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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Expliciete verwijzing naar Voorafg. Besl. Nr. 2020/1867
d.d. 06.10.2020 (studentenkoten)

• “Hotel = gekenmerkt door een reeks diensten die nauw 
verbonden zijn met het welzijn en het dagelijkse comfort van 
de gast”

• “Studentenkamer heeft vooral tot doel om over een 
woonruimte dicht bij school of universiteit te beschikken”

• Onderwerping aan de btw van
• Hotels

• Motels

• Inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan 
betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode 
van minder dan drie maanden

3

Enkel kwantitatieve criteria

Kwantitatieve 
+ Kwalitatieve 

criteria

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Kwantitatief criterium: max. 3 maanden
• “Algemeen aanvaarde maximale duur inzake toeristische verblijven in het 

hotelbedrijf”

• Kwalitatief criterium
• “Fysiek” onthaal van de gasten, ten minste gedurende een deel van de dag, 

met inbegrip van het verlenen van bijstand op verzoek
→ “Verhuur van appartementen aan de Belgische kust via gespecialiseerde 

agentschappen die de klant enkel de sleutels van het appartement 
overhandigen zonder in te staan voor enige andere dienst”

• Huishoudlinnen ter beschikking stellen en het regelmatig vervangen
• Verstrekken bij begin van verblijf en ten minste éénmaal per week vervangen

• (!!) Het niet vervangen moet door de verhuurder worden aangetoond indien hij 
de vrijstelling wilt genieten

• Dagelijks verschaffen van ontbijt

4

3
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/577f597e-eea4-41e4-acdf-896aac29131a/2020%2F1867
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

5

• Criterium van 3 maanden – dubbele uitwerking
• Personeel toepassingsgebied

• Enkel voor “inrichtingen” die niet als hotel of motel kwalificeren
• Inrichtingen die gewoonlijk gemeubeld logies ter beschikking stellen aan hun 

klanten voor een periode van minder dan drie maanden
• Bijvoorbeeld: terbeschikkingstelling van een studentenkamer voor een 

periode van minder dan drie maanden door een belastingplichtige die 
gewoonlijk onderdak verleent aan studenten op grond van 
overeenkomsten van drie, zes, tien of twaalf maanden = vrijgesteld

• Materieel toepassingsgebied
• Geldt ook voor hotels
• Huur voor 3 maanden of langer steeds vrijgesteld

• “Uitzonderlijk”
• “Zal uitermate beperkte impact hebben op de fiscale situatie van de 

betrokken belastingplichtige, rekening houdend met diens globale 
activiteit”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

6

• Berekening termijn van 3 maanden
• Uitgaan van overeenkomst

• Totale aaneengesloten duur

• Verlenging: zelfde berekening als korte termijn verhuur (6 maanden)

• “Misbruik” bij verlengingen

Bron: Verslag Commissie Financiën

5
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2279/55K2279005.pdf
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Opmerkingen
• Schoonmaak niet langer opgenomen als “kwalitatief criterium’

• “Wordt nagenoeg systematisch aangeboden” ➔ geen pertinent 
onderscheidingscriterium

• “Globale prijs” niet langer relevant
• Onderwerping aan btw zelfs als diensten bijkomend worden 

aangerekend

• Memorie van toelichting verwijst bij korte termijn verhuur (max. 6 
maanden) van gemeubeld logies naar “doeleinden van bewoning”

• Vrijstelling van toepassing (ook B2B) tenzij hier bedoelde “hoteldienst”

• Jeugdherbergen enz.: art. 44, §2, 2° WBtw
• “Erkenning”: aansluiting bij de Vlaamse Jeugdherbergcentrale, de vzw 

Les Auberges de Jeunesse, het Centrum voor Jeugdtoerisme of Kaleo en 
langs die centra om subsidies ontvangen van de bevoegde overheid

7

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Opmerkingen
• Gemeubeld logies ter beschikking gesteld door scholen en 

universiteiten: art. 44, § 2, 4°, a) WBtw

• Beschouwd als nauw samenhangend met de door die instellingen 
verstrekte onderwijsdiensten (zie in die zin punt 20 van de Circulaire 
AAFisc nr. 50/2013)

8

7

8

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
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FAQ’s dd. 15.06.2022
Verschaffen van gemeubeld logies

9

• Wat indien klant initieel geen bijkomende diensten wenst 
maar uiteindelijk wel?

• Belaste dienst

• Water, verwarming en elektriciteit: “volgt hoofdhandeling”

• Schoonmaak
• Eindschoonmaak vrijgesteld verblijf (1 week): “afzonderlijke 

handeling” (FAQ 8)

• Wekelijkse schoonmaak studentenkamer: “volgt hoofdhandeling” 
(FAQ 11)

FAQ’s dd. 15.06.2022
Verschaffen van gemeubeld logies

10

• Overgangsregeling (1 juli 2022)
• Boekingsdatum telt

• Verlenging = nieuwe overeenkomst (“in voorkomend geval”)

• Berekening termijn
• “Van de zoveelste dag tot de dag vóór de zoveelste dag, min één dag”

• Voorbeeld: verhuur vanaf 15 juli 2022 tot 13 oktober 2022 

• Termijn van drie maanden wordt bereikt op 14 oktober

• Criterium = ‘minder dan drie maanden’

• Verlenging contract: “overeenkomst waarmee termijn wordt 
overschreden is vrijgesteld”

9

10

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022
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FAQ’s dd. 15.06.2022
Verschaffen van gemeubeld logies
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• Hoteleigenaar stelt uitzonderlijk kamer ter beschikking voor 
100 dagen

• Vrijgesteld
• FAQ’s zeggen niets over berekening aftrek/herziening

• “Gewoonlijk aan betalende gasten onderdak verlenen voor 
een periode van minder dan drie maanden”

• “De administratie gaat er in principe van uit dat een inrichting met 
een soortgelijke functie als een hotel of motel wordt aangemerkt als 
een inrichting waar gewoonlijk voor een periode van minder dan drie 
maanden aan betalende gasten onderdak wordt verleend indien op 
jaarbasis het omzetcijfer van de betaalde verblijven met een duur van 
minder dan drie maanden, groter is dan 50 % van de totale jaarlijkse 
omzet behaald uit betaalde verblijven”

FAQ’s dd. 15.06.2022
Verschaffen van gemeubeld logies

12

• Fysiek onthaal: “ontvangst en bijstand”
• “fysieke aanwezigheid van een persoon die in naam en voor rekening 

van de exploitant en onder diens verantwoordelijkheid de gasten kan 
ontvangen en op verzoek bijstaan en dit gedurende een groot 
gedeelte van de dag”

• Huishoudlinnen: “bedlinnen of badlinnen”
• Geen rekening gehouden met keukenlinnen

• Niet noodzakelijk dat bedden worden opgemaakt

• Vervanging min 1x/week: kan ook door meerdere paketten ter 
beschikking te stellen bij aanvang

11

12

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022


28/11/2022

7

FAQ’s dd. 15.06.2022
Verschaffen van gemeubeld logies

13

• Dagelijks ontbijt
• Moet dagelijks (niet bijv enkel in het weekend) 

• Afgeleverd aan deur is ok

• Kan via ontbijtