieningsperiode 
niet verandert, is de aftrek van btw gewoon beperkt in functie van de professionele aanwending van 
het bedrijfsmiddel en is het toepassen van de regels inzake herziening niet aan de orde1046

In het licht van de Europese rechtspraak kan deze cassatierechtspraak echter niet volgehouden wor-
den. Een belastingplichtige die goederen voor een economische activiteit (die recht op aftrek verleent) 
gebruikt, heeft op het moment van verkrijgi

. 

ng van die goederen recht op aftrek van de betaalde voor-
belasting, hoe gering het gebruik voor bedrijfsdoeleinden in verhouding ook is. Een regel of admini-
stratieve praktijk die bij een beperkt gebruik voor bedrijfsdoeleinden het recht op aftrek in algemene 
zin beperkt, is slechts geldig wanneer deze voldoet aan de vereisten van artikel 27, lid 5 zesde richt-
lijn.1047 Correcties m.b.t. het niet-bedrijfsmatig gedeelte dienen te gebeuren via herziening van de 
afgetrokken btw of via het mechanisme van onttrekkingen / diensten aan zichzelf1048. Het daaruit 
voortvloeiende {xe "Cashflowvoordeel"}cashflow-voordeel – spreiding in de tijd van de verschuldig-
de btw – werd door het Hof van Justitie niet strijdig bevonden met het communautaire gelijkheidsbe-
ginsel1049

5716,10 
art. 45 § 1quinquies WBTW 

. 

Deze Europese jurisprudentiële principes werden met ingang van 1 januari 2011 aan de kant gescho-
ven, omdat vanaf deze datum de btw-richtlijn en de Belgische wetgeving werden aangepast1050

Voor alle leveringen en goederen waarvan het belastbaar feit zich ná 31 december 2010 heeft voorge-
daan, is de belastingplichtige ertoe gehouden om de btw-aftrek onmiddellijk te beperken naar evenre-
digheid van het gebruik ervan voor de bedrijfsactiviteiten van de belastingplichtige. Wijzigingen in de 
verhouding privé/professioneel moeten worden opgevangen door herzieningen.  

.  

Deze ‘proportionele’ aftrek ‘ab initio’ is verplicht voor alle goederen en diensten die, in de mate dat 
ze behoren tot het bedrijfsvermogen, gemengd (privé en professioneel) worden gebruikt1051

Deze aftrekbeperking heeft een belangrijke impact op de goederen en diensten die een werkgever aan 
diens werknemer ter beschikking stelt als onderdeel van het verloningspakket. Noteer overigens dat de 

. In die zin 
worden gehuurde goederen en diensten niet geviseerd door artikel 45, § 1quinquies WBTW. Zij kwa-
lificeren immers als bedrijfsmiddelen in hoofde van de verhuurder (bv. leasingmaatschappij). 

                                                           
1046Cass. 27 september 2001, Fisc.Act. 2001, afl. 39, 6. 
 
1047HvJ 11 juli 1991, zaak C-97/90, Lennartz, Jur.HvJ 1991, I-3795; HvJ 8 mei 2003, zaak C-269/00, Wolfgang Seeling, FJF, No. 2003/217, AFT 

2004, afl. 2, 75; HvJ 14 juli 2005, zaak C-434/03, P. Charles en T.S. Charles-Tijmens, AFT 2005, afl. 11, 69; HvJ 23 april 2009, zaak C-
460/07, Sandra Puffer, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 190; Rb. Luik 12 februari 2004, Fisc.Act. 2004, afl. 24, 4-6; Rb. Luik 1 juni 2004, 
FJF, No. 2005/111. 

 
1048Volgens het hof van beroep te Gent moet de maatstaf van heffing (de gedane uitgaven) worden berekend in functie van de economische 

levensduur van bedrijfsmiddel en niet in functie van de herzieningstermijn. Zie Gent 9 september 2008, TFR 2009, afl. 354, 90.  
 
1049HvJ 23 april 2009, zaak C-460/07, Sandra Puffer, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 190. 
 
1050Richtlijn 2009/162/EU van de Raad tot wijziging van de Btw-richtlijn, Pb.L. 15 januari 2010; Wet 29 december 2010, BS 31 december 2010. 

Zie o.a. A. SORIANO en P. NOIRHOMME, “ Ordinateur, GSM et voiture: plus de TVA sur les avantages de toute nature” , Act.fisc. 
2010, afl. 43, 2. 

 
1051Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011. 
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Belgische fiscale overheid van oordeel is dat het verrichten van arbeid niet als een tegenprestatie kan 
worden aanzien1052, alsook dat het woon-werkverkeer met een bedrijfswagen als ‘privaat gebruik’ 
wordt aanzien. In het bijzonder ten aanzien van bedrijfswagens die de belastingplichtige werkgever in 
eigendom heeft, rijst de vraag naar de verhouding met de aftrekbeperking van artikel 45, § 2 WBTW. 
Immers, beide aftrekbeperkingen zijn erop gericht om rekening te houden met het privaat gebruik van 
wagens, doch waarbij het privaat gebruik van artikel 45, § 2 WBTW onweerlegbaar vermoed wordt 
50 % te zijn. De Belgische administratie gaat alleszins uit van een gecumuleerde toepassing van beide 
aftrekbeperkingen in die zin dat een aftrek van btw inzake voertuigen nooit hoger kan zijn dan 50 %, 
zelfs wanneer de belastingplichtige onomstootbaar kan aantonen dat het professioneel gebruik hoger 
zou liggen dan 50 %1053

Gelet op de impact van deze wetgeving – in het bijzonder op de bedrijfswagens – alsook de heersende 
onduidelijkheid over de toepasbaarheid ervan, werd de toepassing van de adminis-tratieve beslissing 
ter zake tijdelijk opgeschort

.  

1054. De opschorting geldt evenwel niet voor de onroerende bedrijfsmidde-
len die vanaf 1 januari 2011 werden verkregen1055

5717 
art. 49 1° WBTW 

.  

Rekening houdend met artikel 49, 1° WBTW, was de Belgische administratie van oordeel dat een 
belastingplichtige aftrek kon verkrijgen van een gedeelte van de btw, geheven op een bedrijfsmiddel 
dat hij had verkregen en gebruikt had op een tijdstip waarop hij nog geen belastingplichtige was1056

Dit standpunt bleek echter niet in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de btw-richtlijn. Arti-
kel 184 e.v. btw-richtlijn, inzake de herziening van de afgetrokken btw, bevatten immers geen bepaling 
betreffende het ontstaan van een recht op aftrek. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie beperkt 
deze bepaling zich tot het vastleggen van de berekeningsmethode voor de herziening van de oorspronke-
lijke aftrek, waardoor geen recht op aftrek in het leven kan worden geroepen en evenmin de door een 
belastingplichtige in verband met zijn niet-belaste handelingen betaalde belastingen kan omzetten in 
aftrekbare belasting

. 

1057

de bij de aanschaf van dat goed 
voldane btw in 

. Op basis hiervan kan een publiekrechtelijke overheid die als niet-
belastingplichtige een investeringsgoed aanschaft en dit goed nadien als belastingplichtige verkoopt, 
in het kader van deze verkoop geen recht op herziening hebben om 

aftrek te brengen.1058 De administratie heeft ter zake haar standpunt met ingang van 1 
juli 2005 aangepast1059

                                                           
1052Contra: H. VANDEBERGH, “ De heffing van BTW over voordelen van alle aard en het privégebruik van bedrijfsgoederen – anno 2011” , TFR 

2011, afl. 401, 376-397. 

. Met verwijzing naar de Europese rechtspraak stelt de minister van Financiën 
dat wanneer een natuurlijk persoon of rechtspersoon een goed heeft gekocht in de hoedanigheid van 
niet-belastingplichtige en hij vervolgens de hoedanigheid van belastingplichtige verkrijgt en dit goed 

 
1053Besliss. nr. ET 119.650, 20 oktober 2011.  
 
1054Zie J. OPREEL, “ Voordelen van alle aard en btw: fiscus publiceert beslissing in afwachting van addendum” , Fisc.Act. 2012, afl. 2, 1; I. 

MASSIN, “ Privégebruik bedrijfswagens: ‘oude’ regeling geldt nog voor 2011” , Fiscoloog 2012, afl. 1278, 12. 
 
1055Zie T. LAMPARELLI, “ La TVA et la déduction des biens ‘immeubles’ à usage mixte: nouvelles règles effectivement applicables depuis le 

1er janvier 2011! ” , LFB 2012, afl. 154, 1. 
 
1056Besliss. nr. ET 18.235, 10 november 1976; Vr. nr. 25 JORISSEN 26 januari 1982, Vr. & Antw. Senaat 1981-1982, nr. 5, 115, BTW Rev. 1982, 

afl. 53, 320. Zie evenwel Besliss. nr. ET 110.412, 20 december 2005. 
 
1057HvJ 11 juli 1991, zaak C-97/90, Lennartz, Jur.HvJ 1991, I-03795; Vr. nr. 122 CLAES 29 april 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 028, 

7177-7180. 
 
1058HvJ 2 juni 2005, zaak C-378/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, FJF, No. 2006/13; D. STAS, “ Ruime toepassing ‘positieve btw-herziening 

bedrijfsmiddelen’ behoort tot het verleden” , Acc. & Fisc. 2006, afl. 4. 
 
1059Besliss. nr. ET 110.412, 20 december 2005. 
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als bedrijfsmiddel voor zijn economische activiteit gebruikt, het hem niet is toegestaan om de belas-
ting geheven over de aankoop van dit goed volledig of gedeeltelijk in aftrek te brengen1060

{xe "Gemeente (belastingplicht)"}Dit hernieuwd standpunt was vooral een bron van discussie voor de 
recuperatie van btw over de rioleringswerken die een gemeente had laten uitvoeren. Gemeenten die 
niet zelf instaan voor de levering van drinkwater, maar wel voor het inzamelen en afvoeren van af-
valwater, verrichten btw-belaste transportdiensten ten behoeve van de drinkwatermaatschappij. Die 
gemeenten verwierven daardoor de hoedanigheid van belastingplichtige en hebben principieel dus ook 
recht op aftrek. Heel wat gemeenten beslisten daarom om de btw uit het verleden, over de voorheen 
uitgebouwde rioolinfrastructuur, terug te vorderen op basis van de oude administratieve beslissing van 
10 november 1976.  

. 

Zoals eerder gemeld, is het vereist dat de gemeente over de vereiste hoedanigheid van ‘belastingplich-
tige’ beschikt op het ogenblik dat de aftrekbare btw verschuldigd wordt. Volgens het administratief 
standpunt ontstaat deze hoedanigheid op het ogenblik dat de gemeenten een overeenkomst hebben 
afgesloten met de drinkwatermaatschappijen voor de inzameling en het afvoeren van het drinkwater. 
De fiscus had echter voormelde beslissing van 10 november 1976 via de beslissing van 20 december 
2005 ingetrokken en dit retroactief vanaf 1 juli 2005. Derhalve konden de gemeenten die vóór 1 juli 
2005 de contracten hadden getekend, zich nog beroepen op de oude beslissing van 1976; de gemeen-
ten die pas na 1 juli 2005 de vereiste overeenkomst hadden afgesloten, konden dat niet langer. Omdat 
deze beslissing van 20 december 2005 pas gepubliceerd werd op 13 januari 2006 oordeelde de recht-
bank van eerste aanleg te Brugge dat het nieuwe administratieve standpunt pas kon gelden vanaf 
13 januari 2006. Gemeenten die over de vereiste hoedanigheid van belastingplichtige beschikten vóór 
de publicatiedatum kunnen zich dan ook nog beroepen op de oude beslissing van 10 november 1976. 
Er anders over oordelen zou het algemene beginsel van de non-retroactiviteit van fiscale bepalingen 
schenden1061

5717,10 
art. 45 § 1 4° en 5° WBTW 

. 

Sommige belastingplichtigen waarvan de activiteiten normaal zijn vrijgesteld zonder recht op aftrek, 
kunnen niettemin aftrek uitoefenen indien zij de volgende in artikel 45, § 1, 4° en 5° WBTW genoem-
de handelingen stellen: 
– financiële handelingen, bedoeld in artikel 44, § 3, 4° tot 10° WBTW, telkens wanneer de medecon-

tractant buiten de EU is gevestigd of wanneer de genoemde handelingen, volgens de voorwaarden 
die door de minister van Financiën worden bepaald, rechtstreeks samenhangen met goederen die 
bestemd zijn om te worden uitgevoerd naar een derde land; 

– {xe "Makelaar"}diensten als makelaar of {xe "Lastgeving"}lasthebber, bij in vorig lid bedoelde 
handelingen. 

                                                           
1060Vr. nr. 122 CLAES 29 april 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 028, 7177-7180. Voor een bespreking van het administratieve standpunt: 

B. BUELENS, “ Btw-herzieningen bij stijgend bedrijfsmatig gebruik: blijft fiscus van twee walletjes eten?” , Fisc.Act. 2008, afl. 38, 4. 
 
1061Rb. Brugge 8 december 2009, Fisc.Koer. 2010, 418. Zie in vergelijkbare zin: Rb. Gent 18 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1269, 11; Rb. 

Hasselt 18 maart 2010, FJF, No. 2010/298. Voor een bespreking van de meer Europese context: D. SZTANKO, “Provision of infra-
structure to pulbic authorities under EU VAT”, Int. VAT Monitor 2011 (jan/feb), 17. 
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§ 2. VRIJGESTELDE ACTIVITEIT, BIJKOMSTIG AAN EEN BELASTE HOOFDACTIVITEIT{XE "VRIJSTELLING 
(BTW)"} 

5718 
art. 13 
KB nr. 3 
De van btw vrijgestelde onroerende en financiële verrichtingen hebben geen invloed op het recht op 
aftrek van de btw als ze bijkomstig zijn aan belaste activiteiten (art. 13 KB nr. 3). 
De verkoop door een bouwonderneming van door haar voor eigen rekening gebouwd onroerend goed kan niet kan worden gekwa-
lificeerd als een ‘bijkomstige handeling ter zake van onroerend goed’ in de zin van deze bepaling, omdat deze activiteit het recht-
streekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk vormt van haar belastbare bouwactiviteit1062

De financiële opbrengsten, ontvangen door een onderneming die zich bezighoudt met het beheer van onroerend goed als ver-
goeding voor beleggingen die zij voor eigen rekening verricht met gelden die haar worden betaald door de eigenaars of huur-
ders, zijn vergoedingen voor een vrijgestelde dienstverrichting en moeten bijgevolg worden opgenomen in de noemer van de 
breuk die wordt gebruikt voor de berekening van de proratering van de aftrek. De ontvangst van rente op beleggingen vormt het 
rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk van de belastbare activiteit van de beheerder. Bijgevolg kunnen de 
beleggingen door de beheerder niet worden aangemerkt als bijkomstige handelingen die het recht op aftrek niet mogen beïn-
vloeden, maar worden ze aangemerkt als een vrijgestelde financiële activiteit. In geval van toepassing van het algemeen ver-
houdingsgetal, dient de vergoeding dan ook opgenomen te worden in de noemer van de breuk

. 

1063

Financiële handelingen worden aangemerkt als bijkomstige handelingen voor zover zij slechts een zeer beperkt gebruik impli-
ceren van goederen of diensten waarvoor de belasting over de toegevoegde waarde is verschuldigd. De omstandigheid dat meer 
inkomsten uit dergelijke handelingen worden gehaald dan uit de activiteit die de betrokken onderneming als hoofdactiviteit 
aanmerkt, kan deze handelingen als zodanig niet uitsluiten van de kwalificatie als ‘bijkomstige handelingen’

. 

1064

§ 3. HET VERLENEN VAN EEN {XE "OPSTAL"}RECHT VAN OPSTAL OF {XE "VRUCHTGEBRUIK 
(BTW)"}VRUCHTGEBRUIK 

. 

5719 
De grondeigenaar die een recht van opstal verleent op een grond waarop zich een voor de toepassing 
van de btw ‘nieuw gebouw’ bevindt, mag de btw op de oprichtingskosten van het gebouw volledig 
aftrekken: 
– indien de prijs, gevraagd voor de vestiging van het recht van opstal ten minste 95 % bedraagt van 

de oprichtingsprijs van het gebouw in volle eigendom, indien het recht gevestigd is voor een peri-
ode van minder dan tien jaar; 

– indien de gevraagde prijs ten minste 97,5 % bedraagt van de oprichtingsprijs van het gebouw in 
volle eigendom, indien het recht gevestigd is voor een periode van tien jaar of meer1065

Een gelijkaardige oplossing is van toepassing bij vruchtgebruik

. 
1066

                                                           
1062HvJ 29 oktober 2009, zaak C-174/08, NCC Construction Danmark, FJF, No. 2010/69. 

. 

 
1063HvJ 11 juli 1996, zaak C-306/94, Régie Dauphinoise, Jur.HvJ 1996, I-3695, FJF, No. 96/169. 
 
1064HvJ 29 april 2004, zaak C-77/01, EDM, FJF, No. 2005/92; D. STAS, “ EDM: het finale holdingarrest” , TFR 2004, 775-781; R.A. WOLF, “ EDM: 

New guidance from Luxembourg” , International VAT Monitor 2004, 251-255. 
 
1065Vr. nr. 710 DE CLIPPELE 22 september 1993, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 129, 13467; Vr. nr. 1276 DEVLIES 8 mei 2006, Vr. & Antw. 

Kamer 2005-2006, nr. 125, 24557-24558. 
 
1066Vr. nr. 249 VANDERBORGHT 24 augustus 1990, Vr. & Antw . Senaat 1989-1990, nr. 49, 2271, BTW Rev., afl. 92, 539. 
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§ 4. {XE "HANDELSGESCHENK"}HANDELSGESCHENKEN VAN GERINGE WAARDE EN STALEN 

5720 
De aftrek is toegelaten voor handelsgeschenken van geringe waarde (minder dan 50,00 EUR, excl. 
btw)1067

Voor aftrek komt niet in aanmerking, de belasting geheven op de inkoop van geestrijke dranken die bestemd zijn om gratis aan 
de klanten te worden uitgedeeld, zelfs wanneer het gaat om geschenken van geringe waarde

. 

1068

De bloemen die een handelaar ter gelegenheid van een huwelijk aan zijn klanten schenkt, zijn een gebruikelijk geschenk. De 
belasting die bij de aankoop van deze bloemen werd betaald, is der

. 

halve aftrekbaar wanneer de aankoopprijs ervan minder 
bedraagt dan 500 BEF (oud bedrag).1069

De btw geheven op de aankoop van bloemen die een onderneming aanbiedt bij het overlijden van een persoon die ze tewerk-
stelt, is slechts aftrekbaar wanneer de overledene alleen maar een loon- of weddetrekkende was van de onderneming. Dezelfde 
gedachtegang geldt voor de btw geheven op de aankoop van bloemen of geschenken die de onderneming aanbiedt ter gelegen-
heid van het huwelijk van een persoon die er is tewerkgesteld. De aftrek van btw, geheven van alle kosten met betrekking tot de 
aankoop van bloemen of geschenken, die worden aangeboden bij de geboorte van een kind van een personeelslid of bij het 
overlijden van een, zelfs naaste bloedverwant ervan, moet worden verworpen. Deze bloemen of geschenken kunnen niet als 
kosten van sociale aard noch als kosten van geschenken van geringe waarde worden aangemerkt, daar ze niet in het kader van 
beroepsrelaties worden aangeboden

 

1070

Wanneer een belastingplichtige goederen die normaal bestemd zijn voor de verkoop, wegschenkt aan slachtoffers van een ramp, 
kunnen deze goederen niet als monsters aangemerkt worden. Maar wanneer de inkoopprijs van die goederen, of bij ge

. 

breke 
daarvan, hun normale waarde, per geschenk, lager is dan 500 BEF, excl. btw (oud bedrag), mag de regeling worden toegepast 
die op het stuk van de btw geldt ten aanzien van geschenken van geringe waarde. In dit geval geven die geschenken bijgevolg 
geen aanleiding tot herziening van de aftrek of tot onttrekking als bedoeld in artikel 12, § 1, 3° WBTW.1071

De aftrek is toegelaten voor {xe "Demonstratiekosten"}demonstratiekosten en voor kosten die worden 
gemaakt bij de uitdeling van {xe "Kosten gratis staal"}gratis stalen, in de mate dat hun kost wordt 
toegelaten in de algemene kosten door de directe belastingen. Men kan de conformiteit met de btw-
richtlijn van een eventuele beperking 

 

ernstig betwijfelen. 
Gratis uitgedeelde handelsmonsters vallen niet onder de regel van onttrekking, op voorwaarde dat ze dezelfde producten bevatten 
als deze die worden vervaardigd of verkocht door de onderneming die ze uitdeelt. Een handelsmonster wordt door het Hof van 
Justitie omschreven als een specimen van een product waarmee de verkoop moet worden bevorderd en aan de hand waarvan de 
eigenschappen en kwaliteiten van het product kunnen worden beoordeeld zonder tot een ander eindgebruik te leiden dan aan 
dergelijke promotieactiviteiten inherent is1072

Afdeling II. 

. Wanneer ze worden aangeboden in dezelfde verpakking als voor de verkoop 
bestemde goederen, moet de belastingplichtige ervoor zorgen dat hij het bewijs kan leveren dat die producten voor demonstraties 
werden gebruikt en niet werden verkocht. 

                                                           
1067Besliss. nr. 571, BTW Rev. 1976, afl. 25, 152; Aanschr. nr. 103, 31 december 1970, § 37. Dit bedrag geldt vanaf 1 januari 2001 (zie “ Aan-

passing van de administratieve richtlijnen betreffende geschenken van geringe waarde en sociale voordelen” , www.minfin.be), 
voorheen was dit bedrag 12,50 EUR of 500 BEF. 

 
1068Besliss. nr. ET 9.974, 13 januari 1972, BTW Rev., afl. 6, 213; Cass. 21 december 2012, TFR 2013, 357 e.v. 
 
1069Besliss. nr. ET 12.155, 14 juli 1972, BTW Rev., afl. 9, 557. 
 
1070Besliss. nr. ET 25.192, 23 februari 1977, BTW Rev., afl. 29, 252. 
 
1071Besliss. nr. ET 22.421, 29 januari 1976, BTW Rev., afl. 25, 152. 
 
1072HvJ 30 september 2010, zaak C-581/08, EMI Group Ltd., Pb.C. 20 november 2010, afl. 317, 7, TFR 2010, afl. 389, 876. 
 

http://www.fisconet.fgov.be/�
http://www.dekamer.be/�
http://www.dekamer.be/�
http://vs.de/�


nr.   193 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

Termijn waarbinnen het recht op aftrek kan worden uitgeoefend 

5721 
art. 4 KB nr. 3 
Praktisch gebeurt de aftrek pas in de btw-aangifte m.b.t. het tijdstip waarin het recht op aftrek is ont-
staan. Het recht op aftrek kan echter nog worden uitgeoefend in een btw-aangifte betreffende een 
volgend tijdvak, ingediend vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de af 
te trekken belasting opeisbaar is geworden1073. 

De verjaringstermijn m.b.t. de uitoefening van het recht op aftrek beliep vóór de inwerkingtreding van 
het gewijzigde artikel 4 van KB nr. 3 twee jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het recht op aftrek 
was ontstaan. Na het verstrijken van die termijn kon het recht op aftrek evenwel nog worden uitgeoe-
fend binnen de vijf jaar vanaf het ontstaan van het recht op aftrek, mits schriftelijke aanvraag bij en 
toestemming van de plaatselijke controledienst1074

De nieuwe verjaringstermijn van het recht op aftrek geldt als een gelijkschakeling met de gewone 
invorderingstermijn van drie jaar, hetgeen bij de inwerkingtreding van de nieuwe fiscale procedure 
reeds was aangekondigd. Indien het recht op aftrek ontstaan was vóór 7 juli 2003, maar op deze datum 
nog niet werd uitgeoefend, bleven de oude termijn en de vroegere procedures van toepassing. In ge-
vallen waarin het recht op aftrek is ontstaan na 6 juli 2003, is daarentegen de nieuwe termijn van toe-
passing

.  

1075

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat de richtlijn toelaat dat de belastingplichtige het recht op 
aftrek van de btw op een later tijdstip mag uitoefenen, maar de nationale overheid kan wel in verval-
termijnen voorzien voor zover deze vervaltermijnen er niet toe leiden dat de belastingplichtige het 
recht op aftrek niet kan uitoefenen of het uiterst moeilijk ofwel nagenoeg onmogelijk voor hem is

. 

1076

Hoofdstuk IV 

. 

Beperking van het recht op {xe "Aftrek (btw)"}aftrek{xe 
"Aftrekbeperkingen (btw)"} 

5723 
{xe "Recht op aftrek – Bespreking"}Elke beperking van het recht op aftrek die wordt opgelegd aan een 
belastingplichtige moet, omwille van haar invloed op de hoogte van de belastingdruk, worden toege-
past op eenzelfde manier in alle lidstaten en veronderstelt bijgevolg een communautaire bepaling die 
deze beperking toelaat1077. Bij afwezigheid van zo’n bepaling moet het recht op aftrek onmiddellijk 
kunnen worden uitgeoefend voor alle btw die op de in het voorafgaande stadium verrichte handelin-
gen heeft gedrukt1078

                                                           
1073Art. 4 KB nr. 3 zoals gewijzigd door KB van 16 juni 2003, BS 27 juni 2003. 

. 

 
1074Aanschr. nr. 29, 25 november 1975. 
 
1075Informaties en Mededelingen, AOIF – Btw , 21 april 2004. 
 
1076HvJ 12 juli 2012, zaak C-284/11, EMS-Bulgaria Transport OOD, Pb.C. 22 september 2012, afl. 287, 4. 
 
1077HvJ 23 april 2009, zaak C-74/08, PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó kft, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 16. 
 
1078HvJ 21 september 1988, zaak 50/87, Commissie t. Franse Republiek, Jur.HvJ, I-4797, FJF, No. 90/64, BTW Rev. 1996, afl. 119, 164; HvJ 

6 juli 1995, zaak C-62/93, BP Soupergaz, Jur.HvJ 1995, I-1883. 
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De btw-richtlijn voorziet in een overgangsregime voor de beperkingen van het recht op aftrek die ten 
tijde van de inwerkingtreding van de btw-richtlijn in de betrokken lidstaat bestonden. Op basis van de 
‘{xe "Standstillclausule"}standstillclausule’1079 kunnen de op dat moment bestaande beperkingen 
worden gehandhaafd, voor zover die beperkingen geen algemene draagwijdte hebben, zijnde een 
beperking die van toepassing is op elke uitgave voor de aanschaf van goederen ongeacht de aard of 
het doel ervan. De ‘standstillclausule’ laat enkel die bestaande beperkingen toe die betrekking hebben 
op specifieke goederen of diensten. Om deze reden is een nationale regeling die het recht op aftrek op 
algemene wijze beperkt in de mate dat de aankoop van goederen werd gesubsidieerd met overheids-
middelen, strijdig met de btw-richtlijn1080. Een nationale regeling die btw-aftrek uitsluit voor alle 
vergoedingen die worden betaald aan een onderneming die gevestigd is in een belastingparadijs, is om 
dezelfde reden strijdig met de btw-richtlijn1081

Afdeling I. 

. 

Automobielen gebruikt voor personenvervoer{xe "Personenauto (btw)"} 

5724 
art. 45 § 1quinquies en § 2 WBTW 

Overeenkomstig artikel 45, § 2 WBTW mag de aftrek in geen geval groter zijn dan 50 % van de be-
taalde btw ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van autovoer-
tuigen, bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg en ten aanzien van goede-
ren en diensten met betrekking tot die {xe "Voertuig (recht op aftrek)"}voertuigen1082

– Ook als het voertuig volledig voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, blijft de aftrek tot 50 % beperkt. De bij aankoop of 
invoer niet-aftrekbare btw is een onderdeel van de aanschaffings- of beleggingswaarde en bepaalt mee het bedrag van de 
eventueel belastbare meer- of minderwaarde

. 

1083

– In geval van gemengd gebruik wordt de verhouding beroepsgebruik/totaalgebruik van de autokosten vastgesteld volgens de 
regels inzake inkomstenbelastingen van het laatst gecontroleerde aanslagjaar. Naderhand moet de aftrek slechts worden 
herzien, wanneer het verschil tussen de voorlopig toegepaste en de definitief aanvaarde verhouding 10 % of meer bedraagt. 

. 

– Wanneer de verhouding van het gemengd gebruik meer dan 50 % privégebruik uitwijst, is op grond van de gewone regels 
ook de aftrek uitgesloten voor het gedeelte privégebruik dat 50 % overtreft (bv. aftrek voor 2/7 m.b.t. een auto die twee da-
gen per week voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt). 

– Artikel 45, § 2 moet worden toegepast, ondanks het onderwerpen aan btw van het voordeel van alle aard1084

– De btw geheven op kosten van oprichting en onderhoud van een eigen garage is voor het geheel aftrekbaar
. 

1085. De aftrekbeper-
king geldt evenmin ten aanzien van de btw, geheven op de huur of het gebruik van parkeerplaatsen1086

– De aftrekbeperking geldt alleen voor kosten m.b.t. auto’s die eigendom zijn van of in huur of leasing genomen werden door 
de belastingplichtige die de kosten maakt. Zo is er geen beperking voor de kosten van vervoer per taxi

. 

1087 of voor de huur 
van een parking waarin auto’s van het personeel worden gestald1088

                                                           
1079Art. 176 lid 2 richtlijn nr. 2006/112/EG (voorheen: art. 17 lid 6 zesde richtlijn). 

. 

 
1080HvJ 23 april 2009, zaak C-74/08, PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó kft, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 16; HvJ 23 april 2009, zaak 

C-460/07, Sandra Puffer, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 190. 
 
1081HvJ 30 september 2010, zaak C-395/09, Oasis East, Pb.C. 20 november 2010, afl. 317, 10, TFR 2010, afl. 389, 877. 
 
1082Informaties en Mededelingen, AOIF – Btw, 1 januari 2006; Aanschr. nr. 10/1987, vervolledigd door Aanschr. nr. 25/1990. Zie Cass. 

15 november 2001, FJF, No. 2002/57 en Rb. Leuven 14 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 868, 3: deze aanschrijvingen hebben geen 
wettelijke kracht en kunnen enkel als aanwijzingen gebruikt worden. 

 
1083Vr. nr. 43 VAN GREMBERGEN, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, nr. 16, 831, 12 maart 1986, BTW Rev. 1986, afl. 73, 352. 
 
1084Aanschr. nr. 4/1996, 9 mei 1996, BTW Rev., afl. 121, 415. 
 
1085Vr. nr. 921 VAN PARYS 18 februari 1994, Vr. & Antw. 1994, nr. 100, 28 maart 1994, 10108, BTW Rev. 1994, afl. 109, 701. 
 
1086Vr. nr. 444 FOURNAUX 27 juli 2004, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 53, 8164-8165. 
 
1087BTW Rev. 1973, afl. 10, 71, nr. 352. 
 
1088BTW Rev. 1976, afl. 25, 152, nr. 572. 
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– Het recht op aftrek wordt volledig verworpen voor kosten die een onderneming draagt m.b.t. een auto die eigendom is van 
een bestuurder, zaakvoerder, vennoot of werknemer, zelfs als de facturen op naam van de onderneming zijn gemaakt1089

– De kosten van installatie van een niet-draagbare mobilofoon zijn bedoeld in artikel 45, § 2 WBTW maar niet de kosten van 
de gesprekken

. 

1090

De aftrekbeperking tot 50 % geldt in principe niet voor ‘{xe "Lichte vrachtwagen"}lichte vrachtwa-
gens’, waarvan de administratie de omschrijving weergeeft in  aanschrijving nr. 10/1987, zoals gewij-
zigd door aanschrijving nr. 25 van 11 december 1990

. 

1091 en de circulaire van 6 juni 20061092

– Deze aftrekbeperking geldt wel voor auto’s voor dubbel gebruik en dit ondanks het feit dat deze eerder als een lichte 
vrachtwagen werden 

. 

erkend door het ministerie van Verkeerswezen1093. 
– Het onderscheid tussen ‘automobielen gebruikt voor personenvervoer’ waarvoor het recht op aftrek beperkt is en de andere 

voertuigen waarvoor de btw volledig aftrekbaar is, is van hoog technisch niveau1094

– Het is de lidstaten niet toegestaan om de volgens de nationale wetgeving bestaande aftrekbeperkingen na de inwerkingtre-
ding van de zesde richtlijn (voor België op 1 januari 1978) uit te breiden, de rechtbanken zijn niet gehouden door de criteria 
die door de btw-administratie zijn opgesteld

. 

1095. Het feitelijk hanteren van de criteria van de btw-aanschrijvingen is strijdig 
met de zesde richtlijn1096

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie moet de aftrekbeperking die voortvloeit uit 
de gemengde belastingplicht worden toegepast, bovenop de 50 % aftrekbeperking voor voertuigen

. 

1097

5725 

. 

Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de volgende autovoertuigen:  
– De voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3 500 kg. 
– De voertuigen voor personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet 

inbegrepen. 
 Vervoer van kleine pakjes door de exploitant van een taxibedrijf: behoud van de volledige aftrek1098

 Autorijscholen doen geen personenvervoer: aftrek beperkt tot 50 %
. 

1099. Deze beperking is niet ongrondwettelijk1100

– De voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van zieken, gewonden en gevangenen en 
voor lijkenvervoer. 

. 

– De voertuigen die omwille van hun technische kenmerken, niet kunnen worden ingeschreven in 
het repertorium van de dienst voor Inschrijving van de Voertuigen. 

– De voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het kamperen. 
                                                           
1089Gent 30 januari 1986, BTW Rev. 1987, afl. 77, 220; H. VANDEBERGH, BTW-vraagstukken, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 

54. Contra: Gent 27 april 1998, FJF, No. 98/206; Rb. Brugge 11 december 1985, Fisc.Koer. 1987, 210; HvJ 8 maart 1988, zaak 
165/86, Leesportefeuille intiem CV, Fiskoloog 1988, afl. 201, 1-2. Zie ook: Rb. Antwerpen 29 april 1998, AFT 1996, afl. 38, 15. 

 
1090BTW Rev. 1986, afl. 71, 158, nr. 858. 
 
1091Zie Cass. 15 november 2001, FJF, No. 2002/57; Rb. Leuven 14 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 868, 3. Deze aanschrijvingen hebben geen 

wettelijke kracht en kunnen enkel als aanwijzingen gebruikt worden. 
 
1092Circ. nr. AFZ/2005-1124 (AFZ 12/2006), 6 juni 2006. 
 
1093Rb. Brugge 2 april 2001, Fiscoloog 2001, afl. 818, 12; Mond.Vr. MOERMAN 24 oktober 2000, Kamercommissie Financiën, Fisc.Act. 2001, 

afl. 5, 5. 
 
1094Aanschr. nr. 10/1987, vervolledigd door Aanschr. nr. 25/1990. 
 
1095HvJ 8 januari 2002, zaak C-409/99, Metropol Treuhand en Stadler, AFT 2002, afl. 3, 141. 
 
1096S. DE RAEDT, bespreking HvJ 8 januari 2002, AFT 2002, afl. 3, 141; Antwerpen 13 januari 2003, Fisc.Act. 2004, afl. 7, 4-6; Rb. Gent 21 april 

2004, Fiscoloog 2004, afl. 948, 10. 
 
1097Cass. 2 oktober 2003, FJF, No. 2004/56. 
 
1098BTW Rev. 1987, afl. 77, 230, nr. 871, Fisc.Koer. 1987, 185; Vr. nr. 726 BREYNE 28 februari 1991, Vr. & Antw. Kamer 1990-1991, nr. 153, 

13090, BTW Rev. 1991, afl. 95, 263. 
 
1099Aanschr. nr. 19 van 1975, BTW Rev. 1976, afl. 24, 17; Vr. nr. 246 GOYVAERTS 22 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 208-

210; Vr. nr. 518 JEHOLET 15 juni 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 066, 100-101. 
 
1100Arbitragehof 13 februari 2002, nr. 36/2002, FJF, No. 2002/118, kritiek door L. VANDENBERGHE, in Fisc.Act. 2002, afl. 14, 3. 
 

http://www.monkey.be/�
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– De voertuigen bedoeld in artikel 4, § 2 WIGB. 
– De bromfietsen en de motorfietsen. 
– De voertuigen, bestemd om te worden verkocht door een belastingplichtige die een economische 

activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van autovoertuigen. 
– De voertuigen bestemd om te worden verhuurd door een belastingplichtige die een economische 

activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van autovoertuigen aan om het even wie. 
 De draagwijdte van deze aftrekbeperking heeft gedurende jaren het voorwerp uitgemaakt van discussie (getuige waarvan de 

hieronder aangehaalde rechtspraak). Naar aanleiding van twee cassatiearresten van 19 januari 2007 heeft de btw-
administratie finaal een soepelere interpretatie aanvaard1101

 {xe "Leasing"}Een {xe "Onroerende verhuur"}verhuurder (of leasinggever) moet als zodanig bij het grote publiek bekend 
staan en ook voor dat grote publiek toegankelijk zijn. De uitzondering is niet van toepassing op een vennootschap die 
slechts auto’s verhuurt aan een zustermaatschappij

. 

1102. Een verhuur van twee auto’s aan de hoofdaandeelhouder geeft geen 
recht op volledige aftrek1103. Een dokter die af en toe verhuurt aan een vennootschap waarvan hij zelf deel uitmaakt en ook 
bestuurder is, oefent geen specifieke werkzaamheid van verhuurder uit1104. Het volstaat het niet dat de statuten van een 
vennootschap die een garage uitbaat, in de mogelijkheid voorzien om als verhuurbedrijf op te treden1105

 Een belastingplichtige die als activiteit de verkoop van auto’s heeft, kan geen 100 % recht op aftrek genieten voor de 
wagens die deze aankoopt om te verhuren

. 

1106. Andere rechtspraak aanvaardt dan weer dat het volstaat dat de belastingplich-
tige op een georganiseerde en geregelde basis een zelfstandige activiteit uitoefent, specifiek gewijd aan de verhuur of ver-
koop van automobielen. Niets zou beletten dat de belastingplichtige verschillende activiteiten uitoefent1107

 De aftrekbeperking is van toepassing wanneer een onderneming waarvan één van de voornaamste activiteiten het verkopen 
van wagens is, deze wagens, in afwachting van de levering van de bestelde nieuwe wagens, tijdelijk verhuurt aan haar toe-
komstige klanten. De effecten van de aftrekbeperking kunnen desgevallend echter worden vermeden of op zijn minst wor-
den beperkt, mits aanschrijving nr. 9 van 30 juli 1985 wordt nageleefd

. 

1108. Toch wordt onder bepaalde omstandigheden een 
aftrekrecht van 100 % toegestaan ten aanzien van garagisten die aan hun klanten vervangwagens verhuren1109. Het hof van 
beroep te Brussel oordeelde dat zelfs indien de garagist de vervangwagens gratis ter beschikking stelt, de aftrek van btw 
over de aankoop van die wagens moet worden toegestaan omdat i.c. de gratis terbeschikkingstelling slechts een middel was 
om de btw-belaste verkoop, herstel en onderhoud van wagens zo aantrekkelijk mogelijk te maken1110

– De voertuigen bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor {xe "Bezoldigd 
voer"}bezoldigd personenvervoer. 

. 

– De nieuwe voertuigen in de zin van artikel 8bis, § 2, 2°, eerste streepje WBTW, andere dan deze 
bedoeld onder h), i) en j), die het voorwerp uitmaken van een op grond van artikel 39bis WBTW 

                                                           
1101Cass. 19 januari 2007, FJF, No. 2007/203; Besliss. nr. ET 113.611, 7 november 2007; L. AGACHE, “ Aftrek BTW op verhuurde wagens: 

cassatie neemt afscheid van het grote publiek” , TFR 2007, afl. 323, 500. 
 
1102Vr. nr. 140 LAGAE 18 juni 1976, Vr. & Antw. Senaat 1975-1976, nr. 40, 1673, BTW Rev. 1976, afl. 27, 344. 
 
1103Brussel 24 november 1987, FJF, No. 88/106, Fisc.Koer. 1988, 65, BTW Rev. 1989, afl. 87, 300. 
 
1104Antwerpen 21 september 1994, FJF, No. 95/98. Zie ook: Cass. 1 februari 1996, FJF, No. 96/79. In het welbepaalde geval waarin een natuur-

lijk persoon vennoot en zaakvoerder is van een vennootschap waaraan hij gedurende meerdere jaren een wagen verhuurde tegen 
een huurprijs die hoegenaamd geen symbolisch karakter had, aanvaardt de administratie dat de natuurlijke persoon niet de hoeda-
nigheid van belastingplichtige verwerft (Vr. nr. 206 BROTCORNE 19 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 051, 199-201). 

 
1105Antwerpen 25 april 2006, TFR 2006, afl. 310, 852. 
 
1106Gent 16 september 2003, FJF, No. 2004/145. 
 
1107Gent 9 juni 2009, Fiscoloog 2010, afl. 1197, 12. 
 
1108Vr. nr. 1218 NYSSENS 19 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, 4 september 2001, nr. 2-40, 2021. Contra: zie Antwerpen 

9 december 1996, BTW-practicum, Standaard Uitgeverij, nr. 8831. 
 
1109Besliss. nr. ET 113.611, 7 november 2007; Rb. Gent 7 juni 2001, Fiscoloog 2002, afl. 836, 7; Rb. Antwerpen 11 april 2002, Fisc.Koer. 2002, 

afl. 14, 472; Rb. Antwerpen 5 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 862, 10; Rb. Brussel 10 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 893, 11; Rb. 
Antwerpen 1 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 908, 7; Rb. Hasselt 19 november 2003, TFR 2004, 330-336, noot L. AGACHE; Rb. 
Luik 28 april 2005, Fiscoloog 2005, afl. 984, 19; Antwerpen 25 april 2006, besproken in L. AGACHE, “ Aftrek BTW op vervangwa-
gens: zwanenzang van een ‘specifieke’ economische activiteit” , TFR 2006, afl. 310, 855-862. 

 
1110Brussel 4 februari 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 11, 16. 
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vrijgestelde levering. In dit geval wordt de aftrek slechts uitgeoefend binnen de grenzen of ten be-
lope van het bedrag van de belasting dat op deze levering opeisbaar zou zijn, indien ze niet vrijge-
steld zou zijn op grond van voornoemd artikel 39bis WBTW. 

5726 

In het beroep ingediend door de Europese Commissie tegen Frankrijk (zaak C-43/96), beschouwt de Commissie de erkenning 
van het principe van het recht op aftrek van btw op de verwerving van een vervoermiddel als fundamenteel, wanneer dat goed 
voor de belastingplichtige het voorwerp vormt van zijn activiteit. Zonder deze goederen zou de activiteit ten gevolge waarvan 
de economische operator een belastingplichtige is, immers niet plaatsvinden1111

In zijn arrest van 18 juni 1998 stelde het Hof van Justitie evenwel dat onder ‘elke uitsluiting’ van artikel 17, lid 6, 2e alinea van 
de zesde richtlijn, ook uitsluitingen vallen van uitgaven met een strikt professioneel karakter. Voormelde bepaling staat de 
lidstaten dus toe om nationale voorschriften te handhaven die het recht van aftrek van de btw uitsluiten voor vervoermiddelen 
die voor de belastingplichtige het gereedschap van zijn werkzaamheid vormen

. De Commissie meent dat de beperking van het 
recht van aftrek niet tot voorwerp of gevolg mag hebben dat het de lidstaten wordt toegelaten om van één van de belangrijkste 
principes van de zesde richtlijn af te wijken, te weten de aftrek in elk stadium van de betaalde voorbelasting. Zo’n interpretatie 
is onevenredig met het beoogde doel. 

1112. Het arrest Royscot Leasing Ltd. bevestigt 
expliciet deze stellingname, alsook het feit dat de lidstaten hun uitsluitingen van het recht op btw-aftrek mogen handhaven 
totdat de Raad krachtens artikel 17, 6 zesde richtlijn, zelf andere voorschriften vaststelt1113

Een forfaitaire beperking van het recht op aftrek van de btw over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden 
gebruikt, op basis van een machtiging van de Raad overeenkomstig de procedure van artikel 27 zesde richtlijn, is niet in strijd 
met de zesde richtlijn. Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich echter tegen een retroactieve inwerkingtreding van de machti-
ging

. 

1114

5726,50 

. 

Bij artikel 107 van de programmawet van 27 december 20051115 werd artikel 45, § 2 WBTW met 
ingang van 1 januari 2006 aangepast, teneinde een einde te stellen aan een aantal discussies over de 
draagwijdte van de aftrekbeperking (bv. de definitie van lichte bedrijfswagens, de volledige btw-aftrek 
voor belastingplichtigen wiens economische activiteit bestaat uit de verkoop en/of verhuur van auto-
voertuigen). De vraag rijst evenwel of de nieuwe definitie geen uitbreiding van de vroegere aftrekbe-
perking uitmaakt en zodoende in strijd is met de zgn. ‘standstill clausule’ van artikel 17, 6 zesde richt-
lijn1116

Afdeling II. 

. 

                                                           
1111Pb.C. 30 maart 1996, afl. 95, 11. 
 
1112HvJ 18 juni 1998, zaak C-43/96, Commissie/Frankrijk, Jur.HvJ 1998, I-3903. 
 
1113HvJ 5 oktober 1999, zaak C-305/97, Royscot Leasing Ltd., Weekoverzicht HvJ 1999, afl. 25, 16, TFR 2000, afl. 179, 364, noot P. DAUW. Zie 

ook inzake de draagwijdte van de standstill-clausule van art. 17, 6 zesde richtlijn (art. 176 richtlijn 2006/112/EG): HvJ 11 december 
2008, zaak C-371/07, Danfoss A/S, AstraZeneca A/S, Pb.C. 7 februari 2009, afl. 32, 7; HvJ 22 december 2008, zaak C-414/07, Ma-
goora sp. z o.o., Pb.C. 21 februari 2009, afl. 44, 17; HvJ 23 april 2009, zaak C-74/08, PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó 
kft, Pb.C. 20 juni 2009, afl. 141, 16. 

 
1114HvJ 29 april 2004, zaak C-17/01, Walter Sudholz, FJF, No. 2006/9. 
 
1115Art. 107 wet 27 december 2005, BS 30 december 2005. 
 
1116T. LAMPARELLI, “ Déduction et véhicules automobiles: l’article 45, § 2 ‘nouveau’ du Code de la TVA est arrivé! “ , Act.fisc. 2006, afl. 1, 6; 

Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 1 januari 2006; V. SEPULCHRE, “ La déduction de la T.V.A. pour les véhicules automobiles 
– Etat des lieux au 1er janvier 2006” , RGF 2006, afl. 8, 3-13. Contra: Circ. nr. AFZ/2005-1124, 6 juni 2006; zie ook Cass. 19 januari 
2007, FJF, No. 2007/203; Besliss. nr. ET 113.611, 7 november 2007. 
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{xe "Intracommunautaire levering"}Intracommunautaire levering van nieuwe 
{xe "Vervoermiddel"}vervoermiddelen 

5727 
art. 45 § 2  
lid 2 c) WBTW 
Krachtens artikel 45, § 2, lid 2, c) WBTW wordt de aftrekbeperking niet toegepast op nieuwe voertui-
gen in de zin van artikel 8bis, § 2 WBTW (andere dan deze bestemd om te worden verhuurd of ver-
kocht door een belastingplichtige wiens economische activiteit erin bestaat wagens te verhuren of te 
verkopen), die het voorwerp uitmaken van een intracommunautaire levering die op grond van arti-
kel 39bis WBTW is vrijgesteld van btw. In dit geval wordt de aftrek evenwel slechts uitgeoefend 
binnen de grenzen of ten belope van het bedrag van de btw dat op deze levering eisbaar zou zijn, in-
dien ze niet vrijgesteld zou zijn op grond van genoemd artikel 39bis WBTW. 

5728 
art. 45 § 1bis WBTW 
Overeenkomstig artikel 45, § 1bis WBTW mogen een toevallige belastingplichtige (bedoeld in 
art. 8bis § 1 WBTW), een landbouwer onderworpen aan de forfaitaire landbouwregeling, een belas-
tingplichtige zonder recht op aftrek en een belastingplichtige die vrijgesteld is op grond van de rege-
ling voor kleine ondernemingen, de btw geheven van de levering, de invoer of de intracommunautaire 
verwerving van het nieuw vervoermiddel dat zij leveren onder de voorwaarden van artikel 39bis 
WBTW, slechts in aftrek brengen binnen de grenzen of ten belope van het bedrag van de btw dat op 
deze levering opeisbaar zou zijn, indien ze niet vrijgesteld zou zijn op grond van genoemd arti-
kel 39bis WBTW. 
Deze bepaling bevat een dubbele beperking van het recht op aftrek: 
– enerzijds ten aanzien van de aard van de aftrekbare btw: het betreft slechts de btw geheven van de aankoop, de verwerving 

of de invoer van het nieuwe vervoermiddel. De btw geheven van goederen en diensten met betrekking tot de verkoop van 
het vervoermiddel, zoals kosten van vervoer, reclame, tussenpersonen, kan niet in aftrek worden gebracht; 

– anderzijds ten aanzien van het bedrag van de aftrekbare btw: dit bedrag wordt berekend door op de maatstaf van hef-
fing van de vrijgestelde levering, het tarief toe te passen dat voor deze levering in België zou gelden. 

Het recht op aftrek ontstaat pas op het tijdstip van de intracommunautaire levering, verricht onder de voorwaarden van arti-
kel 39bis WBTW. Het wordt uitgeoefend bij wijze van teruggaaf, aangezien de levering vrijgesteld is van btw. 

Hoofdstuk V 

Uitsluiting van het recht op aftrek{xe "Aftrek (btw)"} 

Afdeling I. 
Wettelijke uitsluitingen van het recht op aftrek{xe "Recht op aftrek – Uitslui-
ting"} 

5729 
art. 45 § 3-§ 5 WBTW 

Op grond van artikel 45, § 3 tot § 5 WBTW komt niet voor aftrek in aanmerking, de btw ter zake van: 
a. Leveringen en intracommunautaire verwervingen van {xe "Tabak"}tabaksfabrikaten. 
b. Leveringen en intracommunautaire verwervingen van {xe "Geestrijke drank"}geestrijke dranken. 
 De btw ter zake van de aankoop of de invoer van die dranken is niet aftrekbaar, behoudens wanneer ze bestemd zijn om te 

worden doorverkocht (vervaardiging van of handel in geestrijke dranken) of om te worden verstrekt ter uitvoering van een 
dienst (verbruik ter plaatse, als dusdanig of na te zijn verwerkt in spijzen of dranken in hotels, restaurants, privéclubs, enz.). 
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c. Kosten van {xe "Logies"}logies, spijzen en dranken in de zin van artikel 18, § 1, 10° en 11° 
WBTW, daaronder niet begrepen de kosten die worden gedaan: 
– {xe "Hotel"}voor het personeel dat buiten de onderneming is belast met een levering van goe-

deren of een dienst. Dit geldt voor iedere persoon die actief tussenkomt in de uitvoering (inge-
volge een contract gesloten met een derde), buiten de onderneming, van meestal materiële han-
delingen die nodig zijn voor de levering van goederen, de montage van een machine of bv. het 
oprichten van een gebouw1117

– door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten onder bezwarende titel verstrekken; 
in het kader van doorfacturatie van drank- en restaurantkosten, vereist de administratie dat de 
kosten afzonderlijk worden doorgefactureerd. Forfaitair doorgerekende kosten geven geen aan-
leiding tot recht op aftrek

; 

1118

– bij aankoop van spijzen en dranken, zonder enige dienst vanwege de verkoper m.b.t. het ver-
bruik: de aftrekbeperking is immers enkel van toepassing op diensten en niet op de levering 
van goederen

; 

1119

– wanneer een productiemaatschappij cateringkosten maakt in de zin van artikel 18, § 1, lid 2, 
10° en 11° WBTW ten behoeve van haar personeelsleden die belast zijn met de productie van 
een film, komt de btw die op dergelijke kosten drukt slechts voor aftrek in aanmerking wanneer 
de kosten worden gemaakt voor het verrichten van een dienst buiten de onderneming

; 

1120

– logies en maaltijdkosten die voor de interne werking van een onderneming worden gemaakt, 
bv. kosten gemaakt door een voetbalclub ter gelegenheid van de training en van de voorberei-
ding van wedstrijden in de eigen installaties of in die van de club die de wedstrijd organi-
seert

. 

1121 of kosten wegens de organisatie van een personeelsfeest in een hotel of een restau-
rant1122

 Er is geen recht op aftrek van de btw op restaurantkosten, wanneer deze aan het cliënteel wor-
den ter beschikking gesteld in het kader van een seminarie, indien voor de deelname aan het 
seminarie een globale prijs wordt gefactureerd waarin de kost voor de lunch niet wordt onder-
scheiden

. 

1123

d. {xe "Kosten van onthaal"}Kosten van onthaal. 
. 

 Bedoeld zijn de kosten: 
– die een onderneming maakt voor het onthaal, de ontvangst, het vermaak of de ontspanning van personen die vreemd 

zijn aan de onderneming; 
– van een banket waaraan betalende en niet-betalende gasten deelnemen1124

 Als kosten van onthaal worden aangemerkt: 
. 

1. Aankoop van een pleziervaartuig voor tochten met klanten of leveranciers1125

2. Kosten van inrichting van een appartement dat kosteloos ter beschikking van klanten wordt gesteld
. 

1126

3. Uitgaven m.b.t. een aan potentiële klanten aangeboden reis met autocar en bij de reis horende diensten
. 
1127

                                                           
1117Vr. nr. 240 MILQUET 9 mei 1997, Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, nr. 47, BTW Rev., afl. 130, 975. 

. 

 
1118Vr. nr. 1411 BREYNE 2 februari 1995, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 144, 15402-15404. Zie eveneens: Rb. Namen 19 maart 2008, 

Fisc.Koer. 2008, 598. Contra: Rb. Brussel 21 september 2009, Fisc.Koer. 2009, 630-635. 
 
1119Rb. Brussel 21 september 2009, Fisc.Koer. 2009, 630-635. 
 
1120Besliss. nr. ET 118.072, 24 februari 2011. 
 
1121BTW Rev. 1981, afl. 48, 288, nr. 750. 
 
1122BTW Rev. 1974, afl. 15, 205, nr. 455. 
 
1123Rb. Brussel 6 juni 2003, TFR 2004, afl. 257, 275. 
 
1124BTW Rev. 1972, afl. 589, nr. 215. 
 
1125BTW Rev. 1976, afl. 25, 151, nr. 569. 
 
1126BTW Rev. 1978, afl. 34, 311, nr. 644. 
 
1127BTW Rev. 1978, afl. 37, 905, nr. 677; Rb. Antwerpen 15 mei 1987, BTW Rev. 1988, afl. 11, 249. 
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4. Kosten van oprichting van lokalen, bestemd voor logies van chauffeurs van vreemde firma’s1128

– reclamekosten zijn geen kosten van onthaal, bv. de uitgaven m.b.t. het gebruik van loges en business-seats op 
voetbalvelden en andere instellingen voor sport en cultuur

. 

1129, voor zover bedoelde ondernemingen door middel 
van die businessseats en loges onder één of andere vorm publiciteit voeren1130

– demonstratiekosten zijn geen kosten van onthaal, bv. uitdeling van handelsmonsters of van goederen om te proe-
ven (bv. wijn) 

; 

5. De btw over dranken die gratis worden aangeboden bij de opening van een restaurant, een café of een dergelijke inrich-
ting of tijdens een klanten- en/of leveranciersreceptie van zo een inrichting, is overeenkomstig artikel 45, § 3, 4° 
WBTW niet aftrekbaar. De situatie is anders wanneer het drankje ‘gratis’ aangeboden wordt in het kader van het ver-
strekken van een maaltijd of consumpties onder bezwarende titel1131

6. Om te beoordelen of uitgaven al dan niet als kosten van onthaal moeten worden aangemerkt, dient men niet alleen re-
kening te houden met hun aard, maar eveneens met de omstandigheden waarin ze worden gedaan. Zo zijn de kosten die 
door een hoteluitbater gemaakt worden ter verfraaiing van de lokalen, het opluisteren van avonden en de zorg besteed 
aan de bereiding van de maaltijden, geen kosten van onthaal

. 

1132

 Een maatregel waarbij alle uitgaven voor verblijf, ontvangsten, spijzen of dranken en ontspanning principieel zijn uit-
gesloten van het recht op btw-aftrek, terwijl andere minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn of in de nationale 
rechtsorde reeds bestaan, is niet noodzakelijk ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking. De beschikking van de 
Raad die de Franse Republiek tot het treffen van een dergelijke maatregel machtigt, is ongeldig

. 

1133

7. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat kosten met een publiciteitskarakter niet kunnen worden aangemerkt als kos-
ten van onthaal en dat de btw op deze kosten bijgevolg aftrekbaar is

. 

1134. Voorheen was de lagere rechtspraak niet een-
duidig hierover1135. De administratie legde zich principieel neer bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie doch nuan-
ceerde deze rechtspraak door te verdedigen dat er in geen geval recht op aftrek van de btw kon zijn, in de mate dat deze 
publiciteitskosten ook kosten van logies, spijzen en dranken omvatten1136. Ook dit standpunt kan blijkens de recht-
spraak van het Hof van Cassatie niet langer in alle omstandigheden stand houden1137. In haar arrest van 11 maart 2010 
stelt het Hof dat publiciteitskosten enerzijds ook gericht kunnen zijn op andere personen dan de eindkoper en ander-
zijds dat horecakosten deel kunnen uitmaken van het event en als dusdanig als publiciteitskosten kunnen kwalificeren. 
De aftrekbeperking van artikel 45, § 3, 3° en 4° WBTW is dan niet van toepassing. De rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt had deze principes reeds toegepast1138. Het Hof van Cassatie heeft zijn rechtspraak  bevestigd 1139

                                                                                                                                                                     
 

. 

1128Rb. Verviers 6 juni 1988, BTW Rev. 1989, afl. 85, 153, FJF, No. 89/66. 
 
1129BTW Rev. 1991, afl. 94, 147, nr. 940; Vr. nr. 750 VAN DEN EYNDE 19 oktober 1993, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, 8107, 19 oktober 1993, 

BTW Rev. 1994, afl. 108, 370. 
 
1130Vr. nr. 1064 DEVLIES 11 januari 2006, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 113, 21557-21560. 
 
1131Besliss. nr. ET 93.887, 30 augustus 2000, BTW Rev., afl. 145, 152. 
 
1132Besliss. nr. ET 96.653, 6 maart 2000, BTW Rev., afl. 145, 137. 
 
1133HvJ 19 september 2000, gevoegde zaken C-177/99 en C-181/99, Ampafrance SA, AFT 2001, afl. 2, 81, noot D. STAS. 
 
1134Cass. 8 april 2005, Fisc.Koer. 2005, 365-367; Vr. nr. 1064 DEVLIES 11 januari 2006, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 113, 21557-21560. 
 
1135Rb. Antwerpen 16 mei 1995, Fisc.Koer. 1995, 392; Antwerpen 15 maart 1999, FJF, No. 99/239; Rb. Brugge 18 maart 2003, Fisc.Act. 2003, 

afl. 30, 1-2; Rb. Antwerpen 19 maart 2003, Fiscoloog 2003, afl. 912, 10-11; Rb. Luik 29 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 912, 11; Rb. 
Antwerpen 4 juni 2003, FJF, No. 2004/171; Rb. Brugge 17 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 912, 11-12; Vr. nr. 129 FOURNAUX 
24 november 1999, Vr. & Antw. Kamer 1999-2000, nr. 24, 2737; Gent 29 april 2008, Btw-brief 2008, afl. 14, 1; Antwerpen 
18 december 2007, RGF 2008, afl. 8, 7. De regeling op het vlak van btw kan niet zomaar worden doorgetrokken naar de inkomsten-
belastingen volgens de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Rb. Leuven 6 maart 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1157, 4).  

 
1136Besliss. nr. ET 109.632, 24 juli 2005; Mond Vr. nr. 7582 CHABOT 29 juni 2005, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 665, 23-

24; Vr. nr. 53 DEVLIES 11 januari 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 8, 512-515; Rb. Antwerpen 9 januari 2006, 
www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 06/105. Contra: Gent 14 februari 2006, FJF, No. 2007/22; Rb. Hasselt 11 februari 2009, Fis-
coloog 2009, afl. 1149, 12. 

 
1137Cass. 11 maart 2010, F.09.0019.N, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 10/0544, Acc. & Fisc. 2010, afl. 14; contra: Besliss. nr. ET 

120.663, 2 december 2011. I. MASSIN, “ Cateringkosten: fiscus blijft BTW-aftrek weigeren” , Fiscoloog 2011, afl. 1276, 5 en R. 
WERNIERS, “ Langverwacht standpunt administratie inzake kosten van onthaal, publiciteitskosten en kosten van logies, spijzen en 
dranken” , Acc. & Fisc. 2011, afl. 43. 

 
1138Rb. Hasselt 11 februari 2009, FJF, No. 2010/172, TFR 2009, afl. 369, 871. 
 
1139Cass. 15 juni 2012, F.11.0095.F, Btw-brief 2012, afl. 18. 
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8. Wanneer in het bedrijfsrestaurant gratis maaltijden worden aangeboden aan aan het bedrijf vreemde personen (bv. 
klanten, leveranciers), betreffen de ter zake gemaakte kosten, kosten van onthaal die overeenkomstig artikel 45, § 3, 4° 
WBTW in principe niet aftrekbaar zijn, tenzij het bedrijf zijn restaurant met eigen personeel uitbaat1140

e. Kosten gemaakt door {xe "Reisbureau (btw)"}reisbureaus in de zin van artikel 1, § 7, lid 1, 2° 
WBTW, de btw geheven op de goederen en diensten die andere belastingplichtigen hen leveren ten 
behoeve van de prestaties bedoeld in artikel 18, § 2, lid 2 WBTW en die rechtstreeks ten goede 
van de reizigers komen. 

. 

f. De verschuldigde of betaalde btw in de situaties bedoeld in artikel 58, § 4, 5° WBTW (levering 
van tweedehandse goederen is onderworpen aan een specifieke regeling). 

g. In de mate dat hij leveringen verricht onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing 
over de winstmarge, mag de belastingplichtige wederverkoper de verschuldigde of betaalde btw 
niet in aftrek brengen in de situaties bedoeld in artikel 58, § 4, 6° WBTW. 

Afdeling II. 
Uitsluiting van het recht op aftrek voor bepaalde voordelen toegekend aan het 
personeel 

5730 
{xe "Voordelen van alle aard"}De belastingplichtige die goederen koopt om ze gratis te verstrekken 
aan zijn werknemers voor hun privédoeleinden, mag geen aftrek toepassen indien hij die bestemming 
op voorhand kent1141

Afdeling III. 

. Indien de goederen voor die bestemming uit zijn verkoopvoorraad worden ge-
nomen, verricht hij een onttrekking en moet hij intern de btw betalen over de aankoopprijs van de 
goederen. Doet hij een onttrekking van goederen die hij heeft geproduceerd, dan moet de interne hef-
fing over de kostprijs van de goederen worden gedaan. De interne heffingen sluiten de herziening uit. 

Uitsluiting van het recht op aftrek voor {xe "Kosteloze handelingen"}kosteloze 
handelingen 

5731 
Wanneer goederen worden overhandigd of diensten worden verleend, zonder enige tegenprestatie 
vanwege de verkrijger, moet hem geen btw in rekening worden gebracht, maar kan ook geen aftrek 
worden toegepast door de verstrekker van de goederen of diensten1142

– Premievoorwerpen aangeboden bij een promotieverkoop: het gaat om een gezamenlijk aanbod tegen een enige prijs waarbij 
het premievoorwerp mee wordt belast. Bijgevolg mag de btw, betaald voor het premievoorwerp, in aftrek worden ge-
bracht

. In voorkomend geval moet een 
onttrekking worden belast of moet de aftrek worden herzien. 

1143

– De gratis uitvoering van een waarborgverplichting is niet aan de btw onderworpen, maar niettemin mag aftrek worden 
toegepast van de btw op de goederen en diensten die voor de uitvoering van de waarborgverplichting worden gebruikt

. 

1144

                                                           
1140Vr. nr. 1564 PIETERS 5 februari 2007, Vr. & Antw. Kamer 2006-2007, nr. 161, 31396-31398; Vr. nr. 53 DEVLIES 11 januari 2008, Vr. & Antw. 

Kamer 2007-2008, nr. 8, 512-515. 

. 

 
1141P. VANDENDRIESSCHE, “ Voordelen van alle aard en geschenken wat met de BTW?” , AFT 1996, 20-36. 
 
1142Inzake ‘schenking’ van sportartikelen aan een sportvereniging werd toch aftrek toegestaan: zie Rb. Mechelen 26 februari 1987, Fisc.Koer. 

1987, 358; H. VANDEBERGH, BTW-vraagstukken, Antwerpen, Kluwer, 1987, 4-10 en 55. 
 
1143Btw-Handleiding, nr. 349. 
 
1144BTW Rev. 1973, afl. 103, 64, nr. 343. 
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– Zogenaamde geschenken die in werkelijkheid de tegenprestatie zijn van een dienst (bv. voor het maken van reclame, voor 
het aanbrengen van klanten, enz.), moeten aan de btw worden onderworpen, waardoor wederkerig een recht op aftrek ont-
staat1145

– Wanneer een adviesbureau, om zijn klanten te informeren over het nut beroep te doen op zijn diensten, gratis conferenties 
organiseert die voor iedereen toegankelijk zijn, moeten de kosten die ter gelegenheid van die conferenties worden gemaakt, 
worden aangemerkt als algemene onkosten van de volledige economische activiteit van deze onderneming. De belasting 
geheven van dergelijke kosten is derhalve aftrekbaar overeenkomstig artikel 45, § 1 WBTW, behalve uiteraard in de mate 
waarin een deel van deze kosten betrekking zou hebben op spijzen en/of dranken, waarvoor het recht op aftrek in elk geval 
is uitgesloten door artikel 45, § 3, 3° WBTW

. 

1146

Hoofdstuk VI 

. 

{xe "Aftrek (btw)"}Aftrek in geval van {xe "Gemengde belastingplicht 
(btw)"}gemengde {xe "Recht op aftrek – Gemengde 

belastingplicht"}belastingplicht 

5732 
art. 46, 48 § 2 WBTW 
art. 12-21 
KB nr. 3 
In de mate waarin een persoon enerzijds handelingen stelt die buiten de toepassing van de btw vallen 
en anderzijds handelingen stelt in de uitoefening van de economische activiteit, namelijk zowel vrijge-
stelde handelingen die geen aftrek toelaten, als handelingen die wel aftrek toelaten, is deze persoon er 
in se toe gehouden om de btw die een directe en exclusieve band heeft met de activiteiten die buiten 
het toepassingsgebied van de btw vallen, buiten beschouwing te laten voor wat betreft het recht op 
aftrek en vervolgens de btw af te trekken volgens de regel van het pro rata of het werkelijk ge-
bruik1147

Alvorens enige aftrek te verrichten, moet een gemengde belastingplichtige, net zoals een volledige 
belastingplichtige, de btw afzonderen die geheven werd op zijn uitgaven voor privégebruik en andere 
dan beroepsgebruik of waarvoor een uitsluiting (hoofdstuk V) van het recht op aftrek bestaat. Om na 
die afzondering uit te maken welk deel van de overblijvende btw in aftrek mag worden gebracht, richt 
de gemengde belastingplichtige zich naar het bepaalde in artikel 46 en 48, § 2 WBTW en 12 tot 21 
KB nr. 3. 

. 

Afdeling I. 
Aftrek volgens het {xe "Algemeen verhoudingsgetal"}algemeen verhoudingsge-
tal 

5733 
art. 46 § 1 WBTW 

Overeenkomstig artikel 46, § 1 WBTW wordt de inkomende btw in aftrek gebracht volgens een ver-
houdingsgetal dat ieder jaar wordt berekend. Dat verhoudingsgetal is een percentage, afgeleid van een 

                                                           
1145Voor sportartikelen waarop reclame is aangebracht, zie BTW Rev. 1989, afl. 85, 163, nr. 909; Antwerpen 4 november 1996, AJT 1997-1998, 

24. 
 
1146Vr. nr. 3-6886 NYSSENS 30 januari 2007, Vr. & Antw. Senaat 2006-2007, nr. 3-87, 9669. 
 
1147HvJ 13 maart 2008, zaak C-437/06, Securenta, TFR 2008, afl. 341, 505. Zie ook: Antwerpen 4 september 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1136, 6. 
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breuk met als teller het bedrag van de handelingen (excl. btw) die recht geven op aftrek en als noemer 
het totale bedrag van de door de belastingplichtige verrichte handelingen (excl. btw). Teller en noemer 
worden afgerond naar het hogere -tiental1148

– in afwachting van een definitieve vaststelling wordt het verhoudingsgetal per kalenderjaar vastge-
steld op een voorlopig percentage, aan de hand van de omzet van het vorige jaar; 

. Het percentage wordt afgerond naar de hogere eenheid. 
Artikel 12 tot 18 KB nr. 3 regelt de uitvoering van artikel 46, § 1 WBTW: 

– ingeval er een verschil is van meer dan 10 percentpunten tussen het voorlopige en het definitieve 
verhoudingsgetal, moet een herziening in min of meer plaatsvinden; voor de bedrijfsmiddelen ge-
beurt die herziening op een speciale wijze; 

– het staat de belastingplichtige vrij om een herziening toe te passen, wanneer het verschil tussen de 
in aanmerking te nemen verhoudingsgetallen geen 10 percentpunten bedraagt1149

De deelneming aan paardenwedstrijden of paardenwedrennen heeft tot doel de verkoopwaarde van deze paarden te verhogen. 
Ze kadert aldus in de economische activiteit van een paardenfokkerij en een paardenhandel en vormt daar een geheel mee. De 
omstandigheid dat de ontvangen prijzengelden in het kwestieuze jaar hoger zijn dan de opbrengsten van de paardenfokkerij en 
paardenhandel is irrelevant, indien de betrokken belastingplichtige een zeer jonge onderneming is die haar reputatie nog moet 
vormen. Het ontvangen van prijzengelden in drafwedstrijden en paardenwedrennen met het oog op het fokken, opleiden, verko-
pen en in waarde brengen van paarden, kadert in dezelfde economische activiteit die voor de totaliteit aan de btw is onderwor-
pen. Bijgevolg oefent de betrokkene geen twee los van elkaar staande activiteiten uit en kan hij niet als een gemengde belas-
tingplichtige worden beschouwd

. 

1150

Ten aanzien van de aftrekbeperking voor voertuigen heeft het Hof van Cassatie beslist dat de aftrekbeperking, voortvloeiende uit de 
toepassing van een algemeen verhoudingsgetal, bovenop de aftrekbeperking van 50 % geldt

. 

1151

Ter zake de impact van het ontvangen van subsidies en/of giften op de berekening van de omvang van het recht op btw-aftrek, 
zie voetnoot

. 

1152

Artikel 19 zesde richtlijn verzet er zich tegen dat nog niet voltooide woningbouwwerken voor particulieren, worden opgenomen 
in de noemer van het verhoudingsgetal, wanneer deze waarde niet overeenkomt met een levering van goederen of diensten die 
reeds werden verricht of die aanleiding hebben gegeven tot een afrekening van de werken en/of een vooruitbetaling

. 

1153

Bij de berekening van de pro rata mag een vennootschap waarvan het hoofdkantoor in een lidstaat is gevestigd, niet de omzet 
van haar in andere lidstaten gevestigde bijkantoren in aanmerking nemen

. 

1154

art. 13  
KB nr. 3 
art. 13 1°  
KB nr. 3 

. Dit is eveneens het geval voor een vennootschap 
met een bijkantoor gevestigd in een derde land. 

Sommige handelingen zijn uitgesloten uit de berekening van het verhoudingsgetal (art. 13 KB nr. 3). 
Dit is vooreerst het geval voor de opbrengst verkregen ingevolge het afstoten van investeringsgoederen die door de belasting-
plichtige in zijn bedrijf werden gebruikt (art. 13 1° KB nr. 3). Het begrip ‘investeringsgoederen welke door de belastingplichti-
ge in het kader van zijn onderneming worden gebruikt’ omvat evenwel niet de voertuigen die een leasebedrijf aankoopt om 

                                                           
1148Deze afrondingsregel, die expliciet is opgenomen in art. 175 btw-richtlijn, is niet verplicht toepasbaar bij de berekening van het ‘bijzonder 

verhoudingsgetal’ indien de gemengde belastingplichtige de regel van het werkelijk gebruik toepast (HvJ 18 december 2008, zaak C-
488/07, Royal Bank of Scotland Group plc., Pb.C. 21 februari 2009, afl. 44, 19). 

 
1149Btw-Handleiding, nr. 417. 
 
1150Antwerpen 28 november 1995, FJF, No. 96/187; Cass. 13 oktober 2000, Fiscoloog 2000, afl. 776, 1-2. 
 
1151Cass. 2 oktober 2003, FJF, No. 2004/56. 
 
1152Zie Concl. Adv.-Gen. Poiares Maduro, 10 maart 2005, zaak C-243/03, Commissie t. Frankrijk; Concl. Adv.-Gen. Poiares Maduro, 10 maart 

2005, zaak C-204/03, Commissie t. Spanje; Rb. Antwerpen 5 oktober 2001, Fiscoloog, afl. 825, 7; Brussel 19 oktober 2001, TFR 
2003, afl. 236, 193-200, noot I. BEHAEGHE en L. HUYBRECHTS; Vr. nr. 451 LETERME 13 september 2000, Vr. & Antw. Kamer 
2000-2001, nr. 061, 6888; B. THIRION, “ Subventions: quelles incidences en matière de TVA?” , RGF 2002, afl. 12, 286-302. Zie ook 
Circ. nr. AOIF 24/2007, 38-43. 

 
1153HvJ 26 mei 2005, zaak C-536/03, Antonio Jorge, FJF, No. 2006/14. 
 
1154HvJ 12 september 2013, zaak C-388/11, Crédit Lyonnais, JDE 2013, afl. 202, 332. 
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deze te leasen en vervolgens, na afloop van de leasecontracten, te verkopen, aangezien de verkoop van dergelijke voertuigen na 
afloop van deze contracten tot de gebruikelijke economische activiteiten van deze onderneming behoort1155

Vervolgens moeten inkomsten uit roerende en financiële verrichtingen niet worden opgenomen in het verhoudingsgetal, tenzij 
deze opbrengsten behoren tot een specifieke economische activiteit van dien aard

. 

1156

Dividenden op aandelen die ontvangen worden door een onderneming die niet voor al haar handelingen aan btw is onderwor-
pen, moeten worden uitgesloten van de noemer van de breuk die dient voor het berekenen van het pro rata voor de toepassing 
van de aftrek

. 

1157. De uitsluiting van de dividenden uit de noemer van het algemeen verhoudingsgetal geldt zelfs indien de 
holdingvennootschap voor andere activiteiten aan de btw is onderworpen en ten behoeve van haar dochtervennootschap van wie 
zij de dividenden ontvangt, diensten inzake beheer verricht (cf. actieve holding). Ook de interesten die uit de herbelegging van 
de dividenden voortkomen, moeten buiten beschouwing worden gelaten1158

Financiële handelingen worden aangemerkt als bijkomstige handelingen, voor zover zij slechts een zeer beperkt gebruik impli-
ceren van goederen of diensten waarvoor de belasting over de toegevoegde waarde is verschuldigd. De omstandigheid dat meer 
inkomsten uit dergelijke handelingen worden gehaald dan uit de activiteit die de betrokken onderneming als hoofdactiviteit 
aanmerkt, kan deze handelingen als zodanig niet uitsluiten van de kwalificatie als ‘bijkomstige handelingen’

. 

1159

{xe "Bank- en financiële instellingen"}Banken en financiële instellingen moeten als omzet inzake {xe 
"Krediet (btw)"}kredietverrichtingen in de noemer van de breuk het brutobedrag van de ontvangen 
interesten vermelden

. 

1160

{xe "Recht op aftrek – Algemeen verhoudingsgetal"}Overeenkomstig de regeling vóór aanschrijving nr. 10 van 1995, dienden 
banken de interesten op effecten in eigen portefeuille op te nemen in de noemer. Het vertrouwensbeginsel verzet er zich even-
wel tegen dat de btw-adminis-tratie de door haar, sinds twee decennia aanvaardde samenstelling van het verhoudingsgetal, met 
terugwerkende kracht verwerpt

. 

1161

Afdeling II. 

. 

{xe "Aftrek (btw)"}Aftrek volgens het {xe "Werkelijk gebruik (aftrek)"}werkelijk 
gebruik{xe "Recht op aftrek – Werkelijk gebruik"} 

5733,10 
art. 46 § 2 WBTW 

Wanneer het gebruik van een algemeen verhoudingsgetal tot een ongepaste of onevenredige aftrek 
leidt, kan op verzoek van de belastingplichtige of op bevel van de administratie, de regel van het wer-
kelijk gebruik worden toegepast (art. 46 § 2 WBTW). De administratie moet zoveel mogelijk de aftrek 
volgens het werkelijk gebruik toelaten1162. Indien een gemengde belastingplichtige opteert voor de 
uitoefening van het recht op aftrek volgens de regel van het werkelijk gebruik, is deze verplicht een 
vergunning aan te vragen bij de btw-administratie1163

                                                           
1155HvJ 6 maart 2008, zaak C-98/07, Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S tegen Skatteministeriet, Pb.C. 26 april 2008, afl. 107, 8. 

. Het hof van beroep te Gent heeft evenwel ge-

 
1156HvJ 11 juli 1996, zaak C-306/94, Régie dauphinoise, Jur.HvJ 1996, I-3695; Rb. Brussel 18 september 2001, TFR 2003, 230, noot J. VAN 

DER PAAL. 
 
1157HvJ 22 juni 1993, zaak C-333/91, Satam, Jur.HvJ, I-3513, BTW Rev. 1994, afl. 109, 754; D. STAS, “ Dividenden als tegenprestatie voor 

actieve inmenging?” , Actuele Voorinformatie 1999, afl. 281, 6-12. 
 
1158HvJ 14 november 2000, zaak C-142/99, Floridienne SA en Berginvest SA t. Belgische Staat, TFR 2001, afl. 204, 696, noot J. VAN DER 

PAAL, AFT 2001, afl. 2, 85, noot L. VANDENBERGHE; HvJ 12 juli 2001, zaak C-102/00, Welthgrove BV, Jur.HvJ 2001,  I-5679. 
 
1159HvJ 29 april 2004, zaak C-77/01, EDM, FJF, No. 2005/92, D. STAS, “ EDM: het finale holdingarrest” , TFR 2004, 775-781; R.A. WOLF, “ EDM: 

New guidance from Luxembourg” , International VAT Monitor 2004, 251-255. 
 
1160Aanschr. nr. 10, 26 juli 1995, I. LEJEUNE, “ De gemengde BTW-plicht in Europees en Belgisch perspectief – Toepassing voor banken en 

financiële instellingen” , Fiskofoon 1995, afl. 135, 177-202. 
 
1161Rb. Brussel 12 oktober 2001, Fiscoloog 2001, afl. 820, 1, Fisc.Koer. 2001, afl. 18, 429. 
 
1162Vr. nr. 184 MICHEL 7 december 1995, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 21, 2249, BTW Rev., afl. 120, 346. 
 
1163Cass. 2 oktober 2003, FJF, No. 2004/57; Gent 9 maart 1984, FJF, No. 84/182; H. VANDEBERGH, BTW-vraagstukken, Antwerpen, Kluwer, 

1987, 68. 
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oordeeld dat de Btw-richtlijn zich verzet tegen het eisen van een dergelijk voorafgaandelijke vergun-
ning1164. Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat noch de Europese noch de Belgische bepalingen 
preciseren op welk ogenblik de aanvraag voor toepassing van de regel van het werkelijk gebruik moet 
worden ingediend1165

De btw-administratie mag de vergunning om de aftrekbare btw te berekenen volgens de regel van het werkelijk gebruik, niet 
zonder meer afwijzen. Het beginsel van niet-retroactiviteit verzet zich niet tegen het verlenen van een vergunning voor het 
verleden

. 

1166

Het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel houden in dat de administratie het in het verleden ingenomen stand-
punt niet met terugwerkende kracht mag intrekken, wanneer de belastingplichtige zich aan deze gedragslijn heeft aangepast. Dat 
geldt bijvoorbeeld wanneer een bank 25 jaar lang een aftrekregeling heeft toegepast, zonder dat de fiscus ooit haar btw-aangifte 
heeft verworpen

. 

1167

De van de beroepsuitgaven geheven btw wordt in drie groepen gesplitst: 

. 

1. De volledig aftrekbare btw (volledige belastingplichtige), eventueel met inachtneming van arti-
kel 45, § 2 WBTW en de uitsluitingen van aftrek. 

2. De niet-aftrekbare btw (niet-belastingplichtige of belastingplichtige zonder recht op aftrek). 
3. De btw die volgens een bijzondere verhouding aftrekbaar is (geheven van goederen en diensten die 

zowel voor de belaste als voor de niet-belaste sector zijn bestemd1168

Bij de berekening van het bijzonder verhoudingsgetal voor de gemengde kosten m.b.t. de infrastructuur van een vzw, moeten de 
giften worden opgenomen in de noemer, aangezien de infrastructuur ook wordt aangewend voor fondsenverwerving en -
verwerking, zijnde de voornaamste activiteit van de vzw

). 

1169. Bij de berekening van het bijzonder verhoudingsgetal mag een 
subsidie die wordt verleend voor de activiteiten waarvoor een volledig recht op aftrek bestaat, niet in de noemer worden opge-
nomen1170

Over de berekening van de btw-aftrek in geval van een gedeeltelijke btw-plicht omwille van gratis handelingen of handelingen 
gedekt door subsidies, zie voetnoot

. 

1171

Over de aftrekbaarheid van de btw door een Belgische inrichting van een belastingplichtige waarvan de zetel van de economi-
sche activiteit in het buitenland is gevestigd, zie voetnoot

. 

1172

Het Hof van Justitie erkent dat de lidstaten andere verdeelsleutels mogen opleggen dan de omzetverhouding, mits de aftrek 
daardoor nauwkeuriger wordt bepaald. Aldus kunnen lidstaten bij een verhuuractiviteit een pro rata-berekening opleggen op 
basis van de oppervlakte

. 

1173

                                                           
1164Gent 9 maart 2010, Fisc.Koer. 2010, 481. 

. 

 
1165Cass. 10 februari 2012, F.10.0125.F, Belgische Staat t. Business Management Consulting nv, FJF, No. 2012/204. 
 
1166RvS 3 november 1997, nr. 69.334, Fiskoloog 1998, afl. 652, 5. 
 
1167Antwerpen 24 april 2007, TFR 2008, 339. 
 
1168Brussel 20 september 2006, TFR 2007, afl. 326, 675, noot K. HEYRMAN. 
 
1169Brussel 19 oktober 2001, TFR 2003, afl. 236, 193, noot I. BEHAEGHE, I. HUYBERECHTS. 
 
1170HvJ 16 februari 2012, zaak C-25/11, Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA, TFR 2012, afl. 421, 457. 
 
1171Antwerpen 6 maart 2012, TFR 2012, afl. 429, 877; H. VANDEBERGH, “ Gratis handelingen: beperking aan het recht op aftrek op btw of 

niet? En wat met subsidies?” , TFR 2012, afl. 429, 863 ev. 
 
1172Zie Vr. nr. 325 DE CLIPPELE 2 oktober 1991, Vr. & Antw. Senaat 1991-1992, 106. 
 
1173HvJ 8 november 2012, zaak C-511/10, BLC Baumarkt, TFR 2013, afl. 433, 49. 
 



 206 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

Hoofdstuk VII 

Overdracht of {xe "Teruggaaf (btw)"}teruggaaf van een overschot 
aan aftrekbare btw 

5734 
art. 8 § 1 
KB nr. 4 
Iedere belastingplichtige die btw-aangiften indient, moet daarin een eindafrekening maken waaruit zal 
blijken of hij schuldenaar dan wel schuldeiser van de {xe "Schuldenaar (btw)"}Schatkist is. Is hij 
schuldeiser, dan wordt zijn tegoed in principe naar een {xe "Schuldeiser (btw)"}volgend aangiftetijd-
vak overgedragen (art. 47 WBTW en art. 8 § 1 KB nr. 4). 

Onder welbepaalde voorwaarden kan de belastingplichtige het overschot evenwel effectief terugvor-
deren (zie infra). De btw-richtlijn geeft aan de lidstaten effectief de mogelijkheid om de teruggaaf 
autonoom te regelen, maar toch zijn ze daarin niet geheel vrij. Zo mag de teruggaaf van de aftrekbare 
btw niet afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de belastingplichtige zijn leverancier vol-
ledig heeft betaald1174

In het kader van het economische herstelplan werd deze teruggaveprocedure uitgebreid

. 
1175. De maan-

delijkse teruggaaf is voorbehouden voor belastingplichtigen die maandelijks een aangifte indienen. De 
kwartaalaangever kan overstappen op maandelijkse aangiften met ingang van 1 januari van het kalen-
derjaar na het jaar van de aanvraag, maar in afwachting van de aanpassing van de wet aanvaardde de 
administratie dat indieners van kwartaalaangiften ook bij het verstrijken van een kalenderkwartaal 
kunnen overstappen op maandaangiften en dit sinds 1 april 20091176

De administratie heeft een circulaire gepubliceerd waarin zij het stelsel van de maandelijkse teruggaaf 
nader toelicht, rekening houdende met de aangebrachte wetswijzigingen die voornamelijk betrekking 
hebben op de berekening van het omzetcijfer en het jaarlijks minimaal te bereiken belastingover-
schot

. 

1177

Op zijn uitdrukkelijk verzoek (te vermelden in de btw-aangifte) kan hij overeenkomstig artikel 8 KB 
nr. 4 de teruggaaf van zijn tegoed verkrijgen, indien het: 

. 

– 245,00 EUR bereikt na indiening van de laatste maand- of kwartaalaangifte van het kalenderjaar; 
– 615,00 EUR bereikt na indiening van de kwartaalaangiften m.b.t. elk van de eerste drie kwartalen 

van het kalenderjaar; 
– 1 485,00 EUR bereikt na indiening van de maandaangifte m.b.t. de laatste maand van ieder der 

eerste drie kwartalen van het kalenderjaar; 
– 245,00 EUR bereikt na indiening van een maandaangifte, op voorwaarde dat de belastingplichtige 

tijdens het verstreken kalenderjaar voor ten minste 30 % van zijn omzet, 
• handelingen heeft verricht die van de btw zijn vrijgesteld bij toepassing van artikel 39, 39bis, 

39ter en 39quater WBTW; 
• handelingen heeft verricht welke van de belasting zijn vrijgesteld bij toepassing van artikel 40, 

§ 2, 1° en 2°, 41, § 1, lid 1, 2° tot 6° en 42 WBTW; 
                                                           
1174HvJ 28 juli 2011, zaak C-274/10, Europese Commissie t. Republiek Hongarije, Pb.C. 8 oktober 2011, afl. 298, 8. 
 
1175KB 10 februari 2009 tot wijziging van KB nr. 4 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 13 

februari 2009. 
 
1176Vr. nr. 11850 DE POTTER 25 maart 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 503, 16-17. 
 
1177Circ. nr. ET 115.806 (AOIF 9/2009), 3 maart 2009. 
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• handelingen heeft verricht waarvoor de belasting verschuldigd is door de medecontractant 
overeenkomstig artikel 51, § 2, lid 1, 5° en 51, § 4 WBTW; 

• handelingen heeft verricht waarvoor het verlaagd btw-tarief van toepassing is overeenkomstig 
de rubrieken XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII en XXXVIII van tabel A van de bijla-
ge bij KB nr. 20; 

• handelingen heeft verricht die in het buitenland plaatsvinden voor zover het overschot voort-
vloeit uit de voorfinanciering van de belasting geheven deze handelingen, en het overschot in 
zijn voordeel minstens 12 000 EUR bedraagt tijdens dezelfde periode.  

Deze teruggaaf kan alleen worden bekomen mits daartoe, op schriftelijke aanvraag, vergunning is 
verleend door het hoofd van het btw-controlekantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert1178

De teruggaaf van het creditsaldo van de btw rekeningen-courant gebeurt sinds 1 april 2009 recht-
streeks op het rekeningnummer van de belastingplichtige. De regelgeving met betrekking tot de vol-
macht ({xe "Formulier 690"}formulier nr. 690) werd dan ook afgeschaft c.q. aangepast

. 

1179

Een beslissing over de intrekking van de vergunning om btw-tegoeden maandelijks te recupereren, moet gemotiveerd zijn. Zo 
niet kan men de vernietiging ervan vorderen bij de Raad van State

. 

1180

De teruggaaf van het overschot moet binnen een redelijke termijn geschieden. De nationale regeling waarbij de termijn voor 
teruggaaf wordt verlengd van 60 tot 180 dagen ingeval de belastingplichtige nog niet gedurende 12 maanden actief is, is strijdig 
met artikel 183 van de Btw-richtlijn en het evenredigheidsbeginsel

. 

1181

Hoofdstuk VIII 

. 

{xe "Aftrek (btw)"}Herziening {xe "Recht op aftrek – 
Herziening"}van de aftrek 

5736 
Een aftrek ‘herzien’ wil zeggen dat door middel van een herberekening, rechtstreeks wordt terugge-
gaan naar de oorspronkelijke aftrek, hetgeen aanleiding kan geven tot een terugbetaling van hetgeen 
vroeger te veel in aftrek werd gebracht of tot een recuperatie van hetgeen vroeger te weinig werd 
afgetrokken. Als correctiemechanisme onderscheidt de herziening zich duidelijk van de onttrekking, 
waarbij de oorspronkelijke aftrek ongemoeid wordt gelaten1182

Herzieningen moeten op eigen initiatief door de belastingplichtige zelf worden gedaan in zijn btw-
aangifte

. 

1183

Afdeling I. 

. 

                                                           
1178De voorwaarden en formaliteiten inzake de maandelijkse teruggaaf worden uitgewerkt en toegelicht, in Circ. nr. AOIF 24/2003 (ET 100.136 

– ET 834.2), 4 september 2003. 
 
1179Besliss. nr. ET 115.497, 25 maart 2009. 
 
1180RvS 23 oktober 1998, Fiskoloog 1998, afl. 684, 1. 
 
1181HvJ 10 juli 2008, zaak C-25/07, Alicja Sosnowska, Pb.C. 11 oktober 2008, afl. 260, 3. 
 
1182J. VERSCHAFFEL, “ Herzieningen van BTW, onttrekkingen en gelijkgestelde handelingen” , AFT 2000, afl. 3, 126-142. 
 
1183Aanschr nr. 115, 31 december 1972, BTW Rev. 1973, afl. 11, 158. 
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{xe "Gewone herziening"}Gewone herziening van de aftrek 

5737 
Met ‘gewone’ herziening wordt de herziening bedoeld van de btw die niet op bedrijfsmiddelen is 
geheven. 

art. 5 KB nr. 3 
Tot dergelijke herziening moet worden overgegaan in de volgende gevallen (art. 5 KB nr. 3): 
– de oorspronkelijke aftrek is onjuist berekend; 
– de voorlopige vaststelling van een gedeeltelijke aftrek was te groot of te klein; 
– er is te veel btw gerekend en de afnemer moet het hem gecrediteerde (en reeds afgetrokken) deel 

daarvan terugstorten; 
– er is een wijziging in de factoren van de berekening van de oorspronkelijke aftrek; 
– er is gemengde belastingplicht, met schommelende verhoudingsgetallen of verandering van het 

werkelijk gebruik; 
– ieder recht op aftrek is verloren gegaan. 
Lidstaten zijn gerechtigd om, in afwijking van artikel 185, lid 2 btw-richtlijn herziening van de in aftrek gebrachte btw te eisen 
bij diefstal van goederen1184

Afdeling II. 

. 

Herziening van de aftrek van de btw geheven van {xe "Bedrijfsmiddelen 
(btw)"}bedrijfsmiddelen 

§ 1. ALGEMEENHEDEN 

5738 
art. 48 § 2 WBTW 
Artikel 48, § 2 WBTW voorziet in een bijzondere herziening van de aftrek van de btw, geheven op 
bedrijfsmiddelen en diensten die kenmerken hebben die vergelijkbaar zijn met de kenmerken die door-
gaans aan bedrijfsmiddelen worden toegeschreven1185. De termijn voor dergelijke {xe "Herziening 
(btw)"}herziening bedraagt vijf jaar voor roerende goederen en vijftien jaar voor gebouwen. Ten aanzien 
van gebouwen waarvoor het recht op aftrek ontstaan is vóór 31 december 1995, bedraagt het herzie-
ningstijdvak tien jaar1186. De aftrek van de btw die werd geheven op infrastructuurwerken is ook onder-
worpen aan het herzieningstijdvak van vijftien jaar1187

Volgens het Hof van Cassatie moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het geval waar-
in goederen van meet af aan slechts gedeeltelijk als bedrijfsmiddel worden gebruikt en waarin het 
relatieve aandeel van dat bedrijfsmatige gebruik mettertijd niet verandert, en anderzijds het geval 
waarin de bedrijfsmatige aanwending van goederen in de loop van de herzieningsperiode wijzigt. 
Alleen in dat laatste geval bestaat er mogelijkheid tot herziening. Voor goederen waarvan het beperkt 
bedrijfsmatige gebruik vanaf het begin vaststaat en tijdens de herzieningsperiode niet verandert, is de 

. 

                                                           
1184HvJ 4 oktober 2012, zaak C-550/11, PIGI, TFR 2013, afl. 433, 46. 
 
1185Circ. nr. AFZ 3, 15 februari 2007. 
 
1186KB van 25 februari 1996, BS 5 maart 1996. 
 
1187Voor overgangsregeling, zie aanschrijving nr. AFZ 24/2002 – ET 103.009, 6 december 2002. 
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aftrek van btw gewoon beperkt in functie van de professionele aanwending van het bedrijfsmiddel en 
is het toepassen van de regels inzake herziening niet aan de orde1188

In het licht van de Europese rechtspraak kon deze cassatierechtspraak niet worden volgehouden. Een 
belastingplichtige die goederen gebruikt voor een economische activiteit (die recht op aftrek verleent), 
heeft op het moment van verkrijging van die goederen recht op aftrek van de betaalde voorbelasting, 
hoe gering het gebruik voor bedrijfsdoeleinden in verhouding ook is. Een regel of administratieve 
praktijk die bij een beperkt gebruik voor bedrijfsdoeleinden, het recht op aftrek in algemene zin be-
perkt, is slechts geldig wanneer deze voldoet aan de vereisten van artikel 27, lid 5 zesde richtlijn

. 

1189

art. 19 § 1 WBTW 

. 
Correcties m.b.t. het niet-bedrijfsmatig gedeelte dienen te gebeuren via herziening van de afgetrokken 
btw of via het mechanisme van onttrekkingen/diensten aan zichzelf. 

Ingevolge de tekstwijziging van artikel 19, § 1 WBTW kunnen de belastingplichtigen die vóór de 
wijziging een beroep hebben gedaan op het arrest {xe "Seeling (HvJ)"}Seeling voor de terugbetaling 
van de btw met betrekking tot het deel van het gebouw dat ze gebruiken voor hun privédoeleinden, 
geen gebruik meer maken van de corrigerende belastingheffing waarin die bepaling voorzag1190

5738,50 
art. 49 1° WBTW 

. Zoals 
eerder al aangegeven, werd deze regeling met ingang van 1 januari 2011 aangepast (zie randnr. 5372). 

De administratie stond vroeger toe dat, rekening houdend met artikel 49, 1° WBTW, een belasting-
plichtige aftrek kan verkrijgen van een gedeelte van de btw, geheven op een bedrijfsmiddel dat hij 
heeft verkregen en gebruikt op een tijdstip waarop hij nog geen belastingplichtige was1191

                                                           
1188Cass. 27 september 2001, Fisc.Act. 2001, afl. 39, 6. Zie: Rb. Antwerpen 1 februari 2008, Btw-brief 2008, afl. 15, 2. 

. 

 
1189HvJ 11 juli 1991, zaak C-97/90, Lennartz, Jur.HvJ 1991, I-3795; HvJ 8 mei 2003, zaak C-269/00, Wolfgang Seeling, FJF, No. 2003/217, AFT 

2004, afl. 2, 75; HvJ 14 juli 2005, zaak C-434/03, P. Charles en T.S. Charles-Tijmens, AFT 2005, afl. 11, 69; Rb. Luik 12 februari 2004, 
Fisc.Act. 2004, afl. 24, 4-6; Rb. Luik 1 juni 2004, FJF, No. 2005/111. 

 
1190Besliss. nr. ET 114.646, 16 juni 2008; Besliss. nr. ET 111.834, 19 oktober 2006; HvJ 14 september 2006, zaak C-72/05, Hausgemeinschaft 

Jörg und Stephanie Wollny, FJF, No. 2008/67. 
 
1191Besliss. nr. ET 18.235, 10 november 1976; Vr. nr. 25 JORISSEN 26 januari 1982, Vr. & Antw. Senaat 1981-1982, nr. 5, 115, BTW Rev. 1982, 

afl. 53, 320; Besliss. nr. ET 110.412, 20 december 2005. 
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Een dergelijk standpunt bleek echter niet in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de btw-
richtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie. Ingevolge artikel 17, lid 1 van de zesde richt-
lijn (‘Ontstaan en omvang van het recht op aftrek’) ontstaat het recht op aftrek op het tijdstip waarop 
de aftrekbare belasting verschuldigd wordt. Derhalve is het bestaan van een recht op aftrek alleen 
afhankelijk van de hoedanigheid waarin iemand op dat tijdstip handelt. Daarenboven besliste het Hof 
dat het daadwerkelijke of voorgenomen gebruik van de goederen het ontstaan van het recht op aftrek 
niet aantast, doch enkel bepalend is voor de omvang van de voorbelasting die de belastingplichtige 
krachtens artikel 17 zesde richtlijn mag aftrekken en voor de omvang van eventuele herzieningen 
tijdens de daaropvolgende periodes. Daaruit volgt dat het onmiddellijke gebruik van de goederen voor 
belaste of vrijgestelde handelingen, op zich geen voorwaarde is voor de toepassing van het stelsel van 
de herziening van de aftrek1192. Bijgevolg is de herziening ook van toepassing ingeval een investe-
ringsgoed eerst is bestemd voor een vrijgestelde activiteit waarvoor geen recht op aftrek bestond, en 
vervolgens in de herzieningsperiode is gebruikt voor een aan de belasting over de toegevoegde waarde 
onderworpen activiteit1193

Op basis hiervan kan een publiekrechtelijke overheid die als overheid (en dus als niet-
belastingplichtige) een investeringsgoed aanschaft en dit goed nadien als belastingplichtige verkoopt, 
in het kader van deze verkoop geen recht op herziening hebben om de bij de aanschaf van dat goed 
voldane btw in aftrek te brengen

.  

1194. Met verwijzing naar deze rechtspraak heeft de fiscale administra-
tie haar standpunt met ingang van 1 juli 2005 aangepast1195. De Belgische wetgeving (art. 49 WBTW) 
werd pas eind 2011 aangepast in lijn met de Europese bepalingen1196

5739 
art. 6 § 1 lid 1 KB nr. 3 

. 

Bedrijfsmiddelen waarvoor de aftrek onderworpen is aan herziening zijn de lichamelijke goederen, de 
zakelijke rechten bedoeld in artikel 9, lid 2, 2° WBTW en de diensten, wanneer zij bestemd zijn om 
duurzaam te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen (art. 6 § 1 lid 1 KB nr. 3). 

art. 9 lid 2 2° WBTW 

{xe "Nieuw gebouw"}Nieuwe {xe "Gebouw (nieuw)"}gebouwen die het voorwerp zijn van de in arti-
kel 9, lid 2, 2° WBTW bedoelde zakelijke rechten, zijn bedrijfsmiddelen in hoofde van de houders van 
deze rechten. Alle andere goederen zijn bedrijfsmiddelen in hoofde van de verhuurder, van de lea-
singgever of van degene die het genot ervan verleent.  

art. 12 § 1 WBTW 
Hetgeen voorafgaat geldt eveneens voor de toepassing van artikel 12, § 1 WBTW (levering door ont-
trekking van goederen). 
Voor de toepassing van de artikelen 12, § 1 en 48, § 2 WBTW, worden niet als bedrijfsmiddelen aangemerkt1197

– klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften, wanneer de prijs of, bij ontstentenis van een prijs, de normale 
waarde, per in de handel gebruikelijke eenheid, lager is dan 10 000 BEF (245,00 EUR); 

: 

– verpakkingsmiddelen, zelfs indien ze opnieuw kunnen worden gebruikt. 

5740 
                                                           
1192HvJ 11 juli 1991, zaak C-97/90, Lennartz, Jur.HvJ 1991, I-3795. 
 
1193HvJ 30 maart 2006, zaak C-184/04, Uudenkaupungin kaupunki, FJF, No. 2007/100. 
 
1194HvJ 2 juni 2005, zaak C-378/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, FJF, No. 2006/13. 
 
1195Besliss. nr. ET 110.412, 20 december 2005. 
 
1196Art. 54 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
 
1197MB nr. 1 van 2 september 1980, BS 9 september 1980. 
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Het begrip ‘btw geheven over bedrijfsmiddelen’ omvat: 
– de btw op alle leveringen en diensten die strekken of bijdragen tot de totstandkoming van een 

nieuw bedrijfsmiddel; 
– de btw op alle leveringen en diensten die strekken of bijdragen tot de omvorming of de verbetering 

van een bestaand bedrijfsmiddel; 
art. 7 KB nr. 3 
– de btw op de verkrijging van een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 9, lid 2 WBTW (art. 7 KB 

nr. 3). 

5741 

Het begrip ‘btw geheven over bedrijfsmiddelen’ omvat niet: 
– de btw op herstellings- en onderhoudswerk aan bedrijfsmiddelen; 
– de btw op de verkrijging, de intracommunautaire verwerving of de invoer van reserve-onderdelen 

voor dergelijk herstellings- en onderhoudswerk; 
– de btw op de huur of de verkrijging van het genot van bedrijfsmiddelen. 

5742 
Voor verbouwingswerken aan gehuurde roerende bedrijfsmiddelen, zie voetnoot1198

De huurder van een onroerend goed heeft recht op aftrek van de btw op werken die hij aan dat onroerend goed laat verrichten, 
in de mate dat het wordt gebruikt voor zijn economische activiteit. Deze btw is volgens de administratie ‘btw geheven van 
bedrijfsmiddelen’

. 

1199

Inzake overdracht van algemeenheid van goederen of bedrijfstak zonder de bedrijfsgebouwen of mits de vestiging van een 
zakelijk recht, zie voetnoot

. Door tussenkomst van de Europese Commissie heeft de administratie erkend dat geen herziening van 
aftrek nodig is in het geval van overdracht van handelshuur in het kader van artikel 11 WBTW. 

1200

Verkoop door een faillissementscurator van een onroerend bedrijfsmiddel onder het stelsel van het registratierecht: de ingevolge 
herziening verschuldigde btw is een schuld in de massa

. 

1201

§ 2. PRAKTISCHE GEGEVENS 

. 

5743 
art. 9 § 1  
KB nr. 3 

De btw geheven op bedrijfsmiddelen kan door belastingplichtigen volledig in aftrek worden gebracht, 
met voorbehoud uiteraard voor de auto’s (supra hoofdstuk III) en voor de gemengde belastingplichti-
gen (supra hoofdstuk V). De afgetrokken btw is gedurende vijf jaar aan herziening onderworpen, 
                                                           
1198Zie Brussel 16 september 1981, JDF 1982, 281; Brussel 17 maart 1982, JDF 1982, 310, FJF, No. 82/81, RW 1984-1985, 211, BTW Rev. 

1990, afl. 92, 461, noot. 
 
1199BTW Rev. 1972, afl. 6, 214, nr. 273. Voor verbouwingswerken verricht voor rekening van een huurder die zijn huurrecht overdraagt: zie Vr. 

nr. 171 BELOT 16 februari 1987, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, nr. 23, 1478, BTW Rev. 1987, afl. 76, 189; Vr nr. 246 BELOT 
10 april 1987, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, nr. 30, 1937, en nr. 34, 2182; Vr. nr. 268 CARDOEN 4 mei 1987, BTW Rev., afl. 77, 
1987, 253 en 261; Vr. nr. 324 BELOT 26 juni 1987, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, nr. 41, 2631, BTW Rev. 1987, afl. 78, 313; J. 
MARCKX, Fisc.Koer. 1987, 234; F. WAGELMANS en E. VAN RIJSWIJCK, “ Investeringen en herzieningen van de BTW- aftrek” , AFT 
1989, 35-39; Rb. Brussel 23 februari 1990, FJF, No. 91/20; Rb. Brugge 31 januari 1991, FJF, No. 91/71; Gent 4 oktober 1993, FJF, 
No. 94/122; Rb. Brugge 28 september 1993, FJF, No. 94/123; Rb. Mechelen 2 maart 1995, FJF, No. 95/122, Fisc.Koer. 1995, afl. 7, 
293. 

 
1200Gent 20 februari 1990, BTW Rev. 1991, afl. 93, 53, FJF, No. 90/89, Fisc.Koer. 1990, 317; Rb. Brugge 25 mei 2004, Fisc.Koer. 2004, 633-

639, noot L. KELL; Besliss. nr. ET 18.638, 16 oktober 1974; Besliss. nr. ET 26.872, 27 september 1978; Besliss. nr. ET 108.759, 
26 januari 2005. 

 
1201Cass. 20 januari 1994, AFT 1994, afl. 8-9, 217, RGF 1994, afl. 8-9, 256, BTW Rev. 1995, afl. 115, 829. 
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wanneer het om roerende bedrijfsmiddelen of diensten met de kenmerken van een bedrijfsmiddel gaat. 
Dat tijdvak bedraagt vijftien jaar (tot 31 december 1995 tien jaar) ten aanzien van de btw, geheven op 
handelingen die strekken of bijdragen tot de verkrijging met voldoening van de btw op een zakelijk 
recht op een gebouw en tot de oprichting of de verkrijging, met voldoening van de btw, van een ge-
bouw (art. 9 § 1 KB nr. 3). Het herzieningstijdvak blijft dus vijf jaar voor handelingen die slechts de 
omvorming of verbetering van een gebouw beogen. 

art. 9 § 2  
KB nr. 3 

De herziening omvat 1/5 of 1/15 van de oorspronkelijke aftrek, per kalenderjaar waarop ze betrekking 
heeft. Het herzieningstijdvak (vijf jaar of vijftien jaar) begint in principe te lopen vanaf 1 januari van 
het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan. De administratie kan echter toestaan of opleggen dat de 
looptijd pas begint op 1 januari van het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen 
(art. 9 § 2 KB nr. 3). De ingebruikneming kan worden bewezen door het voorleggen van overeen-
stemmende stukken1202

Voor de onroerende bedrijfsmiddelen waarvan de btw vanaf 1 januari 2012 opeisbaar is geworden, 
werd beslist dat het vijftienjarige herzieningstijdvak in alle gevallen en verplicht start op 1 januari van 
het jaar waarin het gebouw in gebruik wordt genomen

. 

1203

Herziening moet niet gebeuren voor de btw op herstellingswerken

. Enkel voor de roerende bedrijfsmiddelen 
geldt nog het principe dat het herzieningstijdvak start op 1 januari van het jaar waarin de btw opeis-
baar wordt, ongeacht de ingebruikname van het bedrijfsmiddel. 

1204

§ 3. GEVALLEN VAN HERZIENING 

. Hetzelfde geldt voor onderhouds- en reinigingswerk. 

5750 
art. 10 KB nr. 3 

Artikel 10 KB nr. 3 bepaalt in welke gevallen de herziening van de btw, geheven van bedrijfsmidde-
len, moet worden verricht: 

1. Geheel of gedeeltelijk gebruik van een bedrijfsmiddel voor privédoeleinden of ter verwezenlijking 
van handelingen die geen recht op aftrek verlenen of in een andere verhouding dan die waarop de 
oorspronkelijke aftrek werd berekend. Deze bepaling geldt evenwel niet wanneer het gehele {xe 
"Privégebruik bedrijfsgoed"}privégebruik aanleiding geeft tot een belastbare levering in de zin van 
artikel 12, § 1, 1° of 2° WBTW. 

 De woorden ‘ter verwezenlijking van handelingen die geen recht op aftrek verlenen’ moeten worden geïnter-preteerd in 
functie van het geheel van de bepalingen die de werking van het btw-stelsel regelen1205. Voor wat betreft de verhuur van 
een drankgelegenheid door een brouwerij, met brouwerijcontract, zie voetnoot1206

art. 11  
KB nr. 3 

. 

                                                           
1202Rb. Antwerpen 25 mei 1987, FJF, No. 88/45. 
 
1203Besliss. nr. ET 121.450, 27 maart 2012.  
 
1204Begripsomschrijving: BTW Rev. 1973, afl. 10, 73, nr. 355. 
 
1205Cass. 13 februari 1986, FJF, No. 86/204, RW 1986-1987, 344; inzake verhuur door een nv van een gedeelte van een met btw gekochte 

fabriek: bevestiging van het arrest Luik 19 mei 1983, FJF, No. 84/37. Inzake verhuur van een gebouw dat een vennootschap heeft la-
ten oprichten: Vr. nr. 225 DE CLIPPELE 1 april 1987, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, nr. 29, 1885, BTW Rev. 1987, afl. 77, 243; Vr. 
nr. 230 DENYS 22 mei 1987, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 3143, BTW Rev. 1987, afl. 77, 271. 

 
1206Cass. 2 december 1988, AFT 1989, 199. 
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 Slaat de wijziging in het gebruik slechts op een deel van het bedrijfsmiddel, dan wordt de herziening verricht tot beloop van 
1/5 of 1/15 per jaar. In geval van een geheel gebruik buiten de btw, moet ze ineens worden verricht, d.w.z. voor het jaar van 
de gebruikswijziging en de nog te lopen jaren (art. 11 KB nr. 3). 

2. Wijziging in de beoordelingsfactoren betreffende de economische activiteit1207

3. Levering van een bedrijfsmiddel dat recht op aftrek verleent en in de mate waarin de aftrek werd 
beperkt, anders dan ingevolge artikel 45, § 2 WBTW (in hoofdzaak bij gemengde belastingplicht 
waar het algemeen verhoudingsgetal wordt toegepast). 

. 

 De herziening wordt in eenmaal verricht m.b.t. de btw die de beperking heeft ondergaan1208

 Het hof van beroep te Bergen is van oordeel dat artikel 10, § 1, 3° KB nr. 3 het gelijkheidsbeginsel schendt in de mate dat 
het geen positieve herziening toestaat voor de btw die op grond van artikel 45, § 2 WBTW niet in aftrek kon worden ge-
bracht

. De aanvullende aftrek is 
maximaal het bedrag, verkregen door vermenigvuldiging van de maatstaf van heffing voor de levering van het bedrijfsmid-
del met het tarief waartegen de btw waarvan de aftrek wordt herzien, berekend werd. 

1209

4. Verdwijning van een bedrijfsmiddel uit de onderneming of wanneer het niet meer gebruikt wordt 
voor de {xe "Btw-eenheid"}btw-eenheid, ingevolge de uittreding van een van haar leden, tenzij 
wordt aangetoond dat zulks het gevolg is van een levering die recht op aftrek verleent of dat het 
bedrijfsmiddel werd vernietigd of ontvreemd. 

. 

 Overdracht van bedrijfsgebouwen onder het stelsel van het registratierecht: geen herziening te verrichten indien artikel 11 
WBTW van toepassing is1210

 De btw-schuld die ontstaat doordat de curatoren naar aanleiding van het faillissement overgaan tot de verkoop van de 
onroerende investeringen van de vennootschap, dient te worden gekwalificeerd als een schuld in de boedel

 (zie randnrs. 5315-5320). 

1211

 Naar analogie met de toevallige belastingplichtige kan de professionele bouwheer die een verplichte onttrekking verricht 
heeft omwille van de verhuur van een nieuw opgericht gebouw, de btw alsnog integraal in aftrek brengen indien het ge-
bouw alsnog binnen de btw-nieuwtermijn wordt verkocht

. 

1212

 Als de gebruiksduur van een investeringsgoed korter is dan de vijfjarige herzieningsperiode, moet een herziening worden 
verricht, tenzij wordt aangetoond dat het goed het voorwerp is geweest van een levering die recht op aftrek geeft of dat het 
is vernietigd of ontvreemd

. 

1213

 De belastingplichtige die de naakte eigendom van een bedrijfsmiddel overdraagt, is niet gehouden tot herziening van de 
met betrekking tot dat bedrijfsmiddel afgetrokken btw, indien hij het bedrijfsmiddel ook na die overdracht blijft gebruiken 
in de uitoefening van zijn belaste activiteit

. 

1214. Een goed kwalificeert niet als bedrijfsmiddel in hoofde van de blote eige-
naar1215

 De vernietiging van bestaande gebouwen om deze te vervangen door nieuwe gebouwen leidt niet tot de verplichting van 
een btw-herziening

. 

1216

art. 44 § 3 2° WBTW 

. 

 De beëindiging van een bruikleenovereenkomst m.b.t. een gebouw, onmiddellijk gevolgd door een gewone huurovereen-
komst, heeft herziening van de afgetrokken btw op de inrichtingswerken in hoofde van de bruiklener tot gevolg1217

                                                           
1207Rb. Brugge 19 februari 2001, Fiscoloog 2001, afl. 800, 11. 

. 

 
1208Aanschr. nr. 3, 26 januari 1981. 
 
1209Bergen 10 oktober 2007, FJF, No. 2008/170. 
 
1210BTW Rev. 1982, afl. 55, 463, nr. 790. 
 
1211Gent 17 april 1996, AJT 1997-1998, 492. 
 
1212Vr. nr. 1185 DE CLIPPELE 5 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 4 september 2001, 2019, zie ook Rb. Brussel 8 februari 

2002, TFR 2003, 285, noot F. LIBERT. 
 
1213Vr. nr. 649 DE CLIPPELE 15 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-25, 1176. 
 
1214Cass. 11 oktober 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 39, 1; Rb. leper 9 januari 1998, AJT 1997-1998, 589, AFT 1999, 29-31; Gent 10 februari 2000, 

TFR 2000, afl. 181, 461, kritische noot D. JACQUES; zie ook L. HEYLENS, “ BTW-overdracht van de naakte eigendom van gebouwen 
– herziening van de BTW op bedrijfsmiddelen” , Notariaat Fiscaal 2000, afl. 18, 4; Besliss. nr. ET 102.759, 26 januari 2005. 

 
1215Voorafg.Besliss. nr. 2010.235, 22 juni 2010. 
 
1216HvJ 18 oktober 2012, zaak C-234/11, TETS Haskovo AD,TFR 2013, afl. 433, 47; HvJ 29 november 2012, zaak C-257/11, SC Gran Via 

Moineşti SRL, TFR 2013, afl. 433, 51. 
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5. Verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige, of wanneer hij nog slechts handelingen ver-
richt die geen recht op aftrek verlenen voor wat betreft toetreding tot een btw-eenheid onroerende 
goederen uit hun aard en zakelijke rechten, tenzij ze het voorwerp hebben uitgemaakt van een le-
vering die recht op aftrek verleent of de zakelijke rechten met toepassing van de btw werden over-
gedragen of wederovergedragen. 

 Een contract van onroerende leasing wordt stopgezet omwille van het faillissement van de leasingnemer. De curator stelt 
het onroerend goed opnieuw ter beschikking van de leasinggever. De leasinggever moet een herziening van de in aftrek ge-
nomen btw doorvoeren aangezien er een wijziging is in de omstandigheden die het recht op aftrek toestonden1218

 Inzake de herziening naar aanleiding van de toetreding tot een btw-eenheid zie artikel 10, § 3 KB nr. 3 en randnr. 5215
. 

1219

Afdeling III. 

. 

Herziening door een {xe "Gemengde belastingplicht (btw)"}gemengde belas-
tingplichtige 

5751 
De herzieningen die een gemengde belastingplichtige moet doen, zijn speciaal geregeld door arti-
kel 15 tot 21 KB nr. 3. Zij verschillen naargelang de regeling die voor de berekening van de aftrek 
werd toegepast. 
Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal: 
1. De gewone herziening (andere dan bedrijfsmiddelen) wordt verricht door voor ieder jaar het voorlopig verhoudingsgetal te 

vergelijken met het definitief verhoudingsgetal; 
2. De herziening voor bedrijfsmiddelen gebeurt door gedurende vijf of vijftien jaar, ieder jaar de opeenvolgende definitieve 

verhoudingsgetallen te vergelijken met het definitieve verhoudingsgetal van het jaar waarin de aftrek is gebeurd. 
3. Er is een ontheffing van de herzieningsverplichting indien het verschil tussen de in aanmerking te nemen verhoudingsgetal-

len niet 10 % bereikt. 

Aftrek volgens de regel van het werkelijk gebruik: 
art. 19 en 20 KB nr. 3 

De btw moet worden herzien als goederen en diensten niet (of niet meer) gebruikt worden in de bedrijfssector waarvoor ze 
bestemd waren (art. 19 KB nr. 3). Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen moet tot die herziening worden overgegaan, indien een 
wijziging in de bestemming intreedt vóór het verstrijken van de herzieningstermijn van vijf of vijftien jaar (art. 20 KB nr. 3), nl. 
de overgang van een bedrijfsmiddel van de belastbare naar de niet-belastbare sector of omgekeerd. 

Afdeling IV. 
Herziening bij wijziging btw-statuut 

5752 
art. 21bis KB nr. 3 

Ingeval een vrijgestelde belastingplichtige voor dezelfde economische activiteit belastingplichtige 
wordt met recht op aftrek, kan deze belastingplichtige bij wijze van herziening zijn ‘historisch’ recht 
op aftrek uitoefenen voor zover de goederen en diensten nog werden verbruikt. Wat betreft de be-
drijfsmiddelen is vereist dat op het moment van de wijziging van de hoedanigheid van de belasting-
plichtige, de middelen nog steeds bruikbaar zijn en de herzieningstermijn nog niet is verstreken. Het 
aftrekbare bedrag komt niet voor effectieve teruggaaf in aanmerking, maar wordt aangerekend op het 

                                                                                                                                                                     
1217Gent 6 april 2004, FJF, No. 2004/293. 
 
1218Brussel 11 mei 2006, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 06/4 (vonnis a quo: Rb. Brussel 9 januari 2003, RGF 2003, afl. 2, 19). Zie ook 

Cass. 13 februari 1986, FJF, No. 86/204. 
 
1219Circ. nr. AOIF 42/2007 (ET 111.702), 9 november 2007. 
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verschuldigde btw-saldo en desgevallend overgedragen naar het volgende aangiftetijdvak (art. 21bis 
KB nr. 3). 
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Deel VIII 
Organisatie van de btw 

Hoofdstuk I 

Algemene verplichtingen van de belastingplichtigen 

5800 
Belastingplichtigen, met uitzondering van deze die geen enkel recht op aftrek hebben, hebben zes 
hoofdverplichtingen. Vier daarvan zijn opgelegd door artikel 53 WBTW: 
a. een aangifte indienen bij de aanvang, de wijziging of de stopzetting van hun werkzaamheden; 
b. facturen uitreiken; 
c. periodiek aangifte doen van het bedrag van de handelingen die zij hebben verricht of die hen wer-

den verstrekt in het kader van hun economische activiteit, van het bedrag van de opeisbare en de 
aftrekbare btw en de herzieningen, alsmede van de gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen 
aan de door de EU uitgevaardigde reglementering inzake statistiek en om de controle op de toepas-
sing van de btw te waarborgen; 

d. de verschuldigde belasting betalen. 

Artikel 53quinquies WBTW legt belastingplichtigen op ieder jaar een lijst in te dienen van hun belas-
tingplichtige klanten met hun individuele omzet. Artikel 53sexies WBTW schrijft voor dat een belas-
tingplichtige periodiek opgave moet doen van de verrichte intracommunautaire leveringen en dien-
sten. 
Ter uitvoering van artikel 54 WBTW, legt artikel 14 KB nr. 1 de verplichting op een boekhouding te 
voeren. 

Hoofdstuk II 

Aangifte van {xe "Werkzaamheden – Aanvang 
(btw)"}werkzaamheden{xe "Aanvang van werkzaamheden (btw)"} 

5801 
art. 53 WBTW 
Overeenkomstig artikel 1 tot 3 KB nr. 10 moet eenieder, alvorens een economische activiteit uit te 
oefenen waardoor hij belastingplichtige wordt, daarvan aangifte doen bij de btw-administratie. De 
belastingplichtigen zonder recht op aftrek zijn van deze verplichting ontheven. 
De gastvrouw die thuis een demonstratieavond organiseert, wordt onder bepaalde voorwaarden ontslagen van de verplichting 
om zich als btw-plichtige te registreren (zie randnr. 5915)1220

Iedere belastingplichtige die gehouden is tot de indiening van deze aangifte, moet binnen één maand 
aangifte doen: 

. 

– van de wijziging van zijn woonplaats of zetel, of van de benaming of de juridische vorm van zijn 
onderneming en van de gehele of gedeeltelijke wijziging van zijn economische activiteit; 

– van de stopzetting van zijn economische activiteit. 

                                                           
1220Besliss. nr. ET 10.2595, 19 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 863, 8. 
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Hoofdstuk III 

Toekenning van een {xe "Btw-identificatienummer"}btw-
identificatienummer 

5802 
art. 50 WBTW 

Artikel 50 WBTW regelt de toekenning en het rechtsgeldig gebruik van een individueel btw-
identificatienummer dat de letters BE bevat (landencode) aan iedere belastingplichtige, met uitzonde-
ring van de toevallige belastingplichtigen, vermeld in artikel 8 en 8bis WBTW (randnrs. 5216 tot 
5218), van de belastingplichtigen op wie de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen van toe-
passing is (zie randnr. 5901,20) en van de belastingplichtigen zonder enig recht op aftrek1221

Als gevolg van de inwerkingtreding van het {xe "Btw-pakket"}btw-pakket wordt er sinds 1 januari 
2010 eveneens een btw-identificatienummer toegekend aan de belastingplichtige die uitsluitend han-
delingen stelt die op grond van artikel 44 WBTW zijn vrijgesteld en die hem geen enkel recht op 
aftrek verlenen, indien de belastingplichtige schuldenaar is van de belasting ingevolge de algemene 
verlegging van de heffing

. 

1222

Met de invoering van de Kruispuntbank van Ondernemingen worden de ondernemingsloketten ingeschakeld voor de toekenning 
van btw-identificatienummers

. 

1223

5803 
art. 53bis § 2 WBTW 

. 

Een btw-nummer met de letters BE wordt ook toegekend aan niet-belastingplichtige rechtspersonen, 
aan vrijgestelde kleine ondernemers en aan belastingplichtigen zonder recht op aftrek, wanneer zij 
overeenkomstig artikel 53bis, § 2 WBTW kennis geven van hun eerste intracommunautaire verwer-
ving van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten, die tot gevolg heeft dat 
de drempel van 11 200,00 EUR wordt overschreden (zie randnrs. 5425 en 5885). 

Zij kunnen het wegens overschrijding van de drempel toegekende btw-nummer rechtsgeldig gebrui-
ken vanaf de dag van de overschrijding en tot 31 december van het kalenderjaar dat erop volgt. Indien 
de drempel in de loop van laatstgenoemd jaar overschreden wordt en, in voorkomend geval, in de loop 
van de volgende jaren, gebruiken zij hun btw-nummer rechtsgeldig tot 31 december van het jaar dat 
volgt op dat waarin de drempel voor het laatst overschreden werd. 

5804 
Tot toekenning van een btw-nummer met de letters BE wordt eveneens overgegaan wanneer de in 
vorig nummer vermelde personen de verklaring indienen van hun keuze om al hun intracommunautai-
re verwervingen aan de Belgische btw te onderwerpen, zonder de overschrijding van de drempel van 
11 200,00 EUR af te wachten. 

5804,10 
                                                           
1221In het kader van de bestrijding van de fiscale fraude werd binnen de fiscale administratie instructie gegeven om vanaf 1 juli 2001 bij de 

toekenning van een nieuw btw-nummer een uitbreiding te voorzien van de bijlage bij het formulier 604A en desgevallend een voor-
afgaand persoonlijk onderhoud te organiseren. Eveneens in het kader van deze strengere procedure wordt het btw-nummer nog 
slechts via aangetekende brief aan de belastingplichtige zelf meegedeeld. Slechts in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden én na 
een individueel en gemotiveerd verzoek staat de administratie toe dat het btw-nummer wordt meegedeeld aan een gemandateerde. 
Vr. nr. 2362 DE CLIPPELE 23 augustus 2002, Vr. & Antw. Senaat 2002-2003, 21 januari 2003, nr. 2-67, 377. 

 
1222Zie voor een bespreking: D. STAS en J. HEIRMAN, “ Het VAT package: hoe Copernicaans is de revolutie? De nieuwe regels na hun inwer-

kingtreding doorgelicht met aandacht voor enkele bijzonderheden” , TFR 2010, afl. 383, 527-551. 
 
1223Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 4 oktober 2004. 
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Aan elke niet in België gevestigde belastingplichtige wordt slechts een btw-identificatienummer met 
de letters BE toegekend als deze belastingplichtige handelingen verricht waarvoor hij een recht op 
aftrek van voorbelasting heeft en waarvoor hij schuldenaar is van de Belgische btw (zie randnrs. 5888-
5889,60). 
Voor de transacties die de buitenlandse onderneming verricht in afwachting van de toekenning van haar btw-nummer, moet ter 
zake de verplichtingen op het vlak van de facturatie, aftrek en afdracht van de btw verwezen worden naar de zgn. ‘wachtproce-
dure’ die de btw-administratie dienaangaande heeft uitgewerkt1224

5804,20 
art. 50 § 1 4° en § 2 WBTW 

. 

Aan elk lid van een {xe "Btw-eenheid"}btw-eenheid wordt een btw-nummer toegekend, dat een sub-
identificatienummer van de eenheid vormt (art. 50 § 1 4° en § 2 WBTW). 

Wat de aanvraag tot identificatie van de eenheid betreft: zie randnr. 5215,30. 

5805 
{xe "Landbouwer"}Landbouwers van de forfaitaire landbouwregeling kunnen het hun toegekende btw-
nummer pas rechtsgeldig gebruiken voor het verrichten van intracommunautaire verwervingen van goede-
ren, andere dan accijnsproducten, nadat zij vooraf de verklaring van overschrijding van de drempel hebben 
ingediend of de optie voor onderwerping aan de Belgische btw hebben uitgeoefend. 

5806 
art. 50 § 3 WBTW 
In artikel 50, § 3 WBTW is bepaald dat een btw-nummer aan andere belastingplichtigen kan worden 
toegekend. De btw-administratie beoogt hiermee, vanaf de datum van indiening van hun aangifte van 
aanvang van werkzaamheid, de belastingplichtigen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine on-
dernemingen vallen. Eveneens beoogd zijn de belastingplichtigen zonder recht op aftrek die schulde-
naar zijn van de btw wegens het ontvangen van diensten, verricht door niet in België gevestigde belas-
tingplichtigen. 

Hoewel de btw-richtlijn niet expliciet aangeeft van welke voorwaarden de btw-identificatie afhanke-
lijk kan worden gesteld, heeft het Hof van Justitie wel aangegeven dat gelet op de ruime interpretatie 
die het aan het begrip belastingplichtige heeft gegeven, eenieder die overweegt een economische acti-
viteit aan te vangen en daartoe de eerste investeringsuitgaven doet, beschouwd wordt als belasting-
plichtige die een een btw-identificatienummer kan vragen. Dit moet het geval zijn ook al kan hij nog 
niet aantonen dat hij reeds over materiële, technische en financiële middelen beschikt om de activiteit 
daadwerkelijk uit te oefenen1225

                                                           
1224Besliss. nr. ET 97.366, 14 februari 2000, zoals gewijzigd bij Besliss. nr. ET 98.131, 26 mei 2000, BTW Rev., afl. 145, 123-135, nr. 1072, 

Fiscoloog 2000, afl. 759, 5; Besliss. nr. ET 99.808, 30 maart 2001, Fiscoloog 2001, afl. 797, 3; Vr. nr. 832 NYSSENS 12 oktober 2000, 
Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, 25 september 2001, nr. 2-41, 2080. 

. 

 
1225HvJ 14 maart 2013, zaak C-527/11, Ablessio SIA, RGCF 2013, afl. 3, 239. De toekenning van een btw-nummer mag in bepaalde omstandig-

heden worden geweigerd, in de mate dat deze weigering berust op ernstige aanwijzingen van fraude. 
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Hoofdstuk IV 

Opmaken en uitreiken van {xe "Factuur (algemeen)"}facturen en 
stukken{xe "Boekhoudverplichtingen"} 

5809 
art. 53 § 2 WBTW 
Artikel 1 tot 13 KB nr. 1 bevatten de uitvoering van de door artikel 53, § 2 WBTW opgelegde ver-
plichting voor leveranciers en dienstverrichters om een factuur uit te reiken voor iedere levering of 
dienst die zij verrichten1226

Verrichtingen die via commissionairs verlopen, worden gelijkgesteld met leveringen aan en door die commissionairs. 

. 

Via de wet van 27 januari 2004 werd de eerste facturatierichtlijn van 20 december 2001 met ingang 
van 1 januari 20041227 omgezet in intern recht. De ingevoerde regelingen hadden voornamelijk {xe 
"Elektronische facturatie"}{xe "Factuur (elektronisch)"}{xe "Archivering facturen (btw)"}{xe "Factuur 
(archivering)"}{xe "Factuur (benaming)"}betrekking op de aanpassing van de verplichte vermeldingen 
op de factuur, een wijziging van de procedure inzake ‘self-billing’ en een wettelijke regeling voor 
elektronische facturatie en elektronische bewaring van facturen1228

De wet van 17 december 2012 heeft de tweede facturatierichtlijn van 13 juli 2010 omgezet in intern 
recht

. 

1229. Deze wijziging heeft voornamelijk de bedoeling om de regels voor elektronische facturering 
te versoepelen en de facturatieregels binnen de EU verder te uniformiseren. De Europese Commissie 
heeft ‘{xe "Explanatory notes"}explanatory notes’ gepubliceerd op haar website m.b.t. de toepassing 
van de nieuwe facturatieregels1230

5809,10 
art. 1 § 2 KB nr. 1 
art. 60 § 3 WBTW 

. 

Onder factuur wordt verstaan: elk document of elk bericht op papier of in elektronisch formaat dat 
beantwoordt aan de doelstelling van het btw-stelsel en aan de voorwaarden vastgesteld in het WBTW 
en zijn uitvoeringsbesluiten. Onder elektronische factuur wordt verstaan: een factuur die de in het 
WBTW en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektro-
nische vorm wordt uitgereikt en ontvangen (art. 1 § 13 WBTW). 

Met ingang van 1 januari 2010 heeft België de specifieke vormvereisten voor het uitreiken van elek-
tronische facturen afgeschaft, waardoor de procedure aanzienlijk werd vereenvoudigd1231

                                                           
1226Aanschr. nr. 81, 7 december 1970, nr. 86, 19 mei 1971, nr. 95, 8 juni 1971, nr. 5, 10 maart 1976, nr. 22, 4 december 1981 en nr. 2, 

8 februari 1983. 

. Belasting-
plichtigen hebben nu de vrije keuze om te bepalen welke methode voor hen het meest geschikt is om 
elektronische facturen uit te wisselen. Het eenvoudig verzenden per e-mail van een factuur (bv. in pdf-

 
1227Wet 28 januari 2004, BS 10 februari 2004; KB 16 februari 2004 en KB 20 februari 2004, BS 27 februari 2004. 
 
1228Richtlijn nr. 2001/115/EG Raad 20 december 2001, Pb.L. 17 januari 2002, afl. 15; L. STREPENNE, “ La transposition en droit fiscal belge des 

nouvelles règles de facturation” , RGF 2004, afl. 6-7, 17-26. 
 
1229Wet 17 december 2012, BS 21 december 2012; KB 19 december 2012, BS 31 december 2012; Richtlijn nr. 2010/45/EU. 
 
1230Te raadplegen via http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/invoicing_rules. 
 
1231Art. 1 en 2 KB 15 december 2009, BS 21 december 2010. 
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formaat1232

Wat betreft de bewaring of archivering van de facturen gelden bijzondere regels. Alle facturen moeten 
gedurende een periode van zeven jaar bewaard worden (art. 60 § 3 WBTW). De facturen die elektro-
nisch worden verzonden, moeten ook elektronisch worden bewaard met inbegrip van alle gegevens 
die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de factuur waarborgen en dit gedurende een 
periode van zeven jaar. Hoe die authenticiteit van de leverancier en de integriteit van de inhoud moet 
worden gegarandeerd, wordt in principe door de onderneming zelf bepaald (art. 60 § 5 WBTW, zie 
randnr. 5831,10). 

) is wettelijk mogelijk, mits aanvaarding door de medecontractant en voor zover de authen-
ticiteit en integriteit gegarandeerd kan worden (art. 53 § 2 lid 4 en art. 60 § 5 WBTW). 

In internationale context gelden vanaf 1 januari 2013 bijzondere regels die bepalen welke lidstaat 
bevoegd is voor de factureringsregels (art. 53 decies WBTW): 
– De hoofdregel is dat de lidstaat waar de levering of de dienst plaatsvindt, de factureringsregels 

bepaalt. 
– Wanneer de leverancier of dienstverrichter niet gevestigd is in de lidstaat waar de levering van het 

goed of de dienst plaatsvindt of wanneer deze in die lidstaat een vaste inrichting heeft die niet be-
trokken is bij deze levering of dienst, én de btw moet worden voldaan door de afnemer, zijn de 
factureringsregels van toepassing van de lidstaat waar de leverancier of dienstverrichter de zetel 
van zijn economische activiteit heeft, een vaste inrichting van waaruit de levering of dienst wordt 
verricht, of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats. 

 Indien in dergelijk geval evenwel self-billing wordt toegepast, geldt opnieuw de hoofdregel, met 
name de factureringsregels van de lidstaat waar de levering of dienst plaatsvindt. 

– Bij de levering van een goed of dienst buiten de Europese Gemeenschap gelden de factureringsre-
gels van de lidstaat waar de leverancier of dienstverrichter is gevestigd (zetel van economische ac-
tiviteit, vaste inrichting van waaruit de levering van het goed of dienst wordt verricht, of de woon-
plaats of gebruikelijke verblijfplaats). 

Zie – MASSIN, I., “Factureringsrichtlijn: Europese commissie publiceert commentaar”, Fiscoloog 2011, 
afl. 1273, 3. 

– OPREEL, J., “Facturering – Nieuwe regels vanaf 2013”, Fisc.Act. 2012, afl. 28, 11-15. 
– X, “Btw-facturatie: ontwerp goedgekeurd”, Fisc.Act. 2012, afl. 39, 12. 
– MASSIN, I., “Factuur vanaf 2013 niet meer van tel voor opeisbaarheid BTW”, Fiscoloog 2012, afl. 1315, 

1. 
– STAS, D., “Facturatie – Nieuwe btw-regeling facturen: een vereenvoudiging?”, Fisc.Act. 2012, afl. 41, 1-4. 
– DEGADT, C. en STAS, D., “BTW – implementatie van de tweede facturatierichtlijn en gewijzigd moment 

van opeisbaarheid – een overzicht”, TFR 2013, afl. 443, 463-486. 

Afdeling I. 
Verplichting tot en tijdstip van opmaken en uitreiken 

5810 
art. 1 § 1 
KB nr. 1 
Overeenkomstig artikel 1, § 1 KB nr. 1 is elke belastingplichtige die leveringen van goederen of dien-
sten verricht, andere dan deze die zijn vrijgesteld door artikel 44 WBTW en waarvoor hij geen recht 
op aftrek van voorbelasting heeft, gehouden aan zijn medecontractanten een factuur uit te reiken of 
ervoor te zorgen dat in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn medecontractant of een derde, een 
factuur wordt uitgereikt1233

                                                           
1232Vr. nr. 0239 BROTCORNE 21 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 40, 3. 

. 

 
1233K. SPAGNOLI en I. BOLLINGH, “ Facturatieplicht” , AFT 1998, 437-450. 
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Een factuur moet eveneens worden uitgereikt wanneer de btw opeisbaar wordt vóór de levering van 
een goed of vóór de voltooiing van een dienst, over de gehele prijs of over een deel daarvan, bij toe-
passing van artikel 17 en 22bis WBTW1234

Met de implementatie van de facturatierichtlijn van 20 december 2001 is het uitdrukkelijk toegestaan 
dat de factuur door een derde wordt uitgereikt in naam en voor rekening van de leverancier of dienst-
verrichter. 

. Er geldt evenwel geen facturatieplicht bij de ontvangst 
van een {xe "Voorschotbetaling"}voorschotbetaling bij een vrijgestelde intracommunautaire levering. 

5811 
art. 1 § 1 
KB nr. 1 
De voornoemde belastingplichtigen moeten geen factuur opstellen wanneer zij goederen leveren of 
diensten verstrekken aan natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privégebruik, tenzij voor de 
in randnr. 5826 vermelde handelingen (art. 1 § 1KB nr. 1). 
Een leverancier die volgens de feitelijke omstandigheden niet beschikt over een afzonderlijke installatie voor verkopen aan 
particulieren, kan zich niet beroepen op de ontheffing van de facturatieverplichting1235

5811,50 

. 

Voor handelingen die vrijgesteld zijn op basis van artikel 44 WBTW (vrijgestelde handelingen zonder 
recht op aftrek van de btw), geldt geen factureringsplicht. Bij het verrichten van dergelijke handelin-
gen naar een afnemer in een andere EU-lidstaat, geldt daarentegen wel een facturatieverplichting. 

Specifiek voor financiële handelingen die vrijgesteld zijn op basis van artikel 44, § 3, 4°-11° WBTW, 
geldt evenwel binnen de EU een algemene ontheffing van de facturatieverplichting. 

5812 
art. 2 KB nr. 1 

Overeenkomstig artikel 2 KB nr. 1 zijn de in randnr. 5810 bedoelde belastingplichtigen gehouden een 
stuk op te maken voor de in artikel 39bis, lid 1, 4° WBTW (zie randnr. 5606) bedoelde leveringen van 
goederen (i.e. in geval van overbrenging van goederen van zijn bedrijf naar een andere lidstaat). 

5813 
art. 3 KB nr. 1 

Overeenkomstig artikel 3 KB nr. 1 moeten belastingplichtigen die een handeling verrichten die door 
artikel 12 WBTW met een levering of door artikel 19 WBTW met een dienst is gelijkgesteld, een stuk 
opmaken dat de handeling vaststelt. 

5813,50 
art. 53 § 3 WBTW 

Het lid van een btw-eenheid is gehouden om een stuk op te maken indien hem een dienst als bedoeld 
in artikel 19bis WBTW wordt verstrekt (art. 53 § 3 WBTW, randnr. 5215,30). 

                                                                                                                                                                     
 
1234Overeenkomstig de facturatierichtlijn van 20 december 2001 wordt de contractuele vervaldag geschrapt als subsidiaire oorzaak van opeis-

baarheid van de btw. Over de gevolgen indien er foutief geen voorschotfactuur werd uitgereikt: Vr. nr. 262 DE POTTER 3 juli 2008, 
Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 033, 8354-8357. 

 
1235Rb. Leuven 21 juni 1996, Actuele Voorinformatie, afl. 124, 2. Zie ook: I. DE LEENHEER, “ Facturatieplicht in hoofde van groothandel vs. 

kleinhandel: bij tw ijfel steeds factureren?” , Acc. & Act. 2008, afl. 14, 1. 
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5814 
art. 4 § 1 
KB nr.1 

De in randnr. 5810 bedoelde factuur en het in randnr. 5812 bedoeld stuk moeten worden uitgereikt, 
uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de btw opeisbaar wordt over het geheel of een 
deel van de prijs (art. 4 § 1 KB nr. 1). 
Voor 1 januari 2013 was de uitreikingstermijn voor facturen beperkt tot de vijfde werkdag van de maand volgend op de datum 
van opeisbaarheid van de btw. 

art. 4 § 2 
KB nr. 1 

Voor de onder de voorwaarden van artikel 39bis WBTW verrichte intracommunautaire leveringen, 
moeten de factuur en het stuk worden uitgereikt uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin 
de levering werd verricht (art. 4 § 2 KB nr. 1). 
Voor doorlopende leveringen van goederen of diensten zie artikel 4 § 3 KB nr. 1. 

5815 
art. 9 § 1 
KB nr. 1 

Overeenkomstig artikel 9, § 1 KB nr. 1 moeten belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechts-
personen die schuldenaar zijn van de btw, overeenkomstig artikel 51, § 1, 2° en § 2, 1°, 2°, 5° en 6° 
WBTW of artikel 20 of 20bis KB nr. 1, uiterlijk op de vijftiende dag van de maand die volgt op de 
maand waarin de btw opeisbaar wordt, een stuk opstellen wanneer zij nog niet in het bezit zijn van een 
factuur of een als zodanig geldend stuk, met betrekking tot de handeling. 

5816 
art. 10 

KB nr. 1 art. 44 WBTW 
Overeenkomstig artikel 10 KB nr. 1 zijn de in art. 1 KB nr. 1 bedoelde belastingplichtigen ertoe ge-
houden om op de dag zelf van de handeling, een stuk in twee exemplaren op te stellen voor de voor 
hun activiteit bestemde goederen en diensten die hun, onder bezwarende of onder kosteloze titel, door 
een niet-belastingplichtige of door een belastingplichtige die niet gehouden is een factuur uit te reiken, 
worden verstrekt. Dit stuk moet door de beide partijen voor akkoord worden ondertekend. Het stuk 
moet niet worden opgesteld, indien een stuk wordt uitgereikt door de medecontractant. 

5817 
art. 11 

KB nr. 1 
Overeenkomstig artikel 11 KB nr. 1 moet de in artikel 11 WBTW bedoelde overdracht van een alge-
meenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, evenals de in artikel 18, § 3 WBTW bedoelde 
handelingen (zie randnr. 5370), worden vastgesteld in een stuk dat door de bij de overdracht betrok-
ken partijen wordt opgesteld en waarvan iedere partij een exemplaar ontvangt. 

5818 
art. 12 § 1 

KB nr. 1 
Belastingplichtigen zijn gehouden een {xe "Verbeterend stuk"}verbeterend stuk uit te reiken, wanneer 
de in randnr. 5810 bedoelde factuur of een van de in randnrs. 5812 tot 5817 bedoelde stukken, na 
uitreiking ervan, moeten worden verbeterd (art. 12 § 1 KB nr. 1). 

Indien een vergissing in de aangifte enkel wordt verwerkt in kader II van de periodieke aangifte, moet 
de uitreiker van de oorspronkelijke factuur alleen een stuk uitreiken dat beperkt is tot het verbeteren of 
vervolledigen van de foutieve of ontbrekende elementen op de oorspronkelijke factuur. In het andere 
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geval (verbetering moet in meerdere kaders van de btw-aangifte worden verwerkt) heeft de uitreiker 
de keuze tussen enerzijds een verbeterend stuk uit te reiken en anderzijds tegelijkertijd een creditnota 
en een nieuwe factuur uit te reiken, zodat de oorspronkelijke factuur volledig wordt geannuleerd1236

art. 12 § 2 
KB nr. 1 

. 

Belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen zijn gehouden een verbeterend stuk op te 
stellen, wanneer een van de in randnrs. 5812 en 5815 tot 5817 bedoelde stukken moet worden verbeterd, na 
de inschrijving ervan in de voorgeschreven boeken (art. 12 § 2 KB nr. 1). 

Het in de vorige alinea bedoelde verbeterend stuk bevat een verwijzing naar de verbeterde factuur of 
het verbeterde stuk1237

5819 
art. 8 KB nr. 1 

. Dit verbeterend stuk kan ook opgesteld worden door een andere persoon dan 
diegene die de oorspronkelijke factuur heeft opgesteld. 

Belastingplichtigen zijn gehouden tot het opmaken van een dubbel van de facturen en andere stukken 
bedoeld in de randnrs. 5810, 5812 en 5824 (art. 8 KB nr. 1). 

Afdeling II. 
{xe "Verplichte factuurvermeldingen"}Vermeldingen die de facturen en stukken 
moeten bevatten 

5820 
art. 5 KB nr. 1 
Het KB nr. 1 bepaalt in artikel 5 de vermeldingen die een {xe "Factuur (vermeldingen)"}factuur moet 
bevatten voor de toepassing van de btw, o.m. inzake aftrek. De vermeldingen gelden eveneens voor 
het in randnr. 5812 bedoelde stuk. 
– De verplichting om in het bezit te zijn van een conforme factuur laat de belastingplichtige niet toe om, teneinde zijn recht 

op aftrek alsnog te kunnen uitoefenen, ontbrekende wezenlijke vermeldingen aan te vullen op grond van andere documen-
ten1238

– Indien een afnemer van goederen of diensten een factuur ontvangt waarop zijn btw-identificatienummer niet staat vermeld, 
dan mag deze niet zelf zijn identificatienummer aanbrengen om alsnog de btw in aftrek te brengen. Hij moet van de leve-
rancier een verbeterend stuk ontvangen

. 

1239

– Het stuk dat door de ontvanger van bepaalde diensten of door de intracommunautaire verwerver bij het uitblijven van een 
factuur dient te worden opgesteld, geeft enkel recht op btw-aftrek in hoofde van de intracommunautaire verwerver. De ont-
vanger van de dienst moet wachten op een factuur van de dienstverrichter, wil hij zijn recht op btw-aftrek kunnen uitoefe-
nen

. 

1240

– Om het verlaagd btw-tarief te genieten, moeten de facturen die de aannemer uitreikt en het dubbel dat hij bewaart, melding 
maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen

. 

1241

– Indien een belastingplichtige, in gevallen waarin deze niet verplicht is facturen uit te reiken, toch facturen opstelt, dan dienen 
deze alle vermeldingen te bevatten die zijn voorgeschreven door artikel 5, § 1 KB nr. 1

. 

1242

                                                           
1236Vr. nr. 102 BROTCORNE 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 046, 53-55. 

. 

 
1237Cf. wetsontwerp ter omzetting van de facturatierichtlijn van 20 december 2001, Kamer, DOC 54 0431/001. 
 
1238Cass. 13 oktober 2000, TFR 2001, afl. 200, 429, noot B. DEREZ. 
 
1239Vr. nr. 1216 NYSSENS 29 maart 2001, Vr. & Antw. Senaat, nr. 2-37, 1846; zie ook Fisc.Koer. 2001, 322. 
 
1240Vr. nr. 834 NYSSENS 12 oktober 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-35, 1710. 
 
1241Cass. 26 januari 2001, Fiscoloog 2002, afl. 866, 15. 
 
1242Antwerpen 8 februari 2005, Fisc.Koer. 2005, 418-423. 
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– Naar aanleiding van de herschikking en de vervanging van de zesde richtlijn door richtlijn 2006/112/EG heeft de admini-
stratie, in verband met de verwijzing op de facturen naar de nieuwe richtlijn, bij wijze van adminis-tratieve tolerantie een 
overgangsperiode van zes maanden toegestaan. Derhalve moeten de bepalingen van richtlijn nr. 2006/112/EG sinds 1 juli 
2007 worden vermeld1243

– Indien partijen overeenkomen dat de factuur wordt gestuurd naar de ontvanger van het goed of de dienst en de betaling van 
de factuur wordt geëist van een derde aan wie het goed of dienst slechts indirect wordt verstrekt, moet het geheel van con-
tracten en stukken – waaronder de factuur – duidelijk verwijzen naar de tussenkomst van deze laatsten

. 

1244

Er moet op worden gelet dat de uitgereikte en ontvangen facturen de vereiste vermeldingen bevatten. 
Zulks is van groot belang voor de aftrekbaarheid van de btw door de verkrijger (zie randnr. 5708). 

. 

– Verplichte vermeldingen bij verkoop van diensten of goederen waarop een korting wordt toegestaan1245

– De minister van Financiën antwoordde op een parlementaire vraag dat er zowel inzake directe belastingen als inzake btw, 
geen specifieke bepalingen bestaan betreffende de taal waarin facturen moeten worden opgesteld. De taalwet bestuurszaken 
is van toepassing, zodat men de taal van het gebied waar de exploitatiezetel zich bevindt, moet gebruiken

. 

1246

5822 

. 

De lidstaten kunnen niet alleen het origineel als factuur beschouwen, maar ook elk ander document dat in de plaats komt en dat 
beantwoordt aan de vereisten die deze lidstaten eraan stellen. De lidstaten hebben de bevoegdheid om voor de rechtvaardiging 
van de aftrek, de voorlegging van het origineel van de factuur te eisen of, wanneer de belastingplichtige de factuur niet meer 
onder zich heeft, toe te laten dat andere bewijzen m.b.t. de werkelijkheid van de transactie waarvoor aftrek wordt gevraagd, 
worden voorgelegd1247

Ingeval de {xe "Medecontractant"}medecontractant de btw moet voldoen onder toepassing van ver-
legging van heffing, behoeft deze, volgens het Hof van Justitie, voor de uitoefening van het recht op 
aftrek niet in het bezit te zijn van een factuur die alle voorgeschreven vermeldingen bevat

. 

1248

De btw-richtlijn verzet zich eveneens tegen een praktijk van rectificatie en navordering waarbij de 
niet-nakoming van de formaliteiten wordt bestraft met het verval van het recht op aftrek bij toepassing 
van de verleggingsregel

. 

1249

De btw-administratie heeft dit principe in een ruime interpretatie van toepassing verklaard op alle hande-
lingen waarvoor de afnemer gehouden is de btw te voldoen

. Over de problematiek van onvolledige facturen en de impact op de btw-
aftrek verwijzen wij naar randnr. 5704 e.v. 

1250

Afdeling III. 

. De onder randnr. 5820 geciteerde geval-
len vinden met andere woorden niet langer onverkort toepassing. 

{xe "Verkoop op proef"}Verkoop op proef en {xe "Zending op zicht"}zending op 
zicht of in {xe "Consignatie"}consignatie 

5823 
art. 7 KB nr. 1 

                                                           
1243Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 27 februari 2007. 
 
1244Vr. nr. 291 BROTCORNE 8 oktober 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 038, 9806-9807. 
 
1245Vr. nr. 364 DE CLIPPELE 18 januari 2000, Vr. & Antw. Senaat 1999-2000, nr. 2-12, 551. 
 
1246Vr. nr. 680 NYSSENS 25 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 1999-2000, nr. 2-20, 933. Zie ook: Vr. nr. 168 MAINGAIN 13 mei 2008, Vr. & Antw. 

Kamer 2007-2008, nr. 030, 7702-7703. 
 
1247HvJ 5 december 1996, zaak C-85/95, Reisdorf, Jur.HvJ 1996, I-6257. 
 
1248HvJ 1 april 2004, zaak C-90/92, Bockemühl, Fisc.Koer. 2004, afl. 11, 511; Circ. nr. AFZ 7, 7 mei 2007. 
 
1249HvJ 8 mei 2008, gevoegde zaken C-95/07 en C-96/07, Ecotrade SpA, Pb.C. 21 juni 2008, afl. 158, 6. 
 
1250Circ. nr. AFZ 7, 7 mei 2007. 
 



nr.   225 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

Overeenkomstig artikel 7 KB nr. 1 moet bij de overhandiging of verzending van de goederen aan de 
geadresseerde of de consignataris, een stuk worden uitgereikt waarop de naam en het adres van de bij 
de handeling betrokken partijen worden vermeld, alsook een volgnummer en de datum van de over-
handiging of verzending, de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de verzonden goede-
ren1251

Er moet eveneens een stuk worden uitgereikt aan de geadresseerde of de consignataris bij de teruggaaf 
van de goederen. De factuur die moet worden uitgereikt wanneer ze eigenaar van de goederen gewor-
den zijn, moet verwijzen naar de eerder uitgereikte stukken. 

. 

5824 
Wanneer de verkoper op proef, op zicht of in consignatie (zie randnrs. 5311 en 5312) niet in België is 
gevestigd, moet de belastingplichtige die de goederen ontvangt zelf een stuk opstellen dat de in het 
eerste lid vermelde gegevens bevat. Hij moet eveneens een stuk opstellen bij de gehele of gedeeltelij-
ke teruggaaf van de goederen. Wanneer hij eigenaar van de goederen is geworden, brengt hij op de 
factuur die hem wordt uitgereikt, een verwijzing naar de door hem opgestelde stukken aan. 

Afdeling IV. 
Leveringen en diensten verstrekt aan {xe "Particulier (btw)"}particulieren 

5825 
art. 1 § 1 
KB nr. 1 
Wanneer{xe "Ontheffing factureringsplicht"} de in randnr. 5810 bedoelde belastingplichtige goederen 
levert of diensten verstrekt aan natuurlijke personen die deze goederen of diensten bestemmen voor 
hun privégebruik, is deze enkel verplicht een factuur uit te reiken, voor zover deze goederen en dien-
sten zijn opgesomd in artikel 1, § 1 KB nr. 1. Uiteraard verleent de ontheffing van factureringsplicht 
geen vrijstelling van btw. 
De belastingplichtige heeft de keuze: hij kan ofwel een factuur uitreiken ofwel een rekening of ont-
vangstbewijs. In vele gevallen wordt gewerkt met kasregisters, waarbij de rekening of het ontvangst-
bewijs wordt vervangen door de bon van het kasregister1252

5826 

. 

De hierboven bedoelde ontheffing is niet van toepassing op de volgende handelingen1253

a. Leveringen van voor personen- of goederenvervoer bestemde nieuwe of tweedehandse landvoer-
tuigen, voorzien van een motor met een cilinderinhoud van meer dan 48 kubieke centimeter of met 
een vermogen van meer dan 7,2 kilowatt, alsmede hun aanhangwagens, met inbegrip van auto’s 
voor dubbel gebruik en kampeerwagens, jachten en plezierboten, vliegtuigen, watervliegtuigen, 
hefschroefvliegtuigen, zweefvliegtuigen, vrije of bestuurbare luchtballons en andere dergelijke 
luchtvaartuigen, ongeacht of ze zwaarder of lichter zijn dan de lucht, met of zonder motor. 

: 

b. Leveringen van gebouwen en vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rech-
ten die niet zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 3, 1° WBTW. 

c. Werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde onroerende handelingen waarvoor de btw-
heffing is verlegd naar de medecontractant. 

                                                           
1251Zie ook: Vr. nr. 428 BROTCORNE 23 april 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 064, 134-135. 
 
1252Besliss. nr. ET 103.018/2 van 2 juni 2003 maakt het mogelijk om de stukken op digitale wijze te bewaren. Voor hotelhouders, restaurant-

houders en carwashes wordt ter zake de digitale bewaring van de gegevens van kasregisters voorzien in een bijzondere regeling: 
Besliss. nr. ET 103.592, 2 juni 2003. 

 
1253Rb. Brugge 8 oktober 2002, geen schending van de zesde richtlijn, Fisc.Act. 2002, afl. 37, 7. 
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d. Leveringen en diensten, bestemd voor de oprichting van een nieuw gebouw. 
e. Verkopen op afbetaling en huurkopen. 
 In de aanschrijving nr. 2 van 1983 werden o.m. de volgende bijzondere schikkingen getroffen: 

– Het stuk waarbij de handeling verplicht wordt vastgesteld (het contract), mag als factuur gelden op voorwaarde dat alle 
vermeldingen erop voorkomen die vereist zijn opdat het voor de toepassing van de btw als een factuur zou worden 
aangemerkt. 

– Men mag zich ertoe beperken op de factuur of op het stuk dat daarvoor geldt, alleen de contante prijs (inclusief btw) en 
het btw-tarief te vermelden, indien de klant een particulier is die het goed of de dienst bestemt voor privédoeleinden. 

– De maatstaf van heffing van de btw omvat noch de bedongen interesten, noch de kosten inherent aan de kredietverrich-
ting. 

f. Leveringen die betrekking hebben op goederen die, gelet op de aard ervan of op de wijze waarop 
ze worden aangeboden, kennelijk bestemd zijn voor een economisch gebruik, alsook de leveringen 
van goederen van de soort waarin de verkrijger handel drijft of die hij normaal bestemt voor de 
uitoefening van economische activiteit1254

– Niet de identiteit van de koper is van belang, maar wel de aard en de wijze van verpakking of aanbieding van de goede-
ren en de associatie met een beroepsgebruik die daardoor wordt opgewekt

. 
1255

– Het komt aan de leverancier van de goederen toe om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, meer bepaald op 
het niveau van de interne organisatie en/of op informaticaniveau, om te oordelen of de goederen kennelijk bestemd zijn 
voor economisch gebruik

. 

1256. Een btw-plichtige kan de verplichting tot uitreiken van facturen niet ontgaan door een 
bord te plaatsen waarop btw-plichtige kopers verzocht wordt een factuur te vragen1257

– Goederen zijn kennelijk bestemd voor economisch gebruik, wanneer de goederen uitsluitend of in hoofdzaak vatbaar 
zijn voor gebruik of verkoop in het kader van een handelszaak of de uitoefening van een beroepsactiviteit, dan wel in-
dien de wijze van aanbieding expliciet of impliciet op zodanig gebruik of zodanige verkoop wijzen. Enkel indien goe-
deren in zulke mate door particulieren worden gekocht, dat bij het publiek geen spontaan verband met een handels- of 
beroepswerkzaamheid wordt gewekt, zijn de goederen kennelijk niet bestemd voor economisch gebruik

. 

1258

g. Leveringen verricht in inrichtingen of op plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn voor particu-
lieren of leveringen verricht door voortbrengers- of grossiersbedrijven

. 

1259

– Zelfbedieningszaken voor kleinhandelaars of verkoopzalen en veilingen die aan handelaars en vaklui zijn voorbehou-
den, moeten altijd facturen uitreiken. 

. 

– De verplichting om ook aan particulieren te factureren, geldt niet voor een producent of een groothandelaar die over 
een inrichting (organisatie) beschikt die aan de normale exploitatievoorwaarden van een kleinhandel voldoet1260

h. Leveringen van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken voor de onder a. vermelde goederen, 
alsook de werken – het wassen uitgezonderd –, verricht aan deze goederen, met inbegrip van de 
levering van de goederen die worden verbruikt voor de uitvoering van deze werken, wanneer de 
prijs incl. btw, meer bedraagt dan 125,00 EUR. 

. 

 Wanneer een factuur onmiddellijk wordt uitgereikt voor een levering of een dienst met betrekking tot een motorvoertuig, mag 
– bij wijze van vereenvoudiging – de aanduiding van de afnemer vervangen worden door de nummerplaat van het rijtuig en 
dient de btw vanwege de prijs inclusief btw, niet afzonderlijk te worden vermeld1261

i. Verrichting van verhuizing of meubelbewaring en de bij die handelingen behorende prestaties. 
. 

j. Leveringen van goederen en diensten met betrekking tot diplomaten en internationale instellingen. 
k. Leveringen van beleggingsgoud. 

                                                           
1254Aanschr. nr. 109, 20 november 1972. 
 
1255Cass. 8 september 1989, Fisc.Koer. 1989, 479, AFT 1990, 95, noot I. LEJEUNE. 
 
1256Vr. nr. A282 LETERME 12 november 2002, Beknopt verslag, Kamercommissie Financiën, COM 878, 7-8. 
 
1257Gent 4 februari 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 7, 1. 
 
1258Cass. 21 november 2003, FJF, No. 2004/85. 
 
1259Aanschr. nr. 95, 8 juni 1971. 
 
1260BTW Rev. 1976, afl. 26, 223, nr. 580; BTW Rev. 1981, afl. 51, 631, nr. 773; Luik 28 april 2010, FJF, No. 2011/234 
 
1261Motorbrandstof geleverd aan de pomp: zie Vr. nr. 290 KNOOPS 5 juni 1981, Vr. & Antw. Senaat 1980-1981, nr. 38, 3859, BTW Rev. 1981, 

afl. 51, 644; Vr. nr. 258 ANSOMS, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, nr. 27, 3019, BTW Rev. 1985, afl. 68; Aanschr. nr. 22, 4 december 
1981; betaling met kaart van Bancontact of Mister Cash: zie Aanschr. nr. 9, 13 juli 1983 en nr. 1, 14 februari 1986. 
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Afdeling V. 
Rekeningen en ontvangstbewijzen 

5827 
Zie randnr. 5880. 

Afdeling VI. 
{xe "Openbare verkoop"}Openbare verkoping na {xe "Faillissement"}faillisse-
ment 

5828 
art. 6 

§ 2 en 21 
KB nr. 1 

Bij openbare verkoping van roerende goederen op verzoek van de curator van een gefailleerde belas-
tingplichtige, mag de factuur die de notaris of de gerechtsdeurwaarder moet uitreiken, worden vervan-
gen door een op basis van het proces-verbaal van toewijzing opgesteld stuk dat aan de koper wordt 
uitgereikt (art. 6 § 2 KB nr. 1). De notaris of de gerechtsdeurwaarder is gehouden de opeisbare btw 
van de koper te ontvangen, voor rekening van de curator (art. 21 KB nr. 1). 

Afdeling VII. 
Speciale gevallen en afwijkingen 

5829 
art. 13 
KB nr. 1 
Krachtens artikel 13 KB nr. 1 kan, in de gevallen en onder de voorwaarden te bepalen door of vanwe-
ge de minister van Financiën, worden toegestaan dat de vermeldingen die normaal moeten voorkomen 
op de facturen en de stukken, op vereenvoudigde wijze worden ingeschreven. 

Dergelijke vereenvoudigde facturen kunnen worden opgesteld in volgende gevallen: 
– Het bedrag van de factuur is niet hoger dan 100,00 EUR, excl. btw. 
– De handels- of administratieve praktijken van de betrokken bedrijfssector of de technische voor-

waarden voor het opstellen van facturen bemoeilijken de naleving van de bedoelde verplichtingen. 
– Een verbeterend stuk. 

Een vereenvoudigde factuur is uitgesloten voor verkopen op afstand, leveringen met installatie of 
montage en intracommunautaire leveringen van goederen of diensten. 

Artikel 13 bepaalt de minimumvermeldingen voor vereenvoudigde facturen. 

5830 
art. 20 
KB nr. 1 
Artikel 20 KB nr. 1 voorziet in een afwijking op de normale betalingswijze van de btw, verschuldigd 
voor werk in onroerende staat en de daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, verricht door een in 
België gevestigde belastingplichtige die aangiften indient1262

                                                           
1262Aanschr. nr. 3, 1 februari 1979. 

. Is dat het geval, dan moet de in België 
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gevestigde medecontractant (als ook hij een belastingplichtige is die aangiften indient) of de niet in 
België gevestigde medecontractant die een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft laten erkennen, de 
verschuldigde btw in zijn btw-aangifte opnemen. De leverancier vermeldt noch het tarief, noch het 
bedrag van de btw op de factuur die hij aan zijn medecontractant moet uitreiken. 

5831 
art. 53 § 2 WBTW 
In artikel 53, § 2, lid 2 WBTW is bepaald dat de in randnr. 5810 bedoelde factuur mag worden ver-
vangen door een stuk waarin de medecontractant zelf afrekent voor de aan hem verrichte levering van 
goederen of de aan hem verstrekte dienst, indien de in dit artikel opgesomde voorwaarden vervuld 
zijn1263

De afwijking toegestaan door aanschrijving nr. 27 van 1975 werd vanaf 1 januari 1993 vervangen door de regeling, vervat in 
artikel 6, § 1 en 12, § 1 KB nr. 1

. 

1264

Indien een verkoopcommissionair zijn commissieloon factureert aan zijn lastgever, moet deze factuur in de btw-aangifte behan-
deld worden als een creditnota, uitgereikt door de lastgever. Deze werkwijze is in principe niet toegestaan en veronderstelt de 
naleving van artikel 6 KB nr. 1

. Bij aanschrijving nr. 48 van 2005 werd aanschrijving nr. 27 van 1975 opgeheven. 

1265

Vanaf 1 januari 2013 werd de mogelijkheid van self-billing, naar aanleiding van de omzetting van de tweede facturatierichtlijn, 
in het WBTW ingeschreven. 

. 

Voor de toepassing van self-billing moeten volgende voorwaarden worden vervuld: 
– de partijen moeten voorafgaand overeenkomen om ‘self-billing’ toe te passen. Op verzoek van de 

administratie moet het bestaan van deze overeenkomst door elke partij kunnen worden aange-
toond; 

– de leverancier moet iedere opgemaakte factuur aanvaarden. Deze aanvaarding kan ook impliciet of 
stilzwijgend gebeuren (bv. behandeling van de factuur door de leverancier of de dienstverrichter). 

In aanschrijving nr. 48 van 8 december 2005 licht de btw-administratie de toepassingsvoorwaarden 
van betreffende ‘self-billing’-regeling toe1266

Wanneer self-billing wordt toegepast, moet de factuur de vermelding “factuur uitgereikt door de af-
nemer” bevatten. 

. In bepaalde bijzondere gevallen kan een self-billing ook 
gekoppeld worden aan een verlegging van de btw naar de afnemer. 

Artikel 53, § 2 WBTW voorziet daarnaast in de mogelijkheid om het opstellen van een factuur te 
outsourcen naar een derde. 

Afdeling VIII. 
{xe "Elektronische facturatie"}Elektronische facturering 

5831,10 
art. 53 § 3 en art. 60 § 5 WBTW 

De facturen mogen zowel op papier als, mits aanvaarding door de medecontractant, elektronisch wor-
den verzonden (art. 53 § 2 lid 4 WBTW). 

                                                           
1263HvJ 17 september 1997, zaak C-141/96, B Langhorst, Jur.HvJ 1997, I-5073. 
 
1264Vr. nr. 383 DE CLIPPELE 20 januari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 58, 10 mei 1993, 5308-5310, BTW Rev. 1993, afl. 105, 787. 
 
1265Vr. nr. 1332 MICHEL 23 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 140, 19295, Fiskoloog 1998, afl. 680, 7. 
 
1266Circ. nr. AOIF 48/2005 (ET 110.313), 8 december 2005. 
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Om de belastingplichtigen aan te zetten tot elektronische facturatie, werd het met ingang van 1 januari 
2010 mogelijk gemaakt om zelf de meest passende wijze uit te werken om de facturen te verzenden en 
te ontvangen1267

Deze regelgeving is in lijn met de bepalingen van de tweede facturatierichtlijn

. Vóór deze datum was de belastingplichtige verplicht om de elektronische facturatie 
te organiseren volgens een wettelijk opgelegde methode. De belastingplichtigen moeten er wel nog 
over waken dat de authenticiteit en de integriteit worden bewaard alsook dat beide partijen vooraf-
gaandelijk een overeenkomst sluiten alvorens aan te vangen met het uitwisselen van elektronische 
facturen. 

1268

Vanaf 1 januari 2013 werden papieren en elektronische facturen volledig gelijkgeschakeld. De hier-
boven vermelde vereiste van aanvaarding van de elektronische factuur kan daarom ook stilzwijgend 
gebeuren, bv. door verwerking of betaling van de ontvangen factuur. Een geldige elektronische fac-
tuur voor btw vereist wel dat de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de 
leesbaarheid van de factuur worden gewaarborgd (art. 60 § 5 WBTW). Belastingplichtigen zijn vrij 
om te bepalen hoe deze voorwaarden worden vervuld. Dit kan onder meer door elke bedrijfscontrole 
die een betrouwbaar controlespoor aantoont tussen een factuur en een levering van een goed of een 
dienst. Dergelijk controlespoor bestaat met name in het vergelijken van de diverse boekhoudkundige 
stukken en bewijsstukken die moeten aantonen dat een factuur beantwoordt aan een reële verrichting 
(link tussen factuur met betalingsdocumenten, leveringsbons, kooporders, contracten, …)

. Per 1 januari 2013 
werden de bepalingen inzake elektronische facturering n.a.v. de implementering van deze richtlijn 
wettelijk verankerd. 

1269

Hoofdstuk V 

. Een 
belastingplichtige kan ook opteren voor de methode van de geavanceerde elektronische handtekening 
of de elektronische uitwisseling van gegevens (EDI). 

Verplichting aangifte te doen{xe "Aangifte (btw)"} 

5832 
art. 53ter WBTW 
{xe "Aangifteplicht"}De verplichting tot indiening van een aangifte waarin de verschuldigde btw 
wordt berekend, is in principe opgelegd aan alle belastingplichtigen, met uitzondering van degenen 
die geen enkel recht op aftrek hebben en de landbouwers die onderworpen zijn aan de bijzondere 
landbouwregeling. 

De bijzondere aangifte waarvan sprake is in artikel 53ter WBTW (zie randnr. 5885,20) is hier niet 
bedoeld. 

5832,10 
art. 53octies § 2 en 3 WBTW 
Met het oog op de praktische invulling van artikel 53octies, § 2 WBTW, dat o.m. de mogelijkheid 
creëert om de btw-aangiften in te dienen door middel van procedures waarbij informatica- en telege-

                                                           
1267KB 15 december 2009 tot wijziging van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de 

belasting over de toegevoegde waarde, BS 21 december 2009. 
 
1268Richtlijn nr. 2010/45/EU Raad 13 juli 2010 tot wijziging van richtlijn nr. 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belas-

ting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft, Pb.L. 22 juli 2010, afl. 189, 1-8. 
 
1269Circ. AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272), 23 januari 2013. 
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leidingstechnieken worden aangewend, is bij wet van 5 september 20011270

Met ingang van 1 april 2009 is iedere belastingplichtige die periodieke aangiften moet indienen, ver-
plicht om deze {xe "Aangifte (btw) – Elektronisch"}aangifte op {xe "Elektronische aangifte"}elektro-
nische manier in te dienen. Ook de jaarlijkse lijst van btw-belastingplichtige afnemers en de kwartaal-
opgave van de intracommunautaire handelingen moeten verplicht elektronisch worden ingediend. 
Vanaf 1 april 2013 is het ook mogelijk om de bijzondere btw-aangifte elektronisch in te dienen

 officiële bewijskracht 
verleend aan elektronische documenten. Dit wetgevend initiatief vindt haar neerslag in de toevoeging 
van een § 3. 

1271

In het geval dat overmacht (bv. technische problemen) de indiening van de documenten via 
INTERVAT verhindert, moet het document uitzonderlijk worden ingediend op papier, binnen de 
daartoe voorziene termijn.  

. 
Deze elektronische manier van indiening gebeurt door middel van INTERVAT. 

De belastingplichtige die in de onmogelijkheid verkeert om de documenten elektronisch in te dienen, 
mag de documenten op papier blijven indienen. In dit geval moet de belastingplichtige een schriftelij-
ke verklaring indienen bij de lokale btw-controle waarin hij nauwkeurig aangeeft waarom hij de do-
cumenten niet elektronisch kan indienen. Bovendien zal hij ieder jaar blanco papieren documenten 
moeten opvragen bij het lokale btw-controlekantoor1272

5833 
art. 18 en 19 KB nr. 1 

. 

{xe "Kwartaalaangifte"}De periodiciteit van de indiening is in principe {xe "Maandaangifte"}maande-
lijks. Ondernemingen met een jaaromzet (excl. btw) die 1 000 000,00 EUR niet overtreft, moeten 
slechts om het kwartaal een btw-aangifte indienen, als zij uiterlijk de 20e van de tweede en de derde 
maand van ieder kwartaal een voorschot betalen, waarvan het bedrag gelijk is aan een derde van de 
btw die voor het vorige kwartaal verschuldigd was, eventueel verminderd met het batig saldo van de 
rekening-courant op de dag van de betaling1273. Ter bestrijding van fiscale fraudecircuits is de moge-
lijkheid om kwartaalaangiften in te dienen niet mogelijk voor volgende activiteiten1274

– de leveringen van minerale oliën; 
: 

– de leveringen van toestellen voor mobiele telefonie en computers, alsmede hun randapparatuur, 
toebehoren en onderdelen; 

– de leveringen van landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering 
betreffende de inschrijving. 

Deze uitsluitingen zijn echter niet van toepassing indien de jaaromzet, exclusief btw, niet meer be-
draagt dan 200 000,00 EUR voor het geheel van de betreffende leveringen. De overgang van de rege-
ling kwartaalaangiften naar maandaangiften is verplicht bij het verstrijken van het kalenderkwartaal 
waarin de drempel wordt overschreden. 
Voor alle andere overgangen van een aangifteregeling is een uitdrukkelijk verzoek bij de btw-
administratie vereist. Deze overgangen hebben steeds uitwerking op 1 januari van het kalenderjaar, 
volgend op de datum van de aanvraag. 

                                                           
1270Wet 5 september 2001, BS 13 oktober 2001. 
 
1271KB 4 maart 2013, BS 8 maart 2013. 
 
1272Informaties en Mededelingen, 6 maart 2009, ET 114.791/VB. 
 
1273De minister heeft verklaard dat deze voorschottenregeling niet in strijd is met de richtlijn (Vr. nr. 2203 VAN DE VELDE 20 februari 2008, 

Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 114, 11). 
 
1274KB 21 juni 2001, BS 28 juni 2001; KB 23 augustus 2004, BS 31 augustus 2004. 
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Een kwartaalaangever is bovendien verplicht om maandelijks een btw-aangifte in te dienen wanneer 
hij per jaar voor meer dan 400 000,00 EUR vrijgestelde intracommunautaire leveringen verricht en dit 
vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin deze drempel werd overschreden. De referen-
tieperiode voor de berekening van het drempelbedrag ving aan op 1 januari 20101275

5834 

. 

De {xe "Maandaangifte"}maandaangifte moet worden ingediend uiterlijk de 20e van iedere maand, 
terwijl de kwartaalaangifte moet zijn ingediend de 20e van de maand die op ieder kalenderkwartaal 
volgt. Als de voormelde 20e een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de indieningster-
mijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Bijzondere regelingen gelden tijdens de vakantieperiode 
(‘zomerfaciliteiten’). 

In het kader van de gecentraliseerde indiening van de aangiften bij de scanningscentra – enkel nog 
relevant indien de belastingplichtige in de onmogelijkheid verkeert om de aangifte elektronisch in te 
dienen dan wel in geval van overmacht (cf. supra) – heeft de minister van Financiën verklaard dat de 
fiscus rekening zal houden met eventuele vertragingen met de postbedeling. Er zal geen boete worden 
opgelegd, indien de aangifte kan worden verwerkt tegen de 10e van de volgende maand1276

5835 
art. 2 KB nr. 14 

. 

In geval van toevallige vervreemding van een {xe "Nieuw gebouw"}nieuw gebouw of van een {xe 
"Gebouw (nieuw)"}zakelijk recht op een nieuw gebouw, moet een bijzondere aangifte worden inge-
diend. Dat is ook zo bij de vervreemding van een nieuw gebouw of een zakelijk recht op een nieuw 
gebouw, door een belastingplichtige die btw-aangiften indient doch verplicht was tot optie om zijn 
vervreemding onder het btw-stelsel te kunnen plaatsen1277

5836 

. 

Curatoren van faillissementen zijn gehouden tot de indiening van verzamelaangiften1278

Hoofdstuk VI 

. 

{xe "Schuldenaar (btw)"}Schuldenaar van de btw en voldoening van 
de btw-{xe "Schuld (btw)"}schuld 

Bibliografie – WILLE, P., “Voldoening van de BTW sinds 1 januari 2002”, TFR 2002, afl. 227, 791-798. 

5837 
De verschuldigdheid van de btw ontstaat door de wet, niet door een of andere akte of handeling van de 
btw-administratie. De belastingplichtigen verrichten door de wet omschreven handelingen en daarvoor 
zijn zij op de door de wet bepaalde tijdstippen het door de wet bepaalde bedrag als btw van rechtswe-
ge aan de Staat verschuldigd (zie randnrs. 5341 en 5397). 

                                                           
1275Persmededeling van de FOD Financiën, 23 maart 2009, raadpleegbaar op de site van de FOD Financiën. Zie ook: Besliss. nr. ET 117.215/1, 

16 november 2009. 
 
1276Vr. nr. 2-1268 STEVERLYNCK 27 februari 2003, Vr. & Antw. Senaat 2002-2003, nr. 2-273, 9, Fisc.Act. 2003, afl. 11, 8. 
 
1277Vr. nr. 681 NYSSENS 25 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, 31 oktober 2000, nr. 2-25, 1181. 
 
1278Aanschr. nr. 26, 31 augustus 1978. 
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Afdeling I. 
Schuldenaar van de btw voor {xe "Binnenlandse handelingen"}binnenlandse 
handelingen 

5838 
art. 51 § 1 1° WBTW 
In artikel 51, § 1, 1° WBTW wordt als schuldenaar van de btw aangewezen: de belastingplichtige die 
in België een belastbare levering van goederen of een belastbare dienst verricht. 

5839 
art. 51 § 1 2° WBTW 
In artikel 51, § 1, 2° WBTW wordt als schuldenaar van de btw aangewezen: degene die in België een 
belastbare intracommunautaire verwerving van goederen verricht (zie randnrs. 5420 tot 5423). 

5840 
art. 51 § 1 3° WBTW 
In artikel 51, § 1, 3° WBTW is bepaald dat eenieder die op een factuur of op een als zodanig geldend 
stuk de btw vermeldt, zelfs indien hij geen goed heeft geleverd noch een dienst heeft verstrekt, schul-
denaar wordt van de btw op het tijdstip van het uitreiken van de factuur of het stuk. 
Een belastingplichtige die – ter vervanging van een factuur – door klanten opgemaakte stukken goedkeurt waarop een te hoog 
bedrag aan btw is vermeld, mag terecht als schuldenaar van deze te hoge btw worden beschouwd1279

Op basis van deze bepaling oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Gent dat de grondeigenaar gehouden is tot het betalen 
van de btw die verschuldigd is naar aanleiding van de overdracht van een gebouw door de vruchtgebruiker. De grondeigenaar 
en de vruchtgebruiker hadden immers voor de verkoop van het onroerend goed een factuur uitgereikt op beider naam

. 

1280

Indien het gevaar voor verlies van belastinginkomsten volledig is uitgeschakeld, ontstaat er geen belastingschuld. De bedoeling 
van dit artikel is te voorkomen dat de uitreiking van dergelijk stuk waarop de btw wordt aangerekend, een titel zou creëren voor 
de aftrek in hoofde van de geadresseerde van de factuur

. 

1281. Omdat dit risico wordt gedragen door de lidstaat waarvan de btw op 
de betrokken factuur vermeld staat, wordt de btw op grond van artikel 21, punt 1, sub c zesde richtlijn enkel in die lidstaat 
verschuldigd1282

Artikel 21, punt 1, sub c zesde richtlijn verzet zich niet tegen de terugbetaling van een bedrag dat bij vergissing als btw op een 
factuur of een als zodanig dienend document is vermeld, wanneer de betrokken diensten niet aan btw zijn onderworpen en het 
gefactureerde bedrag dus niet als btw kan worden aangemerkt

. 

1283

De lidstaten kunnen aan de herziening van deze btw de voorwaarde verbinden dat de belastingplichtige aan de ontvanger van de 
verrichte diensten een verbeterend stuk uitreikt waarop geen btw wordt vermeld, wanneer deze belastingplichtige niet tijdig het 
gevaar voor verlies van belastinginkomsten volledig heeft uitgeschakeld

. 

1284

Een lidstaat kan echter niet zover gaan dat het de teruggaaf van bij vergissing aan zijn klant gefactureerde btw weigert omdat de 
leverancier de onjuiste factuur niet heeft gecorrigeerd, terwijl de belastingdienst de klant het recht op aftrek van die btw defini-
tief heeft ontzegd

. 

1285

                                                           
1279HvJ 17 september 1997, zaak C-141/96, Langhorst, FJF, No. 97/216. 

. 

 
1280Rb. Gent 16 februari 2009, Fisc.Koer. 2009, 420. 
 
1281Rb. Antwerpen 5 februari 2002, TFR 2002, afl. 220; HvJ 19 september 2000, zaak C-454/98, Schmeink & Cofreth en Strobel, Jur.HvJ 2000, 

I-6973. 
 
1282HvJ 18 juni 2009, zaak C-566/07, Stadeco BV, FJF, No. 2010/35. 
 
1283HvJ 6 november 2003, gevoegde zaken C-78/02 tot en met C-80/02, Dimisio Karageorgou Petrova Vlachos, FJF, No. 2004/274. 
 
1284HvJ 18 juni 2009, zaak C-566/07, Stadeco BV, FJF, No. 2010/35. 
 
1285HvJ 11 april 2013, zaak C-138/12, Rusedespred,TFR 2013, afl. 445, 613. 
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Een persoon is schuldenaar van de btw vermeld op een factuur, ongeacht of een werkelijke belastbare handeling is verricht. De 
ontvanger van deze factuur heeft in principe niet het recht om deze btw in aftrek te brengen, ook al is deze btw niet herzien bij 
de opsteller van de factuur n.a.v. een navordering. In geval van fraude wordt het recht op aftrek van de btw enkel gecompromit-
teerd indien de afnemer wist of had moeten weten dat er sprake is van btw-fraude1286

5841 
art. 51 § 2 WBTW 

. 

In artikel 51, § 2 WBTW worden ten aanzien van belastbare diensten, zes afwijkingen van de hierbo-
ven vermelde principes (randnrs. 5838-5840) vermeld.  

5842 
art. 51 § 2 1° WBTW 

Artikel 51, § 2, 1° WBTW voorziet allereerst in een verlegging van de btw naar de afnemer van de 
dienst wanneer de dienstverrichter niet in België is gevestigd en wanneer de dienst in België wordt 
gelokaliseerd conform artikel 21, § 2 WBTW. 

Deze verleggingsregeling is van toepassing indien de afnemer zowel economische activiteiten verricht 
als activiteiten die buiten de werkingssfeer van de btw vallen en de diensten alleen worden afgenomen 
ten behoeve van de niet-economische activiteiten1287

5843 
art. 51 § 2 2° WBTW 

. 

Met de tweede afwijking wordt de {xe "Medecontractant"}medecontractant die een Belgisch btw-
nummer heeft als schuldenaar van de btw aangewezen, wanneer het gaat om intracommunautaire 
verwervingen als bedoeld in artikel 25ter, § 1, lid 2, 3° WBTW, verricht door een niet in België ge-
vestigde belastingplichtige met een btw-nummer in een andere lidstaat. Deze afwijking vindt haar 
grondslag in de op Europees niveau getroffen vereenvoudigingsmaatregelen inzake zogenaamd drie-
hoeksverkeer of ABC-transacties (zie randnr. 5426). 

5844 
art. 51 § 2 3° WBTW 

Sedert 1 januari 1996 duidt een derde afwijking de medecontractant als schuldenaar aan, wanneer het 
gaat om leveringen van goederen of diensten als bedoeld in artikel 39, § 2 (zie randnr. 5604) en 
39quater (zie randnr. 5611) WBTW. Vertaald naar de praktijk toe impliceert dit dat de medecontrac-
tant als schuldenaar van de btw wordt aangemerkt voor de handelingen die onder een douaneregeling 
of onder de regeling btw-entrepot plaatsvinden. De onderliggende reden voor deze afwijking is het feit 
dat de vrijstellingen onder betreffende regelingen slechts een tijdelijk karakter hebben. 

5845 
art. 51 § 2 4° WBTW 

Eveneens sedert 1 januari 1996 wordt, in afwijking van randnr. 5838, als schuldenaar aangemerkt: 
degene die de goederen onttrekt aan een van de regelingen bedoeld in artikel 39, § 2 (zie randnr. 5604) 
en 39quater (zie randnr. 5611) WBTW. 

5845,10 
art. 51 § 2 1° en 5° WBTW 

Sinds 1 januari 2002 voorziet artikel 51, § 2 WBTW een vijfde afwijking, waarbij als schuldenaar van 
de belasting wordt aangeduid: (i) de in België gevestigde belastingplichtige die periodiek btw-

                                                           
1286HvJ 31 januari 2013, zaak C-643/11, LVK, TFR 2013, afl. 437, 235. 
 
1287HvJ 6 november 2008, zaak C-291/07, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet, Pb.C. 20 december 2008, afl. 327, 4. 
 



 234 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

aangiften indient of (ii) de niet in België gevestigde belastingplichtige die geregistreerd is via een 
aansprakelijk vertegenwoordiger onder individueel nummer, wanneer het gaat om een levering van 
goederen of een dienst, verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige en de in België 
belastbare handeling niet bedoeld is onder de eerste en tweede afwijking, noch vrijgesteld is of ver-
richt met vrijstelling van belasting ingevolge artikel 39 tot 44bis WBTW. 

5845,20 
art. 51 § 2 6° WBTW 

In het kader van de omzetting van de richtlijn inzake de nieuwe btw-regeling voor leveringen van gas 
en elektriciteit1288, voorziet artikel 51, § 2, 6° WBTW in een nieuwe verleggingsregeling1289

5845,30 
art. 51 § 2 WBTW 

. {xe "Gas 
(btw)"}{xe "Elektriciteit (btw)"}De medecontractant die in België voor btw is geïdentificeerd, is 
schuldenaar van de btw op leveringen van gas en elektriciteit door een niet in België gevestigde belas-
tingplichtige, voor zover de levering plaatsvindt in België ingevolge artikel 15, § 2, lid 2, 4° WBTW. 

Met ingang van 1 januari 2010 werd § 2 van artikel 51 WBTW aangevuld met een lid, luidende: 
“Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, 5° en 6°, wordt een belastingplichtige die in België een 
vaste inrichting heeft, aangemerkt als een niet in België gevestigde belastingplichtige als deze inrich-
ting niet betrokken is bij de levering van goederen of de dienst”. 

De invoering van deze bepaling impliceerde dat het zgn. {xe "Attractiebeginsel"}attractiebeginsel (zie 
randnr. 5845,10) per 1 januari 2010 afgeschaft werd en dat de vaste inrichting slechts aangemerkt 
wordt als de schuldenaar van de btw indien zij bij de levering of dienst betrokken is (art. 192bis btw-
richtlijn)1290

De verleggingsregeling voor de diensten opgesomd in artikel 51, § 2, 1° WBTW (zie randnr. 5842) en de algemene verleg-
gingsregel van artikel 51, § 2, 5° WBTW gold tot 31 december 2009 enkel indien de buitenlandse dienstverrichter/leverancier 
niet in België was gevestigd. Zodra de buitenlandse onderneming een vaste inrichting had in België, gold de verlegging van 
heffing niet, ook al was de vaste inrichting in het geheel niet tussengekomen in de verrichting. 

. 

De minister stelde dat een vaste inrichting geacht wordt betrokken te zijn wanneer aan minstens één 
van de volgende voorwaarden is voldaan1291

– het aan de handeling ten gronde liggende contract werd gesloten met de vaste inrichting; 
: 

– de handeling wordt gefactureerd onder vermelding van de coördinaten van de vaste inrichting 
(naam of benaming, adres en BE-btw-identificatienummer);  

– de handeling en de eventuele bijkomende handelingen worden tot stand gebracht met rechtstreekse 
of onrechtstreekse materiële tussenkomst van de vaste inrichting, met andere woorden de techni-
sche en/of menselijke middelen van de vaste inrichting worden ingezet bij het verrichten van de 
goederenlevering of de dienst.  

5846 
art. 51 § 3 WBTW 

                                                           
1288Richtlijn nr. 2003/92/EG Raad 7 oktober 2003, Pb.L. 11 oktober 2003, afl. 260, 8-9. 
 
1289Ingevoegd bij art. 7, 3° wet 5 december 2004, BS 22 december 2004, met ingang van 1 januari 2005. 
 
1290Zie voor een bespreking: D. STAS en J. HEIRMAN, “ Het VAT package: hoe Copernicaans is de revolutie? De nieuwe regels na hun inwer-

kingtreding doorgelicht met aandacht voor enkele bijzonderheden” , TFR 2010, afl. 383, 527-551; M. MERKX, “ Fixed establishments 
and VAT liabilities under EU VAT – Between Delusion and Reality” , International VAT Monitor 2012, afl. 1, 22-26. 

 
1291Vr. nr. 449 VAN DER MAELEN 4 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 080, 28-33; Brussel 27 februari 2013, Fisc.Koer. 2013, 415-

419. 
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Wanneer wordt vastgesteld dat de btw werd voldaan over een onvoldoende maatstaf van heffing ten 
aanzien van goederen en diensten waarvoor de in artikel 59, § 2 WBTW bedoelde deskundige schat-
ting kan worden gevorderd, is de aanvullende btw verschuldigd door degene tegen wie de schattings-
procedure wordt ingesteld (art. 51 § 3 WBTW). 

5847 
art. 51 § 4 WBTW 

Overeenkomstig artikel 51, § 4 WBTW kan de Koning afwijken van het bepaalde in randnr. 5838, om 
de medecontractant van de leverancier of de dienstverrichter tot voldoening van de btw te verplichten. 
Voor de enige toepassing tot nog toe: zie randnr. 5830 en 5862. 

Afdeling II. 
{xe "Hoofdelijke aansprakelijkheid medecontractant"}Hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de {xe "Medecontractant"}medecontractant van de schuldenaar 

5848 
art. 51bis § 1 1° WBTW 

Overeenkomstig artikel 51bis, § 1, 1° WBTW is de medecontractant van degene die schuldenaar is 
van de btw krachtens artikel 51, § 1, 1° WBTW (zie randnr. 5838), samen met deze schuldenaar te-
genover de Staat hoofdelijk gehouden tot voldoening van de btw, wanneer de factuur of het als zoda-
nig geldend stuk waarvan de uitreiking is voorgeschreven door het WBTW of de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten, niet werd uitgereikt of een onjuiste vermelding bevat wat betreft de naam, het 
adres of het btw-nummer van de bij de handeling betrokken partijen, de aard of de hoeveelheid van de 
geleverde goederen of verstrekte diensten of de prijs of het toebehoren ervan. 
Artikel 8 van het aanvullend protocol houdende bijzondere bepalingen op het stuk van de belastingen van 29 april 1969 geslo-
ten tussen de Benelux-landen bepaalt dat een partij uit een ander Benelux-land dan het land waar de btw verschuldigd is, hoof-
delijk aansprakelijk is voor de btw die de klant in zijn land verschuldigd is over de levering, de dienst, de intracommunautaire 
verwerving of invoer, voor zover de wetgeving van het land, waar de btw -verschuldigd is, in deze hoofdelijke aansprakelijk-
heid voorziet. 

5849 
art. 51bis § 1 3° en 

art. 91 WBTW 
Overeenkomstig artikel 51bis, § 1, 3° WBTW is de medecontractant van degene die schuldenaar is 
van de btw krachtens artikel 51bis, § 1, 1° WBTW (zie randnr. 5838), met deze schuldenaar tegenover 
de Staat hoofdelijk gehouden tot voldoening van de btw, wanneer de factuur of het als zodanig gel-
dend stuk het bedrag van de op de handeling verschuldigde btw niet of onjuist vermeldt. De hoofdelij-
ke aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de nalatigheidsinteresten zoals bedoeld in artikel 91 
WBTW1292

Als een btw-plichtige een te laag btw-tarief aanrekent en daarvoor door de fiscus wordt aangesproken, kan hij het (latere) 
supplement niet zonder meer verhalen op zijn medecontractant

. 

1293

5850 
art. 51bis § 2 WBTW 

. 

Evenwel wordt krachtens artikel 51bis, § 2 WBTW, de in de vorige nummers bedoelde medecontrac-
tant die de identiteit van zijn leverancier of dienstverrichter aantoont en die bewijst dat hij hem de 

                                                           
1292Cass. 12 december 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1154, 12. 
 
1293Rb. Brugge 18 december 2001, Fisc.Act. 2002, afl. 8, 3. 
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prijs en de bijhorende btw of een deel daarvan heeft betaald, in die mate van de hoofdelijke aansprake-
lijkheid ontslagen. 

5851 
art. 51bis § 1 1° WBTW 

Overeenkomstig artikel 51bis, § 1, 1° WBTW is ook de medecontractant van degene die schuldenaar 
is van de btw, krachtens artikel 51, § 2 en 4 WBTW (zie randnrs. 5461, 5843, 5844, 5845, 5845,10 en 
5847) met deze schuldenaar hoofdelijk tegenover de Staat gehouden tot voldoening van de btw, wan-
neer de factuur of het als zodanig geldend stuk waarvan de uitreiking is voorgeschreven door het 
WBTW of de ter uitvoering ervan genomen besluiten, niet werd uitgereikt of een onjuiste vermelding 
bevat ten aanzien van de naam, het adres of het btw-nummer van de bij de handeling betrokken partij-
en, de aard of de hoeveelheid van de geleverde goederen of verstrekte diensten of de prijs of het toe-
behoren ervan. 

5852 
art. 51bis § 1 4° WBTW 
Overeenkomstig artikel 51bis, § 1, 4° WBTW is de medecontractant van de in vorig nummer bedoelde 
schuldenaars eveneens met hen hoofdelijk gehouden tot voldoening van de btw, wanneer hij een be-
drag aanrekent als btw. 

5853 
art. 51bis § 1 2° WBTW 
In dezelfde bewoordingen als gebruikt in de randnrs. 5848 en 5851 breidt artikel 51bis, § 1, 2 ° 
WBTW de hoofdelijke aansprakelijkheid uit tot de medecontractant van degene die schuldenaar is van 
de btw, wegens het verrichten in België van belastbare intracommunautaire verwervingen. 

5854 
art. 51bis § 3 WBTW 
Sedert 1 januari 1996 zijn overeenkomstig artikel 51bis, § 3 WBTW, in de regeling entrepot ander dan 
douane-entrepot (zie randnr. 5611), de depothouder, degene die zich belast met het vervoer van de goe-
deren uit het entrepot alsook, in voorkomend geval, zijn lastgever, tegenover de Staat hoofdelijk gehou-
den tot voldoening van de btw met de persoon die er krachtens artikel 51, § 1, 1° en 2° (zie randnrs. 5838 
en 5839), § 2, 3°, 4° en 5° (zie randnrs. 5844, 5845 en 5845,10) of 52, § 1, lid 2 (zie randnr. 5410) 
WBTW schuldenaar van is. Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat deze hoofdelijke aansprakelijk-
heid niet van rechtswege kan gelden zonder dat rekening wordt gehouden met de goede trouw van de 
entrepothouder1294

5854,10 
art. 51bis § 4 WBTW 

. 

Elke belastingplichtige is hoofdelijk gehouden de belasting te voldoen met de persoon die er krachtens 
artikel 51, § 1 en 2 WBTW schuldenaar van is, als hij op het tijdstip waarop hij een handeling heeft 
verricht, wist of moest weten dat de betaling van de belasting, in de ketting van de handelingen, niet 
werd gedaan of zal worden gedaan met de bedoeling de btw te ontduiken1295

                                                           
1294HvJ 21 december 2011, zaak C-499/10, Vlaamse Oliemaatschappij nv, JDE 2012, afl. 186, 67; A. VANINBROUKX, “ Hof van Justitie stelt 

voorwaarden aan hoofdelijke aansprakelijkheid tot voldoening van BTW” , TFR 2012, afl. 422, 507. 

. 

 
1295HvJ 11 mei 2006, zaak C-384/04, Federation of Technological Industries, FJF, No. 2007/101; Circ. nr. AFZ/2006-0604 (AFZ 14/2006), 24 

augustus 2006. 
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5854,20 
art. 51ter WBTW 

De leden van een btw-eenheid, zijn ten opzichte van de Staat hoofdelijk gehouden tot de voldoening 
van de belasting, de interesten, de geldboeten en de kosten die opeisbaar zijn ingevolge de handelin-
gen die betrekking hebben op de periode waarin zij als één belastingplichtige worden aangemerkt voor 
de toepassing van het WBTW (zie randnr. 5215). 

Afdeling III. 
{xe "Voldoening btw"}Voldoening van de btw voor {xe "Binnenlandse handelin-
gen"}binnenlandse handelingen 

§ 1. GEWONE WIJZEN VAN BETALING AAN DE STAAT 

5855 
Krachtens artikel 53, § 1, 3° WBTW zijn belastingplichtigen gehouden de verschuldigd geworden 
belasting1296

art. 5 § 1 KB nr. 24 
 te voldoen binnen de termijn van indiening van de btw-aangifte (zie randnr. 5833). 

Bedoeld zijn de belastingplichtigen die tot indiening van btw-aangiften gehouden zijn. 
Voor hen wordt een rekening-courant bijgehouden door het CIV te Brussel (art. 5 § 1 KB nr. 24). 
art. 8 § 1 KB nr. 24 
In de plaats daarvan zal voor een bepaalde periode een bijzondere rekening worden bijgehouden door 
de lokale btw-dienst (art. 8 § 1 KB nr. 24), wanneer de belastingplichtige zijn verplichtingen inzake 
betaling van de btw niet nakomt. 
Tot die verplichtingen behoort allereerst de betaling van het aan de staat verschuldigde saldo voor de 
aangifteperiode, op de postrekening van ‘Btw-Ontvangsten Brussel’, nr. 679-2003000-471297

– Wisselagenten kunnen de btw op hun goudverhandelingen betalen door bemiddeling van de Beurscommissie
. 

1298

– De curator van een faillissement moet betalen op de postrekening van het plaatselijke btw-ontvangkantoor
. 

1299. Dat geldt 
ook voor de organisator van een handelsbeurs, een sportwedstrijd of soortgelijke manifestatie, die slechts eenmaal per jaar 
plaatsvindt1300

De regering heeft in 2009 betalingsfaciliteiten toegestaan aan bedrijven die in financiële moeilijkhe-
den zaten ten gevolge van de economische en bancaire crisis en die bij het hernemen van het vertrou-
wen van de consument tegen een duurzaam herstel konden aankijken. De faciliteiten hadden enkel 
betrekking op de btw die verschuldigd was tijdens en over de eerste drie kwartalen van 2008. De faci-
liteiten omvatten uitstel van betaling, vermindering van nalatigheidsinteresten en niet-toepassing van 
administratieve geldboeten wegens niet-betaling

. 

1301

                                                           
1296Zie inzake de afronding van de verschuldigde bedragen: HvJ 10 juli 2008, zaak C-484/06, Ahold, Pb.C. 30 augustus 2008, afl. 223, 9 en HvJ 

5 maart 2009, zaak C-302/07, J D Wetherspoon PLC, FJF, No. 2009/215.  

. 

 
1297KB 12 november 1998, BS 4 december 1998, 38794. 
 
1298Aanschr. nr. 21, 3 december 1981. 
 
1299Aanschr. nr. 26, 31 augustus 1978. 
 
1300Aanschr. nr. 79, 17 juli 1972. 
 
1301Zie Mededeling, 30 maart 2009, gepubliceerd door de FOD Financiën en Vr. nr. 464 GOYVAERTS 12 mei 2009, Vr. & Antw . Kamer 2008-

2009, nr. 065, 130-133. 
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5856 
art. 19 § 3 KB nr. 1 

Iedere belastingplichtige die per 1 december van het lopende kalenderjaar gehouden is tot de indiening 
van maandaangiften, moet uiterlijk op 24 december een voorschot betalen dat gelijk is aan de btw die 
verschuldigd is op de handelingen, verricht tussen 1 en 20 december (art. 19 § 3 KB nr. 1). Indien de 
belastingplichtige het bedrag van de effectief verschuldigde btw niet wil berekenen, moet hij een 
voorschot betalen gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van de maand november van 
het lopende kalenderjaar. 

5857 
De aangevers met een kwartaalregeling moeten iedere maand dat ze niet tot de indiening van een 
aangifte gehouden zijn, op de postrekening van Btw-Ontvangsten Brussel een voorschot storten dat 
betrekking heeft op de btw waarvan de opeisbaarheid zal blijken uit de kwartaalaangifte (zie rand-
nr. 5833). 

5858 
De sommen die worden ingeschreven op de bijzondere rekeningen (aangegeven, doch niet-betaalde 
btw) moeten betaald worden volgens taalkeuze (F en D, of N), bij de subcentra van het CIV, gevestigd 
te Namen of te Mechelen. De gedwongen invorderingen (vervolgingen) worden gedaan door de plaat-
selijke btw-ontvangkantoren. De betaling en invordering van niet uit de aangiften blijkende btw (vast-
gesteld door controle) verloopt op identieke wijze. In bepaalde omstandigheden kan echter betaald 
worden door middel van een rechtstreekse inschrijving op de rekening-courant bij het CIV te Brussel. 

5860 
De btw die verschuldigd is ter uitvoering van KB nr. 46 tot regeling van de intracommunautaire ver-
werving van vervoermiddelen, moet worden voldaan door betaling in speciën op een douanekantoor 
of door overschrijving op de postrekening van dit kantoor. 

§ 2. BETALING DOOR INHOUDING VAN BTW-TEGOEDEN 

5861 
Ter aanzuivering van {xe "Btw-schulden"}btw-schulden {xe "Rekening-courant btw"}(belasting, 
geldboeten, interesten en bijkomende kosten) maakt de administratie ambtshalve gebruik van het 
tegoed dat de schuldenaar op het credit van zijn rekening-courant heeft staan of houdt zij dit tegoed in. 
Dit geldt eveneens wanneer de schuldenaar een overschot heeft op een bijzondere rekening. 

De inhouding is gesteund op artikel 81, § 3, lid 2 KB nr. 4, laatst gewijzigd bij KB van 14 april 
19931302

De wettelijkheid van deze bepaling heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van diverse geschillen

. 
1303

Er mag geen rekening worden gehouden met nationale maatregelen of een uitlegging daarvan, die in de weg staan van een 
doelmatige rechterlijke toetsing en met name aan de toetsing van de spoedeisendheid en de noodzaak van de inhouding van het 
voor teruggaaf vatbare btw-overschot, alsmede aan de mogelijkheid voor de belastingplichtige om onder toezicht van een 
rechter te verzoeken dat de inhouding wordt vervangen door een andere zekerheid die de belangen van de Schatkist afdoend 
beschermt doch voor de belastingplichtige minder bezwarend is, of die zouden beletten dat in alle stadia van de procedure een 

. 

                                                           
1302BS 30 april 1993. 
 
1303Rb. Antwerpen 15 juli 1993, Fisc.Koer. 1993, 518, FJF, No. 95/21; Beslagr. Antwerpen 5 december 1994, FJF, No. 95/169; Rb. Mechelen 

15 september 1995, Fisc.Koer. 1995, afl. 17, 554; Beslagr. Brussel 13 april 1995, JT 1995, 651; L. VANDENBERGHE, “ Inhouding van 
BTW-tegoeden: non-conformiteit met het nationaal en communautair recht” , AFT 1994, afl. 6-7, 171-175. 
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volledige of gedeeltelijke opheffing van de inhouding wordt gelast. In geval van opheffing van de inhouding is een berekening 
van de door de Schatkist verschuldigde rente die niet uitgaat van de dag waarop het betrokken btw-overschot normaal gespro-
ken had moeten worden teruggegeven, eveneens in strijd met het evenredigheidsbeginsel1304

De wettelijke regeling inzake de inhouding van btw-tegoeden is discriminerend voor zover de Koning daaraan de bevoegdheid 
zou kunnen verlenen om een regeling uit te werken die aan de belastingplichtige een daadwerkelijke rechterlijke controle over 
de grondvoorwaarden van het bewarend beslag ontzegt

. 

1305

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de inhouding overeenkomstig artikel 76, § 1, lid 3 WBTW en artikel 81, § 3 KB nr. 4 
dezelfde gevolgen heeft als een bewarend beslag onder derden. In de mate dat de bepaling van artikel 81, § 3 KB nr. 4 iedere 
daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en rechtmatigheid van de inhouding ontzeggen, mogen de hoven en 
rechtbanken ze niet toepassen. De bepalingen van artikel 81, § 3 KB nr. 4 moeten bovendien uitgelegd worden op een wijze die 
zoveel mogelijk verstaanbaar is met de strekking van artikel 76 WBTW. De beslagrechter mag derhalve nagaan of de schuld-
vordering prima facie een zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 Ger.W.

. 

1306

Hoewel uit artikel 76, § 1, lid 3 WBTW volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als een bewarend beslag onder derden, 
kan hieruit niet worden afgeleid dat de inhouding alleen mag worden gedaan wanneer aan alle voorwaarden, vereist voor een 
bewarend beslag is voldaan. Artikel 76, § 1, lid 3 WBTW laat toe de Koning te machtigen om te voorzien in een wijze van 
inhouding van belastingkredieten die afwijkt van de bepalingen van het Ger.W. m.b.t. het bewarend beslag onder derden

. 

1307

Na controle van zowel de rechtmatigheid van de inhouding als de rechtmatigheid in het licht van artikel 1413 of 1415 Ger.W., 
leidt het hof van beroep te Gent af uit de in het proces-verbaal opgenomen feiten en uit het verweer van de belastingplichtige, 
dat de vordering voldoende zeker is, dat de inhouding spoedeisend is en het verzet ertegen ongegrond. Aangezien de inhouding 
een maatregel is ter invordering van de belasting, in se vreemd aan het vereenvoudigen van belastingheffing of het voorkomen 
van belastingfraude, is artikel 27 zesde richtlijn niet van toepassing

. 

1308

Het begrip ‘verschuldigde belasting’ in de zin van artikel 76 WBTW betekent de belasting, verschuldigd voor werkelijk verrich-
te leveringen en diensten binnen het tijdvak waarop de afrekening betrekking heeft. De compensatie van een tegoed op het 
einde van het jaar met een betwiste navordering waarvoor op dat tijdstip geen dwangbevel was uitgevaardigd, schendt artikel 76 
WBTW

. 

1309

In geval van faillissement is er toch compensatie mogelijk tussen een creditsaldo op de btw-rekening-courant dat dateert van 
voor het faillissement en de schuldvorderingen van de Belgische staat op basis van correctieopgaven die werden ondertekend 
door de curator na het faillissement

. 

1310

Wanneer de rechter oordeelt dat de inhouding van een btw-tegoed ongegrond is, moet deze het bewarend beslag onmiddellijk 
kunnen opheffen, nog vóór zijn beslissing kracht van gewijsde heeft

. 

1311

§ 3. VERLEGGING VAN DE BETALING NAAR DE LEVERANCIER OF DE AFNEMER{XE "VERLEGGING VAN 
HEFFING"} 

. 

5862 
art. 6 § 1 en art. 20 en 20bis 

KB nr. 1 

                                                           
1304HvJ 18 december 1997, gevoegde zaken C-286/94, C-340/95, C-401/ 95 en C-47/96, Garage Molenheide, e.a., Jur.HvJ 1997, I-7281. 
 
1305Arbitragehof 7 juli 1998, nr. 78/1998, JT 1998, 618; Vr. nr. 653 DE CLIPPELE 15 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, 31 oktober 2000, 

nr. 2-25, 1177. 
 
1306Cass. 3 januari 2003, TFR 2003, afl. 244, 620, noot F. VANBIERVLIET. 
 
1307Cass. 6 november 2003, FJF, No. 2004/119. 
 
1308Gent 21 december 2001, TFR, afl. 223, 593, noot F. VANBIERVLIET en A. VOET. 
 
1309Cass. 12 maart 1993, FJF, No. 95/144. 
 
1310Rb. Hasselt 11 februari 2004, TFR 2004, afl. 260, 42. 
 
1311GwH 17 januari 2013, nr. 4/2013, RGCF 2013, afl. 4, 317, noot. 
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In principe betaalt de belastingplichtige zelf de btw die hij aan de staat verschuldigd is. In sommige 
gevallen wordt die betaling echter ten laste gelegd van de leverancier of de dienstverrichter die met de 
belastingplichtige contracteert (art. 6 § 1 KB nr. 1). In andere gevallen wordt de betalingsplicht naar 
de klant verschoven (art. 20 KB nr. 11312

De facturen die worden uitgereikt door de vennoten van een tijdelijke vereniging voor andere werkzaamheden dan werk in 
onroerende staat, kunnen genieten van de verleggingsregeling

). 

1313

De administratie aanvaardt bij wijze van vereenvoudiging, dat wanneer een contract verschillende handelingen tot voorwerp 
heeft waarvan sommige vallen onder de toepassing van artikel 20 KB nr. 1 en andere niet, de regeling van de verlegging van de 
heffing wordt toegepast voor het geheel, zodat de factuur niet moet worden uitgesplitst. Deze tolerantie kan evenwel slechts 
worden toegepast voor zover het hoofdvoorwerp van het contract een door de regeling van de verlegging van de heffing beoog-
de handeling uitmaakt en de elementen van bedoeld contract die niet in het toepassingsgebied van deze regeling vallen, derhal-
ve slechts bijkomstig zijn

. 

1314

Bij wijze van toegeving aanvaardt de administratie de toepassing van de regeling van de verlegging van heffing ten aanzien van 
de levering met plaatsing van alle types van installaties voor carwash (o.m. machines, uitrusting, portaalwasinstallaties, wasstra-
ten en voor selfservice bestemde hogedrukreinigers en stofzuigmachines), hoewel deze niet onroerend van aard zijn

. 

1315

De verleggingsregel voor werk in onroerende staat is sinds 1 januari 2002 alleen nog van toepassing 
wanneer dit werk wordt gefactureerd door een in België gevestigde belastingplichtige aan, hetzij Bel-
gische ondernemingen die gehouden zijn tot de indiening van periodieke btw-aangiften, hetzij buiten-
landse ondernemingen die in België een aansprakelijke vertegenwoordiger hebben laten erkennen met 
een individueel btw-nummer. 

. 

Wordt het werk in onroerende staat verricht door een niet in België gevestigde onderneming, dan geldt 
in deze gevallen de algemene verleggingsregel, zoals bepaald in artikel 51, § 2, 5° WBTW. 

Gedeeltelijke belastingplichtigen die periodieke btw-aangiften indienen, zijn er als klant altijd toe 
gehouden om de btw zelf te voldoen (verlegging van heffing), ook al hebben de werken in onroerende 
staat alleen betrekking op de activiteiten van de gedeeltelijke belastingplichtige die buiten het toepas-
singsgebied van de btw vallen1316

Voor de levering van goud en beleggingsgoud bestaat eveneens een verlegging (art. 20bis KB nr. 1). 

.  

5862,10 

Om een einde te maken aan de {xe "Btw-carrousel"}btw-carrousels met emissierechten ({xe "CO2-
certificaten"}CO2-certificaten), werd met ingang van 18 januari 2010 een btw-verleggingsregeling 
ingevoerd. Dit houdt in dat de Belgische afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan wel een 
buitenlandse afnemer die in België rechtstreeks is geïdentificeerd of met een aansprakelijke vertegen-
woordiger werkt, zelf de btw over de aankoop van emissierechten zal moeten voldoen1317

                                                           
1312Aanschr. nr. 3, 1 februari 1979 en BTW Rev. 1995, afl. 114, 647 nr. 1011. 

. 

 
1313Besliss. nr. ET 91.063, 12 februari 1998, BTW Rev. 1998, 570. 
 
1314Besliss. nr. ET 84.160, 12 juni 1995, BTW Rev. 1995, 625. 
 
1315Besliss. nr. ET 99.043, 8 september 2006. 
 
1316Besliss. nr. ET 32.759, 12 juli 1979 en Besliss. nr. ET 122.360, 20 maart 2012; zie Antwerpen 6 september 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 16, 

472; Vr nr. 5-647 MORREALE 12 juli 2012, Vr.& Antw. Senaat 2011-2012, nr. 5-73, 15-17. 
 
1317Art. 20ter KB nr. 1. Zie ook: richtlijn nr. 2010/23/EU Raad 16 maart 2010 tot wijziging van richtlijn nr. 2006/112/EG betreffende het gemeen-

schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft een facultatieve en tijdelijke toepassing van de verleg-
gingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige diensten, Pb.L. 20 maart 2010, afl. 72, 1. 
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§ 4. BETALING INGEVOLGE {XE "INHOUDING (BTW-SCHULD)"}INHOUDING DOOR{XE 
"BANK- EN FINANCIËLE INSTELLINGEN"}{XE "NOTARIS"}{XE "KREDIETINSTELLING"} 
NOTARISSEN, BANKEN OF KREDIETINSTELLINGEN 

5863 
art. 3 MB nr. 14 
art. 433 e.v. WIB92 
art. 93decies WBTW 
In artikel 62, § 2 en 93ter tot 93nonies WBTW zijn de verplichtingen vastgelegd van notarissen en ande-
re openbare ambtenaren die authenticiteit kunnen verlenen aan akten van vervreemding en hypotheek-
stelling van voor hypotheek vatbare goederen1318

Bibliografie – DEBLAUWE, R., “De BTW-notificatie”, Fiskofoon 1980, afl. 23, 2-16. 

, alsmede van bankinstellingen in de plaats van de 
notarissen (art. 93decies WBTW), met betrekking tot de bedragen en waarden die zij krachtens de akte 
onder zich houden voor rekening of ten bate van een belastingplichtige die nog btw-schulden heeft 
openstaan (vgl. met art. 433 e.v. WIB92). 

– VAN DEN BERGHE, L., “De verplichting tot bekendmaking van de hoedanigheid van BTW-
belastingplichtige”, AFT 1981,190-196. 

– DESTERBECK, F., “De notaris en de invordering van directe belastingen en BTW”, RW 1986-1987, 562-
575. 

– BORGER, F., “Verplichtingen en aansprakelijkheden van de notaris bij de invordering van de BTW”, NFM 
1999,112-120. 

art. 93 
duodecies WBTW 
Openbare of private kredietinstellingen of -organismen mogen geen fondsen inzake economische 
expansie vrijgeven, zonder attest van de btw-administratie over de belastingtoestand van de genieter 
of aanvrager (art. 93duodecies WBTW1319

§ 5. {XE "OPSCHORTING SCHULDVORDERING"}OPSCHORTING VAN {XE "SCHULDVORDERING – 
OPSCHORTING"}SCHULDVORDERINGEN 

). 

5864 
art. 87-90 wet 1/08/1985 
De opeisbaarheid van een btw-schuldvordering kan worden opgeschort op aanvraag van een schulde-
naar die wegens leveringen of diensten zelf een onbetwistbare, opeisbare en vrij van elke verbintenis 
t.o.v. derden zijnde schuldvordering bezit op de staat of op een bij KB aangewezen openbare instelling 
(art. 87 tot 90 wet 1 augustus 19851320

De aanvraag tot opschorting moet worden ingediend bij het btw-ontvangkantoor dat met de invorde-
ring is belast. Gaat het echter om een schuldvordering m.b.t. de rekening-courant, dan is de hoofdcon-
troleur bevoegd. 

). 

                                                           
1318MB nr. 15, 17 oktober 1980 en art. 3 MB 14 januari 1991; Aanschr. nr. 6, 8 maart 1991. 
 
1319Aanschr. nr. 17, 7 november 1980. 
 
1320KB 11 oktober 1985, BS 31 oktober 1985. 
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§ 6. {XE "SCHULDVERGELIJKING"}SCHULDVERGELIJKING 

5864,50 
art. 334 programmawet 27/12/2004 

De administratie heeft sinds 2005 de mogelijkheid om een tegoed dat aan de belastingschuldige moet 
worden betaald, te compenseren met een nog openstaande belastingschuld. Dit systeem van schuld-
vergelijking, dat voorheen enkel bestond tussen directe belastingen en btw, werd aanzienlijk uitge-
breid door de programmawet van 22 december 20081321

Voortaan kan elke som die aan een persoon moet worden teruggegeven of betaald, hetzij in het kader 
van de toepassing van de belastingwetten die onder de bevoegdheid van de FOD Financiën vallen of 
waarvan de inning en invordering door die federale overheidsdienst worden verzekerd, hetzij krach-
tens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling, naar keuze 
en zonder formaliteit, door de bevoegde ambtenaar worden aangewend ter betaling van de door deze 
persoon verschuldigde bedragen bij toepassing van bedoelde belastingwetten of ter voldoening van de 
fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning en invordering, door of krachtens een 
bepaling met kracht van wet, door de FOD Financiën worden verzekerd.  

. 

Die aanwending wordt beperkt tot het niet-betwiste gedeelte van de schuldvorderingen op de belas-
tingschuldige. 

Deze schuldvergelijking is niet van toepassing op de specifieke kosten die de curator maakt binnen 
zijn wettelijke opdracht inzake de bekendmaking van faillissement. Een btw-tegoed dat ontstaat uit 
deze specifieke kosten kan niet worden gecompenseerd met oude fiscale schulden van de gefailleer-
de1322. Het hof van beroep te Antwerpen was al eerder tot dezelfde conclusie gekomen toen het stelde 
dat er geen schuldvergelijking mogelijk is tussen schulden die ontstaan zijn vóór faillissement en de 
schuldvorderingen die ontstaan zijn in hoofde van de curator na faillissement1323

Afdeling IV. 

. 

Btw bij invoer 

5865 
Wat betreft de schuldenaar van de btw bij invoer en de wijze waarop de btw bij invoer moet worden 
voldaan, zie randnrs. 5408 tot 5413. 

Hoofdstuk VIl 

{xe "Klantenlisting"}Jaarlijkse klantenlisting 

5866 
art. 53quin-quies WBTW 

                                                           
1321Art. 194 programmawet 22 december 2008, BS 29 december 2008, ed. 4. De uitbreiding van het toepassingsgebied trad op 8 januari 2009 

in werking. 
 
1322GwH 19 maart 2009, nr. 55/2009. Zie voor een bespreking van dit arrest: X, “ Btw-tegoed voor wettelijke verplichtingen curator ontsnapt aan 

compensatie met belastingschuld” , Fisc.Act. 2009, afl. 15, 3. 
 
1323Antwerpen 23 september 2008, TFR 2009, afl. 359, 311, noot F. DESTERBECK. 
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De belastingplichtigen die overeenkomstig artikel 50, § 1, lid 1, 1° en 3° WBTW voor btw-doeleinden 
zijn geïdentificeerd, alsook de niet in België gevestigde belastingplichtigen die voor de handelingen 
die zij hier te lande verrichten, worden vertegenwoordigd door een ‘vooraf erkende persoon’ overeen-
komstig artikel 55, § 3 WBTW, en de andere niet in België gevestigde belastingplichtigen bedoeld in 
artikel 50, § 2 WBTW, moeten krachtens artikel 53quinquies WBTW, ieder jaar vóór 31 maart (d.w.z. 
uiterlijk op 30 maart) voor iedere belastingplichtige die voor btw-doeleinden moet zijn geïdentifi-
ceerd, behalve voor degenen die uitsluitend handelingen verrichten die krachtens artikel 44 WBTW 
zijn vrijgesteld, en waaraan zij goederen hebben geleverd of diensten hebben verstrekt in de loop van 
het vorige jaar, de administratie schriftelijk in kennis stellen van het totale bedrag van die leveringen 
en diensten, alsmede van het totale bedrag van de in rekening gebrachte belasting. 
– Forfaitaire landbouwers moeten een klantenlisting indienen (zie randnr. 5909). 
– De verplichting tot het indienen van de listing is een verplichting van het lid van een btw-eenheid en niet van de eenheid 

zelf1324

– De curator van een faillissement moet geen klantenlisting indienen m.b.t. de handelingen van vóór het faillissementsvonnis. 
Hij moet dat wel doen voor de handelingen die hij daarna heeft gesteld, bv. openbare verkoop van faillissementsgoede-
ren

. 

1325

– Wanneer de hoedanigheid van belastingplichtige verloren is gegaan (bv. overlijden), moet de klantenlisting binnen drie 
maanden worden ingediend. 

. 

5867 
KB nr. 23 van 29 december 19921326

– het btw-nummer van de belastingplichtige afnemer; 

 regelt de uitvoeringsmodaliteiten van de wettelijke verplichting. 
De opgave (listing) moet elektronisch worden ingediend en moet de volgende aanduidingen bevatten: 

– het totale bedrag, btw niet inbegrepen, van de goederen die werden geleverd aan de klant en de 
diensten die hem werden verstrekt. Indien het totaal bedrag, exclusief btw, van de aan een btw-
plichtige geleverde goederen/diensten, het bedrag van 250,00 EUR in een kalenderjaar niet over-
treft, moet dit niet in de listing worden opgenomen; 

– het totale bedrag van de btw dat hem werd aangerekend; 
– landbouwers vermelden het totale bedrag van de forfaitaire btw-teruggaaf. 

Met ingang van 1 april 2009 moet deze listing door iedere belastingplichtige elektronisch worden 
ingediend, behalve indien de belastingplichtige in de onmogelijkheid verkeert om de {xe "Elektroni-
sche listing"}listing op elektronische wijze in te dienen dan wel in geval van overmacht1327. De listing 
moet in dat geval worden verstuurd naar het scanningscentrum te Gent of te Namen1328

Sinds 1 januari 2010 mag de belastingplichtige die geen handelingen heeft verricht die in de listing 
moeten worden opgenomen, geen “{xe "Nihil-listing"}nihil”-listing meer indienen. Hij moet een 
kruisje plaatsen in het daartoe voorziene vakje (vak VIII) van de periodieke aangifte die betrekking 
heeft op de maand december of het vierde kwartaal

. De in artikel 
56, § 2 WBTW bedoelde kleine ondernemingen en de forfaitaire landbouwers, zijn niet verplicht om 
de listing elektronisch in te dienen. 

1329

De vraag rijst of de listing een controlemiddel of een bewijsmiddel is. 

. 

                                                           
1324Art. 53quinquies WBTW. 
 
1325Aanschr. nr. 26, 31 augustus 1978. 
 
1326BS 31 december 1992, zoals gewijzigd; Informaties en Mededelingen, AOIF-Btw, 20 maart 2008. 
 
1327Informaties en Mededelingen, 6 maart 2009, nr. ET 114.791. 
 
1328Informaties en Mededelingen, 14 augustus 2008. 
 
1329Persmededeling, 23 maart 2009, raadpleegbaar op de site van de FOD Financiën; ET 117.215/6: wijziging van de jaarlijkse lijst van de 

afnemersbelastingplichtigen met ingang van 1 januari 2010. 
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– Indien een belastingplichtige de listing betwist, moet de administratie de juistheid ervan nagaan1330

– De rechtbanken aanvaarden de bewijskracht van een leverancierslisting (opgesteld aan de hand van de listingafnemers), 
indien de administratie heeft vastgesteld dat die overeenstemt met de boekhouding van de leverancier

. 

1331. Het hof van be-
roep te Brussel1332

– De door de administratie opgestelde leverancierslisting die in feite een verzamelstaat is van de klantenlistings, mag op 
grond van artikel 59, § 1 WBTW door de administratie worden aangewend, om te bewijzen dat een belastingplichtige niet 
al zijn aan btw onderworpen handelingen heeft aangegeven

 oordeelde dat grote omzichtigheid is geboden, wanneer die listing door geen enkel objectief element 
wordt gestaafd (bv. de betaling van de beweerde leveringen). De vordering van de administratie werd verworpen omdat het 
bewijs van de handelingen niet was geleverd. 

1333

– De gegevens van de listingafnemers vormen een feitelijk vermoeden op grond van artikel 59, § 1 WBTW
. 

1334

5867,10 
art. 53octies § 2 en 3 WBTW 

. 

Bij wet van 5 september 20011335

Hoofdstuk VIII 

 werd officiële bewijskracht verleend aan elektronische documenten 
(art. 53octies § 3 WBTW), zodat de indiening van de btw-aangifte wettelijk mogelijk wordt door 
middel van procedures, waarbij informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend. 

{xe "Boekhouding (btw)"}Boekhouding 

Afdeling I. 
Algemene boekhoudverplichting 

5868 
art. 14 § 1 KB nr. 1 

Alle belastingplichtigen zijn verplicht tot het voeren van een aan de omvang van hun activiteiten aan-
gepaste boekhouding (art. 14 § 1 KB nr. 1). 

De organisatie van de boekhouding mag vrij worden gekozen, op voorwaarde dat ze is aangepast aan 
de fiscale verplichtingen, opgelegd door het KB nr. 1. De btw-administratie mag aan de boekhouding 
geen hogere eisen stellen dan de wet en de reglementering voorschrijft1336

Afdeling II. 

. 

Bijzondere boekhoudverplichtingen voor de toepassing van de btw 

5869 
art. 15 § 1 KB nr. 1 

                                                           
1330Vr. nr. 217 DE BAERE 20 mei 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, nr. 39, 1510, BTW Rev. 1983, afl. 60, 481. 
 
1331Rb. Kortrijk 12 november 1982, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. K1 82/1; Rb. Leuven 17 januari 1983, BTW Rev. 1983, afl. 60, 417. 
 
1332Brussel 16 september 1986, RW 1986-1987, kol. 1226, FJF, No. 87/165. 
 
1333Rb. Antwerpen 24 september 1985, BTW Rev. 1986, afl. 70, 51; Rb. Brussel 20 oktober 1986, BTW Rev. 1987, afl. 76, 149. 
 
1334Rb. Antwerpen 31 december 1986, BTW Rev. 1987, afl. 78, 302. 
 
1335Wet 5 september 2001, BS 13 oktober 2001. 
 
1336Rb. Antwerpen 26 juni 1986, Fisc.Koer. 1987, 156. 
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Overeenkomstig artikel 14, § 2 KB nr. 1 moet de boekhouding van de belastingplichtigen, behalve de 
boekhouding van deze die toevallig een nieuw vervoermiddel intracommunautair leveren (zie rand-
nr. 5218), inzonderheid de hierna vermelde boeken bevatten. Deze boeken moeten, ieder naargelang 
zijn oogmerk, een doorlopende reeks vormen. Zij worden uiterlijk op het tijdstip van gebruik geïdenti-
ficeerd door de precisering van dat oogmerk, hun plaats in de reeks, de naam of de benaming van de 
belastingplichtige of de niet-belastingplichtige rechtspersoon en zijn btw-nummer. 

5870 
{xe "Boekhoudverplichtingen"}Een boek voor inkomende facturen moet worden gehouden, waarin de 
in het vorig nummer genoemde belastingplichtigen aangaande de volgende verrichtingen de facturen 
en de stukken inschrijven met betrekking tot hun economische activiteit: 
– leveringen van goederen, diensten en invoeren; 
– intracommunautaire verwervingen van goederen; 
– de handelingen, bedoeld in artikel 12, § 1, 3° en 4° WBTW (zie randnrs. 5324 en 5325), in arti-

kel 19, § 2, 1° en § 3 WBTW (zie randnr. 5373) en in artikel 25quater WBTW (zie randnrs. 5438 
en 5439); 

– de door niet-belastingplichtigen verstrekte goederen en diensten bedoeld in artikel 10 KB nr. 1 (zie 
randnr. 5816); 

– de te hunnen behoeve verrichte overdrachten, bedoeld in de artikelen 11 en 18, § 3 WBTW (zie 
randnr. 5817). 

5871 
Een boek voor uitgaande facturen moet worden gehouden waarin de in randnr. 5869 genoemde belas-
tingplichtigen de facturen en stukken inschrijven, evenals de ermee verband houdende verbeterende 
stukken, bedoeld in de artikelen 1 tot 3, 6 en 11 KB nr. 1 (zie randnrs. 5810, 5812, 5813 en 5817). 

5872 
{xe "Dagboek van ontvangsten"}De in randnr. 5825 genoemde belastingplichtigen zijn verplicht om 
per bedrijfszetel een dagboek te houden, waarin zij de ontvangsten moeten inschrijven met betrekking 
tot de handelingen waarvoor zij niet verplicht zijn een factuur uit te reiken en waarvoor zij geen fac-
tuur hebben uitgereikt (zie randnrs. 5825 en 5826). 
art. 14 § 2 3° KB nr. 1 
De wijziging van artikel 14, § 2, 3° KB nr. 1 in het kader van de omzetting van de facturatierichtlijn 
heeft als gevolg dat, overeenkomstig de letterlijke tekst, ook de van btw vrijgestelde handelingen die 
geen recht op aftrek verlenen, moeten worden opgenomen in het dagboek van ontvangsten. Dit gevolg 
zou echter ongewild zijn, enkel de facturatie aan natuurlijke personen voor goederen of diensten voor 
hun privégebruik moet worden opgenomen in het dagboek1337

Het dagboek van ontvangsten, de verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de ontvangsten 
die in het dagboek zijn ingeschreven en – in voorkomend geval – de dubbels van de rekeningen of van 
de ontvangstbewijzen, moeten zich op de betrokken bedrijfszetel bevinden tot het verstrijken van de 
derde maand, volgend op die waarin het genoemd dagboek werd afgesloten. 

. 

De belastingplichtige moet bovendien een centralisatieboek bijhouden waarin hij op het einde van 
elke aangifteperiode, per tarief, het totaalbedrag van de ontvangsten inschrijft van dat tijdvak, inge-
schreven in de verschillende dagboeken van ontvangsten van de verschillende bedrijfszetels. 

Met ingang van 1 juli 2002 hebben belastingplichtigen de mogelijkheid om voor de handelingen 
waarvoor overeenkomstig de btw-reglementering geen factuur moet worden uitgereikt, de gegevens 

                                                           
1337Art. 10 KB 16 februari 2004, BS 27 februari 2004; I. MASSIN, “ Dagboek van ontvangsten: ook voor vrijgestelde handelingen?” , Fiscoloog 

2004, afl. 933, 1-2. 
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uitsluitend op digitale wijze te bewaren1338. Voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de 
verplichting tot uitreiking van rekeningen of ontvangstbewijzen geldt een bijzondere regeling inzake 
de digitale bewaring van bons van kasregisters (zie randnr. 5880)1339

Sinds 7 februari 2007 hebben de belastingplichtigen die een dagboek van ontvangsten per bedrijfszetel 
en, in voorkomend geval, een centralisatieboek moeten houden, de mogelijkheid om dit (deze) 
boek(en) op digitale wijze te houden

. 

1340

5873 
art. 14 § 3 KB nr. 1 

. 

Het in vorig nummer bedoelde dagboek moet niet worden gehouden door de belastingplichtigen die 
aan de forfaitaire regeling van artikel 56, § 1 WBTW onderworpen zijn (art. 14 § 3 KB nr. 1). 

5874 
De kleine ondernemingen die van btw zijn vrijgesteld bij toepassing van artikel 56, § 2 WBTW (zie 
randnr. 5901,20), zijn ontheven van de verplichting de boeken voor inkomende en uitgaande facturen 
te houden, op voorwaarde dat zij: 
– de facturen en stukken, of in voorkomend geval de dubbels ervan, bewaren volgens een ononder-

broken reeks volgnummers die zij er aan toekennen bij de ontvangst, de uitreiking of het opmaken; 
– het boek houden waarvan sprake in het volgend nummer. 
Indien kleine ondernemingen gebruik maken van een kasregister, zijn volgens de administratie de dubbels van de kasbons en/of 
de controlebanden stukken in de zin van artikel 60 WBTW. Deze moeten bijgevolg worden bewaard en op verzoek van de 
administratie ter inzage worden voorgelegd1341

5875 

. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 14, § 2 KB nr. 1 (zie randnrs. 5870 tot 5872) moeten de belas-
tingplichtigen die handelingen verrichten die vrijgesteld zijn van btw overeenkomstig artikel 44, § 1, 
2, 3, 1°-3° en 11°-13° WBTW (zie randnrs. 5639-5653 en 5661-5662), een boek houden waarin zij de 
facturen en stukken met betrekking tot hun activiteit inschrijven, die de handelingen vaststellen waar-
voor zij overeenkomstig artikel 51, § 1, 2° en § 2, 1°-2° WBTW de btw verschuldigd zijn (zie randn-
rs. 5839, 5842-5843), alsook de facturen en de stukken bedoeld in artikel 5, § 2 KB nr. 31 van 
29 december 1992 (zie randnr. 5889). 

art. 14 § 5 KB nr. 1 
Wat in vorig nummer gezegd is voor belastingplichtigen zonder recht op aftrek, geldt in gelijke mate 
voor landbouwers die onderworpen zijn aan de forfaitaire landbouwregeling, als bedoeld in artikel 57 
WBTW (art. 14 § 5 KB nr. 1). 

art. 14 § 6 KB nr. 1 
Ook niet-belastingplichtige rechtspersonen moeten dit boek houden (art. 14 § 6 KB nr. 1). 

Afdeling III. 

                                                           
1338Besliss. nr. ET 103.018, 27 juni 2002 als gewijzigd door Besliss. nr. ET 103.018, 2 juni 2003. 
 
1339Besliss. nr. ET 103.592, 2 juni 2003. 
 
1340Besliss. nr. ET 112.577, 8 november 2007; Besliss. nr. ET 112.577/2, 12 februari 2008. 
 
1341Besliss. nr. ET 91.298, 1 september 1998, BTW Rev. 1998, 574. 
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Het houden van boeken op losse bladen{xe "Boekhoudverplichtingen"} 

5876 
art. 15 

KB nr. 1 
De boeken voor inkomende en uitgaande facturen en het bijzonder boek, bedoeld in artikel 14, § 5 KB 
nr. 1 (zie randnr. 5875), mogen worden gehouden op losse bladen. De losse bladen van de in het vorig 
lid beoogde boeken en de bladen van het dagboek van ontvangsten en het centralisatieboek moeten 
worden genummerd, uiterlijk op het tijdstip waarop deze bladen of de boeken in gebruik worden ge-
nomen. Het dagboek van ontvangsten moet de handelingen opnemen verricht tijdens een periode van 
twaalf maanden. 

Afdeling IV. 
Bewijskracht van de {xe "Boekhouding – Bewijskracht"}boekhouding 

5877 
Aanschrijving nr. 3 van 1976 behandelt de invloed op de btw van de wet van 17 juli 1975 betreffende 
de boekhouding van de ondernemingen. Deze wet heeft noch de belastingwetgeving, noch de wijze 
waarop het bewijs in die aangelegenheid wordt geleverd, gewijzigd. Een regelmatige boekhouding 
waarvan alle gegevens juist en betrouwbaar worden bevonden, is een bewijsmiddel om de aangegeven 
omzet te rechtvaardigen, ook als het een vereenvoudigde boekhouding is die enkel bestaat uit de boe-
ken voor inkomende en uitgaande facturen en het dagboek van ontvangsten. Alleen indien bewijs-
krachtige gegevens ontbreken, mag de administratie de omzet vaststellen door middel van een forfai-
taire tegenberekening, gesteund op vermoedens1342. Zij mag de cijfers uit de boekhouding niet ver-
vangen door geschatte cijfers, tenzij zij voorafgaandelijk bewijst dat de boekhouding niet bewijs-
krachtig is1343

– Kleinere ondernemingen die aan particulieren verkopen, houden vaak geen inventaris bij. Op grond van een vaste recht-
spraak wordt in dergelijke gevallen aangenomen dat de voorraad op het einde van de gecontroleerde periode, gelijk is aan 
de voorraad bij het begin ervan en dat bijgevolg de nog te factureren goederen in waarde gelijk zijn op het einde en bij het 
begin van de controleperiode

. 

1344. Het niet-houden van de inventaris alleen is onvoldoende om de bewijskracht van de 
boekhouding te verwerpen, wanneer het dagboek van ontvangsten dag na dag wordt bijgehouden1345

– De belastingplichtige die een inventaris houdt en aan de hand daarvan een voorraadschommeling wil bewijzen, kan zich 
niet veroorloven zijn inventaris voor te leggen inzake btw en niet inzake directe belastingen, of omgekeerd. Hij moet im-
mers de juistheid aantonen van zowel zijn omzet als zijn aangegeven winst en bovendien moet de regelmatigheid van zijn 
inventaris door de beide administraties worden aanvaard

. 

1346

– Een boekhouding die niet werd verworpen door de btw-administratie moet niet noodzakelijk als bewijskrachtig worden 
aanvaard door de administratie der directe belastingen

. 

1347

– Bewijskracht in de kleinhandel: zie BTW Rev. 1994, afl. 107, 133 tot 140. 
. 

– Voor de bewijskracht van een boekhouding is vereist dat ze controleerbaar is. Controleerbaarheid houdt in dat de belasting-
plichtige in zijn boekhouding voldoende gegevens opneemt die een intern criticus (zijnde de controleur) ervan kunnen 
overtuigen dat zijn boekhouding getrouw is, zonder dat die buitenstaander verplicht is de belastingplichtige op zijn woord 
te geloven. Het betreft een feitenkwestie. In verband met het dagboek van ontvangsten wordt geëist dat het op gedateerde 
verantwoordingsstukken steunt waarvan het origineel of de kopie worden bewaard. Niet-ingebonden en niet-genummerde 

                                                           
1342Luik 23 maart 1987, BTW Rev. 1988, afl. 79, 32. 
 
1343Rb. Verviers 15 april 1980, JDF 1980, 292; Rb. Brussel 28 april 1986, BTW Rev. 1988, afl. 79, 21; Rb. Antwerpen 26 juni 1986, FJF, No. 

87/197, Fisc.Koer. 1987, 156. 
 
1344Vr. & Antw. Senaat 1972-1973, nr. 33, 1208, BTW Rev. 1974, afl. 14, 153. 
 
1345Rb. Luik 21 september 1987, FJF, No. 88/173. 
 
1346Vr. & Antw. Kamer 1975-1976, nr. 44, BTW Rev. 1976, afl. 27, 354. 
 
1347Brussel 10 oktober 1984, FJF, No. 85/12. 
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gedateerde losse bladen die slechts een algemene beschrijving van de verkochte goederen vermelden, zijn geldige verant-
woordingsstukken, zodat de boekhouding op dat punt bewijskrachtig is. Wanneer de administratie bij een vorige controle 
geen opmerkingen heeft gemaakt aangaande de afwezigheid van afzonderlijke boekingen voor de verkopen en het gebrek 
aan gedetailleerde beschrijvingen van de verkochte goederen, beletten het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel dat 
de administratie de boekhouding plotseling als niet-bewijskrachtig beschouwt. Het is immers duidelijk dat ten name van de 
belastingplichtige geen schending van de uitdrukkelijke wettelijke bepalingen werd vastgesteld dat toeliet het 
rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel terzijde te schuiven ten voordele van het wettig-heidsbeginsel1348

Zie ook – VANDEBERGH, H., Taxatie en verweer inzake BTW, in Fiscale praktijkstudies, nr. 3, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1986, 36 p. 

. 

– VANDEBERGH, H., BTW-vraagstukken, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 119 p. 

5878,10 
art. 15 § 3 en 4 KB nr. 1 
Alle inschrijvingen met betrekking tot de boekhouding moeten gesteund zijn op verantwoordingsstuk-
ken die gedateerd zijn en waarvan, naargelang van het geval, een origineel exemplaar of een dubbel 
moet worden bewaard. 

De inschrijvingen in de boeken worden zonder uitstel, in de volgorde van de data, zonder enig wit 
vlak noch leemte verricht. In geval van verbetering moet de oorspronkelijke inschrijving leesbaar 
blijven. De totalen van elk blad moeten worden overgedragen bovenaan op het volgend blad. 

De inschrijvingen in de boeken voor inkomende en uitgaande facturen, de dagboeken en centralisatie-
boeken en in het bijzonder boek, bedoeld in artikel 14, § 5 KB nr. 1 (zie randnr. 5875), moeten inzon-
derheid bestaan uit de vermeldingen bedoeld in artikel 15, § 3 KB nr. 1. 

De inschrijvingen in het {xe "Dagboek van ontvangsten"}dagboek van ontvangsten moeten in principe 
per bedrijfszetel, van dag tot dag worden gedaan voor het totale bedrag van de dagontvangsten. 
Een afzonderlijke inschrijving is echter noodzakelijk voor ontvangsten die voortkomen van een goede-
renlevering waarvan de prijs, per in de handel gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 250,00 EUR, 
btw inbegrepen. Deze inschrijving mag nochtans door een dagelijkse globale inschrijving worden ver-
vangen wanneer de voorgeschreven verantwoordingsstukken, benevens de ontvangst, ook de aard van 
de verkochte goederen nauwkeurig vermelden. 

Ontvangsten die aan verschillende btw-tarieven onderworpen zijn, moeten in principe per tarief inge-
schreven worden. De btw-administratie kan echter toestaan dat de ontvangsten globaal worden inge-
schreven zonder onderscheid te maken naargelang het btw-tarief en dat aangepaste methodes worden 
gebruikt voor de uitsplitsing die nodig is om de btw-aangifte op te stellen1349

5878,20 
art. 16 KB nr. 1 

. 

De belastingplichtige die goederen verkoopt ‘{xe "Verkoop op afstand"}op afstand’ (zie randnr. 5446) 
en die niet gekozen heeft voor het belasten van zijn verkopen in België of, omgekeerd, in de lidstaat 
waar de verkochte goederen aankomen, moet op ieder moment in staat zijn om, ten behoeve van de 
btw-controleambtenaren, voor het lopend kalenderjaar het totale bedrag te bepalen van zijn leveringen 
die in aanmerking komen voor de berekening van de drempel, vastgesteld in België zowel als in de 
andere lidstaat. 

Voor de toepassing van artikel 53bis, § 1 WBTW geldt de in het vorig nummer besproken verplichting 
eveneens voor de belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige rechtspersonen, bedoeld in arti-
kel 25ter, § 1, lid 2, 2° WBTW (zie randnr. 5425) die niet de keuze hebben gedaan voor onderwerping 
                                                           
1348Gent 15 januari 2008, TFR 2008, 343. 
 
1349Aanschr. nr. 101, 29 december 1970 en nr. 11, 19 maart 1973. 
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aan de btw van hun intracommunautaire verwervingen, ten aanzien van het totale bedrag, voor het lo-
pende kalenderjaar, van deze verwervingen. 

Afdeling V. 
Andere {xe "Boekhoudverplichtingen"}boekhoudkundige verplichtingen 

§ 1. VRIJE BEROEPEN 

5879 
Met ingang van 1 januari 1999 zijn negen nieuwe ministeriële besluiten van toepassing verklaard 
inzake de voorschriften waaraan ontvangstbewijsboekjes en dagboeken van beoefenaars van vrije 
beroepen en inrichtingen voor geneeskundige verzorging moeten voldoen1350. Met de invoering van 
deze besluiten werd het MB van 28 september 19921351

De titularis van een vrij beroep die wegens dat beroep btw-plichtige is, moet in principe een uit een 
boekje gescheurd ontvangstbewijs uitreiken voor de in artikel 320 en 321 WIB92 beoogde bedrijfs-
ontvangsten.  

 opgeheven en werden de diverse voorschriften 
voor de verschillende categorieën vrije beroepers onder meer aangepast aan het gebruik van de euro. 

Dag per dag wordt het totaal van de hierboven beoogde ontvangsten overgebracht naar een dagboek 
waarvan het model is voorgeschreven. In dit dagboek worden ook de uitgaven ingeschreven. Het is 
trouwens derwijze opgevat dat het tegelijkertijd dienst doet als boek voor inkomende facturen. 

Titularissen van vrije beroepen die hun boekhouding voeren met behulp van een computer mogen de 
inschrijvingen in het dagboek in principe beperken tot één samenvattende boeking per maand, blij-
kende uit een computerlisting. De inschrijving in de computerboekhouding zelf, moet evenwel ge-
schieden op dagelijkse basis. 

§ 2. {XE "REKENINGEN EN ONTVANGSTBEWIJZEN"}REKENINGEN EN {XE 
"ONTVANGSTBEWIJS"}ONTVANGSTBEWIJZEN 

5880 
art. 22 KB nr. 1 
Aan sommige belastingplichtigen wordt, als controlemaatregel, de verplichting opgelegd om aan hun 
klanten rekeningen of ontvangstbewijzen uit te reiken op genummerde formulieren, vervaardigd door 
erkende drukkers (art. 22 KB nr. 1). 

De verplichting geldt voor: 
art. 44 WBTW 

                                                           
1350BS 30 december 1998, 41551-41673. 
 
1351BS 20 oktober 1992. 
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– exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt1352

– exploitanten van wasstations voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en 
kampeerauto’s. 

; 

De aanschrijving nr. 6 van 1999 verschaft commentaar bij de hierboven vermelde verplichting. Zij is 
in werking getreden op 1 april 1999. Aanschrijving nr. 10 van 1994 werd met ingang van dezelfde 
datum opgeheven. 

De in artikel 56, § 2 WBTW bedoelde {xe "Kleine onderneming"}kleine onderneming is niet verplicht 
om een rekening of een ontvangstbewijs uit te reiken. Indien hij dat wel doet, moet hij op dat docu-
ment zijn btw-identificatienummer aanbrengen, alsook de vermelding “Kleine onderneming onder-
worpen aan de vrijstellingsregeling van belasting” en de vermelding “bedrag (btw niet toepasse-
lijk)”1353

De uitreiking van de rekening of het ontvangstbewijs wijzigt niets aan de principes van de facturering 
of de opeisbaarheid van de btw. De belastingplichtige is er evenwel niet toe gehouden de rekening of 
het ontvangstbewijs op te maken, voor zover hij op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd, aan de 
klant een factuur uitreikt waarop de verplichte factuurvermeldingen zijn aangebracht (zie rand-
nr. 5820). 

. 

art. 22 § 9 KB nr. 1 
Rekeningen en ontvangstbewijzen kunnen worden vervangen door bons van een kasregister of door 
een procedé dat gebruik maakt van informaticatechnieken (art. 22 § 9 KB nr. 1)1354

§ 3. {XE "GARAGIST"}GARAGISTEN EN VERKOPERS VAN {XE "TWEEDEHANDSE 
VERVOERMIDDELEN"}TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDELEN 

. De nummers van 
de rekeningen of ontvangstbewijzen die in de loop van de dag werden gebruikt, moeten dagelijks 
worden aangetekend in het dagboek van ontvangsten bedoeld in randnr. 5872. 

5881 
art. 28 § 1 
KB nr. 1 
Krachtens artikel 28, § 1 KB nr. 11355

– elke levering en/of dienstverrichting betreffende een motorvoertuig, met uitzondering van het 
wassen; 

 moet elke belastingplichtige die in het kader van zijn economi-
sche activiteit regelmatig één of meer van de volgende handelingen stelt, per bedrijfszetel een register 
bijhouden van de motorvoertuigen die in zijn inrichting aanwezig zijn: 

– elke levering van tweedehandse motorvoertuigen; 
– elke tussenkomst als tussenpersoon in de levering van tweedehandse motorvoertuigen. 

De verplichting geldt niet voor belastingplichtigen die uitsluitend handelingen van montage, assem-
blage of constructie van motorvoertuigen verrichten. 

                                                           
1352Vr. nr. 916 RAMOUDT 30 novem ber 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-40, 4 september 2001, 2014. Zie  ook: Vr. nr. 9 DEVLIES 9 

januari 2008, Vr. & Antw. Kam er 2007-2008, nr. 011, 1599-1603. 
 
1353Bes liss . nr. ET 114.588, 1 december 2008. 
 
1354Bes liss . nr. ET 103.592 van 2 juni 2003 m aakt he t mogelijk om de  s tukken op digitale  wijze  te  beware n. 
 
1355Vervangen door KB 6 februari 2002, BS 15 februari 2002, m et ingang van 1 april 2002; Circ. nr. AOIF 16/2004 (ET 98.234), 23 maart 2004. 
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art. 25 § 3 
KB nr. 1 

Dit register van motorvoertuigen vervangt voor de betreffende belastingplichtigen de bijzondere regis-
ters voor goederen die worden toegezonden in het kader van contracten van maakloonwerk en van 
expertise of ander materieel werk (art. 25 § 3 KB nr. 1). Er zijn mogelijkheden om het register elek-
tronisch bij te houden. 

art. 5 § 1 7° 
KB nr. 1 

De factuur voor de levering van nieuwe voertuigen, van nieuwe of tweedehandse personenauto’s of 
auto’s voor dubbel gebruik, moet de bijzondere vermeldingen bevatten van artikel 5, § 1, 7° KB nr. 1. 

5881,10 
De registers moeten zich op de bedrijfszetel bevinden. Op uitdrukkelijk verzoek van de ambtenaren 
van de administraties die bevoegd zijn voor de btw, de inkomstenbelasting en de douane en accijnzen, 
moet de belastingplichtige de registers op de bedrijfszetel ter inzage voorleggen. 

§ 4. {XE "SLACHTHUIS"}SLACHTHUIZEN EN SLACHTERIJEN 

5882 
Een speciaal register moet worden gehouden in slachthuizen en privéslachthuizen, waarin aantekening 
wordt gedaan van het aantal binnengekomen dieren1356

§ 5. {XE "OVERBRENGING (BTW)"}OVERBRENGING VAN GOEDEREN 

. Hun boekhoudverplichtingen zijn geregeld 
door KB nr. 27 van 26 juni 1973, gewijzigd door het KB van 11 augustus 1981. 

5883 
art. 23 

KB nr. 1 
Overeenkomstig artikel 23 KB nr. 1 moet iedere belastingplichtige een register houden waarin hij 
aantekening maakt van de goederen die door hem zelf of voor zijn rekening zijn vervoerd of verzon-
den naar een andere lidstaat, voor handelingen bedoeld in artikel 12bis, lid 2, 5° tot 7° WBTW (zie 
randnr. 5434). 
De vermeldingen die in het register moeten worden aangebracht, zijn opgesomd in artikel 24 KB nr. 1. 
Belastingplichtigen die een boekhouding voeren waarin deze vermeldingen reeds voorkomen, zijn van 
het houden van het register ontheven. 

§ 6. UITVOERING VAN {XE "MAAKLOONWERK"}MAAKLOONWERK 

5884 
art. 25  

KB nr. 1 

                                                           
1356Aanschr. nr. 24, 30 augus tus  1973. 
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Overeenkomstig artikel 25 KB nr. 1 moet iedere belastingplichtige een register houden om de goede-
ren te kunnen identificeren die hem uit een andere lidstaat werden toegezonden en die het voorwerp 
zijn van een in artikel 21, § 3, 2° WBTW bedoelde dienstverrichting (zie randnr. 5378,50). 
De vermeldingen die in het register moeten worden aangebracht, zijn opgesomd in artikel 26 KB nr. 1. 
Belastingplichtigen moeten geen melding maken van de goederen die al in het register van de garagis-
ten moeten worden opgenomen. 

Hoofdstuk IX 

5885 
art. 53bis § 1 WBTW 
Door artikel 53bis, § 1 WBTW wordt opgelegd dat de belastingplichtigen op wie de regeling van de 
artikelen 56, § 2 (zie randnr. 5901,20) of 57 WBTW (zie randnrs. 5902 e.v.) van toepassing is, de 
belastingplichtigen zonder recht op aftrek (zie randnr. 5220) en de niet-belastingplichtige rechtsperso-
nen (zie randnr. 5224), alvorens zij de eerste intracommunautaire verwerving van goederen verrichten 
ten gevolge waarvan de drempel van 11 200,00 EUR wordt overschreden (zie randnr. 5425), een ver-
klaring van overschrijding van de drempel moeten indienen. Zij zijn van deze verplichting ontheven, 
in de gevallen waarvan sprake in randnr. 5446. 

5885,10 
art. 53bis § 2 WBTW 
Belastingplichtigen zonder recht op aftrek die geen btw-nummer hebben, zijn verplicht tot mededeling 
van het feit van de verstrekking van een dienst waarvoor zij voor de eerste maal schuldenaar worden 
van de btw op grond van artikel 51, § 2, 1° WBTW (zie randnr. 5842). Deze mededeling moet ge-
schieden vooraleer deze dienst zal worden verstrekt. 

5885,20 
art. 53ter WBTW 
Eenieder die overeenkomstig artikel 51, § 1, 1° en § 2 WBTW schuldenaar is van de Belgische btw 
(zie randnrs. 5839, 5842 tot 5845) en die niet – zoals de gewone belastingplichtigen – gehouden is tot 
indiening van periodieke btw-aangiften en tot betaling van de btw die uit deze aangiften blijkt, moet 
krachtens artikel 53ter WBTW een bijzondere btw-aangifte indienen voor de in de loop van een ka-
lenderkwartaal verrichte intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen, 
alsmede voor diensten waarvoor de afnemer de Belgische btw verschuldigd is, en de verschuldigd 
geworden btw voldoen binnen de termijn van indiening van deze aangiften. Deze termijn loopt uiter-
lijk tot de twintigste dag van de maand na het kalenderkwartaal in de loop waarvan de btw opeisbaar 
is geworden1357

Omtrent de voldoening van de btw over diensten, verstrekt door buitenlandse advocaten die in hun lidstaat geen vrijstelling van 
btw genieten, zie voetnoot

. 

1358

5886 

. 

                                                           
1357Vr. nr. 0245 BROTCORNE 24 januari 2011, Vr. & Antw. Kam er 2010-2011, nr. 23, 47. 
 
1358Vr. nr. 1334 MICHEL 23 april 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 134, 18598. 
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De in het vorig nummer bedoelde aangifte moet niet worden gedaan: 
1. voor intracommunautaire verwervingen van nieuwe {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddelen, ver-

richt door belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen op wie de in artikel 25ter, 
§ 1, lid 2, 2° WBTW bedoelde afwijking van toepassing is of door iedere andere niet-
belastingplichtige; 

2. {xe "Intracommunautaire verwerving"}intracommunautaire verwervingen van accijnsproducten als 
bedoeld in artikel 58, § 1bis WBTW, door belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtsper-
sonen op wie eveneens de hiervoor genoemde afwijking toepasselijk is. 

Indien tijdens een kalenderkwartaal geen belastbare handelingen werden verricht, moet geen aangifte 
betreffende dat kwartaal worden gedaan. 

5886,10 
art.53quater WBTW 
Door artikel 53quater WBTW wordt aan de houders van een btw-nummer de verplichting opgelegd 
dat nummer kenbaar te maken aan hun leveranciers en aan hun klanten. De leden van een {xe "Btw-
eenheid"}btw-eenheid zijn gehouden om aan hun leveranciers en klanten hun sub-btw-
identificatienummer te melden. Sinds 1 januari 2010 geldt deze verplichting wanneer de eenheid 
krachtens artikel 51, § 1, 2° of § 2, lid 1, 1° schuldenaar is van de belasting in België, of wanneer de 
leden diensten verrichten die krachtens de communautaire bepalingen geacht worden plaats te vinden 
in een andere lidstaat en waarvan de belasting is verschuldigd door de ontvanger van de dienst. 

Aan {xe "Landbouwer"}landbouwers die onderworpen zijn aan de forfaitaire landbouwregeling is het 
verboden hun btw-nummer te gebruiken om intracommunautaire verwervingen van andere goederen 
dan accijnsproducten te verrichten, tenzij ze de drempel van 11 200,00 EUR overschreden hebben of 
geopteerd hebben om dergelijke verwervingen te doen met betaling van de Belgische btw (zie randn-
rs. 5425 e.v.). 

De niet in België {xe "Aansprakelijk vertegenwoordiger"}gevestigde belastingplichtige die een aan-
sprakelijke vertegenwoordiger (of een vooraf erkend persoon) heeft aangesteld, moet aan zijn klanten 
of leveranciers de naam of benaming en het adres van deze aansprakelijke vertegenwoordiger in Bel-
gië (of van de vooraf erkende persoon die hen vertegenwoordigt) mededelen en aan de btw-
administratie een adres in België kenbaar maken waar de boeken en stukken, bedoeld in artikel 61, 
§ 1, lid 1 WBTW zullen worden meegedeeld op ieder verzoek van de btw-controleur. 

5886,20 
art. 53sexies § 1 WBTW 

Tot 1 januari 2010 moesten alle belastingplichtigen aan wie een BE-identificatienummer was toege-
kend op grond van artikel 50, § 1, lid 1, 1° (met uitsluiting van de btw-eenheden) en 3° WBTW, als-
ook de niet in België gevestigde belastingplichtigen die voor de handelingen die zij hier te lande ver-
richtten worden vertegenwoordigd door een vooraf erkende persoon ingevolge artikel 55, § 3 WBTW, 
ieder kwartaal aangifte doen van volgende handelingen: 
1. {xe "Intracommunautaire levering"}het totale bedrag van de krachtens artikel 39bis, lid 1, 1° en 4° 

WBTW vrijgestelde leveringen van goederen (zie randnr. 5606), waarvoor de btw in de loop van 
het vorige kalenderkwartaal opeisbaar was geworden; 

2. het totale bedrag van de leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de ver-
zending of het vervoer van de goederen in geval van driehoeksverkeer (zie randnr. 5443). 

Indien de belastingplichtige leverancier lid is van een btw-eenheid, moet de opgave door het lid worden ingediend en niet door 
de btw-eenheid (art. 53sexies WBTW). 

5886,22 
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Met ingang van 1 januari 2010 werd betreffende rapporteringsverplichting uitgebreid naar de in Bel-
gië gevestigde belastingplichtigen die diensten verlenen aan een in een andere lidstaat gevestigde 
belastingplichtige die er aldaar toe gehouden is om de btw over de ontvangen diensten te voldoen1359

Ook de periodiciteit waarbinnen de intracommunautaire opgave moet worden ingediend, wijzigde 
vanaf 1 januari 2010

. 
Deze opgave bevat echter niet de handelingen die zijn vrijgesteld in het land waar de belastingplichti-
ge klant is gevestigd.  

1360. De regel is dat wanneer de belastingplichtige een maandelijkse btw-aangifte 
moet indienen, hij ook maandelijks de intracommunautaire opgave moet indienen. Indien hij slechts 
per kwartaal een btw-aangifte moet indienen, zal de opgave eveneens per kwartaal worden ingediend, 
tenzij het totaalbedrag per kwartaal van vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen, de 
drempel van 100 000,00 EUR heeft overschreden in de loop van elk van de vorige vier kwartalen. In 
dit geval zal er maandelijks een opgave moeten worden ingediend1361. Met ingang van 1 januari 2012 
werd deze drempel verlaagd naar 50 000,00 EUR1362

5886,30 

.  

De opheffing van de controles aan de binnengrenzen heeft onder meer tot gevolg gehad dat de statis-
tieken van de handel tussen de lidstaten niet meer kunnen worden opgesteld aan de hand van douane-
documenten. Daarom werd bij verordening van de raad van 7 november 1991, nr. 3330,911363

5886,40 
art. 53sexies § 2 WBTW 

 een 
systeem van communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten gecreëerd. On-
dernemingen die per jaar voor meer dan 1 000 000,00 EUR aan goederen verzenden naar of voor meer 
dan 700 000,00 EUR aan goederen ontvangen uit andere lidstaten, zijn verplicht maandelijks een 
INTRASTAT-aangifte in te dienen. Wanneer de drempelwaarde slechts in één van de twee richtingen 
wordt overschreden (i.e. verzending of aankomst van goederen), moet slechts voor de richting die de 
drempel overschrijdt een aangifte worden ingediend. In België gebeurt dat bij de dienst Statistiek 
Buitenlandse Handel van de Nationale Bank. 

Ter uitvoering van artikel 53sexies, § 2 WBTW legt het KB nr. 48 aan iedere belastingplichtige die 
niet tot indiening van gewone periodieke aangiften gehouden is, de volgende verplichtingen op. 

Voor alle intracommunautaire leveringen van een nieuw {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddel die hij 
verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis WBTW moet hij aangifte doen bij de btw-
administratie. Deze aangifte moet worden ingediend binnen vijftien dagen vanaf de datum van de 
levering. 

Bovendien moet de indiener van de bedoelde aangifte voor ieder kalenderkwartaal waarin hij een 
intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel heeft verricht, uiterlijk de twintigste van 
de maand die op het kalenderkwartaal volgt, een lijst van zijn leveringen indienen. Deze lijst moet 

                                                           
1359Persmedede ling, 23 maart 2009, te  raadplegen op de  webs ite  van de  federale  overhe idsdiens t Financiën; ET 117.215/5: wijziging van de  

btw-opgave van de  intracomm unautaire  hande lingen met ingang van 1 januari 2010. 
 
1360Ingevolge  richtlijn nr. 2008/117EG, 16 de cember 2008, Pb.L. 20 januari 2009, afl. 14, 7. 
 
1361Zie  voor een bespreking: D. STAS en J . HEIRMAN, “Het VAT package : hoe  Copernicaans  is  de  revolutie ? De  nieuwe rege ls  na hun inwe r-

kingtreding doorge licht met aandacht voor enkele  bijzonderheden” , TFR 2010, afl. 383, 527-551.  
 
1362Art. 9 KB nr. 50 e n Bes liss . nr. ET 117.215/5, 16 november 2009, bijw erking 1 januari 2012.  
 
1363Pb.L. 16 november 1991, afl. 316; Verord. (EG) nr. 638/2004 van he t Europees  parlement en de  Raad van 31 maart 2004 be tre ffende  de 

communautaire  s tatis tieken van he t goederenverkeer tussen de  lids taten en houde nde  intrekking van verordening (EEG) nr. 3330/91 
van de  Raad, Pb.L. 7 april 2004, afl. 102, 1-8. 
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elektronisch worden ingediend1364. De administratie heeft een circulaire gepubliceerd waarin zij 
nauwgezet deze verplichtingen uiteenzet1365

5886,50 
 WBTW 

. 

Artikel 53septies WBTW draagt aan de Koning de bevoegdheid op om van de belastingplichtigen die 
in België intracommunautaire verwervingen van goederen verrichten als bedoeld in de artikelen 25ter, 
§ 1 en 25quater WBTW (zie randnrs. 5420, 5424 en 5433), met betrekking tot iedere in een andere 
lidstaat voor de btw-geïdentificeerde leverancier, de indiening te vorderen van een gedetailleerde 
aangifte van de gedane verwervingen. Dergelijke aangiften kunnen niet worden geëist voor tijdvakken 
van minder dan een maand. 

5886,60 
art. 53octies § 1 WBTW 
Artikel 53octies, § 1 WBTW draagt aan de Koning de bevoegdheid op om de toepassingsmodaliteiten 
van artikel 53 tot 53septies WBTW te regelen en allerlei maatregelen te nemen in verband met de 
facturering, de voldoening van de btw en het verschaffen van inlichtingen. 

5886,70 
art. 53nonies § 1 WBTW 

Ter uitvoering van artikel 53nonies, § 1 WBTW, bepaalt KB nr. 46 de regels met betrekking tot de 
indiening van een afzonderlijke bijzondere aangifte en de voldoening van de btw, inzake intracommu-
nautaire verwervingen van nieuwe vervoermiddelen als bedoeld in randnr. 5886. 

5887 
art. 53nonies § 2 WBTW 

Ter uitvoering van artikel 53nonies, § 2 WBTW, bepaalt KB nr. 47 de regels voor de controle op en 
de voldoening van de btw ter zake van de levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer 
van vervoermiddelen. 

Hoofdstuk X 

5887,50 

Bibliografie – MARCKX, J., “De aansprakelijke vertegenwoordiger op het stuk van de BTW”, Fiscaal Praktijkboek 
Indirecte Belastingen 1995-1996, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 1-26. 

 – CAMBIEN, J.M. en DE WAELE, C., “Nieuwe regels inzake voldoening van de BTW en de BTW-
registratie van buitenlandse belastingplichtigen”, AFT 2002, afl. 6, 247-264. 

– MASSIN, I. en BAUWENS, E., “Nieuwe administratieve commentaar over de BTW-regeling voor buiten-
landse belastingplichtigen”, AFT 2004, afl. 2, 41-67. 

5887,70 
art. 50 § 3 WBTW 

                                                           
1364KB 21 februari 2010 tot wijziging van he t KB nr. 48 van 29 december 1992, BS 26 fe bruari 2010.  
 
1365Circ. nr. ET 115.343 (AOIF 31/2010), 14 april 2010. 
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Ingevolge de richtlijn van 17 oktober 20001366 werd met ingang van 1 januari 2002 in België een 
nieuwe regeling ingevoerd inzake voldoening van de btw en de btw-registratie van buitenlandse belas-
tingplichtigen (wet 7 maart 2002)1367. Deze regeling houdt voornamelijk in dat vanaf die datum in 
België een algemene verleggingsregel is ingevoerd voor handelingen gesteld door niet in België ge-
vestigde belastingplichtigen (zie randnr. 5845,10) en dat de verplichting tot het aanstellen van een 
fiscaal vertegenwoordiger bij btw-registratie van een binnen de EU gevestigde belastingplichtige is 
afgeschaft. Deze regeling inzake voldoening van de btw en registratie voor btw van buitenlandse be-
lastingplichtigen, wordt uitvoerig toegelicht in aanschrijving nr. 4 van 4 maart 20031368

5888 

. 

Een buitenlandse belastingplichtige is in België gevestigd, wanneer zijn aanwezigheid in België ge-
acht wordt een vaste inrichting uit te maken. De aanwezigheid van de {xe "Vaste inrichting"}vaste 
inrichting impliceert dat de belastingplichtige zich moet registreren alsof het een binnenlandse btw-
plichtige was/is. 

Volgens aanschrijving nr. 4 van 4 maart 2003 is een buitenlandse belastingplichtige in België geves-
tigd, wanneer de volgende voorwaarden zijn verenigd: 
– de belastingplichtige heeft hier te lande een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, 

een agentschap, een magazijn, een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een 
depot of enige andere vaste inrichting met uitzondering van bouwwerven; 

– die inrichting wordt beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbin-
den tegenover de leveranciers en de klanten. Dit is een persoon die door de belastingplichtige be-
hoorlijk is gevolmachtigd om in zijn naam alle transacties, zowel inkomende als uitgaande, af te 
sluiten die zijn vereist voor de realisatie van de in het WBTW bedoelde handelingen; 

– de activiteit van die inrichting heeft ‘op geregelde wijze’ het leveren van goederen of het verstrek-
ken van diensten in de zin van het WBTW tot voorwerp1369

Bouwwerven worden voor de btw niet aangemerkt als bestendige installaties en bijgevolg ook niet als 
vaste inrichtingen, ongeacht de duur van het werk. 

. Een representatiekantoor dat louter in-
staat voor de vertegenwoordiging of marketing, een inrichting die enkel instaat voor de opslag van 
goederen of een inrichting die louter ‘toevallig’ btw-handelingen stelt, kan niet worden aange-
merkt als een vaste inrichting. 

art. 21 § 3 7° WBTW 

Men moet er rekening mee houden dat het begrip ‘vaste inrichting’ niet is geharmoniseerd op Euro-
pees niveau en dat dit niet noodzakelijk overeenstemt met het begrip ‘vaste inrichting’ voor de dub-
belbelastingverdragen1370,1371

                                                           
1366Richtlijn nr. 2000/65/EG. 

. Bovendien moet men het begrip ‘vaste inrichting’ in de zin van ‘vesti-

 
1367BS 13 maart 2002, zie  aanpass ing koninklijke bes luiten door KB nr. 31 van 2 april 2002 met be trekking tot de  toepass ingsm odalite iten van 

de  be las ting over de  toegevoegde  waarde  ten aanzien van de  hande lingen verricht door nie t in België  geves tigde  be las tingplichtigen, 
BS 11 april 2002 en KB van 2 april 2002 tot wijziging van de  KB’s  nrs . 1, 3, 7, 10, 23 en 50 met be trekking tot de  be las ting over de  
toegevoegde  waarde , BS 16 april 2002. 

 
1368Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 m aart 2003. 
 
1369Vr. nr. 157 DE CLIPPELE 20 maart 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, nr. 27, 1183, BTW Rev., afl. 95, 270. 
 
1370L. AGACHE en T. VANHALLE, “De vas te  inrichting inzake btw een e ige n werkelijkhe id?” , TFR 2000, afl. 191, 1011-1045. 
 
1371Art. 11 e .v. uitvoe ringsverord. 
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ging’ voor btw-registratie anders interpreteren dan het begrip ‘vaste inrichting’ inzake de plaatsbepa-
ling van diensten (art. 21 § 2 WBTW, zie randnr. 5378,10)1372

5889 

. 

Er kan slechts van een vaste {xe "Vaste inrichting"}inrichting sprake zijn als de inrichting geen 
rechtspersoonlijkheid heeft die onderscheiden is van deze van de niet in België gevestigde belasting-
plichtige (noodzaak van juridische entiteit). De benaming die ze draagt (bv. filiaal of bijhuis) kan daar 
niets aan veranderen. 
Een niet in België gevestigde belastingplichtige die hier te lande een vaste inrichting heeft, wordt 
inzake btw behandeld zoals iedere hier te lande gevestigde belastingplichtige. Hij heeft dezelfde rech-
ten (recht op aftrek, recht op teruggaaf, enz.) en is onderworpen aan dezelfde verplichtingen (houden 
en overleggen van stukken, facturering, indiening van aangiften, voldoening van de btw, jaarlijkse 
listing, enz.). Dit geldt zelfs wanneer al de door de vaste inrichting(en) verrichte handelingen vrijge-
steld zijn van de btw, bijvoorbeeld wegens uitvoer. 
Voor de regels inzake facturatie en boekhouding van buitenlandse belastingplichtigen met vaste in-
richting in België, zie voetnoot1373

5889,10 
art. 55 § 4 WBTW 

. 

{xe "Registratieplicht (btw)"}Buitenlandse belastingplichtigen die niet in België zijn gevestigd, kun-
nen zich als volgt laten registreren voor btw-doeleinden via een individueel nummer: 
– de niet in de EU gevestigde belastingplichtige kan in België enkel registreren via een aansprakelijk 

vertegenwoordiger. Dergelijke fiscale vertegenwoordiger is hoofdelijk gehouden tot voldoening 
van de btw, interesten en geldboeten die verschuldigd zijn door de buitenlandse onderneming 
(art. 55 § 4 WBTW); 

– de binnen de EU gevestigde belastingplichtige heeft de keuze tussen ofwel een directe registratie 
voor btw-doeleinden, ofwel een registratie via de aanstelling van een aansprakelijk vertegenwoor-
diger. 

In aanschrijving nr. 4 van 4 maart 2003 is een gedetailleerde regeling uitgewerkt van de gevallen die 
leiden tot verplichte registratie voor btw, de gevallen waarin het niet mogelijk is om zich te registreren 
voor btw (ontslag) en de gevallen waarin men zich kan registreren voor btw-doeleinden, doch niet 
verplicht is (ontheffing)1374

Registratie voor btw is in beginsel verplicht wanneer de niet in België gevestigde belastingplichtige 
handelingen verricht als bedoeld in het WBTW, waarvoor deze in beginsel recht op aftrek heeft en 
waarvoor deze schuldenaar is van btw overeenkomstig artikel 51 en 52 WBTW. Er is eveneens ver-
plichting tot registratie voor de handelingen van plaatsing onder of de uitslag van goederen uit het 
stelsel van btw-entrepot. 

. 

Er is ontslag van de verplichting tot registratie voor: 
– loutere invoer van goederen in België (behoudens uitzonderingen); 
– aankopen gevolgd door verkopen van goederen onder een regime van btw-entrepot en diensten 

m.b.t. goederen geplaatst in een btw-entrepot; 

                                                           
1372Vr. nr. 645 DE CLIPPELE 15 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-25, 1172; Vr. nr. 166 VAN DER MAELEN 14 januari 2009, Vr. & 

Antw. Kamer 2008-2009, nr. 048, 26-27; L. AGACHE en T. VANHALLE, “ De vas te  inrichting inzake btw: een e ige n werkelijkhe id?” , 
TFR 2000, afl. 191, 1011-1045. 

 
1373Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 m aart 2003, nr. 17-28. 
 
1374Circ. nr. 4/2003 (ET 103.925), 4 maart 2003, nr. 70-105; inzake he t taalregime zie  Be s liss . nr. ET 107.419, 20 september 2004. 
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– handelingen vrijgesteld krachtens artikel 39, 40, 41, 42, 44 en 44bis WBTW (behoudens afwijkin-
gen); 

– handelingen onderworpen aan bijzondere gunstregelingen (personenvervoer, schouwspelen, uit-
voerende artiesten en theateragentschappen); 

Er is echter in geen geval ontslag van de verplichting tot registratie mogelijk voor intracommunautaire 
handelingen, de leveringen van goederen in het kader van het stelsel van de verkopen op afstand, de 
handelingen van plaatsing onder of de uitslag van goederen uit het stelsel van btw-entrepot en de 
invoeren van goederen gevolgd door de levering van dezelfde goederen, zelfs indien ze eenmalig of 
toevallig is. 

De soepelere regeling voor buitenlandse organisatoren van beurzen in België, werd opgeheven met 
ingang van 1 juli 20091375

Er is ontheffing van de verplichting tot registratie voor: 

. 

– consignatiezendingen, verzendingen van goederen naar een commissionair-verkoper of voor een 
overbrenging van een voorraad; 

– verkoop van accijnsproducten aan particulieren (onder bepaalde voorwaarden); 
– handelingen gesteld door een EU-belastingplichtige die vrijgesteld zijn krachtens artikel 39, 40, 41, 

42, 44 en 44bis WBTW, op voorwaarde dat het bedrag aan aftrekbare btw op geregelde wijze de 
grens van 2 500,00 EUR overschrijdt (anders ontslag). 

Daarnaast is er op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige voorzien in een bijzondere regeling 
van ‘optionele’ btw-registratie in volgende gevallen waarin de buitenlandse belastingplichtige volgens 
de algemene regels niet voor btw kan registreren in België: 
– de niet in België gevestigde belastingplichtige verricht in België werk in onroerende staat of ermee 

gelijkgestelde handelingen, bedoeld in artikel 20, § 2 KB nr. 1, waarvoor de btw naar de medecon-
tractant wordt verlegd; 

– de niet in België maar in de gemeenschap gevestigde belastingplichtige verricht in België regelma-
tig andere handelingen dan deze, beoogd in artikel 20, § 2 KB nr. 1 (zie randnr. 5862), die vallen 
onder de verlegging van heffing, op voorwaarde dat het bedrag van de Belgische belasting dat hem 
door zijn leveranciers in rekening wordt gebracht en dat hij in aftrek kan brengen, op regelmatige 
wijze de drempel van 10 000,00 EUR per kalenderjaar overschrijdt. 

In geval van ‘gecombineerde’ handelingen heeft de verplichting tot registratie voorrang op het ont-
slag, de ontheffing en de optionele registratie. Een andere regel is dat de ontheffing of de optionele 
registratie voorrang heeft op het ontslag tot registratie. 

5889,20 
Er zijn twee categorieën van aansprakelijke vertegenwoordigers: een eerste waarbij aan de niet in 
België gevestigde belastingplichtige een individueel btw-nummer wordt toegekend en een tweede 
zogenaamde vooraf erkende persoon, waarbij een globaal btw-nummer wordt toegekend, met begin-
kenmerk BE 796.5 of BE 796.6. Onder de globale btw-nummers kan een onbeperkt aantal buitenland-
se belastingplichtigen worden vertegenwoordigd1376

art. 2 § 1 KB nr. 31 

. 

                                                           
1375Bes liss . nr. ET 116.547, 9 juni 2009. 
 
1376Art. 2 KB nr. 31; Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 maart 2003, vanaf nr. 209. 
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De aanstelling van een globaal {xe "Fiscaal vertegenwoordiger"}fiscaal vertegenwoordiger is faculta-
tief, de belastingplichtige kan in dergelijke gevallen bijgevolg opteren om, al naargelang het geval, 
een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen of direct te registreren. 

{xe "Aansprakelijk vertegenwoordiger"}Fiscale vertegenwoordiging onder een globaal btw-nummer 
met beginkenmerk BE 796.5 is mogelijk onder volgende voorwaarden: 
– er is een invoer van goederen en deze goederen maken het voorwerp uit van een levering volgend 

op de invoer. Het is niet vereist dat de levering onmiddellijk volgt op de invoer. De goederen kun-
nen tijdelijk worden opgeslagen; 

– de geleverde goederen zijn identiek aan de ingevoerde goederen. De goederen mogen geen enkele 
behandeling of omvorming hebben ondergaan (uitzondering: handelingen in het kader van het ver-
voer van de goederen en handelingen in het kader van de bewaring van de goederen). 

Een globaal nummer met beginkenmerk BE 796.5 kan niet worden aangewend, wanneer de ingevoer-
de goederen in een btw-entrepot worden geplaatst of wanneer de ingevoerde goederen gebruikt wor-
den in het kader van een dienstverrichting. 

Het globaal btw-nummer met beginkenmerk BE 796.6 kan worden gebruikt in volgende gevallen: 
– het plaatsen van goederen in een {xe "Btw-entrepot"}btw-entrepot; 
– het onttrekken van goederen aan een regeling van btw-entrepot; 
– intracommunautaire verwerving van goederen met het oog op een daaropvolgende levering van 

dezelfde goederen, vrijgesteld om reden van uitvoer. De goederen mogen geen bewerkingen of 
omvormingen ondergaan hebben (uitzondering, handeling inzake vervoer en bewaring); 

– intracommunautaire verwerving van goederen met uitzondering van elke andere daaropvolgende 
handeling onderworpen aan de belasting in België. De administratie aanvaardt wel dat een globaal 
nummer kan worden aangewend indien de intracommunautaire verwerving gevolgd wordt door 
een intracommunautaire levering van dezelfde goederen, vrijgesteld krachtens artikel 39bis 
WBTW. 

5889,30 
art. 5 § 1 KB nr. 1 
art. 4 KB nr. 31 
Een aansprakelijke vertegenwoordiger of de vooraf erkende persoon moet bekwaam zijn om contrac-
ten aan te gaan en de vertegenwoordiging van de buitenlandse belastingplichtige te aanvaarden. Hij 
verbindt zich totdat diens werkzaamheid is stopgezet of totdat een nieuwe aansprakelijke vertegen-
woordiger is erkend, doch blijft in principe nog drie jaar aansprakelijk. Hij treedt in de plaats van zijn 
lastgever voor alle rechten (aftrek) en verplichtingen (aangifte, betaling btw, boekhouding, enz.)1377

Inzake facturering moet hij normaal gezien een aan de medecontractant van zijn lastgever gerichte 
factuur zonder btw ontvangen en een stuk in tweevoud opstellen (art. 5 § 1 KB nr. 1 en 4 KB nr. 31). 
Mits machtiging wordt verleend, kan de factuur echter met btw rechtstreeks door de buitenlandse 
belastingplichtige worden uitgereikt

. 

1378

De aansprakelijke vertegenwoordiger mag, binnen de perken van artikel 45 e.v. WBTW, de (Belgi-
sche) btw die aan de niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige in rekening werd gebracht, 
aftrekken, door deze op te nemen in de periodieke btw-aangiften die hij indient in naam en voor reke-
ning van zijn buitenlandse lastgever. De fiscale vertegenwoordiger moet hiervoor in het bezit zijn van 

. Deze machtiging tot rechtstreekse facturatie geldt niet voor 
buitenlandse belastingplichtigen die in België geregistreerd zijn via een globaal btw-nummer (cf. 
vooraf erkende persoon). 

                                                           
1377BTW Rev. 1994, afl. 110, 1028, nr. 1001. 
 
1378Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 m aart 2003, nr. 155-157. 
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de originele inkoopfacturen en invoerdocumenten. Middels een vergunning vanwege de administratie 
kan het recht op aftrek echter onder bepaalde voorwaarden worden uitgeoefend op zicht van afschrif-
ten van de originele facturen/invoerdocumenten1379

De vooraf erkende persoon kan enkel de btw in de btw-aangiften in aftrek brengen, over handelingen 
die vallen onder het globaal nummer of die daar nauw mee samenhangen. Het is daarbij niet mogelijk 
om het recht op aftrek uit te oefenen op zicht van afschriften van de originele factu-
ren/invoerdocumenten

. 

1380

art. 3 lid 3 en 4 KB nr. 31 

. 

Het verzoek om erkenning moet samen met een aangifte van aanvang van een werkzaamheid, worden 
gericht aan het Centraal Btw-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen – dienst controle – 6e 
verdieping te 1030 Brussel, Paleizenstraat 48 (Tel: 0257/740.50 – 0257/740.60 / Fax: 0257/963.59). 
Een aansprakelijk vertegenwoordiger moet in België gevestigd zijn en voldoende solvabel zijn, zo 
niet wordt een zekerheid gevraagd1381. Het bedrag van deze zekerheid wordt vastgesteld op ten hoog-
ste een vierde van de btw welke door de niet in België gevestigde belastingplichtigen verschuldigd is 
over een periode van twaalf kalendermaanden (art. 3 lid 3 en 4 KB nr. 31)1382

5889,40 

. 

Wanneer de niet in België gevestigde belastingplichtige niet wordt vertegenwoordigd door een aan-
sprakelijke vertegenwoordiger of een vooraf erkende persoon, voor de handelingen waarvoor hij 
schuldenaar is van de btw of niet voor de btw geïdentificeerd is, voldoet de medecontractant de ver-
schuldigde btw: 
1. {xe "Medecontractant"}wanneer hij een belastingplichtige is die tot indiening van gewone btw-

aangiften gehouden is, door ze op te nemen in de aangifte met betrekking tot het tijdvak waarin ze 
opeisbaar geworden is; 

2. wanneer hij een persoon is die gehouden is de in artikel 53ter, 1° WBTW bedoelde aangifte in te 
dienen, door ze op te nemen in het bedrag van de verschuldigde belasting dat wordt vermeld in de 
aangifte met betrekking tot het tijdvak waarin de belasting opeisbaar geworden is; 

3. wanneer hij een andere persoon is, door middel van een storting of overschrijving op een postre-
kening aangeduid door of vanwege de minister van Financiën. 

art. 5 § 2 
KB nr. 31 
 De in vorig lid bedoelde medecontractant moet de btw voldoen op basis van de ontvangen factuur 

of, bij ontstentenis daarvan, op een stuk dat hij daarvoor opmaakt (art. 5 § 2 KB nr. 31). 

5889,50 
art. 76 § 2 WBTW 
art. 6  
KB nr. 31 
Overeenkomstig artikel 76, § 2 WBTW en artikel 6 KB nr. 31 kan de niet in België gevestigde belas-
tingplichtige die in België niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd, teruggaaf verkrijgen van de 
btw die geheven is van de hem geleverde goederen, van de hem verstrekte diensten en van de door 

                                                           
1379Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 m aart 2003, nr. 164. 
 
1380Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 m aart 2003, nr. 259-265 en nr. 336-341. 
 
1381Circ. nr. 4 (ET 103.925), 4 m aart 2003, nr. 125. 
 
1382Bij schrapping van de  aansprakelijke vertegenwoordiging, omwille  van de  richtlijn 2000/65/EG van de  Raad van 17 oktobe r 2000, zal de  

handlichting vers trekt worden van de  ges te lde  zekerhe id, Fiscoloog 2001, afl. 811, 4. 
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hem verrichte invoeren. Het gegeven dat de buitenlandse belastingplichtige in België een informatie-
kantoor heeft en geen enkele activiteit uitoefent waarover btw geheven wordt, verhindert de toepas-
sing van de teruggaafregeling niet1383. Indien de buitenlandse belastingplichtige deel uitmaakt van een 
eenheid, moet de aanvraag worden ingediend door het lid en niet door de {xe "Btw-eenheid"}btw-
eenheid. In de hypothese dat de nationale reglementering van de lidstaat niet zou voorzien in de toe-
kenning van een btw-identificatienummer aan de leden, mag het btw-nummer van de btw-eenheid 
worden gebruikt, voor zover alle andere identificatiegegevens uitsluitend betrekking hebben op het 
lid1384

De teruggaafprocedure van de achtste richtlijn werd sinds 1 januari 2010 vervangen

. 
1385. Het verzoek 

tot teruggaaf dat vanaf voormelde datum wordt ingediend, moet door de in het buitenland gevestigde 
belastingplichtige elektronisch worden ingediend via een portaalsite van zijn eigen btw-administratie. 
De belastingplichtige moet de handelingen waarover hij btw heeft betaald en terugvordert, identifice-
ren aan de hand van codes1386. De administratie van het vestigingsland zal – na controle en goedkeu-
ring – de aanvraag doorsturen naar het land waar de terugvorderbare btw werd betaald. De Belgische 
procedure werd vastgelegd in KB nr. 561387

De aanvraag moet uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het tijdvak waarop het 
verzoek betrekking heeft, worden ingediend

.  

1388. Indien het teruggaaftijdvak minder dan één jaar be-
draagt maar minstens drie maanden, moet het teruggevorderde bedrag minstens 400,00 EUR bedra-
gen. Indien het teruggaaftijdperk betrekking heeft op een volledig kalenderjaar of het resterende deel 
van het jaar dat minder dan drie maanden bedraagt, ligt het drempelbedrag op 50,00 EUR1389

Een advocaat ingeschreven aan de balie in België is niet gerechtigd om een verklaring van hoedanigheid van belastingplichtige 
te verkrijgen met het oog op de aanvraag om teruggaaf van de btw, geheven van diensten die hem zijn verleend in een lidstaat 
waar hij niet is gevestigd en waar diensten verricht door advocaten niet zijn vrijgesteld

. 

1390

Een in een andere lidstaat gevestigde advocaat kan geen teruggaaf vorderen van de belasting geheven van de aan hem in België 
geleverde goederen en diensten. Dit niettegenstaande hij de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek zou hebben 
in zijn land van vestiging. Een fiscaal raadgever kan wel teruggaaf krijgen wanneer hij in zijn lidstaat een activiteit uitoefent die 
in België recht op aftrek zou verlenen. Wanneer een buitenlandse advocaat eveneens een activiteit van fiscaal raadgever zou 
uitoefenen, moet de teruggaaf in zijn geheel worden geweigerd

. 

1391

De verklaring van belastingplichtige in het kader van de teruggaafprocedure volgens de achtste richtlijn, wettigt het vermoeden 
dat de betrokkene niet alleen aan de btw is onderworpen in de lidstaat waaronder de belastingdienst ressorteert die hem deze 

. 

                                                           
1383Vr. nr. 253 DE DONNEA 6 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 105, 12. 
 
1384Vr. nr. 288 BROTCORNE 24 juli 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 038, 9802-9804. 
 
1385Richtlijn nr. 2008/9/EG raad 12 februari 2008 tot vas ts te lling van nadere  voorschriften voor de  in richtlijn nr. 2006/112/EG vas tges te lde  

te ruggaaf van de  be las ting over de  toegevoegde  waarde  aan be las tingplichtigen die  nie t in de  lids taat van te ruggaaf maar in e en an-
dere  lids taat geves tigd zijn, Pb.L. 20 fe bruari 2008, afl. 44. Zie  ook: I. OLEKSY, “Nouvelle  procédure  de  rembours ement de  la T.V.A. 
é trangère  dans  l’Union européenne” , RGCF 2009, afl. 4, 267-275. 

 
1386Verord. (EG) nr. 1174/2009 commiss ie  30 november 2009 tot vas ts te lling van bepalingen te r uitvoering van de  artikelen 34bis  en 37 van 

verordening (EG) nr. 1798/2003 van de  Raad wat be tre ft de  te ruggaaf van btw krachtens  richtlijn 2008/9/EG van de  Raad, Pb.L. 
1 december 2009, afl. 314. 

 
1387KB nr. 56 9 december 2009 met be trekking tot de  te ruggave inzake be las ting over de  toe gevoegde  waarde  aan be las tingplichtigen geves-

tigd in een andere  lids taat dan de  lids taat van te ruggave, BS 17 decem ber 2009. 
 
1388Naar analogie  met de  te rmijn die  in art. 7, lid 1 in fine  van de  opgeheven achts te  richtlijn was  opgenomen, moet worden aangenomen dat 

he t om een vervalte rmijn gaat (HvJ 21 juni 2012, zaak C-294/11, Elsacom nv, Pb.C. 18 augus tus  2012, afl. 250,8 ). 
 
1389Art. 17 te ruggaafrichtlijn, art. 80 WBTW (nieuw) en art. 11 § 2 KB nr. 56. Zie  voor een bespreking: D. STAS en J . HEIRMAN, “Het VAT 

package : hoe  Copernicaans  is  de  revolutie ? De  nieuwe rege ls  na hun inwerkingtreding doorge licht met aandacht voor enke le  bijzon-
derheden” , TFR 2010, afl. 383, 527-551. 

 
1390HvJ  26 septembe r 1996, zaak C-320/93, Debouche , Jur.HvJ  1996, I-4507. 
 
1391Vr. nr. 382 BROTCORNE 8 oktober 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 040, 10408-10409. 
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verklaring heeft afgegeven, maar ook dat hij aldaar is gevestigd. De lidstaat van teruggaaf kan zich van echter de daadwerkelij-
ke vestigingsplaats vergewissen1392

Door de termijn van zes maanden die is voorzien voor de teruggaaf van btw aan niet in het binnenland gevestigde belasting-
plichtigen niet te respecteren, komt een lidstaat tekort aan haar verplichtingen onder de achtste richtlijn (oude procedure)

. 

1393

Voor wat betreft het recht op teruggaaf in hoofde van een buitenlandse, gemengde btw-plichtige, zie voetnoot

. 
1394

Ingevolge een ingebrekestelling vanwege de Europese Commissie zullen {xe "Moratoriuminteresten"}moratoire interesten 
worden toegekend wanneer de teruggaaf op grond van de achtste richtlijn, niet heeft plaatsgevonden binnen de termijn van 
zes maanden

. 

1395

Omdat de Belgische wetgeving oorspronkelijk voor de buitenlandse belastingplichtigen voorzag dat 
zij hun verzoek tot teruggaaf konden indienen tot en met 31 december van het derde jaar volgend op 
dat waarin het recht op teruggaaf ontstond en zij met ingang van 1 januari 2010 de termijnen voor EU-
ondernemingen én niet EU-ondernemingen had verkort tot 30 september van het volgende jaar, kon-
den buitenlandse belastingplichtigen de btw met betrekking tot 2007 en 2008 niet meer terugvorde-
ren

. 

1396. Om die reden heeft de Belgische administratie toegestaan dat teruggaafverzoeken met betrek-
king tot 2007 en 2008 konden worden ingediend tot en met 30 september 20101397

Om de technische (computer)problemen die zich hebben voorgedaan in verschillende lidstaten op te 
vangen, heeft de Europese Commissie de periode voor de teruggaaf van btw met betrekking tot het 
jaar 2009, verlengd tot 31 maart 2011

. 

1398

Niet in de EU gevestigde ondernemingen kunnen teruggaaf krijgen van Europese btw op basis van de 
dertiende richtlijn. Deze werd door het VAT-package niet gewijzigd.  

. 

Artikel 1 dertiende richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de zetel van de bedrijfsuitoefening van een vennootschap de plaats 
is waar de voornaamste beslissingen betreffende de algemene leiding van deze vennootschap kunnen worden genomen en waar 
de centrale bestuurstaken ervan worden uitgeoefend. Bijgevolg kan een fictieve vestiging, zoals een ‘brievenbusvennootschap’ 
niet worden aangemerkt als een zetel van bedrijfsuitoefening in de zin van artikel 1 dertiende richtlijn1399

Het enkel uitvoeren van technische tests of onderzoek in een lidstaat kan niet kwalificeren als een vaste inrichting in de zin van 
artikel 1 achtste richtlijn

.  

1400

Een niet-Europese onderneming kan de Europese btw geheven over verzekeringshandelingen en financiële handelingen (voor 
zover niet vrijgesteld) genoemd in artikel 169, sub c btw-richtlijn niet terugkrijgen omdat artikel 2 dertiende richtlijn dit niet 
voorziet

. 

1401

                                                           
1392HvJ 28 juni 2007, zaak C-73/06, Planzer Luxembourg Sàrl, FJ F, No. 2008/157. 

. 

 
1393HvJ  14 december 1995, zaak C-16/95, Commiss ie /Spanje , J ur.HvJ  1995, I-4883. 
 
1394HvJ  13 juli 2000, zaak C-136/99, Socié té  Monte  Dei Paschi Di Siena, Jur.HvJ  2000, I-06109. 
 
1395Art. 91 § 3 WBTW; Vr. nr. 518 MICHEL 22 juli 1996, Vr. & Antw. 1995-1996, nr. 48, 6632; Aanschr. nr. 1, 9 maart 1998. 
 
1396KB nr. 56 van 9 december 2009, BS 17 de cember 2009 en KB 22 maart 2010, BS 30 maart 2010. 
 
1397Bes liss . nr. ET 117.130, 12 mei 2010. 
 
1398Richtlijn nr. 2010/66/EU van de  Raad van 14 oktober 2010 houdende  wijziging van richtlijn nr. 2008/9/EG tot vas ts te lling van nadere  voor-

schriften voor de  in richtlijn 2006/112/EG vas tges te lde  te ruggaaf van de  btw aan be las tingplichtigen die  nie t in de  lids taat van te rug-
gaaf maar in een andere  lids taat geves tigd zijn, Pb.L. 20 oktober 2010, afl. 275, 1; KB 8 decem ber 2010 tot wijziging KB nr. 56 van 
9 december 2009 met be trekking tot de  te ruggaaf inzake btw  aan be las tingplichtige n geves tigd in een andere  lids taat dan de  lids taat 
van te ruggaaf, BS 16 decem ber 2010. 

 
1399HvJ  28 juni 2007, zaak C-73/06, Planzer Luxembourg Sàrl, FJ F, No. 2008/157. 
 
1400HvJ  25 oktober 2012, zaken C-318/11 e n C-319/11, Daimle r AG en Widex A/S, TFR 2013, afl. 433, 48. 
 
1401HvJ  15 juli 2010, zaak C-582/08, Europes e  Commiss ie /Vere nigd Koninkrijk, FJF, No. 2011/11.  
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Voor wat betreft de richtlijnen bij teruggaaf, zie circulaire AFZ nr. 20/2009 van 22 december 2009 
(EU-ondernemingen), aanschrijving nr. 4 van 1988 (dertiende richtlijn) en aanschrijving nr. 1 van 
19981402

5889,60 
art. 3 § 3 
KB nr. 3 

. 

Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen voor wat betreft de btw, geheven op de hem door een 
niet in België gevestigde belastingplichtige geleverde goederen en verstrekte diensten, moet de mede-
contractant de belasting hebben voldaan op de voorgeschreven wijze. 
Ingeval de medecontractant de btw moet voldoen onder toepassing van verlegging van heffing, moet 
deze volgens het Hof van Justitie, voor de uitoefening van het recht op aftrek, niet in het bezit zijn van 
een factuur die alle voorgeschreven vermeldingen bevat1403

Hoofdstuk XI 

. 

Bibliografie – CAUWENBERGH, P., “Kritische bedenkingen m.b.t. de forfaitaire grondslagen van aanslag in het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen (art. 342, par. 1, lid 2 en lid 3 W.I.B.) en in het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde (art. 56, par. 1 W.B.T.W.)”, Fiskofoon 1994, afl. 123, 3-21. 

– VANDEBERGH, H. en TREUNEN, K., “Het forfait: toepassing inzake btw en inkomstenbelasting”, TFR 
2004, 51-76. 

5890 
Voor de toepassing van de btw zijn er drie soorten {xe "Kleine onderneming"}kleine ondernemingen 
waarvoor een bijzondere regeling bestaat: 
a. De ondernemingen waarvan het jaarlijks omzetcijfer 1 000 000,00 EUR per jaar niet te boven gaat, 

respectievelijk 200 000,00 EUR voor bepaalde fraudegevoelige producten of 400 000,00 EUR 
voor intracommunautaire leveringen die onderworpen zijn aan de gewone btw-regeling, met drie-
maandelijkse aangiften en een vereenvoudigde boekhouding1404

b. De ondernemingen (detaillisten en ambachtslieden) die aan een forfaitair btw-stelsel onderworpen 
zijn. 

. Ze worden hier niet meer bespro-
ken. 

c. De ondernemingen waarvan het omzetcijfer 5 580,00 EUR1405 per jaar niet te boven gaat en on-
derworpen zijn aan een vrijstellingsregeling van btw. De federale regering heeft zich ertoe verbon-
den de btw-franchise op te trekken naar 15 000,00 EUR1406

Sommige {xe "Landbouwonderneming"}landbouwondernemingen kunnen voor een forfaitair stelsel 
kiezen. Andere bijzondere regelingen bestaan voor gefabriceerde tabak en invoer van vis, alsmede 
voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. 

. 

Afdeling I. 
                                                           
1402Fiscoloog 2000, afl. 746, 4. 
 
1403HvJ  1 april 2004, zaak C-90/02, Bockemühl, FJF, No. 2004/255; Circ. nr. AFZ 7, 7 me i 2007. 
 
1404Art. 18 § 2 lid 1 KB nr. 1, ge wijzigd door art. 3 KB 20 juli 2000 tot invoering van de  euro. 
 
1405Art. 1 KB nr. 19, gewijzigd door art. 3 KB 20 juli 2000 tot invoering van de  euro. 
 
1406“Pact voor compe titivite it en w erkge legenhe id” , 29 novem ber 2013, http://2024.oce anic.be lgium.be /files /2013-11-29NL.pdf. 
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{xe "Forfaitaire grondslagen van aanslag"}Forfaitaire regeling 

5891 
art. 56 § 1 WBTW 

art. 18 § 2 
KB nr. 1 

art. 12 en 
13 1° KB nr. 2 

Artikel 56, § 1 WBTW bepaalt dat de Koning ten aanzien van door hem te omschrijven kleine onder-
nemingen, de wijze regelt waarop de administratie, na overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen, 
forfaitaire grondslagen van aanslag vaststelt, wanneer zulks mogelijk is. KB nr. 2 geeft uitvoering aan 
die opdracht. 

Een uitbater van een cafetaria die opteert voor de toepassing van de forfaitaire btw-aanslagregeling, maar die op systematische 
wijze een kasregister bijhoudt, voldoet niet aan de toepassingsvoorwaarden van het forfait. De uitbater wordt getaxeerd op zijn 
reëel omzetcijfer, zoals dit blijkt uit het kasregister1407

§ 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 

. 

5892 
art. 7 KB nr. 2 

De forfaits worden door de btw-administratie vastgesteld. Zij steunen op een akkoord tussen deze 
administratie en de belastingplichtige en gaan ervan uit dat laatstgenoemde zijn onderneming uitbaat 
in normale omstandigheden die hem toelaten de forfaitaire regeling toe te passen. Btw-forfaits worden 
voorlopig vastgesteld. Ze zijn definitief wanneer latere aanpassingen de forfaitaire omzet niet met 
minstens 2 % wijzigen (art. 7 KB nr. 2). 

Artikel 1, § 1 KB nr. 2 vereist dat de belastingplichtige aan de volgende voorwaarden voldoet: 
a. Het moet gaan om een natuurlijke persoon of een vof, een Comm.V. of een bvba (zowel eenhoof-

dig als meerhoofdig). Een vzw is aan de normale btw-regeling onderworpen1408

b. Beroepswerkzaamheden uitoefenen die voor ten minste 75 % van de omzet bestaan uit handelin-
gen waarvoor geen verplichting bestaat tot uitreiking van een factuur voor de heffing van de btw. 

. 

art. 1 § 2 KB nr. 2 
 De forfaitaire grondslagen van aanslag kunnen door de administratie worden toegepast op de be-

lastingplichtigen die niet voldoen aan de in litt. b gestelde voorwaarde, wanneer de handelingen 
waarvoor de uitreiking van een factuur verplicht is, geschieden ten bate van een gering aantal per-

                                                           
1407Rb. Antwerpen 20 december 2004, Fisc.Koer. 2005, 368-371, noot Ph. VANBELLEN. 
 
1408
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sonen of betrekking hebben op hoeveelheden van goederen die niet merkelijk hoger zijn dan deze 
welke gewoonlijk aan particulieren worden geleverd. In geen geval mogen de handelingen waar-
voor de uitreiking van een factuur verplicht is, 40 % van de omzet overtreffen (art. 1 § 2 KB nr. 2).  

c. Ze moeten een jaaromzet hebben die niet meer bedraagt dan 750 000,00 EUR1409

§ 2. SOORTEN FORFAITS 

, exclusief btw. 

5893 
Er zijn drie soorten {xe "Forfaitaire grondslagen van aanslag"}forfaits: 
– de algemene forfaits, gebruikt door alle belastingplichtigen van de bedrijfssector; 
– de bijzondere forfaits, gebruikt door sommige groepen van belastingplichtigen in bepaalde secto-

ren (afwijkingen van het algemeen forfait door gespecialiseerde handel of grotere winstmarges); 
art. 4 KB nr. 2 
– de individuele forfaits die bij wijziging aan het algemeen of bijzonder forfait met de administratie 

kunnen worden overeengekomen (art. 4 KB nr. 2). 

§ 3. OPTIE VOOR HET FORFAIT OF VOOR EEN ANDERE BTW-REGELING 

5895 
art. 14 KB nr. 2 
Ieder forfait is facultatief. De belastingplichtige kan van regeling veranderen. Een nieuwe belasting-
plichtige die zijn werkzaamheid aanvangt in een bedrijfssector waarvoor een btw-forfait bestaat, moet 
in zijn aanvraag voor een btw-nummer uitdrukkelijk verklaren dat zijn beroepswerkzaamheid naar alle 
waarschijnlijkheid zal voldoen aan de voorwaarden die voor de toepassing van de forfaitaire regeling 
zijn bepaald. Zo niet wordt hij onder de normale btw-regeling geregistreerd (art. 14 KB nr. 2). 

art. 5 § 1 en § 2 KB nr. 2 
De belastingplichtige die volgens de forfaitaire regeling wordt belast, kan tot 15 maart bij aangeteken-
de brief opteren voor de normale regeling. In dat geval kan hij ontheffing krijgen van de verplichting 
tot het voeren van een gedetailleerde boekhouding. Hij kan pas opnieuw overgaan naar het forfait na 
gedurende twee volle jaren aan de normale regeling van de belasting onderworpen te zijn geweest 
(art. 5 § 1 KB nr. 2). De belastingplichtige die volgens de normale regeling wordt belast, kan opteren 
voor de forfaitaire regeling, wanneer hij de bij KB nr. 2 gestelde voorwaarden vervult. De optie moet 
eveneens worden gedaan vóór 15 maart bij aangetekende brief, gericht aan de hoofdcontroleur (art. 5 
§ 2 KB nr. 2). 

§ 4. VERPLICHTE OVERGANG NAAR DE NORMALE REGELING 

5896 
art. 6 KB nr. 2 
De belastingplichtige die de voorwaarden niet meer vervult om te worden belast volgens de forfaitaire 
regeling, wordt onderworpen aan de normale regeling van de belasting, te rekenen van 1 januari van 
het jaar na dat waarin zijn toestand werd gewijzigd (art. 6 KB nr. 2). 

                                                           
1409KB 20 juli 2000. 
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§ 5. PRINCIPE VAN DE VERVROEGDE TAXATIE 

5897 
Krachtens artikel 91 KB nr. 2 wordt een forfaitaire belastingplichtige, behoudens tegenbewijs, geacht 
al de tijdens een aangiftetijdvak aan hem geleverde, intracommunautair verworven of ingevoerde 
goederen ook tijdens datzelfde tijdvak onder belastbare voorwaarden te hebben geleverd of te hebben 
gebruikt bij het verstrekken van diensten. Ongeacht of hij ze al dan niet werkelijk verkocht heeft, moet 
de btw worden betaald. Bijgevolg hebben alle goederen die bij hen in voorraad zijn, een vervroegde 
taxatie ondergaan. 

Tegenbewijs 

art. 91 KB nr. 2 
– Met voorraadschommelingen wordt rekening gehouden wanneer jaarlijks een inventaris van de 

voorraad wordt opgemaakt (art. 91 KB nr. 2). 
art. 11 KB nr. 2 
– Vrijstellingen (bv. leveringen aan een ambassade) en handelingen buiten het forfait kunnen bewe-

zen worden (art. 11 KB nr. 2). 

§ 6. {XE "INVENTARIS"}GEVOLGEN VAN DE WIJZIGING VAN BTW-REGELING 

5898 
Een overgang van regeling vereist het opmaken van een inventaris van de voorraad om het bedrag van 
de verschuldigde of terug te betalen btw vast te stellen. 

art. 92 KB nr. 2 
Artikel 92 KB nr. 2 regelt de overgang van de normale regeling naar de forfaitaire regeling. Door het 
principe van de vervroegde taxatie (zie randnr. 5897) geeft die overgang aanleiding tot een regularisa-
tie van verschuldigde btw. De wijze waarop deze moet gebeuren hangt af van het feit of de forfaitair 
al dan niet een inventaris van de voorraad opmaakt op het eind van het kalenderjaar waarin de over-
gang plaatsvond. 

art. 10 KB nr. 2 

§ 7. OVERDRACHT VAN EEN {XE "HANDELSZAAK"}HANDELSZAAK DOOR OF AAN EEN FORFAITAIR 

5899 
art. 11 WBTW 

Op grond van artikel 11 WBTW wordt de overdracht van een handelszaak niet als een levering aan-
gemerkt indien de overnemer een btw-plichtige is (zie randnr. 5316). Krachtens de fictie van per-
soonsvoortzetting die uit de toepassing van artikel 11 WBTW volgt, verkrijgt de overnemer de han-
delszaak onder de btw-regeling die ze vroeger had. Onderwerpt hij ze aan een andere regeling dan 
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moet een regularisatie plaatsvinden die, wegens het principe van de vervroegde taxatie, (zie rand-
nr. 5897) aanleiding kan geven tot een teruggaaf of tot een betaling van btw, al naargelang de aard van 
de regeling die bestond en de nieuwe regeling die wordt aangenomen. 

Artikel 11 WBTW is van toepassing ongeacht de btw-regeling van de overdrager en/of de overnemer1411

Afdeling II. 

. 

{xe "Kleine onderneming"}Kleine ondernemingen 

5901 
De regeling egalisatiebelasting werd per 1 januari 1993 afgeschaft. De kleine detaillisten kunnen se-
dert deze datum overgaan naar de normale regeling, naar de forfaitaire regeling of naar de hierna be-
sproken vrijstellingsregeling. 

5901,20 
art. 56 § 2 WBTW 

Artikel 56, § 2 WBTW voert een vrijstellingsregeling in voor de leveringen van goederen en de dien-
sten, verricht door alle belastingplichtigen met een jaaromzet die niet meer bedraagt dan 
5 580,00 EUR1412 en die samengesteld is uit de belastbare handelingen en de vrijgestelde handelingen, 
andere dan deze, beoogd in artikel 44, § 1 en 2 WBTW1413

Belastingplichtigen met een jaaromzet kleiner dan 5 580,00 EUR (‘kleine ondernemingen’) worden 
van ambtswege aan de vrijstellingsregeling onderworpen, tenzij ze opteren voor de normale regeling 
of de forfaitaire regeling. Ze moeten geen btw voldoen aan de Staat, doch hebben ook geen recht op 
aftrek. Ze mogen evenmin op enigerlei wijze de btw vermelden op hun facturen of op ieder als zoda-
nig geldend stuk. 

. 

                                                           
1410Kritiek: R. VANDELANOTTE, “ Artike l 11 WBTW en de  forfaitaire  btw-be las tingplichtigen” , AFT 1984, 23-26. 
 
1411

 
1412Art. 1 KB nr. 19, gewijzigd door art. 3 KB 20 juli 2000 tot invoering van de  euro. De  federale  regering he eft zich e rtoe  verbonden de  btw-

franchise  op te  trekken naar 15 000,00 EUR (“Pact vooor compe titivite it en werkge legenheid” , 29 november 2013, 
http://2024.oceanic.be lgium.be /files /2013-11-23Nl.pdf). 

 
1413KB nr. 19 op de  hande linge n inzake w erk in onroerende  s taat en de  hande lingen opgesomd in artikel 20, § 2, lid 2 en 3 KB nr. 2, 

29 december 1992, gewijzigd door art. 3 KB 20 juli 2000. Aanschr. nr. 2, 7 februari 1994. 
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De vrijstellingsregeling is niet van toepassing op de handelingen die kleine ondernemers verrichten 
onder de in artikel 8 en 8bis WBTW bepaalde voorwaarden op de handelingen inzake werk in onroe-
rende staat en de handelingen opgesomd in artikel 20, § 2, lid 2 en 3 KB nr. 2, op de handelingen 
beoogd in artikel 57 WBTW verricht door landbouwondernemers van de bijzondere landbouwrege-
ling, op de handelingen beoogd in artikel 58, § 1 en 2 WBTW en op de handelingen verricht door 
belastingplichtigen die niet in België zijn gevestigd1414. Dit laatste werd door het Hof van Justitie niet 
strijdig bevonden met het vrije dienstenverkeer1415

art. 56 § 2 
laatste lid WBTW 

. 

Artikel 56, § 2, laatste lid WBTW voorziet in de mogelijkheid om te kiezen voor de normale regeling 
of voor de forfaitaire regeling. De regels voor de uitoefening van de keuze zijn bepaald in KB nr. 19. 

Afdeling III. 
{xe "Landbouwonderneming"}Landbouwondernemers 

Bibliografie – VAN BREDERODE, R.F.W., De bijzondere positie van de landbouw in de omzetbelasting, in Europese 
fiscale monografieën 4, Deventer, Kluwer, 1993, 316 p. 

5902 
art. 57 WBTW 
Door de bijzondere landbouwregeling van artikel 57 WBTW worden de landbouwers die aan deze 
regeling onderworpen zijn onder bepaalde voorwaarden ontheven van de verplichting tot indiening 
van periodieke aangiften. De op hun verkopen verschuldigde btw wordt volledig door hun koper aan 
de staat betaald via zijn btw-aangiften. Zij recupereren hun voorbelasting op aankopen en invoeren 
(waarvoor de gewone regels gelden) in de vorm van een door de koper uitbetaalde forfaitaire vergoe-
ding (compensatie). Met ingang van 1 september 2001 kan voormeld compensatiesysteem niet langer 
toegepast worden voor de particuliere of occasionele verkopen van landbouwproducten1416

Een landbouwondernemer valt niet onder de bijzondere regeling en is onderworpen aan alle verplich-
tingen van een belastingplichtige: 

. 

a. wanneer hij de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen; 
b. wanneer hij reeds belastingplichtige is wegens de uitoefening van een andere werkzaamheid be-

houdens wanneer hij, voor die werkzaamheid, onderworpen is aan de forfaitaire regeling van arti-
kel 56, § 1 WBTW. 

5903 
art. 1 KB nr. 22 
Als landbouwondernemer wordt aangemerkt, de belastingplichtige wiens bedrijvigheid bestaat in 
(art. 1 KB nr. 22): 
                                                           
1414Zie  over deze  laats te  uitzondering: J . SWINKELS, “VAT Concess ions  for Small Bus inesses  and Primary Community Law”, Inte rnational VAT 

Monitor 2005, 177-180. 
 
1415HvJ  26 oktober 2010, zaak C-97/09, Ingrid Schmelz, FJF, No. 2011/99, Fiscoloog 2010, afl. 1227, 13. 
 
1416Aanschr. nr. ET 100.154, 31 juli 2001, BTW Rev., afl. 152, 509. 
 



nr.   269 

Kluw er – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

a. algemene landbouw, groenteteelt, fruitteelt, bloementeelt, sierplantenteelt, champignonteelt, teelt 
van zaai- en pootgoed, {xe "Druiventeelt"}druiventeelt; 

b. veeteelt, pluimveeteelt, konijnenteelt, bijenteelt; 
c. boomkweek; 
d. bosbouw. 

§ 2. TOEGELATEN HANDELINGEN 

5904 
art. 2 § 1 KB nr. 22 

Een landbouwondernemer is onderworpen aan de bijzondere regeling (art. 2 KB nr. 22): 
a. wanneer hij door hem in zijn hoedanigheid van landbouwondernemer voortgebrachte producten of 

geteelde dieren levert, in de staat waarin hij ze heeft voortgebracht of geteeld of na ze onderwor-
pen te hebben aan een primaire verwerking die normaal bij de landbouwbedrijven behoort; 

b. wanneer hij diensten verstrekt ter uitvoering van overeenkomsten van contractteelt of contractmes-
terij met betrekking tot goederen of dieren waarvan de levering bedoeld zou zijn in litt. a, indien de 
landbouwondernemer ze voor eigen rekening zou voortbrengen of telen; 

c. wanneer hij, als onderlinge landbouwhulp, andere dan in litt. b bedoelde diensten verstrekt en 
daarbij geen andere machines gebruikt dan deze die slechts uitzonderlijk dienen voor werk voor 
anderen; 

d. wanneer hij goederen levert die hij in zijn bedrijf heeft gebruikt, met inbegrip van bedrijfsmidde-
len (bv. maaidorser of landbouwtractor). 

De verpachting of verhuur van een deel van een landbouwbedrijf valt niet onder de forfaitaire landbouwregeling1417. De ver-
pachting van jachtgebieden door een forfaitair belaste landbouwer is geen agrarische dienst in de zin van artikel 25, lid 2, vijfde 
streepje zesde richtlijn juncto bijlage B1418

§ 3. UITGESLOTEN HANDELINGEN 

. 

5905 
art. 2 § 2 KB nr. 22 

Een landbouwondernemer is onderworpen aan de normale regeling van de btw of, eventueel, aan de 
forfaitaire regeling van artikel 56, § 1 WBTW, ten aanzien van: 
a. leveringen die hij op groot- of kleinhandelsmarkten verricht; 
b. leveringen in het klein die hij verricht, ofwel van deur tot deur, ofwel in een inrichting voor de 

verkoop in het klein; 
c. de niet in a en b bedoelde leveringen die hij verricht en de diensten die hij verstrekt, wanneer die 

handelingen betrekking hebben op producten of dieren die niet onderworpen zijn aan het tarief van 
6 % (bloemen, sierplanten, rijpaarden); de bijzondere landbouwregeling blijft evenwel gelden voor 
de leveringen van deze producten of deze dieren die worden gedaan aan door de minister van 
Landbouw erkende coöperatieve producentenveilingen van landbouwproducten. 

Hij kan voor de genoemde handelingen ook onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen 
vallen (zie randnr. 5901,20). Hij heeft dan echter geen recht op forfaitaire compen-satie. 

                                                           
1417HvJ  15 juli 2004, zaak C-321/02, Detlev Harbs , www.monKEY.be , Rechts praak, nr. V 04/8. 
 
1418HvJ  26 mei 2005, zaak C-43/04, Stadt Sundern, FJF, No. 2006/15. 
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art. 2 § 3 KB nr. 22 
Artikel 57 WBTW is niet van toepassing ten aanzien van leveringen, verricht onder de voorwaarden 
van artikel 15, § 4 en 6 WBTW (zie randnr. 5446). 

§ 4. GEMENGDE REGELING 

5906 
De normale btw-regeling of de forfaitaire regeling kan samengaan met de bijzondere landbouwrege-
ling indien een landbouwondernemer geregeld doch niet uitsluitend zijn productie afzet in de omstan-
digheden bedoeld in a tot c van nr. 3. Bij deze combinatie van productie- en handelswerkzaamheid 
wordt de voorbelasting op de voortgebrachte goederen gerecupereerd op een bijzondere wijze (fictie 
van twee afzonderlijke sectoren waarbij ‘productie’ verkoopt aan ‘handel’1419

§ 5. DE FORFAITAIRE COMPENSATIE 

). 

5907 
art. 3 KB nr. 22 
De terugbetaling van de forfaitaire compensatie wordt gedaan aan de landbouwondernemer door de 
medecontractant (afnemer van landbouwproducten en landbouwdiensten), wanneer laatstgenoemde 
een belastingplichtige is die gehouden is tot de indiening van periodieke aangiften. Vanaf 1 januari 
1993 ontvangen zij de terugbetaling ook van belastingplichtigen die geen periodieke aangiften indie-
nen, andere dan landbouwers die zelf in België onder de bijzondere landbouwregeling vallen (bv. 
belastingplichtigen buiten de EU, vrijgestelde belastingplichtigen, enz.). 
De forfaitaire compensatie zal onder bepaalde voorwaarden ook worden uitgekeerd door niet-
belastingplichtige rechtspersonen die in een andere lidstaat gevestigd zijn en die landbouwproducten 
hebben verworven die de landbouwer geleverd heeft met vrijstelling van de btw. 
Artikel 57 WBTW bepaalt eveneens welke kopers of ontvangers van diensten terugbetaling kunnen 
krijgen van de forfaitaire compensatie die zij aan landbouwers hebben uitgekeerd, alsmede de voor-
waarden die daarvoor vervuld moeten worden. Het bedrag van de terugbetaling is forfaitair bepaald: 
– op 2 % van de maatstaf van heffing ten aanzien van leveringen van hout; 
– op 6 % voor de andere handelingen. 

§ 6. DOOR DE MEDECONTRACTANT UIT TE REIKEN STUK 

5908 
art. 4 en 5 KB nr. 22 
De in randnr. 5907 bedoelde {xe "Medecontractant"}medecontractant moet uiterlijk de vijfde werkdag 
na de maand waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, aan de landbouwondernemer een stuk in 
tweevoud uitreiken (aankoopborderel). Het mag echter worden vervangen door een factuur van de 
landbouwer zelf. Dat is o.m. nodig voor medecontractanten die in een andere lidstaat of buiten de EU 
gevestigd zijn. 

                                                           
1419Aanschr. nr. 79/005, 14 februari 1979, BTW Rev. 1979, afl. 41, 545; X, Btw-Handle iding 2004, nr. 517, B. 
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De landbouwondernemer stuurt aan zijn medecontractant één van de exemplaren van dat stuk terug, 
nadat hij het voor akkoord heeft getekend. De medecontractant duidt er het tarief en het bedrag van de 
btw op aan die op de verrichting verschuldigd is. Aan de hand hiervan oefent hij, in voorkomend ge-
val, zijn recht op aftrek uit. 

§ 7. VERPLICHTINGEN VAN DE LANDBOUWONDERNEMER 

5909 
Landbouwers die aan de bijzondere landbouwregeling zijn onderworpen, moeten jaarlijks de listing 
van hun belastingplichtige afnemers indienen (zie randnr. 5866). Zij moeten de btw voldoen voor 
bepaalde diensten die geacht worden in België plaats te vinden en die worden verstrekt door niet in 
België gevestigde dienstverrichters (zie randnr. 5842). 

Zij moeten een voorafgaande verklaring indienen: 
– alvorens een eerste intracommunautaire verwerving van accijnsproducten te verrichten; 
– alvorens de eerste communautaire verwerving te verrichten van goederen (andere dan nieuwe 

vervoermiddelen en accijnsproducten) waardoor de drempel van 11 200,00 EUR wordt overschre-
den. 

Zij moeten een keuzeverklaring indienen indien zij verkiezen al hun intracommunautaire verwervin-
gen van goederen (andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten) aan de Belgische btw te 
onderwerpen zonder de overschrijding van de drempel van 11 200,00 EUR af te wachten. 
Zij moeten een bijzondere btw-aangifte indienen voor ieder kwartaal waarin zij Belgische btw ver-
schuldigd zijn wegens intracommunautaire verwervingen van goederen en diensten (zie rand-
nr. 5885,20). Deze aangifte moet tegelijkertijd voor de heffing van de btw op de vorenbedoelde dien-
sten verstrekt door niet in België gevestigde dienstverrichters. 

art. 6 
KB nr. 50 

Zij moeten jaarlijks, vóór 31 maart, de opgave van hun intracommunautaire leveringen indienen (art. 6 
KB nr. 50, zie randnr. 5866). 

§ 8. OVERGANG NAAR EEN ANDERE BTW-REGELING EN TERUGKEER NAAR DE BIJZONDERE 
LANDBOUWREGELING 

5910 
art. 9 KB nr. 22 

Een landbouwondernemer kan opteren voor de normale btw-regeling door middel van een brief, ge-
richt aan het controlekantoor van de btw. Het optiestelsel treedt in werking bij het einde van de maand 
die volgt op die waarin de brief verstuurd werd. De landbouwondernemer die volledig de bijzondere 
regeling gebruikt, maar niet langer voldoet aan alle voorwaarden die daartoe vereist zijn, is ertoe ver-
plicht voor het geheel naar de normale regeling over te gaan ofwel voor een deel naar de gemengde 
regeling (zie randnr. 5906). 

art. 10 KB nr. 22 
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Een landbouwondernemer die volledig uit de bijzondere regeling verdwijnt, heeft recht op teruggaaf 
van de btw geheven van: 
a. de goederen, andere dan bedrijfsmiddelen, die nog niet vervreemd waren en de diensten die nog 

niet gebruikt waren bij de wijziging van btw-regeling; 
b. de bedrijfsmiddelen die bij de wijziging nog bestaan voor zover deze nog bruikbaar zijn en het 

herzieningstijdvak van artikel 48, § 2 WBTW nog niet verstreken is. 

Om de teruggaaf te verkrijgen, moet een inventaris van de voorraad worden ingediend. Ze wordt uit-
geoefend in de btw-aangifte m.b.t. de laatste maand van het kwartaal na dat waarin de inventaris inge-
diend werd. 
Wanneer de landbouwonderneming gedeeltelijk overgaat naar de gemengde regeling is er geen terug-
gaaf omdat gerecupereerd kan worden wegens de fictieve leveringen van de sector ‘productie’ aan de 
sector ‘handel’. 
De overgangsproblemen zijn toegelicht in aanschrijving nr. 5 van 1979. 

Een landbouwondernemer die geopteerd heeft voor overgang, mag niet terugkeren naar de bijzondere 
landbouwregeling vóór 1 januari van het derde jaar dat volgt op datgene waarin de optie uitwerking 
heeft gehad. De terugkeer moet schriftelijk ter kennis worden gebracht van het controlekantoor van de 
btw vóór 1 december. Ze heeft dan uitwerking op 1 januari van het volgende jaar. 

art. 11 KB nr. 22 
Om een dubbele aftrek te vermijden, moet bij de terugkeer worden overgegaan tot herziening van de 
btw die onder de normale regeling in aftrek werd gebracht. Daarvoor moet een inventaris van de voor-
raad worden opgemaakt. 

§ 9. OVERDRACHT VAN EEN LANDBOUWONDERNEMING 

5911 
De toepassing van de btw bij overdracht van een landbouwonderneming verschilt naargelang arti-
kel 11 WBTW al dan niet kan worden ingeroepen. Die problematiek is behandeld in aanschrijving 
nr. 5 van 1979. 
Overdracht van een landbouwonderneming door een landbouwer onderworpen aan de landbouwregeling, aan een ondernemer 
onderworpen aan de normale regeling – lot van de bedrijfsgebouwen1420

Afdeling IV. 

. 

{xe "Tabak"}Tabaksfabrikaten 

5912 
art. 58 § 1 WBTW 
Artikel 58, § 1 WBTW bepaalt dat ten aanzien van de in België ingevoerde, intracommunautair ver-
worven of geproduceerde tabaksfabrikaten, de btw wordt geheven telkens wanneer voor die fabrika-
ten, overeenkomstig de wets- of verordeningsbepalingen ter zake, accijns moet worden voldaan. De 
btw moet worden berekend op de prijs, vermeld op het fiscale bandje. Indien geen prijs is bepaald, 
wordt de btw berekend over de maatstaf van heffing van de accijns. Tabakssurrogaten zijn met tabaks-
fabrikaten gelijkgesteld, telkens wanneer die gelijkstelling bestaat voor de heffing van de accijns. 

                                                           
1420Bes liss . nr. ET 76.283, 6 oktober 1993, BTW Rev. 1994, afl. 108, 342, nr. 987. 
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De aldus geheven btw is deze die inzake de invoer, de intracommunautaire verwerving en de levering 
van tabaksfabrikaten verschuldigd is. Artikel 1 KB nr. 13 bepaalt dat de btw opeisbaar is op hetzelfde 
moment als de accijns. 
In artikel 2 KB nr. 13 is bepaald dat de leveringen van tabaksfabrikaten gefactureerd worden tegen 
een prijs inclusief btw. Bovendien moet op de factuur de vermelding voorkomen ‘Tabaksfabrikaten: 
btw voldaan bij de bron en niet aftrekbaar’. 

Afdeling V. 
Vis en zeevruchten 

5913 
art. 58 § 2 WBTW 
Ten aanzien van vis, schaal-, schelp- en weekdieren die rechtstreeks van het vissersvaartuig in de 
gemeentelijke vismijn van de aanvoerhaven worden gebracht om er openbaar te worden verkocht, 
wordt de btw slechts verschuldigd op het tijdstip van de verkoop in de vismijn en wordt ze berekend 
over de prijs van die verkoop (art. 58 § 2 WBTW). KB nr. 16 regelt de uitvoering van deze bepaling. 

Afdeling VI. 
Bijzondere regeling van belastingheffing over de {xe "Winstmarge"}winstmarge 

5914 
art. 58 § 4 WBTW 
Vóór 1 januari 1995 konden belastingplichtigen die geregeld van niet-belastingplichtigen {xe "Twee-
dehandsgoederen"}tweedehandse goederen kochten om ze {xe "Wederverkoop"}weder te verkopen, 
mits hun vooraf vergunning was verleend, onder de in die vergunning gestelde voorwaarden de btw 
inzake hun verkopen uitsluitend berekenen over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs, 
de zogenaamde ‘{xe "Margeregeling"}winstmarge’ (art. 58 § 4 WBTW). Deze bepaling was niet van 
toepassing op oorspronkelijke {xe "Kunstwerk (btw)"}kunstwerken, {xe "Antiquiteiten"}antiquiteiten, 
verzamelobjecten, postzegels en oude munten. 

Sedert 1 januari 1995 is door artikel 58, § 4 WBTW, conform richtlijn nr. 94/5/EG van 4 februari 
1994, een bijzondere regeling ingevoerd voor de belastingheffing over de winstmarge (winstmargere-
geling) gerealiseerd door belastingplichtige wederverkopers van gebruikte goederen, kunstvoorwer-
pen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. KB nr. 53 regelt de uitvoering van artikel 58, 
§ 4 WBTW. 
Aanschrijving nr. 1 van 1995 licht de margeregeling toe voor gebruikte goederen (andere dan tweedehandse vervoermiddelen), 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. De aanschrijving nr. 1 van 1984 wordt erdoor opgeheven 
en vervangen. Aanschrijving nr. 2 van 1995 licht de margeregeling toe voor tweedehandse vervoermiddelen. Aanschrijving 
nr. 10 van 1993 wordt erdoor opgeheven en vervangen. 

Zie ook  –  VAN DEN BRUEL, L., “Belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, 
voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” en “Belastingheffing over de winstmarge voor tweede-
handse voertuigen”, in Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 1995-1996, Diegem, Kluwer Rechtswe-
tenschappen, 1995, 27-69 en 71-101. 

 – VANDEBERGH, H., “Problemen bij de toepassing van de margeregeling voor tweedehandse voertuigen 
inzake btw”, TFR 2001, afl. 208, 884-892. 

5914,10 
Als belastingplichtige wederverkoper wordt aangemerkt, de belastingplichtige die in het kader van 
zijn economische activiteit gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of 



 274 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluw er 

antiquiteiten koopt, voor bedrijfsdoeleinden bestemt of invoert met het oog op wederverkoop, onge-
acht of die belastingplichtige optreedt voor eigen rekening dan wel, ingevolge een overeenkomst tot 
aan- of verkoop in commissie, voor rekening van een derde. 
Een onderneming die in het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten voertuigen doorverkoopt die zij tweedehands had ge-
kocht voor haar leaseactiviteiten, waarbij de wederverkoop ten tijde van de aanschaffing van het gebruikte goed niet het voor-
naamste doel maar een aan de leasing ondergeschikt secundair doel was, kan worden aangemerkt als ‘belastingplichtige weder-
verkoper’1421

5914,20 

. 

De winstmargeregeling is van toepassing op de door een belastingplichtige wederverkoper verrichte 
leveringen van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquitei-
ten die hem binnen de EU zijn geleverd door een niet-belastingplichtige, door een andere belasting-
plichtige voor zover de levering vrijgesteld is krachtens artikel 44, § 2, 13° WBTW (zie rand-
nr. 5653,10) of krachtens artikel 56, § 2 WBTW (zie randnr. 5901,20), of door een andere belasting-
plichtige wederverkoper, voor zover de levering zelf is onderworpen geweest aan de hier besproken 
winstmarge regeling. 
Voor toepassingen uit de rechtspraak zie voetnoot1422. De winstmargeregeling is niet van toepassing op de levering van goede-
ren die de belastingplichtige wederverkoper zelf onder de normale regeling van btw in de Unie heeft ingevoerd1423. De winst-
margereling is niet van toepassing op de verkoop van gebruikte voertuigen door een wederverkoper die deze zelf belastingvrij 
heeft verworven van een andere belastingplichtige, wanneer deze laatste de voorbelasting over de aankoopprijs gedeeltelijk 
heeft kunnen aftrekken1424

Hij moet voor zijn aankopen of voor de consignatiezendingen een aankoopborderel uitreiken, tenzij de 
verkoper tot uitreiking van een factuur verplicht is (kleine onderneming of andere belastingplichtige 
wederverkoper). Deze documenten moet hij inschrijven in een aankoopregister of afzonderlijk in zijn 
aangepast boek voor inkomende facturen. 

. 

De goederen waarvoor hij niet kan aantonen dat hij ze gekocht heeft van de voornoemde personen, 
worden geacht verkregen te zijn onder de normale regeling1425

art. 1 KB nr. 53 
. 

Voor de toepassing van de winstmargeregeling zijn1426

– gebruikte goederen, de lichamelijke roerende goederen die in de staat waarin zij verkeren of na 
herstelling opnieuw kunnen worden gebruikt, andere dan {xe "Kunstwerk (btw)"}kunstvoorwer-
pen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, en andere dan edele metalen, edelstenen en 
parels; 

: 

 Levende dieren kunnen als gebruikte goederen worden beschouwd. Bijgevolg kan een van een particulier gekocht dier, dat 
na een training voor een specifiek gebruik wordt doorverkocht, worden aangemerkt als een gebruikt goed1427

– wijn en andere alcoholische dranken beantwoorden niet aan de definitie van gebruikte goederen en 
kunnen bijgevolg niet verhandeld worden onder toepassing van de winstmargeregeling

. 

1428

– kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, de goederen bedoeld in ru-
briek XXI, § 2 van tabel A van de bijlage bij KB nr. 20 (verlaagd tarief van 6 %). 

; 

                                                           
1421HvJ  8 december 2005, zaak C-280/04, J yske Finans  A/S, FJ F, No. 2006/214. 
 
1422HvJ  1 april 2004, zaak C-320/02, Förvatnings  AB Stenholme n, FJF, No. 2004/249; Antwerpen 9 oktobe r 2012, TFR 2013, afl. 409, 301. 
 
1423HvJ  3 maart 2011, zaak C-203/10, A.N., FJ F, No. 2012/216. 
 
1424HvJ  19 juli 2012, zaak C-160/11, Bawaria Motors  sp., TFR 2012, afl. 429, 897. 
 
1425Antwerpen 20 m ei 2008, Acc. & Fisc. 2008, afl. 44, weergave T. VAN SANT.  
 
1426Art. 1 KB nr. 53. 
 
1427HvJ  1 april 2004, zaak C-320/03, Förvaltnings  AB Stenholme n, FJF, No. 2005/34. 
 
1428Vr. nr. 471 DESIMPEL 6 oktober 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, 5 februari 2001, nr. 62, 6986. 
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De omstandigheid dat de handel ook slaat op goederen die uitgesloten zijn van de winstmargeregeling 
(bv. nieuwe of vernieuwde goederen, schroot, enz.), betekent niet dat de winstmargeregeling vervalt. 
De maatstaf van heffing voor de leveringen van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen 
voor verzamelingen en antiquiteiten is het verschil tussen verkoopprijs en aankoopprijs (de winstmar-
ge), verminderd met de btw die in dit verschil begrepen is. 
De omzet voor die leveringen wordt gevormd door het totale verschil (totale winstmarge) gedurende 
een jaar, verminderd met de btw die in dat verschil begrepen is. 
Een belastingplichtige die voor zijn leveringen de winstmargeregeling toepast, wordt ten aanzien van 
de goederen die hij met het oog op die leveringen verkregen heeft, geacht aan zijn recht op aftrek te 
hebben verzaakt. 

5914,30 
art. 58 § 4 3° WBTW 
De winstmargeregeling is niet van toepassing op de door een belastingplichtige wederverkoper ver-
richte leveringen van goederen die hem binnen de Europese Unie zijn geleverd door personen die bij 
de aankoop, de intracommunautaire verwerving of de invoer, vrijstelling van btw hebben genoten 
krachtens artikel 42 WBTW (zie randnrs. 5304 tot 5636) of teruggaaf van btw krachtens artikel 77, 
§ 2 WBTW (zie randnr. 5956). 

5914,40 
art. 58 § 4 7° WBTW 
Voor elke levering die onder de winstmargeregeling valt, kan een belastingplichtige wederverkoper de 
normale regeling toepassen. Wanneer hij van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet hij de handelin-
gen verricht onder de normale regeling in zijn boekhouding gescheiden houden van die verricht onder 
de winstmargeregeling, volgens de modaliteiten omschreven in aanschrijvingen nrs. 1 en 2 van 1995. 

5914,60 
art. 58 § 4 5° WBTW 
Belastingplichtigen hebben geen recht op aftrek van de btw die verschuldigd of voldaan is voor een 
levering die aan de winstmargeregeling onderworpen werd. 

art. 58 § 4 8° WBTW 
Op de facturen die een belastingplichtige wederverkoper uitreikt voor de leveringen die aan de winst-
margeregeling onderworpen zijn, mag de btw niet afzonderlijk worden vermeld. Ze moeten de ver-
melding dragen: “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van de belastingheffing over de 
winstmarge-btw niet aftrekbaar”. 

art. 58 § 4 4° WBTW 
In principe is de normale regeling van toepassing op de levering door een belastingplichtige weder-
verkoper van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 
die hij heeft ingevoerd of die hij heeft gekocht van belastingplichtigen, andere dan belastingplichtige 
wederverkopers, die aan de normale regeling onderworpen zijn. 
Hij kan echter kiezen voor de toepassing van de winstmargeregeling op leveringen van kunstvoorwer-
pen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die hij zelf heeft ingevoerd, op leveringen van 
kunstvoorwerpen die aan hem geleverd zijn door de maker of diens rechthebbenden, of door een ande-
re belastingplichtige dan een belastingplichtige wederverkoper wanneer de levering onderworpen is 
aan het verlaagd tarief. 
De keuze moet worden gedaan voor alle leveringen. Ze gaat in op de datum van afgifte op de post van 
de aangetekende brief, gericht aan de btw-controledienst waaronder de belastingplichtige wederver-
koper ressorteert, waarin de keuze wordt gedaan. Ze geldt tot 31 december van het tweede jaar dat op 
de genoemde datum volgt. 
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art. 58 § 4 6° WBTW 
Indien er gebruik is ten behoeve van leveringen die aan de winstmargeregeling onderworpen zijn, 
heeft de belastingplichtige wederverkoper geen recht op aftrek van de btw die verschuldigd of voldaan 
is voor kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten die hij zelf heeft ingevoerd, 
voor kunstvoorwerpen die hem door de maker of diens rechthebbenden geleverd worden en voor 
kunstvoorwerpen die hem door een andere belastingplichtige wederverkoper geleverd worden. 

5914,70 
art. 58 § 4 7° WBTW 

Indien een belastingplichtige wederverkoper de normale regeling toepast voor de levering van een zelf 
ingevoerd kunstvoorwerp, voorwerp voor verzamelingen of antiquiteit, mag hij de btw verschuldigd 
of voldaan bij de invoer aftrekken (art. 58 § 4 7° WBTW). Indien hij dat doet voor de levering van een 
kunstvoorwerp dat hem door de maker of diens rechthebbenden geleverd werd, mag hij de btw ver-
schuldigd of voldaan met betrekking tot het hem geleverde kunstvoorwerp aftrekken. 
Indien hij dat doet voor de levering van een kunstvoorwerp dat hem door een andere belastingplichti-
ge dan een belastingplichtige wederverkoper geleverd werd, mag hij de btw verschuldigd of voldaan 
met betrekking tot het hem geleverde kunstvoorwerp aftrekken. 
Het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de btw verschuldigd wordt voor de levering waar-
voor de belastingplichtige wederverkoper voor de normale regeling kiest. 

5914,80 
Ten aanzien van de verkoop met toepassing van de winstmargeregeling van tweedehandse goederen, 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die op 31 december 1994 in voor-
raad waren, wordt verwezen naar de nrs. 149 tot 152 van de aanschrijving nr. 1 van 1995, naar de 
nrs. 7.1 tot 8.2 van “Belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, 
voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” en naar de nrs. 5.1 en 5.2 van “Belastingheffing 
over de winstmarge voor tweedehandse voertuigen”, geciteerd onder randnr. 5914. 

5915 
Sinds 1 september 2002 geldt een vereenvoudigde regeling voor tussenpersonen bij directe verko-
pen1429

De nieuwe regeling beoogt de verkopen van goederen die hoofdzakelijk worden verworven door par-
ticulieren of door andere personen die niet handelen als btw-plichtigen (bv. home-partyverkoop). De 
tussenpersonen bij deze verkopen waren in het verleden btw-plichtigen en derhalve onderworpen aan 
de algemene btw-formaliteiten. Voortaan kunnen organisatoren van directe verkopen een machtiging 
vragen bij de administratie om de afwijkende regeling toe te passen. 

. De nieuwe regeling geeft aan organisatoren van directe verkopen de mogelijkheid om af te 
wijken van de algemene btw-principes voor wat betreft verplichtingen tot btw-identificatie, beta-
lingsmodaliteiten en formaliteiten. 

Afde ling VII. 
{xe "Software (btw)"}Bijzondere regeling voor {xe "Langs elektronische weg 
verrichte diensten"}{xe "Dienst (elektronisch)"}niet in de EU gevestigde leve-
ranciers van langs elektronische weg verrichte diensten 

5916 
art. 58bis WBTW 

                                                           
1429Bes liss . nr. ET 102.595, 19 juni 2002. 
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Ingevolge de omzetting van richtlijn betreffende de invoering van de btw-bepalingen voor langs {xe 
"Elektronische dienst"}elektronische weg verrichte diensten1430, is een bijzondere regeling ingevoerd 
voor de btw-registratie van niet in de EU gevestigde belastingplichtigen die langs elektronische weg 
verrichte diensten verstrekken aan binnen de EU gevestigde afnemers die zelf niet de hoedanigheid 
van btw-plichtige hebben (art. 58bis WBTW)1431

Een niet in de EU gevestigde belastingplichtige die zich onder de bijzondere regeling in België wil 
laten registreren moet elektronisch aangifte doen van zijn begin van werkzaamheid (adres: eservi-
ces@minfin.fed.be). Er zal vervolgens een bijzonder btw-nummer worden toegekend beginnend met 
de letters ‘EU’. 

. Deze bijzondere regeling houdt in dat de niet in de 
EU gevestigde belastingplichtige zelf mag kiezen in welke lidstaat hij zich laat registreren. 

De belastingplichtige zal na registratie in België een bijzondere aangifte langs elektronische weg moe-
ten indienen waarin de maatstaf van heffing en de verschuldigdheid van de btw per lidstaat wordt 
aangegeven. Daarnaast wordt de verplichting opgelegd om een register bij te houden van de handelin-
gen waarop de bijzondere regeling van toepassing is. De verschuldigde btw moet worden gestort op 
een bijzondere rekening (VAT on E-services, nr. 679-2003426-85). De aftrekbare btw kan onder deze 
regeling enkel worden gerecupereerd via de teruggaafprocedure van richtlijn nr. 2008/9/EG van 
12 februari 2008 (zie randnr. 5889,50). 

Een niet in de EU gevestigde belastingplichtige die zich laat registreren onder de bijzondere regeling 
moet geen aansprakelijk vertegenwoordiger laten erkennen. 

                                                           
1430Richtlijn nr. 2002/38/EG Raad 7 mei 2002 tot wijziging, voor een gedee lte  tijde lijk van richtlijn 77/388/EEG met be trekking tot de  rege ling 

inzake de  be las ting over de  toegevoegde  waarde  die  van toepass ing is  op bepaalde  diens ten die  langs  e lektronische  weg worden 
verricht alsook op radio- en te levis ieomroe pdiens ten, Pb.L. 15 mei 2002, afl. 128, 0041-0044. 

 
1431Circ. nr. AFZ/2002-0944 (AFZ 9/2003), 12 augus tus  2003. 
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Dee l IX 

Hoofdstuk I 

5920 
Het stelsel van bewijs inzake btw volgt hetzelfde scenario als dit inzake andere belastingen: de bewijs-
last rust in principe bij de administratie die voor haar bewijsvoering beschikt over alle middelen van 
het burgerlijk recht en bovendien over wettelijke vermoedens en ambtshalve taxatie voor de omkering 
van de bewijslast. Specifiek is het bewijs door middel van een proces-verbaal. 

Afdeling I. 
Bewijs in het algemeen 

5921 
De algemene regel, die voor alle fiscale aangelegenheden geldt, is dat de administratie een dubbele 
bewijslast heeft als ze beweert dat een wettelijke regel van toepassing is op een bepaald feit: ze moet 
zowel de inhoud van de wettelijke regel als het effectief bestaan van het feit bewijzen1432

Het WBTW bevat verschillende bijzondere bewijsregels waarvan de belangrijkste is opgenomen in 
artikel 59, § 1: “Overtredingen van de bepalingen van het WBTW of van de ter uitvoering ervan ge-
geven regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete aantonen 
of ertoe bijdragen die aan te tonen, kunnen door de administratie worden bewezen volgens de regelen 
en door alle middelen van het gemeen recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd 
de eed, en daarenboven door de processen-verbaal van de ambtenaren van de Federale Overheids-
dienst Financiën. De processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet is bewezen”

. 

1433

Afdeling II. 

. 

Bewijs door middel van {xe "Feitelijke vermoedens"}feitelijke vermoedens 

5922 
art. 59 § 1 WBTW 

Om het bewijs te leveren dat de btw verschuldigd is, moet de administratie feiten aanvoeren die de 
rechtbank kunnen overtuigen van de juistheid van haar vordering. Het louter aanvoeren van een feit 

                                                           
1432I. CLAEYS-BOUUAERT, “Het bewijs  in fiscale  geschillen en de  bewijs rege ling van he t Burgerlijk Wetboek”, Fiskofoon 1985, afl. 52, 41-57; 

J . WILMART, “Overwegingen in verband met de  ontleding en de  verschuiving van he t bewijs  in he t fiscaal recht” , Bull.Be l., afl. 377, 
1317-1344; W. DIERICK, “De  problem atiek van he t bewijs  inzake btw en inzake inkomstenbe las tingen” , BTW Rev. 1990, afl. 91, 
367. 

 
1433Voor nadere  toe lichting wordt verweze n naar www.monKEY.be , Module  Btw  Vandewinckele , “Artikel 59 – Bewijs midde len” ; H. 

VANDEBERGH, Taxatie  en verweer inzake  btw, in Fis cale  praktijks tudies , nr. 3, Antwerpen, Kluw er Rechtsw etenschappen, 1986, 
136 p.; H. VANDEBERGH, Btw-vraags tukken, capita se lecta van btw-problem en naar aanle iding van recente  rechtspraak, Antwer-
pen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 119 p. 
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vormt echter niet het bewijs van dat feit. De administratie moet dus bewijzen dat haar vordering steunt 
op juiste gegevens die werkelijk bestaan. 

Het bewijs door feitelijke vermoedens kan niet op andere vermoedens worden gebouwd en nog min-
der op loutere beweringen. Feitelijke vermoedens moeten immers de voorwaarden vervullen van arti-
kel 1349-1353 BW. Het zijn derhalve gevolgtrekkingen waardoor op grond van vastgestelde en bewe-
zen feiten die werkelijk gekend zijn en voldoende vaststaan, andere gegevens die niet of onvoldoende 
gekend zijn voor zeker kunnen worden gehouden. De gevolgtrekkingen hebben echter geen bewijs-
waarde wanneer zij uitgaan van feiten die twijfelachtig zijn1434

– de btw-administratie mag bij toepassing van artikel 59, § 1 gebruikmaken van elementen geput uit het fiscaal dossier van de 
belastingplichtige bij de administratie der directe belastingen

. 
1435. Een meerwinst hoeft echter niet noodzakelijk een 

meeromzet tot gevolg te hebben1436. Een taxatie op grond van tekenen en indiciën inzake directe belastingen mag in 
bepaalde gevallen als een feitelijk vermoeden beschouwd worden door de btw-administratie1437, doch niet als wordt 
aangetoond dat de taxatie ten onrechte gebeurde1438

– stukken die bij derden worden gevonden, kunnen in principe niet tegen een belastingplichtige worden ingeroepen indien 
deze de juistheid ervan betwist

; 

1439; dat principe geldt niet als de stukken aanwijzingen verschaffen over zo’n groot aantal 
herhaalde verrichtingen dat de ernst en de waarachtigheid niet te betwijfelen valt; uit deze gegevens kunnen de feitelijke 
vermoedens van artikel 1349 BW worden afgeleid1440

– wegens leemten in de stukken van de boekhouding, vooral de beknoptheid van de facturen, mag de administratie de omzet 
wijzigen door vergelijking van de winsten met die van een concurrent

; 

1441

– bij gebreke van bewijskrachtige gegevens kan de administratie haar bewijslast vervullen met alle middelen van recht, 
waaronder de feitelijke vermoedens, zoals onder meer de toepassing van een forfait. Uit het bekend feit dat een belasting-
plichtige actief is in de kleinhandel in textielwaren mag, na verwerping van de boekhouding, aan de hand van vermoedens 
afgeleid worden dat die belastingplichtige de in het forfait aangegeven brutowinst realiseerde

; 

1442

– de rechtspraak m.b.t. de taxatie bij vergelijking inzake directe belastingen, op basis waarvan het de administratie niet 
toegelaten is zich op het resultaat van de vergelijking te steunen om de boekhouding als niet bewijskrachtig aan te wijzen, 
is op analoge wijze van toepassing inzake btw

;  

1443

art. 342 § 1 WIB92 
; 

– het bewijs door middel van vergelijking met drie soortgelijke belastingplichtigen (art. 342 § 1 WIB92) is een specifieke 
bewijsmethode voor de vaststelling van winsten en baten. De btw-administratie mag uit die bewijsmethode geen conclusie 
trekken voor de toepassing van de btw gezien daartoe het zakencijfer moet worden aangetoond1444

– zwart kasboek van leverancier bewijst leveringen aan afnemer
; 

1445

                                                           
1434Cass . 5 maart 1999, FJF, No. 99/116, Fisc.Act. 1999, afl. 16, 2, Fisc.Koer. 1999, 353, Act.fisc. 1999, afl. 14, 3, Arr.Cass . 1999, 319, Bull.Be l. 

1999, 327, TBBR 2001, 217, noot L. VANHEESWIJCK, “ Belas ting over de  toege voegde  waarde  – Be wijs  door fe ite lijke verm oedens  
– Brutowins tmarge  toegepas t door ge lijkaardige  ondernemingen” . Meer hie rover: L. VANDENBERGE, “Fe ite lijke  verm oedens  als  
bewijsmidde l van de  overtredingen in he t s te lse l van de  btw” , AFT 1975, 143-148. Over de  rechtsge ldighe id van he t bewijs  door 
vermoedens : zie  H. VANHULLE, Fisc.Koer. 1988, 105, noot bij Brusse l 19 januari 1988. 

; 

 
1435Rb. Dendermonde  31 dece mber 1979, BTW Rev. 1982, afl. 53, 296 en Rb. Dendermonde  7 septe mber 1982, BTW Rev., 1986, afl. 271, 

143; Rb. Kortrijk 29 oktober 1982 en Rb. Marche-en-Famenne  26 mei 1983, BTW Rev. 1984, afl. 65, 705 en 721, Rb. Antwerpen 
3 maart en 24 juni 1988, BTW Rev. 1989, afl. 84, 64 e n 67; Rb. Leuven 3 april 1989, Fisc.Koer. 1989, 383; Vr. nr. 1149 HATRY 18 ju-
ni 1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-85, 4527. 

 
1436Rb. Antwerpen 20 november 1986, FJF, No. 88/18; Rb. Leuven 12 november 1999, FJF, No. 2000/58; Brusse l 17 maart 2000, TFR 2000, 

afl. 184, 627, noot J . VAN BESIEN; Rb. Brugge  8 Januari 2002, Fisc.Koer. 2002, 258. 
 
1437Rb. Namen 12 dece mber 1986, BTW Rev. 1987, afl. 76, 154; Vr. nr. 3 VAN PARIJS 12 februari 1988, Vr. & Antw. Kamer 1987-1988, nr. 6, 

381-383, BTW Rev. 1988, afl. 81, 267; Vr. nr. 1132 DE CLIPPELE 15 juni 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 123, 12900-12902, 
BTW Rev. 1994, afl. 111, 1243; Rb. Name n 8 januari 2003, FJF, No. 2004/86; Gent 27 april 2004, Fisc.Act. 2004, afl. 21, 4-5. 

 
1438Rb. Brugge  10 januari 1989, FJF, No. 89/114; Rb. Kortrijk 7 J anuari 1991, Fisc.Koer. 1991, 205; Rb. Kortrijk 4 maart 1991, FJF, No. 91/188. 
 
1439Brusse l 19 januari 1988, FJF, No. 89/113. 
 
1440Antwerpen 15 juni 1987; Brusse l 1 maart 1988, www.monKEY.be , Rechtspraak, nr. B 88/23. 
 
1441Luik 23 maart 1987, BTW Re v. 1988, afl. 79, 32. 
 
1442Gent 8 november 2005, FJF, No. 2006/203, zie  over de  forfaitaire  rege ling ook randnrs . 5891-5899. 
 
1443Rb. Luik 12 september 1988, FJF, No. 89/23. 
 
1444Rb. Bergen 17 februari 2005, FJF, No. 2006/57. 
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– uit het ontbreken van een aantal boekjes met restaurantbonnetjes kan niet het vermoeden worden afgeleid dat met die 
boekjes een niet-aangegeven omzet werd behaald die proportioneel is aan de omzet die blijkt uit de bewaarde boekjes1446

– de navordering van btw is gerechtvaardigd wanneer (i) slechts een gedeelte van de leveringen effectief is gefactureerd aan 
de afnemers terwijl een ander gedeelte door middel van valse facturen is gefactureerd aan particulieren of verwerkt is onder 
de noemer ‘Diversen’ en (ii) uit de feiten blijkt dat er een onderling verband is tussen de echte en de valse facturen waaruit 
de eenheid van levering aan eenzelfde persoon kan worden afgeleid

; 

1447

Afdeling III. 

. 

Bewijs door middel van {xe "Wettelijke vermoedens (bewijs)"}wettelijke ver-
moedens 

5923 
Tot omkering of verlichting van de last van het bewijs dat alle voorwaarden voor de verschuldigdheid 
van de btw of toepasselijkheid van het btw-stelsel vervuld zijn, heeft het WBTW in verschillende 
artikelen een wettelijk vermoeden van verschuldigdheid of toepasbaarheid verbonden aan welom-
schreven en vaststaande feiten. Het is voldoende dat zij aantoont dat de voorwaarden en omstandighe-
den aanwezig zijn om het vermoeden toe te passen, waarna de belastingplichtige moet bewijzen dat de 
btw niet verschuldigd is of werd betaald1448

Inzake de afwenteling van de bewijslast door het instellen van wettelijke vermoedens: VANDEBERGH, H., “De bewijsplicht 
van de fiscus inzake btw en de omkering ervan door het instellen van wettelijke vermoedens”, TFR 2001, afl. 210, 999-1017. 

. 

De wettelijke vermoedens die tot de bewijsvoering van overtredingen behoren, zijn vastgelegd in 
artikel 64, 65 en 68 WBTW. Artikel 65 bepaalt dat op zicht gezonden of in consignatie gegeven goe-
deren (zie randnr. 5311) worden geacht door de geadresseerde of de consignataris te zijn gekocht, 
indien deze niet kan bewijzen dat hij ze onder zich houdt of ze aan de afzender of de consignant heeft 
teruggestuurd. Artikel 68 vestigt een (weerlegbaar) vermoeden van invoer. 
De vier wettelijke vermoedens van artikel 64 worden hierna afzonderlijk besproken1449

§ 1. WETTELIJK VERMOEDEN VAN BELASTBARE LEVERING 

. 

5924 
art. 64 § 1 WBTW 

Hij die goederen verkrijgt of produceert om ze te verkopen, wordt behoudens tegenbewijs geacht de 
door hem verkregen of geproduceerde goederen te hebben geleverd onder voorwaarden waaronder de 
belasting opeisbaar wordt (art. 64 § 1 WBTW). 
– Wanneer bewezen wordt dat een belastingplichtige bepaalde voor doorverkoop bestemde goederen niet in zijn boek voor 

inkomende facturen heeft ingeschreven, is ipso facto artikel 64, § 1 WBTW toepasselijk op deze niet-geboekte aanko-
pen1450

                                                                                                                                                                     
1445Brusse l 4 januari 1990, BTW Rev. 1981, afl. 93, 47. 

; 

 
1446Luik 25 januari 2002, FJF, No. 2002/135, Fisc.Koer. 2002, 248. 
 
1447Gent 23 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 914, 13. 
 
1448H. VANDEBERGH, Taxatie  en verweer inzake btw, Antwerpen, Kluwer Rechtswete nschappen, 1986, 89-98. 
 
1449Voor een uitvoerige  bespreking van de  w ette lijke vermoede ns  zie  H. VANDEBERGH, “De bewijsplicht inzake btw en de  omkering e rvan 

door he t ins te llen van wette lijke vermoedens” , TFR 2001, afl. 210, 999-1117 en D. STAS, “De wette lijke  vermoede ns  van artikel 64, 
65 en 68 WBTW”, TFR 2002, afl. 213, 3-20. 

 
1450Rb. Brusse l 20 oktober 1986, BTW Rev. 1987, afl. 76, 150. 
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– Het vermoeden van artikel 64, § 1 WBTW vindt ook toepassing op een buitenlandse groothandelaar die in België goederen 
aankoopt, maar die in België geen verkoopactiviteiten ontwikkelt1451

– Wanneer een leverancier in uitvoering van een garantieclausule een goed kosteloos levert ter vervanging van een gebrekkig 
goed, dan moet hiervoor geen bijzonder document worden opgemaakt. De leverancier moet wel het tegenbewijs leveren 
van het wettelijk vermoeden vervat in artikel 64, § 1 WBTW

; 

1452

– Het wettelijk vermoeden van artikel 64, § 1 WBTW vereist dat onbetwistbaar vaststaat dat een belastingplichtige goederen 
of diensten heeft verkregen. Wanneer de administratie slechts bij vermoeden tot het besluit komt dat de belastingplichtige 
goederen heeft aangekocht, kan hierop geen bijkomend vermoeden worden gebaseerd

; 

1453

– Het wettelijk vermoeden wordt geschonden indien aan de administratie de bewijslast wordt opgelegd dat de door de belas-
tingplichtige aangekochte goederen bestemd zijn voor de verkoop

. 

1454

§ 2. WETTELIJK VERMOEDEN VAN BELASTBARE DIENST 

. 

5925 
art. 64 § 2 WBTW 
Hij die diensten verricht, wordt behoudens tegenbewijs geacht dat te hebben gedaan onder voorwaar-
den waaronder de btw opeisbaar wordt (art. 64 § 2 WBTW). 
Wanneer bewezen wordt dat een belastingplichtige bepaalde voor het verrichten van diensten bestemde goederen niet in zijn 
boek voor inkomende facturen heeft ingeschreven, is ipso facto artikel 64, § 2 WBTW toepasselijk op deze niet-geboekte 
aankopen1455

§ 3. WETTELIJK VERMOEDEN VAN HET HOOGSTE BTW-TARIEF 

. 

5926 
art. 64 § 3 WBTW 
Wanneer een leverancier of dienstverrichter handelingen verricht met betrekking tot goederen of dien-
sten die aan een verschillend tarief onderworpen zijn, worden die handelingen behoudens tegenbewijs 
geacht voor het geheel betrekking te hebben op de goederen of de diensten waarvoor het hoogste tarief 
geldt (art. 64 § 3 WBTW). 
– De handelingen van iemand die bekendstaat als schoenhersteller en sleutelmaker zijn voor het geheel aan het normale tarief 

onderworpen1456

– Tenzij de omzetherziening plaatsvindt binnen een welbepaalde tariefgroep, wordt in de praktijk overgegaan tot omslag van 
de verschuldigde sommen in functie van de verschillende activiteiten

; 

1457

                                                           
1451Brusse l 11 septe mber 2000, Fiscoloog 2000, afl. 771, 6. 

; 

 
1452Vr. nr. 834 NYSSENS 12 oktober 2000, Vr. & Antw. Senaat 2000-2001, nr. 2-35, 1710-1712, BTW Re v., afl. 152, 588. 
 
1453Rb. Brugge  17 mei 2005, Fisc.Koer. 2005, 471-474, noot W. DEFOOR; Gent 14 februari 2011, Fisc.Koe r. 2012, 528-531. 
 
1454Cass . 15 decem ber 2011, TFR 2013, afl. 437, 237. 
 
1455

 
1456Rb. Leuven 8 januari 1979, BTW Rev. 1980, afl. 43, 27. 
 
1457Vr. nr. 101 DALEM 21 decem ber 1984, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, nr. 16, 671, BTW Rev. 1985, afl. 67, 218. 
 
1458
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§ 4. WETTELIJK VERMOEDEN VAN BELASTBAAR {XE "WERK IN ONROERENDE STAAT"}WERK IN 
ONROERENDE STAAT 

5927 
art. 64 § 4 WBTW 
Krachtens artikel 64, § 4 WBTW wordt behoudens tegenbewijs ieder pas opgericht gebouw geacht 
door een belastingplichtige geleverd te zijn ter uitvoering van één of meer dienstverrichtingen met 
betrekking tot een werk in onroerende staat. Krachtens artikel 36, § 1, b) WBTW mag de grondslag 
voor de heffing van de btw niet lager zijn dan de normale waarde van die vorenbedoelde dienstver-
richtingen (bouwwaarde). 
Voor een algemene toelichting1459

– Het door artikel 64, § 4 WBTW ingestelde vermoeden is weerlegbaar
. 

1460. De eigenaar van het gebouw mag bewijzen dat hij 
in een bepaalde mate zelf werk in onroerende staat heeft verricht met materialen die hij zelf heeft gekocht; als dit bewijs ge-
leverd is, mag de waarde van het eigen werk, materialen inbegrepen, van de normale bouwwaarde worden afgetrokken1461

art. 19 § 2 WBTW 
. 

– De waarde die de administratie toekent aan het eigen werk of aan het gratis door derden verrichte werk dat niet onder de 
toepassing valt van artikel 19, § 2 WBTW kan voor de rechtbank worden betwist1462

– Het door artikel 64, § 4 WBTW ingestelde vermoeden geldt niet voor gewone verbeteringswerken; de bouwheer die derge-
lijke werken verricht, hoeft bijgevolg niet het tegenbewijs van dit vermoeden te leveren en moet geen aangifte voor contro-
le op de bouwwaarde indienen. 

. 

– Worden echter niet beschouwd als gewone verbeteringswerken: 
– de verandering aan een bestaand gebouw welke van die aard is dat de structuur en de bestemming van het vroegere ge-

bouw worden gewijzigd; 
– de oprichting bij een bestaand gebouw van al dan niet aanpalende bijgebouwen, die een eigen functie hebben; 
– de oprichting in een bestaand gebouw van een nieuwe verdieping1463

5928 

. 

De eigenaar van een {xe "Bouwheer"}gebouw waarvoor artikel 64, § 4 WBTW geldt (bouwheer), is 
verplicht de plannen en bestekken van dat gebouw, alsmede de facturen betreffende de bouw ervan, te 
bewaren gedurende vijf jaar vanaf de datum van de betekening van het KI en ze ter inzage voor te 
leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle op de heffing van de btw. 
Wanneer die voorlegging ter inzage niet plaatsvindt, wordt de btw, behoudens tegenbewijs, geacht 
niet te zijn voldaan voor de dienstverrichtingen waarvoor geen facturen worden voorgelegd. Om de 
juistheid van de btw-grondslag te kunnen controleren, moet de bouwheer uiterlijk binnen drie maand 
vanaf de datum van de betekening van het KI, bij de controledienst van de ligging van het gebouw1464

Afdeling IV. 

 
een aangifte indienen die een omstandige opgave bevat van de voor het bouwen ontvangen facturen 
waarop de btw in rekening werd gebracht. 

                                                           
1459Zie  Aanschr. nr. 16, 1973, G. VERHAEGHE, “De bouwheer en de  btw ” , BTW Rev. 1978, afl. 36, 545-583, AFT 1978, afl. 9. 
 
1460Rb. Meche len 28 februari 1984, RW 1984-85, 1662. 
 
1461Bes liss . 445, BTW Rev. 1974, afl. 15, 196; Vr. nr. 23 BURGEON 28 mei 1974, Vr. & Antw. Kamer BZ 1973-1974, nr. 4, 140, BTW Rev. 1974, 

afl. 18, 403; Vr. nr. 186 ADRIAENSENS 6 juli 1976, Vr. & Antw. Kame r 1975-1976, nr. 39, 2742, BTW Rev. 1976, afl. 27, 349; Vr. 
nr. 856 LAHAYE-BATTHEU 27 juni 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 86, 15006-15009. 

 
1462Rb. Brugge  8 de cember 1987, FJF, No. 88/171, Fisc.Koer. 1988, 143. 
 
1463Vr. nr. 23 BURGEON 28 mei 1974, Vr. & Antw. Kamer BZ 1973-1974, nr. 4, 140, BTW Rev. 1974, afl. 18, 403. 
 
1464MB nr. 11, 3 november 1972, BS 11 november 1972. 
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Bewijs door middel van een {xe "Proces-verbaal"}proces-verbaal 

5930 
art. 59 § 1 WBTW 

In het proces-verbaal tekent een bevoegd controleambtenaar de binnen het kader van zijn opdracht 
gedane vaststellingen aan1465

De bewijskracht van het proces-verbaal blijft beperkt tot de erin opgenomen vaststellingen; ze strekt 
zich niet uit tot de er eventueel in voorkomende gevolgtrekkingen of andere redeneringen die de ver-
balisant uit zijn vaststellingen afleidt; deze zijn aan de beoordeling van de rechter onderworpen

. Het levert daarvan bewijs op zolang het tegendeel niet is aangetoond 
(art. 59 § 1 WBTW). Het bewijst inzonderheid de feiten die de toepassing van een wettelijk vermoe-
den wettigen (zie randnr. 5926) of die een inbreuk op de voorschriften uitmaken (o.m. voor het opleg-
gen van een ambtshalve aanslag: zie randnr. 5933). 

1466

– Een proces-verbaal dat werd opgesteld naar aanleiding van een controle bij een leverancier over leveringen zonder factuur 
houdt niet het overtuigend bewijs in dat de afnemer zonder factuur gekocht heeft; de verbalisant heeft vermoedens afgeleid 
uit wat hij bij de leverancier gezien heeft, waarvoor de bewijswaarde van het proces-verbaal niet geldt

. 

1467

– De bewijswaarde van een proces-verbaal wordt aangetast door het verloop van een lange tijd tussen het doen van de vast-
stellingen en de opneming ervan in een proces-verbaal

. 

1468. Indien er een te lange en onverantwoorde tijd verstrijkt tussen de 
vaststellingen en kennisgeving worden de rechten van verdediging geschonden en kan het proces-verbaal geen rechtsgevol-
gen ressorteren ten aanzien van de belastingplichtige1469

– Het proces-verbaal heeft enkel bijzondere bewijskracht voor hetgeen authentiek werd vastgesteld door de verbalisant. Het 
is niet voldoende dat de dienstdoende ambtenaar enkel kennisneemt van gegevens die zich in het dossier van de administra-
tie der directe belastingen bevonden

. 

1470

– Een proces-verbaal ondertekend door drie agenten van het ministerie van Financiën waarvan één niet heeft deelgenomen 
aan de onderzoeksverrichtingen is onregelmatig. De vaststellingen in het proces-verbaal gelden als eenvoudige inlichtin-
gen

. 

1471

– Een proces-verbaal dat niet aangeeft welke gegevens er ontbreken op de facturen en waarin de administratie aangeeft louter 
‘steekproefgewijs’ te hebben gehandeld zonder enige verduidelijking over de wijze waarop die steekproef werd georgani-
seerd, kan bezwaarlijk als een vaststelling in de zin van artikel 59, § 1 WBTW worden beschouwd. Bovendien wordt op 
geen enkele wijze de omvang van de opgelegde geldboete verantwoord. De gegevens die in het pv werden opgenomen, 
werden dan ook als onvoldoende beschouwd om de opgelegde geldboete te schragen

. 

1472

– Een niet-ondertekend pv heeft geen volle bewijskracht

. 

1474

– De bepaling dat eenieder die een economische activiteit uitoefent, aan de ambtenaren die bevoegd zijn om de toepassing 
van de btw. te controleren en in het bezit zijn van hun aanstellingsbewijs, op elk tijdstip en zonder voorafgaande verwitti-

. 

                                                           
1465Zie  H. VANDEBERGH, Taxatie  en verweer inzake btw, in Fis cale  Praktijkstudies , nr. 3, Antwerpen, Kluwer Rechts wetenschappen, 1986, 72. 
 
1466Rb. Luik 22 september 1986, FJF, No. 87/112; Luik 23 maart 1987, BTW Rev. 1988, afl. 79, 32; Rb. Brusse l 1 februari 1985, Fisc.Koer. 

1987, 516; Rb. Luik 26 oktober 1987, FJF, No. 88/108. 
 
1467Rb. Antwerpen 10 s eptember 1984, FJF, No. 85/19, beves tigd door Antwerpen 15 november 1988; Rb. Luik 22 september 1988, FJF, No. 

87/112. 
 
1468Antwerpen 28 december 1982, FJ F, No. 83/74; Rb. Brugge  4 juni 1986, Fisc.Koer. 1987, 157; Rb. Bergen 10 juni 1987, FJ F, No. 88/46; 

Antwerpen 30 juni 2003, Fisc.Koer. 2003, 564; Gent 20 april 2004, Fiscoloog, afl. 938, 11; Antwerpen 16 oktober 2007, Fiscoloog, 
afl. 1098, 10-11. 

 
1469Antwerpen 28 april 2009, FJ F, No. 2010/84. 
 
1470Rb. Brugge  8 januari 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 6, 258, FJ F, No. 2002/230. 
 
1471Rb. Bergen 18 december 2002, RGCF 2004, afl. 1, 37-46, noot H. VANDEBERGH en K. TREUNEN. 
 
1472Rb. Hasse lt 7 april 2008, FJF, No. 2009/55. 
 
1473Antwerpen 7 februari 2006, FJF, No. 2007/82. 
 
1474Antwerpen 29 m aart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1267, 13. 
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ging, vrije toegang moet verlenen tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend, houdt niet in dat de controleambtena-
ren die de vaststellingen doen, hun aanstellingsbewijs spontaan moeten tonen, noch dat zij hiervan melding moeten maken 
in een proces-verbaal1475

– Een proces-verbaal dat enkel gebaseerd is op de vaststelling van de controleagent van de directe belastingen, zonder dat er 
persoonlijke vaststellingen zijn gedaan voor de btw, heeft geen bewijskracht m.b.t. de conclusie dat de facturatie fictief 
was

. 

1476

Afdeling V. 

. 

Bewijs door middel van een {xe "Deskundigeschatting"}deskundige schatting 

5931 
Krachtens artikel 59, § 2 WBTW en onverminderd de in artikel 59, § 1 WBTW genoemde bewijsmid-
delen, kan een deskundige schatting worden gevorderd om de normale waarde (minimummaatstaf van 
heffing) vast te stellen van: 
1. een nieuw gebouw dat onttrokken werd door een professionele vervreemder of dat door zo’n pro-

fessionele vervreemder of een toevallige belastingplichtige werd vervreemd; 
2. een werk in onroerende staat dat betrekking heeft op de oprichting van een gebouw (ook als het in 

art. 19 § 2 WBTW is bedoeld) of op de voltooiing van een gebouw dat met btw verkregen werd. 

De deskundige schatting kan niet alleen door de administratie maar ook door de belastingschuldige 
gevorderd worden. Deze schatting kan worden betwist door inleiding van een rechtsvordering. De 
vordering moet worden ingesteld binnen één maand te rekenen van de betekening van het verslag1477

5932 

. 

De procedure van de deskundige schatting is geregeld door KB nr. 15 van 3 juni 19701478

Het definitief bindend karakter van de {xe "Controleschatting"}controleschatting inzake successie- en 
registratierechten werd niet in overeenstemming geacht met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

. 

1479. 
Het Grondwettelijk Hof heeft zich nog niet uitgesproken over het definitief bindend karakter van de 
deskundige schatting inzake btw. Gezien de vergelijkbaarheid met de controleschatting inzake succes-
sie- en registratierechten, kan het definitief bindend karakter, waarbij geen rechterlijke toetsing wordt 
toegelaten, als ongrondwettelijk worden beoordeeld. Zodoende kan de bodemrechter de waardebepa-
ling van een goed overeenkomstig artikel 59, § 2 WBTW toetsen1480

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat artikel 10, lid 2 en artikel 12 KB nr. 15, die verhinderen dat 
de rechter een waardebepaling van een deskundige kan herzien, in strijd zijn met de Grondwet. Op 
basis van artikel 159 Gw. moet de rechter deze bepalingen buiten toepassing laten

. 

1481

                                                           
1475Cass . 15 decem ber 2011, FJF, No. 2013/174. 

. 

 
1476Gent 20 maart 2012, FJF, No. 2012/206. 
 
1477Art. 12 KB nr. 15 zoals  ge wijzigd door he t KB tot wijziging van he t koninklijk bes luit nr. 15 van 3 juni 1970 tot rege ling van de  schattingspro-

cedure  waarin artikel 59, § 2, van he t Wetboek van de  be las ting over de  toege voegde  waarde  voorzie t, BS 11 januari 2008. Voor-
heen was  he t vers lag bindend, maar dit werd s trijdig geacht me t de  Grondwet (Cass . 24 novem ber 2011, F.10.0080.N, Belgische  
Staat t. K.D.B. en G.D.B). 

 
1478Zie  P. LINDEMANS, “Enkele  beschouwingen over de  fiscale  binde nde  schatting” , AFT 1983, afl. 12, 268-273; Cass . 19 september 1985, 

BTW Rev. 1986, afl. 70, 46 e n FJF, No. 86/113 (inzake vordering bij aange tekende  brie f; nie tigverklaring van de  schatting); Rb. Be r-
gen 8 juni 1984 en 10 juni 1987, BTW Rev. 1989, afl. 85, 135-143, Rb. Namen 9 s eptember 1988, BTW Rev. 1989, afl. 85, 145. 

 
1479Arbitragehof 22 juli 2004, nr. 2004/141, FJF, No. 2004/297 en Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 2000/79, Fisc.Act. 2000, afl. 25, 5 (zie  randnrs . 

2172 en 3105). 
 
1480Gent 5 december 2006, TFR 2007, afl. 332, 1070. 
 
1481Cass . 24 novem ber 2011, F.10.0080.N, Belgische  Staat t. K.D.B., G.D.B. en R.D.B., Pas . 2011, afl. 11, 2583. 
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Afdeling VI. 
Antimisbruikbepaling{xe "Herkwalificatie rechtshandelingen"} 

5932,50 

Wij verwijzen hiervoor naar de bespreking onder randnr. 5120,50. 

Afdeling VII. 
Bewijs door middel van een {xe "Aanslag van ambtswege"}aanslag van ambts-
wege 

5933 
Om de bewijslast naar de belastingplichtige te verleggen, machtigt artikel 66 WBTW de administratie 
tot het ambtshalve opleggen van een aanslag om de verschuldigde btw vast te stellen wanneer een 
efficiënte controle onmogelijk is. Door de aanslag wordt de administratie geacht het bewijs van de 
verschuldigdheid van de btw geleverd te hebben1482

De administratie is niet verplicht de procedure van ambtelijke aanslag toe te passen door het louter feit 
dat voldaan is aan één of meer voorwaarden om de aanslag op te leggen

. 

1483. Het opleggen van de 
aanslag ontslaat de administratie echter niet van de verplichting te bewijzen dat overtredingen werden 
begaan1484

§ 1. GEVALLEN WAARIN DE AANSLAG KAN WORDEN OPGELEGD 

. 

5934 
art. 66 lid 1 WBTW 

Wanneer een belastingplichtige, om welke reden ook, de in artikel 53, § 1 WBTW bedoelde aangifte 
niet heeft ingediend, geheel of ten dele in gebreke is gebleven de door of ter uitvoering van het 
WBTW voorgeschreven verplichtingen inzake het houden, het uitreiken, het bewaren of het voorleg-
gen ter inzage van boeken of stukken na te komen, of niet heeft geantwoord op een vraag om inlich-
tingen kan hem door of vanwege de minister van Financiën ambtshalve een aanslag worden opgelegd 
tot beloop van de btw die verschuldigd is over het vermoedelijke bedrag van de handelingen die hij 
heeft verricht gedurende de maand of de maanden waarop de overtreding betrekking heeft (art. 66 
lid 1 WBTW). 
Een ambtshalve aanslag kan worden opgelegd als het dagboek van ontvangsten niet werd voorge-
legd1485

art. 66 lid 2 WBTW 

. 

Door of vanwege de minister van Financiën kan ook ambtshalve een aanslag worden opgelegd aan de 
belastingplichtige die belastbare handelingen niet heeft opgetekend in het voorgeschreven boek (bv. 
ontvangstenboek) of stuk, of die ten aanzien van dergelijke handelingen aan de medecontractant geen 

                                                           
1482Zie  de  uitvoerige  s tudie  van F.J . WAUTERS, “De ambte lijke aans lag. Bewijsmiddel of s traf?” , BTW Rev. 1979, afl. 39, 197-292, ook C. 

SCALTEUR, “La taxation d’office  en matiè re  de  taxe de  transmiss ion” , Rép.fisc. 1949, 269 tot 295, H. VANDEBERGH, Taxatie  en 
verweer, inzake  btw, in Fiscale  Praktijkstudies , nr. 3, Antwe rpen, Kluwe r Rechtswetenschappen, 1986, 81-88. 

 
1483Contra: Brusse l 17 september 1987, waartegen cassatieberoep, BTW Rev. 1989, afl. 1987, 317. 
 
1484Antwerpen 15 november 1988, FJF, No. 89/93, Fisc.Koer. 1989, 74; Luik 20 februari 1989, Fisc.Koer. 1989, 459. 
 
1485Rb. Brugge  25 juni 1987, BTW Rev. 1988, afl. 79, 41. 
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factuur heeft uitgereikt wanneer hij daartoe gehouden was, of een factuur heeft uitgereikt waarin de 
naam of het adres van de bij de handeling betrokken partijen, de aard of de hoeveelheid van de gele-
verde goederen of verstrekte diensten, de prijs of het toebehoren ervan, of het bedrag van de op de 
handeling verschuldigde btw niet juist zijn vermeld. In die gevallen kan de ambtshalve opgelegde 
aanslag betrekking hebben op het gehele gecontroleerde tijdvak (art. 66 lid 2 WBTW). 

art. 66 lid 3 WBTW 
Een aanslag kan evenwel niet ambtshalve worden opgelegd wanneer de in randnr. 5946 bedoelde 
overtreding als louter toevallig moet worden aangemerkt, inzonderheid op grond van het aantal en het 
belang van de handelingen waarvoor geen regelmatige factuur is uitgereikt, vergeleken met het aantal 
en het belang van de handelingen waarvoor wel een regelmatige factuur is uitgereikt (art. 66 lid 3 
WBTW). 

art. 66 lid 4 WBTW 
Wanneer de aangifte te laat is ingediend doch vóór de ambtshalve opgelegde aanslag, wordt de btw 
vastgesteld op grond van de aangifte, voor zover de aangifte niet meer dan twaalf maanden te laat is 
ingediend (art. 66 lid 4 WBTW). 

§ 2. {XE "TEGENBEWIJS (BETWISTING AMBTSHALVE AANSLAG)"}TEGENBEWIJS 

5936 
Een ambtshalve opgelegde aanslag mag niet willekeurig zijn, maar moet berusten op ernstige en be-
trouwbare vermoedens. 
art. 67 lid 1 WBTW 
Wanneer een belastingplichtige de hem ambtshalve opgelegde aanslag betwist, moet hij bewijzen dat 
deze aanslag overdreven is (art. 67 lid 1 WBTW1486). In functie van het aangebrachte bewijsmateriaal 
kan de rechter de ambtshalve aanslag verminderen1487

§ 3. PROCEDURE 

. 

5937 
art. 67 lid 2 WBTW 

                                                           
1486Rb. Vervie rs  1 juli 1988, BTW Rev. 1989, afl. 87, 332; Rb. Antwerpen 17 septembe r 1987, BTW Rev. 1989, afl. 88, 429. 
 
1487Gent 28 oktober 1983, AFT 1984, 122-125, noot F.J . WAUTERS.  
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De administratie deelt vooraf bij aangetekende brief1488 aan de belastingplichtige het bedrag en de 
verantwoording mede van de btw die zij voornemens is te heffen. Die kennisgeving van aanslag moet 
ondertekend zijn1489. De belastingplichtige kan zijn opmerkingen doen kennen (art. 67 lid 2 WBTW). 
Overeenkomstig KB nr. 9 van 12 maart 1970 moet dat schriftelijk gebeuren binnen een maand vanaf 
de datum van de kennisgeving van de ambtshalve aanslag. Op straffe van nietigheid kan deze slechts 
na het verstrijken van die termijn worden opgelegd, zelfs als de belastingplichtige voordien reeds zijn 
opmerkingen heeft doen kennen1490

Indien een akkoord wordt gesloten, is dat een dading en geen ambtshalve aanslag. Het heeft kracht 
van gewijsde in hoogste aanleg

. 

1491

Wanneer de kennisgeving van de aanslag van ambtswege geen melding maakt van een op te leggen 
belastingverhoging, zijn de aanslag en het daaropvolgende dwangbevel waarbij wel een verhoging 
wordt opgelegd volledig nietig

. 

1492

Hoofdstuk II 

. 

Afdeling I. 
{xe "Boeken en bescheiden (bewaarplicht)"}Bewaring en mededeling van boe-
ken en stukken – Verstrekken van inlichtingen{xe "Boekhoudverplichtingen"} 

5940 
art. 60 § 1 WBTW 

Tenzij door of vanwege de minister van Financiën een afwijking is toegestaan (art. 60 § 3 en 4 
WBTW), moeten facturen bewaard worden gedurende zeven jaar te rekenen vanaf 1 januari van het 
jaar volgend op de datum van uitreiking. De boeken en stukken waarvan het WBTW of de ter uitvoe-
ring ervan gegeven regels het houden, opmaken of uitreiken voorschrijven, moeten door hen die ze 
hebben gehouden, opgemaakt of ontvangen, worden bewaard gedurende zeven jaar, te rekenen vanaf 
de eerste januari volgend op hun sluiting wat boeken betreft, op hun datum wat andere stukken betreft 
of op het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan in de gevallen bedoeld in artikel 58, § 4, 7°, lid 2 
(i.e. indien het gaat om stukken bedoeld in artikel 58 § 4 7° lid 4 WBTW; zie randnr. 5914,60)1493

                                                           
1488Brusse l 17 septe mber 1987, Fisc.Koer. 1987, 428, BTW Rev. 1989, afl. 87, 317. 

. 
Belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen zijn tot die verplichting ook gehouden 
ten aanzien van de {xe "Factuur (bewaring)"}facturen of de als zodanig geldende stukken in verband 
met de intracommunautaire verwervingen van goederen of met de in het buitenland verrichte aanko-
pen, van de handelsboeken, de boekingsstukken, de contracten, de stukken met betrekking tot de be-
stelling van goederen en diensten, tot de verzending, tot de afgifte en tot de levering van goederen, 

 
1489Rb. Namen 16 s eptember 1986, FJF, No. 87/170. 
 
1490Cass . 28 dece mber 1984, BTW Rev. 1986, afl. 71, 151, RW 1985-86, 819, FJF, No. 85/172; Rb. Luik 28 maart 1988, BTW Rev. 1989, afl. 87, 

327. 
 
1491Rb. Doornik 2 april 1987, FJF, No. 88/19. 
 
1492Antwerpen 9 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 905, 5. 
 
1493De  bewaringsplicht van de  boe ken en s tukken blijft voortbes taan in hoofde  van de  e rfgenamen, C. VAN PELT, “ Overlijden van een be las -

tingplichtige : gevolgen op he t vlak van de  btw” , Notariaat 2001, afl. 1, 3. 
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van de rekeninguittreksels, van de betalingsstukken, alsmede van de andere boeken en stukken met 
betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheid (art. 60 § 1 WBTW). 
Volgens de btw-administratie moeten tachograafschijven gedurende drie jaar worden bewaard. Deze 
vallen onder de noemer “andere boeken en stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaam-
heid”1494

art. 60 § 2 WBTW 
. 

In artikel 60, § 4 WBTW is bepaald dat in afwijking van de hiervoor bedoelde termijn, ten aanzien 
van de gegevens met betrekking tot de analyses, de programma’s en de uitbating van geïnformatiseer-
de systemen, de termijn begint te lopen vanaf de eerste januari volgend op het laatste jaar waarin het 
in de beoogde gegevens omschreven systeem gebruikt werd. 
De Koning kan deze bewaringstermijn verlengen om de herziening van de aftrek veilig te stellen. Met 
name t.a.v. facturen voor de oprichting of het verwerven van onroerende bedrijfsmiddelen geldt een 
bewaringstermijn van 15 jaar. 

Alle door in België gevestigde belastingplichtigen hetzij door henzelf, hetzij in hun naam en voor hun 
rekening door hun medecontractant of door een derde, uitgereikte facturen en alle door hen ontvangen 
facturen moeten op het Belgische grondgebied worden bewaard. Facturen die worden bewaard langs 
elektronische weg mogen buiten België worden bewaard op voorwaarde dat in België een volledige 
online-toegang tot de betrokken gegevens wordt gewaarborgd. 

art. 60 § 5 WBTW 

De authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud van de facturen, alsmede de leesbaar-
heid ervan moeten gedurende de volledige bewaringstermijn worden gewaarborgd. Onder ‘authentici-
teit van de herkomst’ wordt verstaan het waarborgen van de identiteit van de leverancier of de uitrei-
ker van de factuur. Onder ‘integriteit van de inhoud’ wordt verstaan het feit dat de inhoud die voorge-
schreven is door de toepasselijke regels inzake de facturering, geen wijzigingen heeft ondergaan. Voor 
deze waarborgen kan een belastingplichtige zich baseren op een bedrijfscontrole of een betrouwbaar 
controlespoor tussen factuur en levering van goed of dienst. 

De facturen die elektronisch werden ontvangen, worden in principe elektronisch bewaard, met inbe-
grip van de gegevens die de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de lees-
baarheid van elke factuur waarborgen. 

De facturen die in papieren vorm werden ontvangen, worden ofwel in hun oorspronkelijke papieren 
vorm ofwel digitaal bewaard. In geval van digitale bewaring moeten de gebruikte technologieën of 
procesmatige middelen de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaar-
heid van de facturen waarborgen1495

art. 60 § 4 WBTW 

. Onder het elektronisch bewaren van een factuur wordt verstaan 
de bewaring via elektronische apparatuur voor het bewaren van gegevens met inbegrip van digitale 
compressie. 

In de gevallen waarin het bewaren van boeken of stukken aanleiding geeft tot ernstige moeilijkheden 
kan door of vanwege de minister van Financiën aan personen of groepen van personen die zij vermel-
den, een kortere bewaringstermijn of een afwijking op de verplichting inzake het bewaren van de 
originele boeken worden toegestaan en de wijze van bewaren worden bepaald. 
Bij toepassing van deze bepaling aanvaardt de administratie dat de detailgegevens van de door de 
belastingplichtige verrichte handelingen waarvoor overeenkomstig de btw-reglementering geen fac-

                                                           
1494Rb. Luik 22 oktober 2002, Fiscoloog 2002, afl. 868, 11. 
 
1495Aanschr. nr. 16, 13 mei 2008; Vr. nr. 98 BROTCORNE 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 46, 52. 
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tuur moet worden uitgereikt, slechts moeten worden bewaard voor fiscale doeleinden gedurende een 
periode van vijf kalenderjaren1496

Zodra een particulier een factuur of een ander stuk ontvangt van een belastingplichtige leverancier of 
dienstverrichter, ongeacht of de uitreiking al dan niet vereist is door de btw-wetgeving, is hij in prin-
cipe gehouden deze te bewaren gedurende een periode van vijf jaar

. 

1497

art. 61 en 62 
WBTW 

. 

Artikel 61 en 62 WBTW sommen de verplichtingen op van de belastingplichtige en van de derden tot 
het mededelen van bepaalde boeken en documenten aan de administratie en tot het verschaffen van 
inlichtingen. 

Betreffende de mogelijkheid om bepaalde boeken en stukken op optische schijven van het type {xe 
"WORM"}WORM te bewaren, zie circulaire nr. AOIF 16/2008 (ET 112.081) van 13 mei 2008. Be-
treffende de mogelijkheid om bepaalde boeken en stukken op elektronische wijze te houden en te 
bewaren, zie beslissing nr. ET 112.577 van 8 november 2007. 

5941 
Eenieder is verplicht de boeken en stukken die hij overeenkomstig artikel 60 WBTW moet bewaren, 
zonder verplaatsing ter inzage voor te leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met 
de controle op de heffing van de btw, teneinde de juiste heffing van de btw in zijnen hoofde of in 
hoofde van derden te kunnen nagaan1498

Wanneer de boeken en stukken door middel van een geïnformatiseerd systeem worden gehouden, 
opgemaakt, uitgereikt, ontvangen of bewaard, hebben deze ambtenaren het recht zich de op informa-
tiedragers geplaatste gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage te doen voorleggen. Zij 
kunnen eveneens de tot voorlegging gehouden persoon verzoeken om in hun bijzijn en op zijn uitrus-
ting kopies te maken in de door hen gewenste vorm van het geheel of een deel van de voormelde ge-
gevens, evenals om de informaticabewerkingen te verrichten die nodig worden geacht om de juiste 
heffing van de btw na te gaan

. 

1499

De vorige alinea’s zijn niet van toepassing op het Nationaal Instituut voor de Statistiek of op het Eco-
nomisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand ten aanzien van de in hun bezit zijnde individuele 
inlichtingen. 

. In geval van directe registratie, als er dus geen aansprakelijke verte-
genwoordiger aangesteld wordt, moet de EU-onderneming bij de aanvraag tot identificatie aan de 
administratie een adres in België kenbaar maken waar de boeken en de stukken zullen worden voorge-
legd op ieder verzoek van de controleambtenaar. 

art. 61 § 2 WBTW 
Facturen en andere stukken, alsmede boeken, die overeenkomstig artikel 60 WBTW (zie rand-
nr. 5940) bewaard moeten worden, alsmede de kopies bedoeld in randnr. 5941, lid 2, kunnen tegen 
afgifte van een ontvangstbewijs worden behouden, telkens wanneer de controlerende ambtenaren 
menen dat de boeken, stukken of kopies de verschuldigdheid van een belasting of een geldboete in 

                                                           
1496Bes liss . nr. ET 103.018, 27 juni 2002. 
 
1497Btw-Handle iding nr. 556; Bes liss . nr. ET 91.858, 16 december 1997, BTW Rev., afl. 133, 19, Beknopt Vers lag, Senaat 2 juli 1998, Fiscoloog 

1988, afl. 672, 3, Fiscoloog 1999, afl. 707, 5. 
 
1498Rb. Gent 27 september 2010, FJF, No. 2011/264. 
 
1499Computergegevens  die  een software leverancie r in opdracht van zijn klanten behee rt, behoren hem nie t toe . Hij kan de ze  informatie  aldus  

nie t aan de  adminis tratie  te r inzage  voorle ggen (Antwerpen 2 november 2001, Fis c.Koer. 2001, 471). 
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hoofde van de betrokkene of van derden aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen1500. Volgens het 
hof van beroep te Gent voorziet de wet niet in een sanctie zoals de nietigheid van de controlewerk-
zaamheden, indien de controleur geen ontvangstbewijs afgeeft1501

Dat recht bestaat niet ten aanzien van boeken die niet afgesloten zijn. Wanneer deze boeken door 
middel van een geïnformatiseerd systeem worden bewaard, hebben de ambtenaren het recht zich ko-
pies van die boeken te doen overhandigen in de door hen gewenste vorm. 

. 

De belastingplichtige kan achteraf de onwettigheid van het onderzoek inroepen wanneer zijn accoun-
tant eerst met het meenemen van niet-afgesloten boeken akkoord is gegaan, aangezien een accountant 
niet zonder meer kan worden geacht gemandateerd te zijn om namens zijn cliënt toelating te verle-
nen1502

art. 62 § 1 WBTW 

. 

Stelselmatige vragen om inlichtingen aan ondernemingen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het 
burgerlijk jaar zijn volkomen rechtmatig en bevinden zich binnen het kader van de wettelijke regelen 
ter zake1503

De bevoegdheden van de administratie op basis van artikel 62, § 1 WBTW zijn gebonden bevoegdhe-
den. De administratie heeft op basis van deze bepaling niet het recht vragen te stellen met het oog op 
de beoordeling van het recht op toegang tot bedrijfslokalen zoals bedoeld in artikel 63 WBTW

. 

1504. 
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is de btw-afdeling van de AOIF niet bevoegd 
om een vraag te stellen over een bestelwagen die voor de bedrijfszetel werd geparkeerd wanneer deze 
vraag kadert in een te vaag omschreven ‘onderzoek naar zwartwerk teneinde de juiste heffing in hoof-
de van de belastingplichtige na te gaan’1505

art. 6 § 2 WBTW 

. 

Iedere belastingplichtige of lid van een btw-eenheid, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een 
voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het opnemen 
van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn 
hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een btw-eenheid kenbaar te maken. Dat moet de notaris 
in de mogelijkheid stellen de administratie te verwittigen (zie randnr. 5863 en MB nr. 13, 17 oktober 
1980)1506

art. 62bis WBTW 

. 

Om de juiste toepassing van de btw in hoofde van derden na te gaan, moeten de controlerende ambte-
naren in het bezit zijn van een machtiging van de door de minister van Finan-ciën daartoe aangewezen 
ambtenaar teneinde de voorlegging ter inzage van andere dan in randnr. 5940 bedoelde boeken en 
stukken te vorderen. Dat geldt evenzeer voor de inlichtingen die worden gevorderd van bpost bank, de 
bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen (art. 62bis WBTW). 

                                                           
1500Rb. Brusse l 29 m aart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 863, 11. 
 
1501Gent 15 januari 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1130, 12. 
 
1502Gent 23 oktober 1997, FJF, No. 98/113. 
 
1503Vr. nr. 802 LENSSEN 4 oktobe r 2001, Vr. & Antw. Kamer 2001-2002, 19 maart 2002, nr. 115, 13964.  
 
1504Rb. Brugge  4 april 2003, Fisc.Koer. 2003, 363. 
 
1505Rb. Antwerpen 2008, Acc. & Fisc. 2008, afl. 38.  
 
1506Zie  ook L. VANDENBERGHE, “De verplichting tot bekendm aking van de  hoedanighe id van btw-be las tingplichtige” , AFT 1981, 190-196. 
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Afdeling II. 
{xe "Toegang tot beroepslokalen"}Toegang tot beroepslokalen 

5942 
art. 63 lid 1 WBTW 

– De regelmatigheid van de procedure moet controleerbaar zijn. Zodoende moet de administratie kunnen aantonen dat de 
controleambtenaar in het bezit was van zijn aanstellingsbewijs. Wanneer de procedure op dat vlak onregelmatig verloopt, 
zullen de gegevens als onrechtmatig verkregen worden beoordeeld1507

– Een controleur is er niet toe gehouden spontaan zijn aanstellingsbewijs te tonen
. 

1508

art. 63 lid 2 WBTW 

. 

Als ruimten waar een activiteit wordt uitgeoefend, moeten onder meer worden beschouwd, de burelen, 
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, bergplaatsen, garages, alsmede de als fabriek, werkplaats of 
opslagplaats gebruikte terreinen (art. 63 lid 2 WBTW). 

art. 63 lid 3 WBTW 
Met hetzelfde doel mogen die ambtenaren eveneens op elk tijdstip, zonder voorafgaande verwittiging, 
vrij binnentreden in alle gebouwen, werkplaatsen, inrichtingen, lokalen of andere plaatsen die niet in 
het vorige lid bedoeld zijn en waar werkzaamheden als bedoeld bij het WBTW verricht of vermoede-
lijk verricht worden. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben zij evenwel alleen toe-
gang tussen vijf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds en met machtiging van de politierechter 
(art. 63 lid 3 WBTW).  

De btw-ambtenaren mogen de plaats waar een btw-plichtige zijn activiteit uitoefent heimelijk observe-
ren om het aantal klanten te vergelijken met het aantal uitgereikte ontvangstbewijzen1509

Het hof van beroep te Antwerpen heeft in zijn arrest van 22 mei 2000 bevestigd dat het recht van de 
administratie om de bedrijfsruimten te ‘bezoeken’, haar geenszins het recht verschaft om naar van 
alles ‘te zoeken’

. 

1510. Het recht op vrije toegang van artikel 63 WBTW laat evenmin toe om kopies te 
nemen van boeken, stukken en informaticadata1511

art. 63 lid 1 1° WBTW 

. 

De controlemaatregel van artikel 63, lid 1, 1° WBTW verleent aan de bevoegde ambtenaren een on-
derzoeksbevoegdheid die zij niet uit artikel 61, § 1, lid 1 WBTW putten. Hieruit volgt dat de bevoegde 
ambtenaren het recht hebben na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de ruimten waar de 
activiteit wordt uitgeoefend, alsook boeken en stukken die zij aldaar aantreffen in te zien, zonder 

                                                           
1507Antwerpen 7 februari 2006, FJF, No. 2007/82. 
 
1508Cass . 15 decem ber 2011, F.10.0131.N, Im mo Bultinck nv, FJF, No. 2013/174. 
 
1509Rb. Brusse l 13 april 2000, Fis coloog, afl. 755, 8. 
 
1510Antwerpen 22 m ei 2000, Fis coloog, afl. 757, 1. 
 
1511Rb. Leuven 13 januari 2012, TFR 2012, afl. 422, 490, noot A. DELAFONTEYNE. 
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voorafgaand om de voorlegging van de boeken en stukken te moeten verzoeken1512. De ambtenaren 
mogen daarbij zelfs de laden opentrekken en in de kasten kijken. Volgens de rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge geldt dit ook m.b.t. computers. Een computer kan immers als ‘kast’ beschouwd wor-
den. De fiscus zou alle gegevens die ze op de computer aantreft, mogen raadplegen, kopiëren en mee-
nemen, zonder toestemming van de belastingplichtige1513

Afdeling III. 

. 

Controle van {xe "Vervoermiddel"}vervoermiddelen 

5943 
art. 63 lid 4 WBTW 

Controleambtenaren mogen ook, op ieder tijdstip en zonder voorafgaande verwittiging, alle vervoer-
middelen tegenhouden en onderzoeken, met inbegrip van containers, die gebruikt of vermoedelijk 
gebruikt worden om in het WBTW bedoelde handelingen te verrichten, teneinde de vervoerde goede-
ren, boeken en stukken te onderzoeken (art. 63 lid 4 WBTW). 

5943,10 
art. 63bis WBTW 

Ingevolge de wetswijziging van artikel 63bis WBTW hebben de ambtenaren die op het gebied van de 
btw met de invordering zijn belast, uitdrukkelijk de onderzoeksbevoegdheden bedoeld in artikel 61, 
62, § 2, 62bis en 63 WBTW met het oog op het opstellen van de vermogenstoestand van de schulde-
naar1514

In artikel 63bis WBTW is verder bepaald dat de bevoegdheden waarover de btw-ambtenaren beschik-
ken, door de Koning kunnen worden toegekend aan ambtenaren van andere administraties. 

. 

Hoofdstuk III 

Afdeling I. 
{xe "Administratieve boete (btw)"}Administratieve geldboeten 

5944 

Bibliografie – VANDEN BERGHE, L., “De administratieve geldboeten in het stelsel van de btw”, AFT 1982, 269-280. 
– COOPMAN, B., “EVRM en B.U.P.O.-Verdrag: charters van de belastingplichtige”, Fiskofoon 1995, 272-

288 (deel I) en 1996, 37-46 (deel II). 
– VANDENBERGHE, L., “Rechterlijke bevoegdheid inzake administratieve btw-boeten”, Fiskofoon 1996, 

77-92. 
– MAUS, M., “Kanttekening rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale geschillenprocedure in het 

licht van art. 6 EVRM”, TFR 1999, 332-361. 
                                                           
1512Cass . 16 december 2003, TFR 2004, 447-452, noot K. HEYRMAN, “Het huiszoe kingsrecht van de  fiscale  adminis tratie  inzake btw en 

inkomstenbe las ting” ; Rb. Bergen 23 oktober 2003, FJF, No. 2004/235. 
 
1513Rb. Brugge  26 oktobe r 2011, TFR 2012, afl. 422, 499; besproken in K. JANSSENS en J . VANDEN BRANDEN, “Fiscus  mag alle  gegevens  

van computer halen” , Fisc.Act. 2011, afl. 43, 15-16. Zie  ook: J . VANDEN BRANDEN, “ Is  computer als  kas t?” , Fis c.Act. 2012, afl. 10, 
1-5 (over he t late re  gebruik in de  personenbelas ting van s tukken die  bij controle  inzake  btw werden ingezien en m eegenomen). 

 
1514Art. 2 wet 22 april 2003, BS 13 mei 2003, met ingang van 13 mei 2003, B. ROOVERS, “Onderzoeksbevoe gdheden btw-ontvanger – Ins truc-

tie  ove r wijziging artike l 63bis  WBTW”, Btw-percentages , afl. 448, 3. 
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– MORBEE, K., “Btw-boeten: rechterlijke bevoegdheid eindelijk erkend”, AFT 1999, afl. 3, 84-93. 
– BOLLINGH, I., “Btw-boetes en het non bis in idem-beginsel”, Fiscoloog 2000, afl. 738, 5-6. 
– GODART, D., “Les sanctions en matière de T.V.A.”, Dr.pén.entr. 2009, afl. 2, 187-194. 

§ 1. NIET-BETALING VAN DE BTW 

5945 
art. 70 § 1 WBTW 
Voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, wordt een geldboete opgelegd 
gelijk aan het dubbel van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting1515

Die geldboete is verschuldigd individueel door ieder die krachtens artikel 51, § 1, 2 en 4, 51bis, 52, 
53, 53ter, 53nonies, 54, 55 en 58 WBTW of krachtens de ter uitvoering ervan genomen besluiten, 
gehouden is tot voldoening van de btw (art. 70 § 1 WBTW). 

. 

art. 70 § 1bis WBTW 
De proportionele geldboete kan enkel worden opgelegd indien de btw uiteindelijk verschuldigd is, dan 
wel indien er btw moet worden teruggestort1516. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde 
dat er geen proportionele boete kan worden opgelegd, indien de verlegging van heffing onterecht niet 
werd toegepast en de belastingplichtige, die bij correcte toepassing van de wet de verschuldigde btw 
moest voldoen, de btw volledig in aftrek kan brengen1517. Het hof van beroep te Brussel is het daar 
niet mee eens en stelt dat er zowel in het geval van invoer als in het geval van intracommunautaire 
verwervingen wel degelijk een basis bestaat waarop de boete kan worden berekend, zijnde de belas-
ting die in eerste instantie verschuldigd is (ook al is die, zoals bij de verlegging van heffing, in de 
regel in dezelfde periodieke btw-aangifte aftrekbaar)1518

Ieder die op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze de belasting in aftrek heeft gebracht, verbeurt een 
geldboete gelijk aan het dubbel van die belasting in zoverre die overtreding niet wordt bestraft bij 
toepassing van § 1 lid 1 van artikel 70 WBTW (art. 70 § 1bis WBTW).  

. 

§ 2. NIET-UITREIKING VAN DOCUMENTEN 

5946 
art. 70 § 2 WBTW 

Wanneer de factuur of het als zodanig geldend stuk, waarvan de uitreiking is voorgeschreven door 
artikel 53, 53octies en 54 WBTW, of door de ter uitvoering ervan gegeven regelen, niet is uitgereikt of 
onjuiste vermeldingen bevat ten aanzien van het identificatienummer, de naam of het adres van de bij 
de handeling betrokken partijen, de aard of de hoeveelheid van de geleverde goederen of verstrekte 
diensten, de prijs of het toebehoren ervan, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de 
op de handeling verschuldigde belasting, met een minimum van 50,00 EUR. 
Die geldboete is verschuldigd individueel door de leverancier of de dienstverrichter en door zijn me-
decontractant. Ze is evenwel niet verschuldigd wanneer de overtredingen als louter toevallig kunnen 

                                                           
1515Dit is  bv. he t geval wanneer de  verkeerde  afronding van de  verschuldigde  btw, he eft ge le id tot een te  laag bedrag aan verschuldigde  btw 

(Vr. nr. 168 DE POTTER 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 49, 868-872). 
 
1516Brusse l 25 juni 2003, FJF, No. 2004/120. 
 
1517Rb. Brusse l 5 februari 2009, Btw-brie f 2009, afl. 4, 3; Fiscoloog 2009, afl. 1149, 3.  
 
1518Brusse l 6 septem ber 2007, Fiscoloog 2009, afl. 1152, 5, w eergave J . VAN DYCK. 
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worden aangemerkt, inzonderheid op grond van het aantal en het belang van de handelingen waarvoor 
geen regelmatig stuk is uitgereikt, vergeleken met het aantal en het bedrag van de handelingen waar-
voor wel een regelmatig stuk is uitgereikt of wanneer de leverancier of de dienstverrichter geen ern-
stige reden had om te twijfelen aan de niet-belastingplicht van de medecontractant. 
Ingeval een persoon wegens eenzelfde overtreding zowel de in § 1 als de in § 2 van artikel 70 WBTW 
bepaalde geldboete oploopt, is alleen de laatste verschuldigd (art. 70 § 2 WBTW). 

§ 3. ONNAUWKEURIGHEID VAN HET {XE "INVOERDOCUMENT"}INVOERDOCUMENT 

5947 
art. 70 § 3 WBTW 

Wanneer het invoerdocument dat krachtens artikel 52 WBTW moet worden overgelegd, onjuiste ver-
meldingen bevat ten aanzien van de aard of de hoeveelheid van de ingevoerde goederen, de prijs of 
het toebehoren ervan, de naam of het adres van degene op wiens naam de ter zake van invoer ver-
schuldigde belasting mag of moet worden voldaan, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dub-
bel van die belasting, met een minimum van 50,00 EUR. 
Die geldboete is hoofdelijk verschuldigd door allen die krachtens artikel 52 WBTW gehouden zijn tot 
voldoening van de belasting. Ze is evenwel niet verschuldigd wanneer de overtreding als louter toe-
vallig kan worden aangemerkt. 
Ingeval een persoon wegens eenzelfde overtreding zowel de in § 1 als de in § 3 van artikel 70 WBTW 
bepaalde geldboete oploopt, is alleen de laatste verschuldigd (art. 70 § 3 WBTW). 

§ 4. ONVOLDOENDE {XE "MAATSTAF VAN HEFFING"}MAATSTAF VAN HEFFING 

5948 
art. 70 § 5 WBTW 

Wanneer ten aanzien van goederen en diensten waarvoor de in artikel 59, § 2 WBTW bedoelde des-
kundige schatting kan worden gevorderd, bevonden wordt dat de belasting over een ontoereikende 
maatstaf werd voldaan, verbeurt de schuldenaar van de aanvullende belasting een geldboete ten be-
drage van die belasting indien het tekort gelijk is aan of groter is dan een achtste van de maatstaf 
waarover de btw werd voldaan (art. 70 § 5 WBTW). 

§ 5. OVERTREDINGEN BIJ  {XE "UITVOER"}UITVOER 

5949 
art. 32 lid 2 en art. 71 

 WBTW 
Wanneer bij uitvoer of tot staving ervan stukken worden overgelegd waarop een grotere hoeveelheid 
goederen is vermeld dan de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid, loopt de aangever een geldboete op 
gelijk aan het dubbel van het bedrag van de belasting die verschuldigd zou zijn indien de te veel aan-
gegeven hoeveelheid hier te lande geleverd werd voor een prijs bepaald volgens de normale waarde 
van de goederen overeenkomstig artikel 32, lid 2 WBTW. 
Wanneer bij uitvoer of tot staving ervan stukken worden overgelegd waarop een hogere prijs of waar-
de is vermeld dan de werkelijke prijs of waarde van de goederen, loopt de aangever een geldboete op 
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gelijk aan het dubbel van het bedrag van de belasting die verschuldigd zou zijn indien soortgelijke 
goederen hier te lande geleverd werden voor een prijs die overeenstemt met de te veel aangegeven 
som. 
Wanneer bij uitvoer of tot staving ervan stukken worden overgelegd waarop de aard of de soort van de 
goederen onjuist is vermeld, loopt de aangever een geldboete op gelijk aan het dubbel van het bedrag 
van de belasting die verschuldigd zou zijn indien goederen van de op de stukken vermelde aard of 
soort hier te lande geleverd werden voor een prijs bepaald volgens de normale waarde van de goede-
ren overeenkomstig artikel 32, lid 2 WBTW. 
De bij de drie vorige leden ingestelde geldboete bedraagt ten minste 50,00 EUR per overtreding; in-
dien de aangever voor rekening van een lastgever handelt, is ze hoofdelijk verschuldigd door de aan-
gever en de lastgever (art. 71 WBTW). 

§ 6. DIVERSE OVERTREDINGEN 

5950 
art. 70 § 4 lid 1 WBTW 
De niet in § 1, 2 en 3 van artikel 70 WBTW bedoelde overtredingen van het bepaalde in artikel 39 tot 
42, 52 tot 54bis, 55, 56 § 2, 57, 58, 60 tot 63, 64 § 4, 76 § 1, 80 en 109 WBTW of van de besluiten 
genomen ter uitvoering van deze artikelen, worden bestraft met een geldboete van 25,00 EUR tot 
2 500,00 EUR per overtreding (art. 70 § 4 lid 1WBTW). Het bedrag van deze geldboete wordt bepaald 
volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld (zie randnr. 5951). 
art. 70 § 4 lid 2 WBTW 
Zij die niet tot voldoening van de btw zijn gehouden, maar aan wie bij artikel 39 tot 42, 52 tot 54bis 
en 58 WBTW, of bij de ter uitvoering ervan gegeven regelen bepaalde verplichtingen zijn opgelegd, 
zijn bovendien, ingeval zij een overtreding hebben begaan, hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoe-
ning van de belasting, de interesten en de opgelopen geldboeten. Ten aanzien van frauduleus inge-
voerde goederen rust die hoofdelijke aansprakelijkheid eveneens op hen die aan de frauduleuze invoer 
of poging tot frauduleuze invoer hebben deelgenomen, op de houder van de goederen en, eventueel, 
op degene die voor rekening van die houder heeft gehandeld (art. 70 § 4 lid 2 WBTW). 

§ 7. VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE BOETEN 

5951 
Alle bij het WBTW ingestelde boeten, behalve deze die de artikelen 73, 73bis en 73quater opleggen, 
zijn administratieve geldboeten. 
Artikel 109 van het charter van de belastingplichtige, wet van 4 augustus 1986, verplicht de fiscale 
administratie in haar beslissing aan te geven wat de feiten zijn die aanleiding hebben gegeven tot het 
opleggen van de boete, met een expliciete verwijzing naar de toepasselijke wetteksten en de motie-
ven1519

Wanneer het WBTW of de ter uitvoering ervan gegeven regelen enkel het minimum en het maximum 
van die geldboeten bepaalt, wordt het bedrag ervan vastgesteld door het hoofd van het controlekan-

. 

                                                           
1519Cass . 8 april 2011, C.10.0202.N, Katoen Natie  Tank Operations  nv, FJF, No. 2012/2 en Cass . 15 maart 2012, F.11.0012.N, M.M, Fisc.Koer. 

2012, afl. 7, 372. 
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toor. Vanaf 1 november 1993 zijn de ‘vaste’ boeten bepaald volgens een schaal (zie randnr. 5950) die 
is opgenomen in het KB nr. 44 van 21 oktober 19931520

art. 84 lid 3 WBTW 
. 

De proportionele boeten moeten worden bepaald volgens een schaal (art. 84 lid 3 WBTW). Deze 
schaal vindt men in KB nr. 41 van 31 januari 1987, met ingang van 1 november 1993 gewijzigd door 
KB van 21 oktober 19931521. De minister heeft verklaard dat de huidige administratieve geldboeten 
voor de diverse overtredingen van de bestaande systemen van verlegging van heffing, niet altijd in 
verhouding staan tot de begane overtredingen en tot de belangen van de Schatkist1522

Op basis van het regentsbesluit van 18 maart 1831 blijven de gewestelijke directeurs ook na de invoe-
ring van de nieuwe fiscale procedure en de daarmede gepaard gaande aanpassing van artikel 84, lid 2 
WBTW, bevoegd om administratieve boeten te verminderen of kwijt te schelden

. 

1524

                                                           
1520BS 28 oktober 1993, zoals  gewijzigd door he t KB-euro en Circ. nr. 19, 11 september 2002. 

. 

 
1521BS 28 oktober 1993. 
 
1522Vr. nr. 359 VAN BIESEN 30 se ptember 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 042, 11263-11265. 
 
1523KB nr. 44 tot vas ts te lling van he t bedrag van de  nie t-proportione le  fiscale  ge ldboe ten op he t s tuk van de  be las ting over de  toegevoegde 

waarde , BS 17 juli 2012 en KB tot wijziging van he t koninklijk bes luit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vas ts te lling van he t bedrag van de  
proportione le  fiscale  ge ldboeten op he t s tuk van de  be las ting over de  toegevoegde  waarde , BS 17 juli 2012. Bericht FOD Financiën, 
13 augus tus  2012. 

 
1524Fiscoloog 1999, afl. 718,1-2. 
 
1525Luik 10 september 1986, BTW Rev. 1989, afl. 87, 275, noot; Rb. Luik 8 dece mber 1988, BTW Rev. 1989, afl. 87, 282; Rb. Luik 

12 september 1988, BTW Rev. 1989, afl. 87, 289; Rb. Leuven 31 oktober 1988, BTW Rev. 1989, afl. 89, 292; Brusse l 24 november 
1987, BTW Rev., afl. 87, 300; Rb. Kortrijk 20 december 1990, FJF, No. 91/95; Cas s . 22 januari 1998, C.94.0274.N, Arr.Cas s . 1998, 
103, FJF, No. 98/270. 

 
1526EHRM 21 februari 1984, Oztürk, TFR 1984, 89. 
 
1527P. VALENTIN, “Stand van de  rechtspraak i.v.m. de  fiscale  ge ldboe tes  inzake  B.T.W. met beschouwingen over ruimere  waarborgen voor de  

be las tingplichtige ” , AFT 1989, afl. 5, 151-158; Luik 10 september 1985, FJ F, No. 86/188; Rb. Antwerpen 17 novembe r 1987, FJF, 
No. 88/86; Rb. Leuven 31 oktober 1988, 289, FJF, No. 89/67, L. VANDENBERGHE, “Rechte rlijke bevoegdheid inzake adminis tratie -
ve btw-boe ten op grond van he t inte rn recht, he t Europee s  Gemeens chapsrecht en he t EVRM”, TFR 1996, 77-92; Antw erpen 4 mei 
1998, Fisc.Koer. 1998, 330. 

 
1528EHRM 4 maart 2004, TFR 2004, 636-643, noot B. COOPMAN, “Rechterlijke toe ts ing van fiscale  boe tes : cassatie  te ruggefloten door 

Straatsburg” . 
 
1529Cass . 5 februari 1999, RW 1998-99, 1352; Arbitragehof 24 februari 1999, RW 1998-99, 1348; Cass . 25 mei 1999, FJF, No. 99/126; Cass . 

11 maart 2011, F.10.0020.N, Algemene  Ondernemingen Robert Wyckaert nv, FJF, No. 2011/293. 
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Een belangrijk deel van de bodemrechtspraak wenst echter met volle rechtsmacht te kunnen oordelen 
over de hoogte van boeten1534 en grijpt daartoe onder meer de mogelijkheid van het bestuur aan om 
boeten te verminderen of kwijt te schelden op grond van het regentbesluit van 18 maart 18311535. Het 
Grondwettelijk Hof heeft deze discussie beslecht in zijn arrest nr. 2008/791536. Volgens het Grondwet-
telijk Hof zou de wetgever de adminis-tratie en de rechter kunnen dwingen tot gestrengheid en bepa-
len dat boeten nooit kunnen worden verminderd zonder daarbij de grenzen van KB nr. 41 te over-
schrijden. Wanneer de administratie echter de mogelijkheid heeft om de omvang van de sanctie aan te 
passen, dan moet ook de rechter diezelfde beoordelingsmarge hebben. Zoals bekend, kan de admini-
stratie op grond van artikel 9 van het regentbesluit van 18 maart 1831 de hoogte en de opportuniteit 
van de boeten vrij beoordelen. Artikel 70 WBTW is dan ook enkel verenigbaar met artikel 10 en 11 
Gw., gelezen in samenhang met artikel 6 EVRM, indien het zo wordt geïnterpreteerd dat het de rech-
ter toestaat met volle rechtsmacht toezicht uit te oefenen op de administratieve beslissing tot weige-
ring van de kwijtschelding of de vermindering van een fiscale geldboete. Kortom de bodemrechter 
moet met volle rechtsmacht de vraag tot kwijtschelding of vermindering van een fiscale geldboete 
kunnen beoordelen1537

Door voormelde wijziging van standpunt moet eveneens de traditionele rechtspraak van het Hof van 
Cassatie waarin het oordeelt dat bij het opleggen van de proportionele geldboeten geen strafvervol-
ging in de zin van het EVRM wordt ingesteld, herbekeken worden

.  

1538

                                                           
1530Voor een toepass ing van he t evenredighe idsbeginse l en gehe le  kwijtsche lding van de  boe te : Brusse l 21 januari 2009, RGF 2009, afl. 2, 141. 

. 

 
1531Cass . 12 januari 2007, FJF, No. 2008/299; Cass . 15 maart 2012, TFR 2012, nr. 426. 
 
1532Cass . 21 januari 2005, RW 2005-06, 1015; Cass . 30 novem ber 2006, FJF, No. 2007/118; Cass . 16 fe bruari 2007, FJF, No. 2007/268. Zie  ook 

Gent 19 september 2006, Fisc.Koer. 2006, 792-798; Luik 29 maart 2006, FJF, No. 2008/48. 
 
1533

 
1534Rb. Meche len 11 januari 1996, FJF, No. 96/106, K. SPAGNOLI, “Zijn de  adminis tratieve boe ten toch s trafsancties” , Fiskoloog 1997, afl. 642, 

6, Fiscoloog 2000, afl. 738, 5-6; Antw erpen 10 januari 2000, TFR, afl. 185, 705, noot M. SCHOORS; Rb. Mechele n 16 maart 2000, 
TFR 2000, afl. 182, 525; Rb. Brugge  17 april 2000, Fisc.Koer. 2000, 353; Rb. Leuven 9 maart 2001, Fiscoloog 2001, afl. 792, 2; Rb. 
Bergen 15 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 913, 11; Brusse l 6 november 2003, Fiscoloog 2003, afl. 914, 13; Rb. Luik 3 september 
2002, FJF, No. 2004/24; Rb. Brusse l 4 september 2008, RGF 2009, afl. 2, 149, noot M. MARLIÈRE en C. SCHOTTE. 

 
1535G. GOOSSENS, “Redelijkhe id, evenredighe id en proportionalite it – Het s tandpunt van he t Hof van Cass atie  inzake de  rechte rlijke toe ts ing 

van fiscale  ge ldboe tes” , TFR 2007, afl. 330, 937-942. De  auteur zie t in de  arres ten van he t Hof van Cassatie  van 16 februari 2007 
een voorzichtige  poging om aans luiting te  vinden bij de  rechtspraak die  een oordee l met volle  rechtsm acht aanvaardt. 

 
1536GwH 15 mei 2008, nr. 79/2008, FJF, No. 2009/54. 
 
1537GwH 15 mei 2008, nr. 79/2008, BS 26 juni 2008, ed. 1, 33013, FJF, No. 2009/54. Voor rechtspraak in overeens temming m et de  vis ie  van 

he t Grondwette lijk Hof: Gent 30 januari 2007, Fisc.Koer. 2007, 412-415; Antwerpe n 14 maart 2006, Fisc.Koer. 2006, 501-505; Rb. 
Hasse lt 23 mei 2007, FJF, No. 2008/47 en Brusse l 21 januari 2009, Fisc.Koer. 2009, 363. 

 
1538Cass . 27 septem ber 1991, FJF, No. 92/40, BTW Rev. 1992, afl. 100, 849; Cass . 15 november 1996, NFM 1998, afl. 3, 79. 
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Op grond van voormelde cassatierechtspraak werd geoordeeld dat btw-boeten rechtstreeks verband houden met de uitoefening 
van het beroep of het bedrijf en derhalve als aftrekbare bedrijfslasten moeten worden aangemerkt1539. In het licht van de nieuwe 
rechtspraak komt de aftrek als bedrijfslast mogelijk onder vuur te liggen1540

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of het be-
drag van de opgelegde geldboete, gelet op de omstandigheden, de termijn waarin de onregelmatigheid 
is rechtgezet, de ernst van de onregelmatigheid en eventueel aan de belastingplichtige toerekenbare 
fraude of omzeiling van de toepasselijke wetgeving, niet verder gaat dan nodig is tot waarborging van 
de juiste inning van de belasting en voorkoming van fraude

. In circulaire nr. Ci.RH.243/588.588 (AOIF 
25/2008) erkent de administratie echter de fiscale aftrekbaarheid van proportionele fiscale boeten, zelfs indien zij een strafrech-
telijk karakter in de zin van artikel 6 EVRM zouden hebben. 

1541

Een belastingplichtige kan niet worden gesanctioneerd omdat hij niet instemt met het standpunt van de 
fiscus. Eenieder heeft immers het recht zich tot de rechtbank te wenden zonder enige dwang of drei-
ging met een sanctie. Een verhoging tot 50 % van de boete overeenkomstig artikel 2 KB nr. 41, bij het 
uitvaardigen van een dwangbevel, is dan ook strijdig met artikel 6 EVRM

. 

1543. Volgens het Hof van 
Cassatie moet de rechter kunnen oordelen of de verhoging aan de beginselen van het algemeen belang 
beantwoordt en of ze wel voldoende gemotiveerd is1544

In een recenter arrest heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat administratieve boeten niet mogen 
worden opgelegd aan een btw-plichtige die een stelling van de administratie op redelijke, principiële 
gronden betwist

. 

1545

Volgens het Hof van Cassatie belet het algemeen rechtsbeginsel {xe "Non bis in idem"}non bis in idem 
niet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor eenzelfde inbreuk, 
de ene onderworpen aan het nationale strafrechtstelsel, de andere onderworpen aan het stelsel van de 
administratieve sanctie, ook al zouden die administratieve sancties een strafrechtelijke aard hebben. 
De rechter mag wel bij zijn beoordeling over de administratieve boete rekening houden met eerder 
uitgesproken sancties op strafrechtelijk vlak

. 

1546

                                                                                                                                                                     
 

. Het hof van beroep te Brussel volgt deze rechtspraak 
niet en stelt dat artikel 14, 7° BUPO-verdrag de cumul belet van een strafrechtelijke sanctie en een 
administratieve sanctie met een strafrechtelijke aard. Ook de cumul van twee administratieve sancties 

1539Antwerpen 21 oktober 1993, AFT 1994, afl. 4, 127, RGF 1994, afl. 4, 153. 
 
1540Gent 27 maart 2007, Fisc.Koe r. 2007, 451, aanvaardt evenw el de  aftrekbaarhe id. 
 
1541HvJ  20 juni 2013, zaak C-259/12, Rodopi, TFR 2013, afl. 445, 619. 
 
1542Arbitragehof 12 juni 2002, nr. 96/2002, TFR 2004, 128-131; Rb. Antwerpen 18 juni 2003, TFR 2004, 131-135 noot B. COOPMAN, “Tot 

zeven maal zeventig maal. Vergiffenis  met mondjesmaat voor mate loze  boe tes?” . 
 
1543Rb. Antwerpen 3 december 1996, FJF, No. 97/147. 
 
1544Cass . 25 april 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 37, 1, Fiscoloog, afl. 849, 7. 
 
1545Cass . 17 mei 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1352, 11. 
 
1546Cass . 24 januari 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 8, 1, Fiscoloog, afl. 844, 11, zie  echte r Rb. Brusse l 16 mei 2003, Fiscoloog 2003, afl. 905, 8 waar 

de  rechte r de  adminis tratieve  ge ldboete  toch kwijtsche ldt op bas is  van he t non bis  in idem-beginse l; Antwerpe n 7 maart 2006, FJF, 
No. 2006/265,TFR 2006, afl. 309, 828. 
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die strafrechtelijk van aard zijn, kan volgens het hof van beroep niet1547. Het Hof van Justitie heeft 
uitdrukkelijk gesteld dat een cumul van administratieve sanctie met een strafrechtelijke sanctie strijdig 
is met het Europees non bis in idem-beginsel in zoverre duidelijk is dat een administratieve sanctie een 
strafrechtelijk karakter heeft1548

Afdeling II. 

. 

{xe "Strafrechtelijke sancties"}Strafrechtelijke sancties 

5951,10 
Een wet van 10 februari 1981 (gewijzigd door KB nr. 41, 2 april 1982) heeft eenheid gebracht in het 
strafrecht m.b.t. de Wetboeken van de Inkomstenbelastingen, met de Inkomstenbelastingen Gelijkge-
stelde Belastingen, Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, Successierechten, Zegelrechten, met 
het Zegel Gelijkgestelde Taksen en btw. Deze wet wordt samengevat in de randnrs. 1800 e.v., waar-
naar wij verwijzen. 

5951,30 
art. 73-73octies WBTW 
De strafrechtelijke sancties inzake btw worden opgenomen in artikel 73 tot 73octies WBTW. De mo-
gelijke straffen zijn strafrechtelijke boeten, gevangenisstraf, beroepsverbod, ondernemingssluiting, 
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting en verplichte publiciteit van de straf-
rechtelijke veroordeling. 

art. 73 sexies WBTW 
Overeenkomstig artikel 73sexies WBTW zijn personen die als daders of als medeplichtigen van mis-
drijven bedoeld in artikel 73 en 73bis WBTW worden veroordeeld, hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de ontdoken belasting1550

Daar de {xe "Hoofdelijke aansprakelijkheid ontdoken belasting"}hoofdelijke gehoudenheid, overeen-
komstig bepaalde rechtsleer

. 

1551

                                                           
1547Brusse l 3 april 2008, Fisc.Koe r. 2008, 521. 

, betrekking heeft op de hele belastingschuld en de veroordeelde bijge-
volg ook kan worden aangesproken op de belasting waarvan de ontduiking aan anderen wordt toege-
schreven, is deze bepaling één van de hardste van het fiscaal strafrecht. Nochtans heeft deze hoofde-
lijke aansprakelijkheid, die van rechtswege wordt verbonden aan de veroordeling tot dader of mede-
plichtige, geen strafrechtelijk karakter. Het Grondwettelijk Hof heeft immers geoordeeld dat deze 
hoofdelijke gehoudenheid dient ter compensatie van de schade die voor de Schatkist is ontstaan door 
de fout waaraan de mededaders en medeplichtigen deelachtig zijn. Omwille van dit gegeven, kan de 
rechter geen rekening houden met verzachtende omstandigheden waardoor hij bijvoorbeeld geen uit-
stel kan verlenen aan de hoofdelijk aansprakelijke. De veroordeelde heeft wel het recht om een re-

 
1548HvJ  26 februari 2013, zaak C-617/10, Akerberg Fransson, RABG 2013, afl. 14, 987, noot. 
 
1549GwH 6 november 2008, nr. 157/2008, Fis c.Act. 2009, afl. 4, 11. 
 
1550Zie  ook GwH 16 juli 2009, BS 11 septem ber 2009, 61834. 
 
1551Cass . 11 oktober 1996, Fisc.Koer. 1996, 601. 
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gresvordering in te stellen op de andere aansprakelijke personen. De betwistingen die voortvloeien uit 
de vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting, de invordering van die belasting of het ver-
haalsrecht van de tot de hoofdelijke gehoudenheid veroordeelde mededader of medeplichtige tegen de 
andere veroordeelden, moeten evenwel het voorwerp uitmaken van een rechterlijke controle met volle 
rechtsmacht1552

5951,50 

. 

Hoofdstuk IV 

Afdeling I. 
Gevallen waarin {xe "Teruggaaf (btw)"}teruggaaf wordt toegestaan 

5952 
art. 75 WBTW 

Een teruggaaf van btw (en in voorkomend geval van de op verzoek van de administratie betaalde 
boeten en interesten) kan slechts worden verleend in de gevallen waarin het WBTW voorziet (art. 75 
WBTW). 

5953 
art. 76 § 1 en 2 WBTW 

Artikel 76, § 1 WBTW stelt het recht op teruggaaf van btw-tegoeden in, alsmede van het overschot in 
het voordeel van de belastingplichtige dat blijkt uit een bijzondere rekening1555

Artikel 76, § 2 WBTW biedt de mogelijkheid om bij wege van teruggaaf het recht op aftrek uit te 
oefenen, wat het geval is voor niet in België gevestigde belastingplichtigen zonder aansprakelijk ver-
tegenwoordiger (zie randnr. 5503) of directe registratie en voor toevallige belastingplichtigen. 

. 

De administratie kan, op basis van artikel 76, § 1, lid 3 WBTW, de teruggaven die aan de belastingplichtige dienen te worden 
verricht in aftrek brengen van latere fiscale schulden, voor zover zij beschikken over een uitvoerbare titel. De administratie 
beschikt niet over een uitvoerbare titel wanneer het dwangbevel op basis waarvan een inhouding werd verricht het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een verzet1556

                                                           
1552GwH 9 juli 2009, nr. 105/2009, FJF, No. 2009/273; GwH 16 juli 2009, nr. 117/2009, FJF, No. 2009/274; GwH 20 oktober 2009, nr. 159/2009, 

FJF, No. 2010/124; Antwerpen 20 oktober 2009, TFR 2010, afl. 378, 321. 

. Ter zake van de mogelijkheid tot inhouding van btw-tegoeden, zie randnr. 5861. 

 
1553H. DUBOIS, “Adminis tratie f luik: btw en andere  be las tingen” , in B. PEETERS (ed.), De  hervorming van de  fiscale  procedure , Antwerpen, 

Maklu, 1999, 171-203; Cass . 15 februari 2000, AFT 2000, afl.10, 434, noot D. JACQUES. 
 
1554Cass . 12 decem ber 2008, F.06.0111.N., FJF, No. 2009/156. 
 
1555Fiscoloog 1999, afl. 704, 6. 
 
1556Gent 1 septembe r 1996, FJF, No. 96/124. 
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5954 
art. 77 § 1 WBTW 

Artikel 77, § 1 WBTW kent in zeven gevallen een recht op teruggaaf toe van de btw die geheven werd 
van een levering van goederen, van een dienst of van een intracommunautaire verwerving van een 
goed: 
1. wanneer ze het bedrag te boven gaat dat wettelijk verschuldigd is; 
 Wanneer de opsteller van de factuur het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig heeft uitgeschakeld, 

verlangt het beginsel van de neutraliteit van de btw, dat de ten onrechte gefactureerde btw kan worden herzien zonder dat 
deze herziening kan worden afhankelijk gesteld van de goede trouw van de opsteller van de factuur. 

2. wanneer aan de medecontractant een prijsvermindering is toegestaan; 
 Artikel 11 A, lid 3, sub b, en C, lid 1 zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de maatstaf van heffing voor goederen 

de volledige catalogusprijs van de aan de klant verkochte goederen is, welke dienovereenkomstig met het bedrag van deze 
korting wordt verlaagd op het tijdstip waarop zij door de klant wordt opgenomen of op een andere wijze wordt gebruikt1560

 De teruggaaf mag door de lidstaat afhankelijk worden gesteld van het kunnen voorleggen van een ontvangstbevestiging, 
afgeleverd door de klant. Het niet kunnen voorleggen van zo’n ontvangstbevesting, mag de teruggaaf niet verhinderen in-
dien de leverancier de nodige inspanningen heeft geleverd om die bevestiging te verkrijgen (evenredigheidsbeginsel)

. 

1561

3. wanneer de leverancier zijn medecontractant crediteert wegens terugzending van verpakkingen die 
voor het vervoer van geleverde goederen hebben gediend; 

. 

4. wanneer de overeenkomst vóór de levering van het goed of de uitvoering van de dienst verbroken 
is; 

5. wanneer de overeenkomst minnelijk of door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke be-
slissing vernietigd of ontbonden is1562

6. wanneer het geleverde goed binnen zes maanden na de levering of de intracommunautaire verwer-
ving van een goed door de leverancier is teruggenomen zonder dat een van de partijen ten aanzien 
van de prijs een geldelijk voordeel heeft verkregen; 

; 

7. wanneer de schuldvordering van de prijs geheel of ten dele verloren is gegaan1563

De teruggaaf van de btw, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling, hangt niet af van het feit dat de prijs in natura dan 
wel in geld wordt betaald. Dit berust op de overweging dat het btw-stelsel transacties waarvoor de tegenprestatie in natura moet 
worden betaald, niet discrimineert ten opzichte van transacties waarvoor de tegenprestatie in geld bestaat: dergelijke discrimina-
tie zou de vrijheid van de ondernemers beknotten het contract te kiezen dat naar hun mening het meest tegemoetkomt aan hun 
economische belangen. De maatregel enkel teruggaaf van de btw te verlenen voor transacties waarvoor de tegenprestatie in geld 
moet worden betaald, is ingrijpender dan strikt noodzakelijk is ter voorkoming van het gevaar voor belastingfraude

. 

1564

                                                                                                                                                                     
 

. 

1557HvJ  19 september 2000, zaak C-454/98, Schmeink en Cofre th, FJF, No. 2001/67, Fisc.Koer. 2000, 459, AFT 2001, afl. 1, 41, noot L. 
VANDENBERGHE. 

 
1558Rb. Leuven 15 januari 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 10, 11. 
 
1559HvJ  19 juli 2012, zaak C-591/10, Littlewoods  Retail Ltd e .a., Pb.C. 29 s eptember 2012, afl. 295, 5. 
 
1560HvJ  29 mei 2001, zaak C-86/99, Freem ans  Pic., Fiscoloog, afl. 804, 6, Inte rn.Fisc.Act. 2001, afl. 6, 5. Zie  ook Vr. nr. 353 FOURNAUX 23 mei 

2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 48, 5670-5672. 
 
1561HvJ  26 januari 2012, zaak C-588/10, Kraft Foods  Polska SA, TFR 2012, afl. 417, 277. 
 
1562Voor financie rings vennootschappen: zie  Aanschr nr. 20, 1975. 
 
1563He t fe it dat de  ge ldsommen die  door de  be las tingplichtige  werden ontvange n nadien worden ges tolen, is  gee n oorzaak tot vermindering 

van de  aan de  Schatkis t verschuldigde  btw (Vr. nr. 107 VAN DE VELDE 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 046, 55-
57). 

 
1564HvJ  3 juli 1997, zaak C-330/95, Goldsmiths , Jur.HvJ  1997, I-3801. 
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De vraag op welk tijdstip het verlies van een schuldvordering als zeker en vaststaand kan worden 
beschouwd, hangt af van de feitelijke omstandigheden eigen aan iedere zaak. 
Wat verliezen op vorderingen ten gevolge van een {xe "Faillissement"}faillissement betreft, wordt 
sinds 30 april 2005 het verlies als zeker en vaststaand beschouwd op het tijdstip van de datum van het 
vonnis van faillietverklaring1565. De curator moet geen enkel attest ter zake uitreiken. Bij de verificatie 
door de administratie van de vordering tot teruggaaf dient de belastingplichtige zich enkel te beroepen 
op het bestaan van het vonnis van faillietverklaring1566

Vóór deze wetswijziging werd het verlies van een schuldvordering pas als zeker en vaststaand beschouwd op het tijdstip van de 
sluiting van het faillissement. Wanneer de schuldeiser evenwel in het bezit was van een attest van de vereffenaar (of van de 
curator) met vermelding van het bedrag van de schuldvorderingen waarvan met zekerheid kon worden aangenomen dat in de 
loop van de vereffening terugbetaling uitgesloten was, aanvaardde de administratie dat het verlies vanaf de aflevering van dat 
attest en tot beloop van dat bedrag, als vaststaand mocht worden beschouwd

. 

1567

Ter zake van faillissementen van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, die op dat ogenblik nog niet waren afgeslo-
ten, geldt dat de vordering tot teruggaaf is ontstaan op 30 april 2005

. 

1568

Op 1 april 2009 trad de {xe "Wet continuïteit ondernemingen"}wet op de continuïteit van de onder-
nemingen in werking

. 

1569. Als gevolg van de uitbreiding van de mogelijkheden om een onderneming in 
moeilijkheden te ondersteunen, werd het tijdstip waarop het recht op teruggaaf ontstaat aangepast in 
functie van de verschillende mogelijkheden. De vordering tot teruggaaf ontstaat1570

– in geval van {xe "Gerechtelijke reorganisatie"}gerechtelijke reorganisatie door een collectief ak-
koord, op de datum van de homologatie door de rechtbank, wat betreft de schuldvorderingen 
waarvan de vermindering werd opgetekend in het herstelplan; 

:  

– in geval van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord, op de datum van het vonnis 
dat het minnelijk akkoord vaststelt, wat betreft de schuldvorderingen waarvan de vermindering 
werd opgetekend in het akkoord; 

– op de datum van de uitspraak tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie door 
overdracht onder gerechtelijk gezag, wat betreft de schuldvorderingen die ten gevolge van de 
overdracht niet konden worden aangezuiverd. 

De wet op de continuïteit van de ondernemingen voorziet ook in een buitengerechtelijk minnelijk 
akkoord. In deze hypothese kan niet zonder meer worden gesteld dat de vordering geheel of gedeelte-
lijk verloren is gegaan.  

Het recht op teruggaaf ingevolge artikel 77, § 1, 7° WBTW kan worden verleend aan een andere per-
soon dan de oorspronkelijke dienstverstrekker of leverancier (art. 1 3° KB nr. 3). Kredietverzekeraars, 
die volledig gesubrogeerd worden in de rechten van hun verzekerden, kunnen het recht van teruggaaf 
uitoefenen1571

Indien de leverancier of dienstverrichter, die teruggaaf van btw heeft verkregen wegens het verlies van 
een schuldvordering, nadien toch nog het geheel of een gedeelte van de niet-invorderbaar gewaande 

. 

                                                           
1565Wet 7 april 2005, BS 20 april 2005. 
 
1566Vr. nr. 9792 TERWINGEN 14 januari 2009, Beknopt Vers lag, Kamercom miss ie  Financiën en Begroting, COM 414, 31-32. 
 
1567Vr. nr. 6 PEETERS 22 decem ber 1981, Vr. & Antw. Senaat, ww w.monKEY.be ; Vr. nr. 29 DESSEYN 26 oktober 1983, Vr. & Antw. Kamer, 

www.monKEY.be; Vr. nr. 36 RAES 9 januari 1996, Vr. & Antw. Senaat 1995-1996, nr. 1-11, 506-508, Bull.Be l., afl. 761, 1158, 
BTW Rev., afl. 120, 366; Vr. nr. 463 VAN DEN EYNDE 18 juni 1996, Vr. & Antw . Kamer 1995-1996, nr. 44, 6022, BTW Rev., afl. 123, 
770. 

 
1568Mond.Vr. nr. 6650 GOYVAERTS, Beknopt Vers lag, Kamercommiss ie  Financiën en Begroting, nr. 51, COM 581, 37. 
 
1569Wet 31 januari 2009, BS 9 fe bruari 2009. 
 
1570Art. 3 KB nr. 4, 29 december 1969, met be trekking tot de  te ruggaven inzake be las ting over de  toegevoegde  waarde . 
 
1571Zie  Bes liss . nr. ET 112.070, 15 mei 2007. 
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som int, dan moet de teruggegeven btw tot beloop van het alsnog ontvangen bedrag aan de Schatkist 
worden terugbetaald (art. 79 lid 3 WBTW). 
Om aan deze terugbetalingsverplichting te voldoen in geval van faillissement moeten de curatoren op het einde van elk kalen-
derjaar een verzamelaangifte indienen inzake de btw m.b.t. de overeenkomsten1572. Binnen de maand na het vonnis dat de 
sluiting van het faillissement beveelt, moeten de curatoren een kopie van de verbeterde vereenvoudigde rekening toezenden aan 
de btw-administratie en de AOIF, samen met een overzicht van de bedragen die effectief werden uitgekeerd aan de verschillen-
de schuldeisers1573

5955 
art. 2 

KB nr. 4 art. 77 § 1bis WBTW 

. 

Tenzij de geadresseerde van de btw bij invoer een belastingplichtige is die btw-aangiften indient en de 
btw volledig in aftrek brengt (art. 2 KB nr. 4), wordt teruggaaf verleend in de nagenoemde gevallen 
die in artikel 77, § 1bis WBTW zijn opgesomd: 

1. {xe "Invoer (btw-teruggaaf)"}in de gevallen, als bedoeld in randnr. 5954, punt 1 en 2; 
–  Aangezien het WBTW in zijn artikel 77, § 1bis expliciet de teruggaaf regelt in de gevallen waarin de bij de invoer be-

taalde btw de wettelijk verschuldigde btw overtreft, kan voor die gevallen geen beroep meer worden gedaan op de be-
palingen van het BW betreffende het recht op terugbetaling van een onverschuldigde betaling1574

2. in het geval als bedoeld in randnr. 5954, punt 3, op voorwaarde dat de verpakking naar een plaats 
buiten de EU is teruggezonden; 

. 

3. in de gevallen als bedoeld in randnr. 5954, punt 5, op voorwaarde dat de goederen binnen zes 
maanden na de vernietiging of de ontbinding van de overeenkomst opnieuw uitgevoerd worden; 

4. wanneer het goed binnen zes maanden na de aangifte ten verbruik wederuitgevoerd is naar de 
leverancier of de door hem aangewezen bestemming buiten de EU, zonder dat een van de partijen 
ten aanzien van de prijs een geldelijk voordeel heeft verkregen; 

5. wanneer het goed, alvorens het toezicht van de douane te hebben verlaten, als gevolg van over-
macht of van ongeval is vernietigd, en volgens de douanereglementering teruggaaf van invoerrecht 
kan worden verleend of zou kunnen worden verleend indien het goed aan invoerrechten onderwor-
pen zou zijn geweest; 

6. wanneer het goed, na ten verbruik te zijn aangegeven, wordt aangegeven voor een andere bestem-
ming die de btw niet verschuldigd maakt en volgens de douanereglementering teruggaaf van in-
voerrecht kan worden verleend of zou kunnen worden verleend indien het goed aan invoerrechten 
onderworpen zou zijn geweest; 

7. wanneer het goed, als gevolg van maatregelen van het bevoegde gezag, niet mag worden gebruikt 
voor het doel waartoe het is ingevoerd en het goed is wederuitgevoerd naar een plaats buiten de 
EU of onder ambtelijk toezicht is vernietigd. 

5956 
Krachtens artikel 77, § 2 WBTW wordt de btw, betaald bij aankoop of invoer van een {xe "Personen-
auto (btw)"}personenauto, teruggegeven mits de auto gekocht of ingevoerd is om als persoonlijk ver-
voermiddel te worden gebruikt gedurende ten minste drie jaar door een invalide of een fysiek gehan-

                                                           
1572Art. 34 § 2 Faill.W. 
 
1573Art. 80 Faill.W. 
 
1574Rb. Brusse l 30 juni 2000, TFR 2000, afl. 192, 1081, noot B. DEREZ. 
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dicapte die slechts één auto tegelijk gebruikt en voldoet aan alle voorwaarden om het verlaagd tarief 
van 6 % te genieten. 

5957 
Krachtens artikel 77bis WBTW wordt, wanneer in het in artikel 25quinquies, § 4 WBTW bepaalde 
geval (zie randnr. 5444) de door een niet-belastingplichtige rechtspersoon verworven goederen uit een 
derde land worden verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat dan België, de btw betaald in geval 
van invoer van de goederen in België, teruggegeven aan de invoerder, in de mate dat deze aantoont 
dat de intracommunautaire verwerving die hij verricht aan de btw werd onderworpen in de lidstaat van 
aankomst van de goederen. 

Afdeling II. 
Rechthebbenden op teruggaaf 

5958 
art. 1 KB nr. 4 
Omdat, naar regel, de leverancier of de dienstverrichter de btw afdraagt aan de staat is hij (niet zijn 
afnemer die aan hem te veel heeft betaald1575

1. door degene die de btw-heffing heeft opgenomen in zijn btw-aangifte en het uit die aangifte blij-
kende saldo heeft voldaan, wat de binnenlandse handelingen alsmede de invoer met verlegging 
van de heffing betreft; 

) de rechthebbende op teruggaaf van de btw die te veel 
werd afgedragen. Daaruit volgt dat (behoudens afwijking toegestaan door de administratie) de terug-
gaaf moet worden gevorderd: 

2. door degene die in het bezit is van een invoerdocument dat hem aanwijst als geadresseerde en dat 
de betaling van de btw vaststelt, wat de invoer met betaling van de btw betreft; 

3. door degene die betaald heeft of voor wiens rekening betaald werd, wat een betaling betreft die op 
verzoek van de administratie werd gedaan (niet via de btw-aangifte). 

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan teruggaaf enkel worden verleend aan de per-
soon die de btw heeft voldaan indien het een binnenlandse verrichting betreft1576

5959 
art. 10 KB nr. 4 

. 

De in randnr. 5956 bedoelde teruggaaf wordt aan de koper, verwerver of invoerder van de auto ver-
leend (art. 10 KB nr. 4). 

Afdeling III. 
Ontstaan van de vordering tot teruggaaf 

5960 
De vordering tot teruggaaf ontstaat in principe op het tijdstip waarop de oorzaak van teruggaaf (zie 
randnr. 5954) zich voordoet. Zo ontstaat bijvoorbeeld, voor btw die wettelijk niet verschuldigd was, 
de vordering tot teruggaaf op het ogenblik dat de onverschuldigdheid komt vast te staan1577

                                                           
1575BTW Rev. 1987, afl. 77, 224, met opm.; Vred. Deurne  7 fe bruari 1986, FJF, No. 88/20. 

. 

 
1576Rb. Brusse l 30 juni 2000, Fis coloog 2002, afl. 848, 11. 
 
1577Cass . 24 januari 2000. Voor een toepass ing: Rb. Brusse l 18 m ei 2010, Fisc.Koer. 2010, 523 (onverschuldigdhe id van de  be taalde  btw s tond 

vas t op he t ogenblik dat he t arres t inzake directe  be las tinge n definitie f w erd). 
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5961 
art. 3 KB nr. 4 

art. 77 § 1 7° WBTW 

De vordering tot teruggaaf bedoeld in artikel 77, § 1, 7° WBTW ontstaat:  
– in geval van {xe "Faillissement"}faillissement, op de datum van het vonnis van faillietverklaring; 
– in het geval van een {xe "Gerechtelijke reorganisatie"}gerechtelijke reorganisatie door een collec-

tief akkoord, op datum van de homologatie door de rechtbank;  
– in het geval van een gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord, op de datum van het 

vonnis dat het minnelijk akkoord vaststelt en ten slotte op de datum van de uitspraak tot sluiting 
van de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (zie 
randnr. 5954). 

De huidige regels inzake de gerechtelijke reorganisatie zijn van toepassing sinds 1 april 2009. Tot 
deze datum ontstond de vordering tot teruggaaf in het geval van een gerechtelijk akkoord op de datum 
van de definitieve opschorting voor de schuldverminderingen die in het herstelplan zijn opgenomen. 

Afdeling IV. 
Wijze van uitoefening van de {xe "Vordering tot teruggaaf (btw)"}vordering tot 
teruggaaf 

5962 
art. 5 § 1 en § 2 KB nr. 4 

Ten aanzien van een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon die, naar gelang 
van het geval, gehouden is tot indiening van btw-aangiften of bijzondere aangiften als bedoeld in 
artikel 53ter, 1° WBTW vindt de teruggaaf plaats door toerekening op het bedrag van de btw die voor 
het aangiftetijdvak verschuldigd is (art. 5 § 1 KB nr. 4). De toerekening mag gebeuren in een van de 
aangiften ingediend vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak 
van de teruggaaf zich heeft voorgedaan (art. 5 § 2 KB nr. 4; zie randnr. 5960 en 5963). Een termijn 
van drie jaar waarbinnen de vordering tot teruggaaf moet worden ingediend, werd door het Hof van 
Justitie aanvaard1578

art. 7 KB nr. 4 

. 

De bij wijze van toerekening terug te geven btw wordt ten aanzien van belastingplichtigen die gewone 
btw-aangiften indienen, gevoegd bij de aftrekbare btw (art. 7 KB nr. 4) door inschrijving in {xe 
"Rooster 62"}rooster 62 van de periodieke btw-aangifte. 

art. 6 en 14 lid 2 KB nr. 4 
Een teruggaaf van btw (eventueel boeten en interesten) betaald op verzoek van de administratie mag 
niet door toerekening worden uitgeoefend (art. 6 en 14 lid 2 KB nr. 4). 

art. 9 § 1 en § 2 KB nr. 4 

                                                           
1578HvJ  21 januari 2010, zaak C-472/08, Als tom Power Hydro, FJF, No. 2010/247. 
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Afdeling V. 
Termijn voor de uitoefening van het recht op teruggaaf 

5963 
art. 82 WBTW 
De vordering tot teruggaaf van de belasting, de interesten en de geldboeten verjaart na het verstrijken 
van het derde kalenderjaar volgend op dat kalenderjaar waarin de oorzaak van teruggaaf zich heeft 
voorgedaan (art. 82bis WBTW). 

5964 
art. 90 WBTW art. 14 lid 2 KB nr. 4 
Wanneer een belastingplichtige zijn vordering tot teruggaaf in de vereiste vorm heeft uitgeoefend 
binnen de teruggaaftermijn, kan de administratie ze weigeren bij ter post aangetekende brief. De be-
lastingplichtige kan een vordering in rechte instellen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar 
volgend op, ofwel het jaar van de kennisgeving bij ter post aangetekende brief van de verwerping van 
de teruggaaf, ofwel het jaar waarin de belasting werd betaald (art. 14 lid 2 KB nr. 4)1579. De btw-
plichtige moet daartoe de bevoegde hoofdcontroleur dagvaarden1580

5965 

. 

De teruggaven waarvan de gronden tot opeisbaarheid ontstaan zijn vanaf 1 januari 1999, zijn onder-
worpen aan de nieuwe fiscale procedure1581

Afdeling VI. 

. Vertaald naar de praktijk toe impliceert dit dat deze vor-
deringen gebracht worden voor de fiscale rechtbanken en ingeleid kunnen worden bij verzoekschrift 
(inleiding bij dagvaarding blijft evenwel mogelijk). Door de opheffing van artikel 90 WBTW is het 
niet duidelijk of de hoofdcontroleur nog als tegenpartij aangemerkt moet worden. In de huidige stand 
van de wetgeving is het bijgevolg aangewezen om de Belgische staat niet alleen in de hoedanigheid 
van de hoofdcontroleur doch ook in de hoedanigheid van de minister van Financiën te dagvaarden dan 
wel als tegenpartij in het verzoekschrift op te geven. 

Formaliteiten voor de uitoefening van de vordering tot teruggaaf 

5966  
art. 13  

KB nr. 4 
Een teruggaaf is niet geldig verkregen wanneer de formaliteiten van KB nr. 4 niet zijn nageleefd; in 
bepaalde gevallen kunnen de rechthebbenden echter ontheven worden van dat verval (art. 13 KB 
nr. 4). 

art. 4 § 1  
KB nr. 4 

                                                           
1579Zie  Antwerpen 18 februari 1986, BTW Re v. 1989, afl. 86, 212, zonder voorafgaande  weigering is  een dagvaarding onmogelijk: Antwerpen 

29 april 1985, FJ F, No. 86/92. 
 
1580Door de  wijziging van art. 14 KB nr. 4 door KB 16 juni 2003, BS 27 juni 2003 kan de ze  dagvaarding nu ook gebeuren via e en tegensprekelijk 

verzoekschrift. 
 
1581Art. 60 e .v. wet 15 maart 1999, BS 27 maart 1999. 
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Op grond van artikel 4, § 1 KB nr. 4 moet de belastingplichtige of de niet-belastingplichtige rechtsper-
soon die, naar gelang van het geval, gehouden is tot indiening van gewone btw-aangiften of bijzonde-
re aangiften bedoeld in artikel 53ter, 1°: 
a. een verbeterend stuk opstellen dat het bedrag opgeeft dat moet worden teruggegeven; 
b. dit stuk, in bepaalde gevallen, inschrijven in een speciaal register; 

art. 79 WBTW 
c. aan zijn medecontractant een dubbel van dat stuk sturen voorzien van de vermelding: 
 “btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht” 

(art. 79 WBTW). 

5967 
In geval van teruggaaf van btw betaald ter zake van intracommunautaire verwervingen of ter zake van 
een dienst of een levering waarvoor de btw verschuldigd is door de medecontractant, moet er terugge-
stort worden aan de staat, in de mate waarin de btw oorspronkelijk in aftrek werd gebracht. 

Hoofdstuk V 

Bibliografie – DE WIT, G., “De verjaringstermijnen inzake btw”, TFR 2004, 895-900. 
– SEPULCHRE, V., “La prescription des impôts et taxes en cas d’instance en justice. Les dernières modifica-

tions en matière d’impôts sur les revenus et comparaison avec la TVA”, RGCF 2004, afl. 2, 17-32. 

5968 
De vordering tot voldoening van de btw, van de interesten en van de administratieve geldboeten ver-
jaart na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid 
van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan1582

                                                           
1582Ter zake van he t vertrekpunt van de  verjarings te rmijn, zie  HvJ 19 november 1998, zaak C-85/97, Socié té  Financiè re  d’inves tissements , 

SPRL, Fisc.Act. 1998, afl. 43, 1; Rb. Brus s e l 6 april 2000, Fiscoloog 2000, afl. 773, 12. 

. 
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De verjaringstermijn kan evenwel oplopen tot zeven jaar1583, i.e. in geval van buitenlandse inlichtin-
gen, rechtsvorderingen1584, bewijskrachtige gegevens waarvan de administratie kennis heeft gekre-
gen1585 die aantonen dat belastbare handelingen in België niet werden aangegeven, ten onrechte belas-
tingaftrekken werden toegepast of handelingen ten onrechte werden vrijgesteld1586. Ook geldt de ver-
lengde verjaringstermijn van zeven jaar in geval van fraude1587. De verjaringstermijn van zeven jaar 
moet restrictief worden geïnterpreteerd1588

Volgens het Hof van Cassatie mag de administratie geen beroep doen op de verlenging van de verjaringstermijn op basis van 
bewijskrachtige gegevens waarvan zij nog geen kennis had tijdens de gewone verjaringstermijn van drie jaar. De procedure 
inzake bewijskrachtige gegevens sluit evenwel niet uit dat deze gegevens aanvullende onderzoeksdaden vereisen

. 

1589

art. 81bis § 2 WBTW 

. 

Indien de in artikel 59, § 2 WBTW bedoelde procedure uitwijst dat de btw over een ontoereikende 
maatstaf werd voldaan, verjaart de vordering tot voldoening van de aanvullende belasting, van de 
interesten, van de administratieve geldboeten en van de procedurekosten, door verloop van twee jaar 
te rekenen van de laatste daad van die procedure (art. 81bis § 2 WBTW). 

De vordering tot teruggaaf van de btw, van de interesten en van de administratieve geldboeten verjaart 
na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van teruggaaf zich 
heeft voorgedaan. 

In het geval waarin het voor de belastingplichtige niet mogelijk is om een vordering tot teruggaaf uit 
te oefenen omdat het overschot de ter zake geldende minimumbedragen niet behaalt, kan er geen 
sprake zijn van enige verjaring van de vordering tot teruggaaf wat ook de termijn is gedurende dewel-
ke het belastingkrediet ingeschreven blijft op de rekening-courant1590

De datum van de inhouding van een btw-overschot geldt niet als het vertrekpunt van de verjaringstermijn voor de vordering tot 
teruggaaf 1591. 

. 

art. 82bis WBTW 

                                                           
1583De  programmawet van 22 december 2008 heeft de  vijfjarige  te rmijn in geval van fraude  opgeheven. Zie  over de  nieuwe te rmijnen: Circ. 

nr. AFZ/2009 – Ci.RH.81/597.982 (AOIF 35/2009), 1 juli 2009. 
 
1584De  rechtsvordering moet e ffectie f aantonen dat e r be las tbare  hande linge n nie t werden aangegeven, handelingen ten onrechte  werden 

vrijges te ld dan wel ten onrechte  btw in aftrek werd gebracht (cf. Rb. Brugge  21 december 2008, FJ F, No. 2010/56). 
 
1585De  fiscale  diens t mag nie t ze lf op zoek gaan naar de  be wijskrachtige  gege vens  omdat zij e r in dit geval gee n kennis  van heeft gekregen (Rb. 

Brusse l 15 januari 2009, Fisc.Koer. 2009, 423). Zie  ook: Rb. Antw erpen 3 april 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1157, 1 (‘bewijskrachtige  
gegevens’ impliceert dat e r geen aanvulle nd onderzoek nodig is ). Uit de  wettekst kan nie t worden afge le id dat bewijskrachtige  ge-
gevens  afkomstig moeten zijn van een andere  adminis tratie  of derde  (Cass . 27 november 2009, RGCF 2010, afl. 3, 213). Daarmee  
verbrak he t Hof e en arres t van he t hof van beroep te  Luik (Luik 25 april 2008, RGCF 2009, afl. 1, 57). 

 
1586Cass . 18 januari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1352, 11. Het ten onrechte  toepassen van een vrijs te lling werd pas  met ingang van 29 december 

2008 in de  wet opgenomen. Andere  overtredingen konde n voordien nie t onder de  verlengde  verjarings te rmijn vallen. De  enkele  
vas ts te lling dat de  aangifte  van be las tbare  hande linge n nie t tot e en corre cte  heffing van de  btw heeft ge le id of dat be las tbare  hande-
lingen ten onrechte  werden vrijges te ld, houdt nie t in dat be las tbare  handelingen nie t werden aangegeven in België . 

 
1587H. DUBOIS, “Adminis tratie f luik: btw en andere  be las tingen” , in B. PEETERS (ed.), De  hervorming van de  fiscale  procedure , Antwerpen, 

Maklu, 1999, 171-203; V. DAUGINET, De  nieuwe fiscale  procedure . Comm entaar bij de  wetten van 15 en 23 maart 1999, Kalmthout, 
Biblo, 1999, 63-73; G. DE WIT, “De verjarings te rmijnen inzake btw” , TFR 2004, 895-901; Aanschr. nr. 2000/2, 26 mei 2000, inzake 
he t aanvangs tijds tip van de  verjaring van de  vorderingen tot voldoening van de  be las ting. 

 
1588Rb. Luik 27 februari 2007, FJ F, No. 2007/205. 
 
1589Cass . 27 april 2012, FJF, No. 2012/266, TFR 2013, afl. 433, 21 noot W. PANIS en M. HENDRIKX, “Hof van Cassatie  herschrijft verjarings-

te rmijnen inzake vordering tot voldoening van btw” .; Antwerpen 13 maart 2012, TFR 2012, afl. 425, 685. 
 
1590Vr. nr. 1409 VAN DER MAELEN 11 septe mber 2006, Vr. & Antw. Kame r 2005-2006, nr. 138, 27090-27092. 
 
1591Cass . 23 novembe r 2012, TFR 2012, afl. 439, 306 noot M. DELANOTE, “Een inhouding bij be twis ting van btw -schulden kwalificeert nie t als  

een be taling” . 
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Wanneer een belastingplichtige, overeenkomstig artikel 5 KB nr. 4, zijn recht op teruggaaf in de ver-
eiste vorm en binnen de voorgeschreven termijn in een aangifte heeft uitgeoefend, loopt de verjaring, 
gevestigd bij artikel 82 WBTW, slechts vanaf het tijdstip waarop de administratie bij ter post aangete-
kende brief aan de belastingplichtige de beslissing ter kennis brengt die de aanvraag tot teruggaaf 
verwerpt (art. 14 KB nr. 4)1592

Dit geldt overigens eveneens ten aanzien van het recht op teruggaaf dat op een geldige wijze, over-
eenkomstig artikel 9 van bovengenoemd KB door middel van een gewone aanvraag tot teruggaaf 
wordt uitgeoefend. 

. 

Zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de btw, de interesten en de 
administratieve geldboeten, wordt de verjaring gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald 
bij artikel 2244 e.v. BW. De {xe "Stuiting verjaring"}stuiting van de verjaring geldt ook ten aanzien 
van de zaakvoerder die als dader van een in artikel 73 en 73bis WBTW vermeld misdrijf, hoofdelijk 
gehouden is tot betaling van de ontdoken belasting1593

De aangifte door een schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement, en de daaropvolgende opneming in het passief, 
stuit de verjaring zowel t.a.v. de gefailleerde zelf als t.a.v. de boedel. Uit het onderlinge verband tussen artikel 2251 BW en 
artikel 452 Faill.W. volgt bovendien dat de verjaring niet loopt tegen de schuldeiser die aangifte heeft gedaan van zijn schuld-
vordering, en dit zolang het faillissement niet is afgesloten

. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze 
kan worden gestuit, wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van de vorige verja-
ring, indien geen rechtsgeding hangende is. 

1594

Volgens het Gentse hof van beroep is de opname van een btw-schuld in de boekhouding van de belastingplichtige een stuitings-
daad, met name de vrijwijllige erkenning van de schuld

. 

1595. Het hof van beroep te Antwerpen heeft eveneens beslist dat een 
weergave van de btw-schuld in de boekhouding, onder de rubriek ‘te betalen btw’ kan worden beschouwd als een geldige 
verjaringsstuitende schulderkenning, overeenkomstig artikel 2248 BW1596

Betaling door de belastingplichtige wordt beschouwd als een erkenning onder voorbehoud van betwis-
ting zodat de verjaring is gestuit

. 

1597

Elk rechtsgeding met betrekking tot de toepassing of de invordering dat wordt ingeleid door de Staat, 
de btw-plichtige of ieder ander persoon die gehouden is tot het betalen van de schuld, schorst de verja-
ringstermijn. Deze schorsing vangt aan met de akte van rechtsingang en eindigt wanneer de rechterlij-
ke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Voor de schulden die zijn ontstaan na de inwerkingtre-
ding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, is deze schorsing 
uitdrukkelijk geregeld in artikel 83 WBTW. Of het verzet tegen het dwangbevel met betrekking tot 
schulden die waren ontstaan vóór 1 januari 1999 eveneens een schorsende werking had, was onduide-
lijk. Het Hof van Cassatie heeft dit positief beantwoord, m.a.w. ook voor deze oude schulden, had het 
verzet tot gevolg dat de verjaringstermijn werd geschorst

. 

1598. Er is schorsing van de verjarings-termijn 
ten aanzien van de vennoot/zaakvoerder die op grond van artikel 73sexies WBTW hoofdelijk gehou-
den is tot betaling van de btw wanneer de vennootschap verzet aantekent tegen het dwangbevel1599

                                                           
1592Zie  voor een toe pass ing: Rb. Antwerpen 14 december 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1133, 14. 

. 

 
1593Rb. Antwerpen 4 april 2008, TFR 2008, afl. 352, 1078, noot T. SCHEPENS. Beves tigd in hoger beroep: Antwerpen 2 februari 2010, TFR 

2010, afl. 381, 439. 
 
1594Cass . 23 novem ber 1997, BTW Rev. 1998, afl. 136, 597. 
 
1595Gent 22 juni 2010, FJF, No. 2011/266. 
 
1596Antwerpen 6 maart 2012, TFR 2012, afl. 429, 877. 
 
1597Rb. Brugge  8 januari 2002, w ww.monKEY.be , Rechtspraak, nr. BR1 02/2. 
 
1598Cass . 16 oktober 2008, FJF, No. 2009/53, RGF 2009, afl. 2, 133, TFR 2009, afl. 358, 282, noot B. VANERMEN. 
 
1599Cass . 15 decem ber 2011, F.10.0083.N, Belgische  Staat t. Frans  Obbers . 
 



 310 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluw er 

Afstand van de verlopen tijd van de verjaring is ten aanzien van zijn gevolgen gelijkgesteld met de in 
het eerste paragraaf van artikel 81 bedoelde stuiting (art. 83 WBTW1600). Hetzelfde geldt voor de 
kennisgeving van een dwangbevel bij een ter post aangetekende brief door de bevoegde ontvanger1601

Het hof van beroep te Antwerpen heeft in een enigszins verrassend arrest geoordeeld dat de verja-
ringstermijnen, bedoeld in artikel 81 WBTW e.v., enkel van toepassing zijn in de verhouding tussen 
de administratie en de belastingplichtige. De verhouding tussen de belastingplichtige en zijn klant 
wordt volledig beheerst door het gemeen recht. De belastingplichtige die wordt geconfronteerd met 
een navordering door de administratie zou derhalve de btw enkel van zijn klant kunnen recupereren in 
de mate dat de vordering van de belastingplichtige op zijn klant nog niet is verjaard op grond van het 
gemeen recht, i.c. artikel 2271 BW

. 

1602

Hoofdstuk VI 

. 

Bibliografie – SOETAERT, F., “Verweermiddelen tegen vrijwaringsmaatregelen en middelen van gedwongen tenuitvoer-
legging inzake btw”, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 1993-1994, Antwerpen, Kluwer Rechtswe-
tenschappen, 287-323. 

 – AESSELOOS, K., “Het ‘derdenbeslag’ in de btw”, Jura Falc. 1995-1996, 321-343. 
– VANDENBERGHE, L., “Bedenkingen bij het ‘derdenbeslag’ in de btw”, Jura Falc. 1995-1996, 523-528. 
– VANDENBERGHE, L., “Het consignatieverzoek in btw-geschillen: geen onoverkomelijke hindernis”, AFT 

1997, 417-425. 

Afdeling I. 
{xe "Vervolging"}Vervolgingen en gedingen 

5969,10 
art. 84 WBTW 
Moeilijkheden inzake de heffing van de btw die vóór het inleiden van een rechtsgeding ontstaan, wor-
den opgelost door de minister van Financiën. Hij beslist ook over verzoeken om kwijtschelding van 
administratieve geldboeten en treft met de belastingschuldigen dadingen, voor zover deze niet leiden 
tot vrijstelling of vermindering van belasting (art. 84 WBTW). Een beslissing tot weigering om een 
boete kwijt te schelden, moet gemotiveerd zijn, zodat de argumenten van de belastingplichtige ernstig 
moeten worden onderzocht1603

De belastingplichtige is niet gebonden door een akkoordverklaring volgens dewelke de belastingplich-
tige meer belasting zou moeten betalen dan wettelijk verschuldigd

. 

1604

Ondanks de expliciete schrapping van de bevoegdheid van de minister van Financiën om te beslissen 
over verzoeken om kwijtschelding van administratieve boeten, blijft de minister (bij delegatie de ge-
westelijke directeur), ook onder de nieuwe fiscale procedure bevoegd om kwijtschelding te verlenen. 

. 

                                                           
1600Vr. nr. 1479 FOURNAUX 8 se ptember 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 151, 20627, BTW Re v., afl. 141, 308. 
 
1601Zie  Gent 10 februari 2004, FJ F, No. 2005/25; Rb. Brusse l 10 juni 2004, FJF, No. 2005/2. 
 
1602Antwerpen 18 m aart 2008, Btw-brie f 2008, afl. 16, 2. 
 
1603RvS 3 maart 2008, FJF, No. 2008/298. 
 
1604Brusse l 30 oktober 1997, AJ T 1998-99, 175; Gent 1 septem ber 1998, FJF, No. 98/268. 
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De gewestelijke directeur ontleent deze bevoegdheid immers aan het regentsbesluit van 18 maart 
18311605

Volgens het hof van beroep te Gent is de burgerlijke rechtbank bevoegd om uitstel van betaling van 
een btw-schuld te verlenen

. 

1606. Deze uitspraak werd evenwel door het Hof van Cassatie verbroken1607

In ieder geval moet de beslissing, die het verzoek tot het toestaan van een {xe "Afbetalingsplan 
(btw)"}afbetalingsplan van een btw-schuld afwijst, formeel worden gemotiveerd op grond van de wet 
van 29 juli 1991

. 

 van artikel 53 WBTW, maar 
gaat het eerder om een toegeving van de ontvanger, die exclusief aan hem toekomt en aan de belas-
tingplichtige geen enkel recht verleent.  

1608

5969,20 
art. 84bis WBTW 

. 

In bijzondere gevallen mag de bevoegde gewestelijke directeur vrijstelling verlenen voor alle in arti-
kel 91, § 1 en 2 WBTW, bedoelde interesten of voor een deel ervan1609. Deze mogelijkheid bestaat 
ook voor rechtspersonen1610

De term ‘bijzondere gevallen’ wordt in de btw-reglementering niet als dusdanig omschreven. In de 
praktijk blijkt evenwel dat deze ‘bijzondere gevallen’ in se hoofdzakelijk te maken hebben met de 
penibele financiële situatie van de verzoeker

. 

1611. Eventuele bestaande onderrichtingen bij de fiscus ter 
zake deze ‘bijzondere gevallen’ kunnen enkel als aanbeveling gelden. De gewestelijke directeur moet 
de hem toegewezen discretionaire bevoegdheid daadwerkelijk uitoefenen. Een loutere verwijzing in 
de beslissing naar de bestaande onderrichtingen en de blinde toepassing ervan, schendt artikel 84bis 
WBTW en vormt een onvoldoende motivering1612

De beslissing van de directeur is een vorm van genaderecht waartegen geen bezwaar noch beroep bij 
de rechtbank mogelijk was

. 

1613. Dit impliceerde eveneens dat een negatieve beslissing niet moest ge-
motiveerd zijn1614. Sinds de hervorming van de fiscale procedure zijn de rechtbanken echter bevoegd 
ter beslechting van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet (art. 569 32° Ger.W.). 
Gezien de administratie bij het (geheel of gedeeltelijk) vrijstellen van nalatigheidsinteresten een dis-
cretionaire en exclusieve bevoegdheid uitoefent, kan de rechter niet de beoordelingsmacht uitoefenen 
die de wet aan de administratie heeft toegekend. De rechter kan wel een wettigheidstoezicht uitoefe-
nen1615

                                                           
1605C. TAGHON, “Kwijtsche lding van btw-boe ten” , Notariaat Fiscaal 2000, afl. 3, 3. 

. Zo kan de rechter onderzoeken of de administratieve beslissing is gegrond op wettelijke, ge-
rechtvaardigde en toelaatbare motieven. De administratie moet bijgevolg de wet van 29 juli 1991 

 
1606Gent 15 maart 2005, Fisc.Koe r. 2005, 372-374, noot P. SOETE. 
 
1607Cass . 24 april 2008, F.06.0042.N., Fisc.Koer. 2008, 672. 
 
1608Rb. Namen 10 oktober 2007, FJF, No. 2008/236.  
 
1609

 
1610Luik 3 februari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1205, 14 (weergave C. BUYSSE). 
 
1611www.monKEY.be , Module  Btw Vandewinckele , “Gevallen waarin de  vrijs te lling mag worden toeges taan” . 
 
1612RvS 3 maart 2008, FJF, No. 2008/298. 
 
1613Cass . 27 februari 1987, Fisc.Koer. 1987, 1396. 
 
1614Rb. Luik 3 septe mber 2002, FJF, No. 2004/24. 
 
1615Rb. Brusse l 4 se ptember 2008, RGF 2009, afl. 2, 149, noot M. MARLIÉRE en C. SCHOTTE. 
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betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen naleven en uitdrukkelijk en nauw-
keurig de precieze gegevens vermelden die de beslissing verantwoorden1616

5969,30 
art. 84ter WBTW 

. 

Indien de btw-administratie zich wenst te beroepen op de bijzondere {xe "Verjaring (btw)"}verjarings-
termijn van zeven jaar wegens fraude, moet zij – naar analogie van de directe belastingen – op straffe 
van nietigheid van de rechtzetting, voorafgaandelijk aan de betrokkene schriftelijk en nauwkeurig 
kennis geven van de vermoedens van belastingontduiking die tegen hem bestaan in de betreffende 
periode. Deze kennisgeving moet daadwerkelijk gemotiveerd zijn1617

In de rechtspraak en de rechtsleer bestaat er echter discussie over welk tijdstip in acht moet worden 
genomen opdat de kennisgeving ‘voorafgaandelijk’ zou zijn.  

. 

De administratie heeft in haar circulaire van 1 juli 2009 aangegeven dat deze voorafgaande kennisge-
ving enkel een noodzakelijke voorwaarde is om in de bijkomende termijn van vier jaar nog een recht-
zetting te kunnen doen. De voorafgaande kennisgeving zou op geen enkele manier als voorwaarde 
voor het uitoefenen van een controle kunnen gelden1618. Dit standpunt werd door enkele rechterlijke 
uitspraken bevestigd1619

Daarmee gaat de administratie in tegen de stelling dat de belastingplichtige vooraf moet worden inge-
licht inzake de vermoedens van fraude als zij een onderzoek tijdens de bijkomende termijn wil uitvoe-
ren

. 

1620. Deze stelling wordt in de meeste rechtspraak gevolgd1621. De minister van Financiën heeft 
verduidelijkt zich niet neer te leggen bij deze rechtspraak1622

Het is echter niet noodzakelijk dat de kennisgeving plaatsvindt vóór het verstrijken van de gewone 
driejaarstermijn

. 

1623

5969,40 
art. 84quater en 85ter WBTW 

. 

Voor blijvende meningsverschillen tussen de belastingplichtige en de administratie over de taxatie kan 
een beroep worden gedaan op de fiscale bemiddelingsdienst, zolang er geen gerechtelijke procedure 
werd gestart, er geen controleschatting werd gevorderd en er geen uitspraak werd gedaan over het 
meningsverschil1624

art. 84quin-quies-84undecies WBTW 

. Een fiscale bemiddeling kan ook voor een betwisting met de ontvanger aangaan-
de de invordering (art. 85ter WBTW). 

                                                           
1616Antwerpen 29 november 2005, FJF, No. 2006/204. 
 
1617Gent 2 juni 2009, Fisc.Koer. 2009, 636. 
 
1618Circ. nr. AFZ/2009-0276-2 – Ci.RH.81/597.982 (AOIF 35/3009), 1 juli 2009.  
 
1619Brusse l 30 se ptember 2010, FJF, No. 2011/235 en Gent 3 mei 2011, TFR 2011, afl. 407, 714, Fiscoloog 2011, afl. 1268, 13; Gent 27 maart 

2012, Fiscoloog 2012, afl. 1316, 13. 
 
1620Rb. Leuven 13 juni 2008, TFR 2008, afl. 351;  Brusse l 9 juni 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1256, 8. 
 
1621Brusse l 19 mei 2011, TFR 2011, afl. 407, 720; Brusse l 9 juni 2011, FJF, No. 2011/ 291; Fiscoloog 2011, afl. 1256, 8; Rb. Le uven 14 maart 

2008, FJF, No. 2009/208; Rb. Brugge  21 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1257, 13.  
 
1622Vr. nr. 466 ARENS 13 juli 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 37, 85-87, Acc. & Fisc. 2011, afl. 34. 
 
1623Rb. Brugge  7 fe bruari 2006, Fisc.Koer. 2006, 477-479. 
 
1624Wet 25 april 2007 houdende  diverse  maatrege len, BS 8 m ei 2007. 
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Op verzoek van elke belastingplichtige, natuurlijke persoon, die niet meer de hoedanigheid van btw-
plichtige heeft, of van zijn echtgenoot op wiens goederen de btw wordt ingevorderd, kan de geweste-
lijke directeur een voorwaardelijk onbeperkt uitstel van invordering toekennen voor verschuldigde 
belasting, interesten en boeten (zie Circ. INV – nr. 2/2007 (IR/I-1/85.388) 5 september 2007)1625

5970 
art. 85 WBTW 

. De 
gewestelijke directeur verbindt zijn beslissing aan de voorwaarde dat de verzoeker onmiddellijk of 
gespreid een betaling doet van een nader bepaald bedrag. Dergelijk uitstel van invordering laat toe dat 
de belastingschuldige – natuurlijke persoon – die ongelukkig en te goeder trouw is en zich in een 
blijvende moeilijke financiële situatie bevindt, een nieuwe start kan nemen waardoor hij wordt aan-
gemoedigd zich te onttrekken aan zijn situatie. Het verzekert tegelijkertijd voor de staat als schuldei-
ser, telkens dit mogelijk is, de ontvangst van een deel van zijn schuldvordering. 

De eerste akte van vervolging met het oog op voldoening van de btw, de interesten, de administratieve 
geldboeten en het toebehoren, is een {xe "Dwangbevel"}dwangbevel. Het wordt uitgevaardigd door de 
met de invordering belaste ambtenaar. Het wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de geweste-
lijke directeur van de btw-administratie of een door hem aangeduide ambtenaar1626 en, in de gevallen 
bepaald door de Koning, door de gewestelijke directeur van de douane en accijnzen, of door de door 
hem aangewezen ambtenaar. Er wordt kennis van gegeven bij een ter post aangetekende brief ofwel 
wordt het betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling (art. 85 WBTW1627

– Volgens het Hof van Cassatie is er geen wettelijke bepaling die voorziet in de nietigheid van een dwangbevel wanneer bij 
de betekening ervan het overhandigde afschrift van het proces-verbaal niet door de opsteller van het proces-verbaal onder-
tekend is

). 

1628. De artikelen 59 en 85 WBTW, artikel 32, 1° Ger.W. en het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van de 
verdediging, schrijven niet voor dat het door de gerechtsdeurwaarder aan de belastingplichtige overhandigde afschrift van 
het betekende dwangbevel de handtekening moet bevatten van de ambtenaren die het origineel uitvoerbaar hebben ver-
klaard1629

– Het is niet vereist dat de formele delegatie door de gewestelijke directeur bij het dwangbevel wordt gevoegd
. 

1630. Indien 
echter de ambtenaar onbevoegd blijkt te zijn, is het dwangbevel nietig zonder dat enige belangenschade moet worden aan-
getoond1631. Indien het bewijs van delegatie aan de viserende en uitvoerbaar verklarende ambtenaar niet geleverd is, kan 
een dwangbevel geen uitvoerbare kracht hebben en geen enkel gevolg teweegbrengen1632

– Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat een dwangbevel uitvoerbaar wordt verklaard en wordt betekend voor het verstrijken 
van de termijn welke werd gesteld voor vrijwillige betaling. Het betekenen van een dwangbevel is dan ook geen schending 
van de beginselen van behoorlijk bestuur

. 

1633

– De omstandigheid dat artikel 85 WBTW de mogelijkheid verleent een dwangbevel uit te vaardigen om verschuldigde 
belastingen, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren in te vorderen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid 
voor de administratie om zich overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels burgerlijke partij te stellen wanneer het open-
baar ministerie de strafvordering uitoefent

. 

1634

                                                           
1625Voor een overzicht van he t aantal aanvragen en toekenning van he t uits te l, zie  Vr. nr. 4-3460 WILLE 11 mei 2009. 

. 

 
1626Over he t be lang van he t kunnen aantonen dat de  ambtenaar bevoegd is : Luik 4 juni 2008, FJF, No. 2008/296; Cass . 12 februari 2009, 

Fiscoloog 2009, afl. 1155, 12. Zie  ook: Bergen 9 december 2009, RGCF 2010, afl. 2, 137. 
 
1627Aanschr. nr. 18, 1980. 
 
1628Ofschoon de  wet e r nie ts  over zegt, wordt algemeen aangenomen dat indien ee n dwangbevel s teunt op e en proces -verbaal (zie  rand-

nr. 5930) ook dat proces -verbaal te r kennis  van de  be las tingplichtige  moet worden gebracht. Doorgaans  gebe urt dat ge lijktijdig met 
de  be tekening of de  kennisgeving van he t dwangbevel. Zie : H. VANDEBERGH, Taxatie  en verweer inzake btw, Antwe rpen, Kluwer, 
1986, 79. 

 
1629Cass . 2 december 1994, FJ F, No. 95/47. 
 
1630Rb. Brugge  8 maart 2004, TFR 2004, afl. 269, 106. 
 
1631Bergen 9 decem ber 2009, RGCF 2010, afl. 2, 137. 
 
1632Cass . 3 maart 2011, TFR 2012, afl. 428, 823, noot N. PIROTTE, “Dele gatie  inzake btw”. 
 
1633Gent 22 november 2000, Fis c.Koer. 2001, 248, FJF, No. 2001/45, Btw-percentage s  van goederen en diens ten, afl. 353, 10-16. 
 
1634Cass . 15 februari 2000, AFT 2000, afl. 10, 434. 
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– Wat de betekening van een dwangschrift in het buitenland betreft, zie Antwerpen 12 september 19831635

– Het niet aantekenen van verzet tegen een betekend dwangbevel, impliceert niet noodzakelijk een erkentenis van de belas-
tingplichtige

. 

1636

– Artikel 85bis WBTW vereist niet dat het vereenvoudigd derdenbeslag zou worden gelegd bij aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs, minstens is dit niet op straffe van nietigheid voorgeschreven

. 

1637

– Een dwangbevel is een middel tot tenuitvoerlegging, dat voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt. Er kan 
geen uitvoerbare titel zijn wanneer er geen zekere en vaststaande schuld is. Dit impliceert dat de kennisgeving van een 
dwangbevel nietig is als akte ten tenuitvoerlegging wanneer de belastingschuld vrijwillig is betaald

. 

1638

– Een uitvoerbare titel veronderstelt dat de belastingschuld zeker, opeisbaar en vaststaand is. Het feit dat het dwangbevel de 
invordering van de nagevorderde btw toestaat, impliceert dat het bewijs van de belastingschuld moet bestaan. Een dwang-
bevel waarin wordt opgenomen dat het is uitgevaardigd onder bewarende titel en in afwachting van de uitkomst van een ge-
rechtelijk geschil in een ander dossier, is bijgevolg nietig gezien de administratie nog niet overtuigd was van de verschul-
digdheid en het bewezen karakter van de nagevorderde btw

. 

1639

– Een dwangbevel is onderworpen aan de voorschriften van de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van bestuurshande-
lingen. Een dwangbevel dat enkel verwijst naar de toepasselijke rechtsregels zonder te vermelden waarom deze van toepas-
sing zijn in het geval van de belastingplichtige, voldoet niet aan deze motiveringsverplichting

. 

1640. Een gebrek aan formele 
motivering van het dwangebevel verhindert niet dat het dwangbevel volledige uitwerking krijgt indien blijkt dat de belas-
tingplichtige niet in zijn rechten werd geschaad1641

– Evenwel verplicht de wet van 29 juli 1991 niet dat het dwangbevel aangeeft hoe de fiscale administratie over het belastbaar 
feit werd geïnformeerd en over welke bewijsmiddelen zij beschikt

. 

1642

– De motivering van de bestuurshandeling wordt beoordeeld op het moment van de kennisgeving ervan
.  

1643

– De wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van bestuurshandelingen noch enige andere wet staan eraan in de weg dat na 
het opstellen van het proces-verbaal en een dwangbevel de administratie met nieuwe juridische argumenten en feitelijke 
gegevens de heffing ondersteunt, op voorwaarde dat de nieuwe elementen enkel worden aangehaald ter ondersteuning van 
hetgeen reeds werd opgenomen in het proces-verbaal en dwangbevel

. 

1644. Een totaal nieuwe argumentatie kan bijgevolg niet 
worden aangenomen1645

– Gelet op de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen, kan de juridische 
grondslag van de vordering van het betekenen van het dwangbevel niet meer worden gewijzigd. Met een in besluiten bij-
komende motivering van het dwangbevel, kan dan ook geen rekening worden gehouden

. 

1646

– Indien de fiscus een buitenlandse btw-schuld invordert, in het kader van de wederzijdse invorderingsbijstand, en zij de i.c. 
Duitse executoriale titel toevoegt aan het dwangbevel dan moet deze buitenlandse titel worden vertaald naar het Nederlands 
indien de belastingplichtige in het Vlaams Gewest woont. Zoniet, wordt de taalwetgeving geschonden en is het dwangbevel 
nietig

. 

1647

– Een dwangbevel kan niet uitgevaardigd worden lastens de vennoten van een vof die in gebreke blijft de verschuldigde btw 
te betalen. Evenmin kan een krachtens een dwangbevel uitgevaardigd op naam van de vennootschap een vervolging worden 
ingesteld tegen de vennoten

. 

1648

                                                                                                                                                                     
 

. 

1635Antwerpen 12 se ptember 1983, AFT 1983, 253, noot G. MAERTENS. 
 
1636Rb. Leuven 29 s eptember 1998. 
 
1637Gent 20 maart 2001, Btw-percentages  van goederen en diens ten, afl. 360, 3. 
 
1638Cass . 9 maart 2006, FJF, No. 2007/294. 
 
1639Rb. Antwerpen 7 september 2005, FJF, No. 2006/110. 
 
1640Brusse l 21 april 2005, Fisc.Koer. 2005, 448-453. 
 
1641Antwerpen 6 september 2011, RABG 2012, afl. 19, 1343; Brusse l 19 mei 2011, RABG 2012, afl. 19, 1349, noot J ., VANDEN BRANDEN, 

“Dwangbevel moet op zich nie t rechtsge ldig gemotiveerd zijn voor uitw erking te  he bben” . 
 
1642Cass . 20 maart 2008, zie  voor een bespre king: E. VAN BRUSTEM, “Que  res te -t-il de  l’obligation de  motivation formelle  de  la contrainte  en 

matère  d’impôts  indirects  aprè s  les  arrê ts  de  la Cour de  cas sation des  20 mars  e t 22 mai 2008?” , RGF 2009, afl. 1, 5-22. 
 
1643Luik 25 januari 2008, FJF, No. 2008/297. 
 
1644Cass . 1 december 2005, TFR 2006, afl. 307, 712; Cass . 10 februari 2012, Pas . 2012, afl. 2, 316. 
 
1645Antwerpen 27 juni 2006,TFR 2006, afl. 310, 894. 
 
1646Rb. Gent 3 oktober 2008, FJ F, No. 2009/112. 
 
1647Rb. Gent 17 september 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1157, 15. Contra: Rb. Antwerpe n 6 mei 2005, Fiscoloog 2005, afl. 1001, 13. 
 
1648Luik 24 mei 2012, RGCF 2012, afl. 6, 475. 
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5971 
art. 85bis WBTW 

5971,10 
art. 89 WBTW 
De tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan slechts worden gestuit door een vordering in rechte1649

De bevoegde rechtbank is de rechtbank van eerste aanleg
. 

1650. Territoriaal is de rechter bevoegd die 
zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is, waar de 
belasting is of moet worden geïnd of, indien het geschil geen verband houdt met de inning van een 
belasting, in wiens gebied de belastingdienst is gevestigd die de bestreden beschikking heeft getrof-
fen1651. Een belastingplichtige hoeft geen dwangbevel af te wachten alvorens een procedure te starten 
voor de rechtbank1652

De stuitende werking van het dwangbevel geldt eveneens ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke 
personen, zoals de daders of medeplichtigen van fiscale fraude, gelet op artikel 1206 en 2249 BW

. 

1653

De rechtsvordering ingesteld tegen een dwangbevel door een buitenlandse vennootschap die de op-
richtingsakte van haar Belgisch bijkantoor niet heeft neergelegd bij de bevoegde rechtbank van koop-
handel, is onontvankelijk

. 

1654. Daarnaast kan een lid van een feitelijke vereniging slechts voor ‘zijn 
deel’ in de vereniging worden aangesproken door de btw-administratie omdat er ten aanzien van een 
feitelijke vereniging geen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat. Het aangesproken lid kan dan ook 
maar een vordering in rechte instellen in de mate dat hij zijn eigen belangen wil veilig stellen1655

Aangezien in strafzaken een uitspraak slechts kracht van gewijsde heeft indien deze niet meer vatbaar 
is voor cassatieberoep, is geen gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk tegen de belastingplichtige 
wanneer de strafzaak nog hangende is voor het Hof van Cassatie

. 

1656

                                                                                                                                                                     
 

. 

1649Omtrent de  ge ldighe id van he t verze t dat bij verzoekschrift was  ingediend maar dat be trekking had op een geschil dat onder de  oude  
procedure  vie l zie  Rb. Gent 9 november 2000, FJF, No. 2001/212; Rb. Brusse l 29 november 2000, Rec.gé n.enr.not. 2001, 200; Rb. 
Brusse l 1 decem ber 2000; Rb. Brugge  18 december 2000, TGR 2002, afl. 1, 42; Rb. Brugge  2 april 2001, Fiscoloog, afl. 786, 3. 

 
1650Art. 569 32° Ger.W. 
 
1651Art. 632 Ger.W. Zie : Cass . 28 mei 2009, RGCF 2009, afl. 5, 455. 
 
1652H. VANDEBERGH, “Naar de  re chtbank zonder dwangbevel inzake btw?” , TFR 2004, afl. 268, 843-847. 
 
1653Antwerpen 2 februari 2010, TFR 2010, afl. 381, 439. 
 
1654Rb. Luik 16 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 915, 10. 
 
1655Rb. Namen 26 s eptember 2007, FJF, No. 2008/243. 
 
1656Gent 4 maart 2003, FJF, No. 2004/23. 
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5971,20 
art. 89bis WBTW 

Bij verzet tegen het dwangbevel, uitgevaardigd overeenkomstig artikel 85 WBTW kan de ontvanger 
voor deze betwiste belastingschuld bewarend beslag leggen of andere maatregelen nemen, welke ertoe 
strekken de invordering te waarborgen. De ontvanger kan zo, zonder rechterlijke machtiging, over-
gaan tot bewarend beslag of tot het vestigen van een wettelijke hypotheek. Deze mogelijkheid be-
schermt de fiscale administratie tegen schuldenaars die zich onvermogend maken tijdens een gerechte-
lijke procedure over de verschuldigdheid van de btw. 

art. 52bis § 1 WBTW 

In zeer specifieke omstandigheden is bewarend beslag zelfs mogelijk vóór het uitvaardigen van een 
dwangbevel. Bewarend beslag kan zo worden gelegd op de goederen waarvoor redelijkerwijze kan 
worden verondersteld dat de bepalingen van het WBTW en de uitvoeringsbesluiten ervan niet werden 
nageleefd (art. 52bis § 1 WBTW). Het beslag is ook mogelijk op de voor het vervoer van die goederen 
dienende middelen (zie Circ. nr. AFZ 3/2007, 15 februari 2007). 

5972 
art. 92 WBTW 

In geval van beroep tegen het vonnis dat de door de schuldenaar ingestelde eis heeft verworpen, kan 
de ontvanger van de belasting op de toegevoegde waarde, gelet op de concrete gegevens van het dos-
sier, met inbegrip van de financiële toestand van de schuldenaar, deze laatste kennis geven bij een ter 
post aangetekende brief van een verzoek tot het in consignatie geven van het geheel of een gedeelte 
van de verschuldigde bedragen. Aan de schuldenaar kan worden toegestaan dat die consignatie wordt 
vervangen door een zakelijke of persoonlijke zekerheid die wordt aangenomen door de administratie 
bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde. Om de consignatie van de verschuldigde 
bedragen te verzoeken, is het niet vereist dat de belastingplichtige wordt beschuldigd van fraude1657

De gevorderde bedragen moeten in consignatie worden gegeven of de zekerheid moet worden geves-
tigd binnen twee maanden vanaf de kennisgeving. 

. 

Bij gebreke van het in consignatie geven van de bedragen of het vestigen van de zekerheid binnen de 
bepaalde termijn, dient de rechtsinstantie waarbij de voorziening aanhangig is gemaakt, binnen drie 
maanden te rekenen vanaf het verstrijken van die termijn, de voorziening niet-ontvankelijk te verkla-
ren, tenzij zij op grond van een met reden omkleed verzoekschrift ingediend door de schuldenaar 
binnen twee maanden vanaf de kennisgeving bedoeld in het eerste lid1658 besluit, binnen dezelfde 
termijn van drie maanden, dat het door de met de invordering belaste ambtenaar gedane verzoek niet 
gegrond is1659. Bij betwisting van een consignatieverzoek moet de belastingplichtige met voldoende 
argumenten aantonen dat het consignatieverzoek excessief is omdat de belastingplichtige niet over de 
financiële middelen beschikt om dit consignatieverzoek te voldoen1660. Het feit dat het hof van beroep 
de aangevoerde elementen niet bewijskrachtig acht, is een autonome beslissing van het hof1661. Een 
excessief verzoek tot consignatie is niet toegelaten1662

                                                           
1657Antwerpen 28 oktober 2008, TFR 2009, afl. 368, 776 (noot K. HEYRMAN). 

. 

 
1658Cass . 15 september 2000, Fisc.Act. 2000, afl. 35, 6 (de  te rmijn van twee  maande n is  een vervalte rmijn, die  op s traffe  van nie tighe id is  

voorgeschreven). 
 
1659Inzake de  toepass ing in de  tijd van de  w et van 15 maart 1999 en de  noodzaak tot motivering van he t verzoek tot cons ignatie , zie  Bruss e l 

3 november 2000, Fisc.Koer. 2000, afl. 19-20, 549, noot P. NAVEAU; Brusse l 23 februari 2001, TFR 2006, 803, noot F. VAN 
BIERVLIET. 

 
1660EHRM 25 september 2007, RGCF 2007, afl. 6, 456. De  onontvankelijkhe id van een hoger beroep bij gebreke van cons ignatie  schendt artikel 

6 EVRM wanneer he t een kennelijk onevenredige  maatrege l uitmaakt te r bescherming van de  be langen van de  be las tingadminis tra-
tie , beoordee ld in he t licht van de  bijdragemogelijkhe id van de  be trokken be las tingplichtige  en rekening houdend met he t hoog be-
drag van de  te  cons igneren s om. 

 
1661Cass . 3 januari 2003, TFR 2003, afl. 241, 449, noot L. VANDENBERGHE. 
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Wanneer de bepaling van artikel 92 WBTW zo wordt geïnterpreteerd dat de btw-ontvangers in ieder 
geval en automatisch een consignatie moeten vragen zonder rekening te houden met de specifieke 
situatie van de belastingplichtige (gebonden bevoegdheid), dan schendt deze bepaling artikel 10 en 11 
Gw.1663

Als het beroep niet dilatoir is (bedoeld als vertragingsmanoeuvre), kan het consignatieverzoek niet 
worden verantwoord door de aangevoerde omstandigheid dat de rechten van de schatkist in gevaar 
zijn of kunnen zijn

. 

1664

{xe "Consignatie"}Consignatie kan worden gevraagd voor zover de rechten van de Schatkist in gevaar 
zijn of kunnen zijn, zelfs wanneer de belastingplichtige geen vertragingsmanoeuvres aanwendt

. 

1665

5973 
art. 93 WBTW 

. 

Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie mag door een advocaat worden ondertekend. 
Voor btw-zaken die vóór 6 april 1999 aanhangig waren, moest de voorziening in cassatie verplicht 
worden ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie1666

5973,50 
art. 93unde-cies C WBTW 

. 

In geval van tekortkoming, door een aan de btw onderworpen vennootschap of door een rechtspersoon 
bedoeld in artikel 17, § 3 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoog-
merk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, aan haar verplichting tot 
het betalen van de belasting, van de  interesten of van de bijkomende kosten, zijn de bestuur-
der of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse lei-
ding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming 
indien die te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 BW, die ze hebben begaan bij het bestu-
ren van de vennootschap of de rechtspersoon. 
Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de andere bestuurders van de vennoot-
schap of van de rechtspersoon indien in hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die heeft bijgedra-
gen tot de in het eerste lid bedoelde tekortkoming. 
Onder bestuurder van een vennootschap of van een rechtspersoon in de zin van dit artikel wordt ver-
staan, elke persoon die, in feite of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de vennootschap 
of de rechtspersoon te besturen, met uitsluiting van de gerechtelijke mandatarissen. 

De herhaalde niet-betaling van de voormelde belastingschuld door de vennootschap of door de rechts-
persoon, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in artikel 93undecies, C, § 1, 
lid 1, bedoelde fout. 
Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling van de belasting in de zin van dit artikel, 
wordt verstaan: 
– ofwel, voor een belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van trimestriële aangiften inza-

ke btw, het gebrek aan betaling van ten minste twee eisbare schulden binnen een periode van een 
jaar; 

                                                                                                                                                                     
 
1662Gent 24 januari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 10, 436. 
 
1663Arbitragehof 6 juni 1995, nr. 44/95, Fisc.Koer. 1995, 495. 
 
1664Cass . 10 dece mber 2010, RGCF 2011, afl. 3, 236; Cass . 19 januari 2012, FJ F, No. 2013/176, TFR 2012, afl. 431, 989, noot M. 

VANBIERVLIET, “ Artike l 92 Btw-wetboek: cons ignatie  enkel verantwoord bij dilatoir hoger beroep” . 
 
1665Cass . 20 januari 2005, Fiscoloog 2005, afl. 988, 15. 
 
1666Cass . 15 maart 2002, Arr.Cass . 2002, afl. 3, 800, Fisc.Act. 2002, afl. 19, 4, FJF, No. 2002/154, Fiscoloog 2002, afl. 844, 7, Pas . 2002, afl. 3, 

728. 
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– ofwel, voor een belastingplichtige die gehouden is tot indienen van maandelijkse aangiften inzake 
btw, het gebrek aan betaling van ten minste drie eisbare schulden binnen een periode van een jaar. 

Er is geen vermoeden van fout in de zin van artikel 93undecies, C, § 2, lid 1, indien de niet-betaling 
het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de pro-
cedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding. 
Het feit dat de vennootschap failliet wordt verklaard, noch een economische crisis, noch het gebrek aan persoonlijke verrijking 
is van aard om het vermoeden van aanspakelijkheid te weerleggen1667

De {xe "Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder"}hoofdelijke aansprakelijkheid van de {xe "Be-
stuurder (hoofdelijke ASH)"}bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon kan slechts 
worden ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en toebehoren, van de schulden inzake btw. 

. 

De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze wordt ingesteld 
na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij ter post 
aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige maat-
regelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een 
door hen begane fout. 
Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de met de invordering belaste ambtenaar, binnen voormel-
de termijn, bewarende maatregelen vordert ten laste van het vermogen van de bestuurder of bestuur-
ders van de vennootschap of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is toegezonden. 
De bepaling van artikel 93undecies, C WBTW heeft geen terugwerkende kracht. Bestuurders kunnen onder deze bepaling niet 
aansprakelijk gesteld worden voor btw-schulden ontstaan vóór 28 juli 2006, de datum van inwerkingtreding van deze bepa-
ling1668

Afdeling II. 

. 

Rechten en {xe "Voorrechten Schatkist"}voorrechten van de Schatkist 

5974 
art. 86 WBTW 

Voor de invordering van de btw, de interesten en de kosten heeft de openbare Schatkist een algemeen 
voorrecht op alle inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingschuldige met 
uitzondering van de schepen en vaartuigen en een wettelijke hypotheek op alle daarvoor vatbare en in 
België gelegen goederen van de belastingschuldige (art. 86 WBTW1669

art. 87 WBTW 
). 

Het algemeen voorrecht heeft dezelfde rang als dat bedoeld in artikel 19, 4°ter van de wet van 
16 december 1851 (zelfde rang als bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen). De volgorde van verhaal 
bepaald in artikel 19 van de voornoemde wet is van toepassing op de btw (art. 87 WBTW). 
Aanspraken van de Schatkist: Vr. nr. 639 GEENS 23 februari 1994, Vr.& Antw. Senaat 1993-1994, nr. 112, 14 juni 1994, 5926, 
BTW Rev. 1994, afl. 110, 1039. 

art. 88 § 1 WBTW 
De rang van de wettelijke hypotheek wordt bepaald door de dagtekening van de inschrijving die ge-
nomen wordt krachtens het uitgevaardigde en uitvoerbaar verklaarde dwangbevel waarvan aan de 
belastingplichtige kennisgeving of betekening is gedaan (art. 88 § 1 WBTW). 

                                                           
1667Antwerpen 6 maart 2012, FJ F, No. 2013/26. 
 
1668Gent 3 april 2012, TFR 2012, afl. 429, 906. 
 
1669Zie  over de  wette lijke hypotheek: Rec.gé n.enr.not. 1977-1978, nr. 22.251, 257-266. 
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5975 
art. 88 § 3 WBTW 
Artikel 19, lid 2 Faill.W. is niet van toepassing op de wettelijke hypotheek inzake de verschuldigde 
btw waarvoor aan de belastingplichtige voor het vonnis van faillietverklaring een dwangbevel werd 
betekend (art. 88 § 3 WBTW). 

5975,10 
art. 88bis WBTW 
De gewestelijke directeur kan een zakelijke zekerheid of {xe "Persoonlijke borgstelling"}persoonlijke 
{xe "Borgstelling"}borgstelling eisen van elke persoon die schuldenaar is van de btw krachtens artikel 
51, § 1, 2 en 4 WBTW, wanneer de venale waarde van zijn in België gelegen goederen, na aftrek van 
de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor 
een periode van twaalf kalendermaanden zal verschuldigd zijn. De belastingplichtige kan tegen derge-
lijke beslissing beroep aantekenen bij de beslagrechter binnen de maand en volgens de procedure 
zoals in kort geding. De belastingplichtige moet de zakelijke zekerheid of de persoonlijke borg stellen, 
binnen de twee maanden na de kennisgeving van beslissing van de directeur of nadat de rechterlijke 
uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij vóór het verstrijken van die termijn de belasting-
plichtige elke economische activiteit staakt waaruit voortvloeit dat hij schuldenaar is van btw krach-
tens artikel 51, § 1, 2 en 4 WBTW.  

art. 88ter WBTW 
De gewestelijke directeur kan beslissen één of meer vestigingen waar een economische activiteit 
wordt uitgeoefend te sluiten voor een bepaalde periode, hetzij wanneer de zekerheden overeenkomstig 
artikel 88bis WBTW niet worden gesteld, hetzij wanneer er sprake is van herhaaldelijke niet-betaling 
van de verschuldigde belasting, tenzij die niet-betaling het gevolg is van financiële problemen die 
aanleiding hebben gegeven tot het openen van een procedure van gerechtelijk akkoord, van faillisse-
ment of van gerechtelijke ontbinding. De minister heeft verklaard dat deze maatregel, rekening hou-
dende met de sociale en economische gevolgen ervan, voornamelijk zal worden toegepast in fraude-
gevoelige sectoren en de toepassing beperkt wordt tot de situaties waarin de belastingschuldige doel-
bewust handelingen verricht om zich te onttrekken aan de betaling1670

De beslissing wordt ter kennis gebracht door een gerechtsdeurwaarder en is uitvoerbaar na het ver-
strijken van twee maanden sinds de kennisgeving, tenzij, vóór het verstrijken van die termijn, beroep 
wordt ingesteld bij de bevoegde rechtbank. Omwille van de eerbiediging van de rechten van de verde-
diging, kan de belastingschuldige de maatregelen betwisten voor de bevoegde rechtbank die zowel de 
wettigheid als de proportionaliteit van de beslissing kan beoordelen

. 

1671

Artikel 93ter en 93duodecies WBTW
. 

1672 voorzien in een stelsel van verplichte aangifte van geplande 
vervreemdings- en hypotheekakten en blokkering van gelden. Die verplichtingen gelden speciaal voor 
de notarissen en de kredietinstellingen1673

Afdeling III. 

. 

                                                           
1670Vr. nr. 325 THIEBAUT 2 maart 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 057, 110-112. 
 
1671Vr. nr. 325 THIEBAUT 2 maart 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 057, 110-112. 
 
1672MB nr. 13, 4 maart 1993, BS 20 april 1993. 
 
1673Wat de  notarissen be tre ft, zie  randnr. 5941, MB nr. 15 en Aanschr. nr. 16, 1980; w at de  kredie tins te llinge n be tre ft, zie  KB 17 oktober 1980 

en Aanschr. nr. 17, 1980. 
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{xe "Nalatigheidsinteresten"}Interesten{xe "Moratoriuminteresten"} 

5976 
art. 91 § 1 WBTW 

Krachtens artikel 91, § 1 WBTW zijn belastingplichtigen die aangiften moeten indienen, van rechts-
wege een interest van 0,8 % per maand verschuldigd wanneer de btw niet voldaan is binnen de termijn 
die gesteld is ter uitvoering van artikel 52, 53 § 1 lid 1 3°, 53ter 2° en 53octies WBTW, binnen de 
termijn die ter uitvoering van artikel 53nonies WBTW gesteld is (zie randnr. 5819) en binnen de ter-
mijn die ter uitvoering van artikel 54 WBTW gesteld is, voor de belastingplichtigen die in artikel 8 
WBTW bedoeld zijn. 

De interest wordt om de maand berekend over het totaal van de verschuldigde belasting, afgerond op 
het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10,00 EUR. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt 
voor een gehele maand gerekend. De interest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 
2,50 EUR bereikt. 

Wanneer de in artikel 59, § 2 WBTW bedoelde procedure uitwijst dat de belasting werd voldaan over 
een ontoereikende maatstaf, is van rechtswege een interest van 0,8 % per maand verschuldigd, te 
rekenen vanaf de inleidende daad van de procedure. 

Een interest van 0,8 % per maand is van rechtswege verschuldigd over de sommen die moeten worden 
teruggegeven: 
1. met toepassing van artikel 76, § 1, lid 1 en 3 WBTW te rekenen van het verstrijken van de in dat 

artikel bepaalde termijn; 
2. met toepassing van de bepalingen van richtlijn nr. 2008/9/EG van 12 februari 2008 voor de terug-

gaaf van de btw aan in een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige, vanaf het verstrijken van 
de termijn bedoeld in artikel 22, § 1 van voormelde richtlijn. Dit alles voor zover de belasting-
plichtige tijdig zijn verplichtingen ter zake de aanlevering van aanvullende informatie heeft vol-
daan. 

Tot 1 januari 2010 was een interest van 0,80 % per maand verschuldigd over de sommen die moesten 
worden teruggegeven met toepassing van de achtste richtlijn inzake de teruggaaf van de btw aan niet 
in het binnenland gevestigde belastingplichtigen, voor de aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 1997, 
te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zes maanden bepaald in artikel 7, punt 4 van die 
richtlijn1674

art. 91 § 3 WBTW 
. 

De interest wordt om de maand berekend over het totaal van de terug te geven belasting, afgerond op 
het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10,00 EUR. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt 
voor een gehele maand gerekend. De interest van een maand is slechts verschuldigd indien hij 
2,50 EUR bereikt (art. 91 § 3 WBTW). 

art. 91 § 4 WBTW 
De moratoire interesten op in te vorderen of terug te geven sommen die in onderhavig nummer niet 
zijn bedoeld, zijn verschuldigd tegen de rentevoet in burgerlijke zaken en met inachtneming van de ter 
zake geldende regelen (art. 91 § 4 WBTW). 
Het verzoek tot teruggaaf kan worden aangemerkt als een aanmaning die vereist is voor het verschuldigd worden van moratori-
uminteresten1675

Voor het bepalen van het aanvangstijdstip van de moratoire interesten op btw-tegoeden volstaat een loutere ingebrekestelling, 
net zoals in civiele zaken

. 

1676

                                                           
1674Zie  Aanschr. nr. 1, 9 maart 1998. 

. 

 
1675Brusse l 27 november 1998, FJF, No. 99/117. 
 
1676Rb. Gent 4 septe mber 2003, www.monKEY.be , Rechtspraak, nr. G1 03/14.  
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art. 91 § 5 WBTW 
De Koning kan, wanneer zulks ingevolge de op de geldmarkt toegepaste rentevoeten verantwoord is, 
de in artikel 91, § 1, 2 en 3 bedoelde interestvoeten aanpassen. 

Hoofdstuk VII 

5976,50 
Artikel 93terdecies WBTW vormt de wettelijke basis voor de uitwisseling van inlichtingen met de 
belastingdiensten van lidstaten van de EU. 
De Europese bepalingen inzake wederzijdse bijstand1677

– richtlijn nr. 2010/24/EU van 16 maart 2010 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inza-
ke de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maat-
regelen

 zijn te vinden in de volgende reglementering: 

1678

– uitvoeringsverordening nr. 1189/2011/EU van 18 november 2011 van de Commissie tot vaststel-
ling van nadere voorschriften voor sommige bepalingen van richtlijn nr. 2010/24/EU van de Raad 
betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien 
uit belastingen, rechten en andere maatregelen

; 

1679

– verordening nr. 904/2010/EU van 7 oktober 2010 van de Raad betreffende de administratieve 
samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde 
waarde

; 

1680

De administratie is niet gerechtigd om inlichtingen te vragen in een andere lidstaat met als enig doel het opleggen van een 
geldboete

.  

1681

Processen-verbaal die zich steunen op onderzoeksdaden die in strijd zijn met artikel 93terdecies en de Europese bepalingen 
inzake wederzijdse bijstand, kunnen niet dienen als bewijsmiddel van de inbreuken die zijn vastgesteld

. 

1682

                                                                                                                                                                     
 

. 

1677Voor meer informatie  over inte rnationale  bijs tand zie : M. MAUS, “ Inte rnationale  adm inis tratieve bijs tand bij de  ves tiging van btw” , in Fiscaal 
Praktijkboek Indirecte  be las tingen 2009-2010, Meche le n, Kluwer, 2009, 149-181. Voor meer informatie  over invordering zie : M. 
DELANOTE,  “De  grensoverschrijdende  bijs tand bij de  invordering van btw-schulde n” , in Fiscaal Praktijkboek Indirecte  be las tingen 
2009-2010, Meche len, Kluw er, 2009, 183-231. 

 
1678Pb.L. 31 maart 2010, afl. 84. 
 
1679Pb.L. 19 novem ber 2011, afl. 302. 
 
1680Pb.L. 12 oktober 2010, afl. 268. 
 
1681Gent 13 januari 2004, TFR 2004, 816-824, noot W. PANIS, “Geldboe ten zijn ge en be las tingschulde n voor de  wederzijdse  bijs tand tussen 

Europese  lids tate n inzake btw ”. 
 
1682Rb. Bergen 15 oktober 2003, FJF, No 2004/236. 
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Op 27 november 2002 werd door 14 EU-lidstaten een multilaterale overeenkomst gesloten inzake 
administratieve bijstand m.b.t. de intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen. Deze 
overeenkomst betreft de automatische, dan wel spontane uitwisseling van informatie over intracom-
munautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen tussen de lidstaten. In een administratieve circu-
laire worden de verplichtingen voortvloeiend uit deze circulaire verduidelijkt voor leveranciers van 
nieuwe landvoertuigen1683

Hoofdstuk VIII 

. 

5977 
Gelet op de controverse over de wettelijkheid van een beroep op artikel 14 van de wet van 28 juli 
1938, gewijzigd bij artikel 34 van de wet van 20 augustus 19471685

De toestemming tot inzage van het strafdossier kan worden verleend door de eerste advocaat-generaal

, werd artikel 93quaterdecies in het 
WBTW opgenomen. 

1686. De toestemming tot 
inzage in verband met gerechtelijke procedures kan worden gedelegeerd aan de andere leden van het openbaar ministerie1687

De btw-ambtenaren konden reeds vóór de invoering van artikel 93quaterdecies WBTW inzage nemen van een strafdossier, daar 
deze bepaling een letterlijke overname is van artikel 1 van de wet van 28 juli 1938

. 

1688

                                                           
1683Circ. nr. AOIF 30/2003 (ET 105.978), 19 november 2003; zie  ook Aanschr. nr. 12, 5 juli 1993. 

. 

 
1684Rege ling tussen de  bevoegde  autorite ite n van Nederland en België  inzake uitwis se ling van inlichtingen, te r vervanging van de  rege ling 

nr. AFZ 97/3531, BS 5 augus tus  2004. 
 
1685Zie  “1938 herbezocht” , Fiskofoon 1988, afl. 81-82, 220-231; zie  ook C. AMAND, De  onderzoeksmachten van de  fis cus , Diegem, 

Ced.Samsom, 1988, 153. 
 
1686Antwerpen 10 m aart 1997, FJF, No. 97/176. 
 
1687Cass . 17 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 722, 11, TFR 2000, afl. 179, 372, noot A. KIEKENS. 
 
1688Antwerpen 2 juni 1998, FJF, No. 98/267; H. DUBOIS, “Vijf re ge ls  van fiscaal onderzoek – Grondbeginse len van he t fiscaal onderzoek en he t 

gebruiken van inlichtingen ge vonden door andere  adminis traties  of ins tanties” , Fiskofoon, afl. 81-82, 262-287. 
 


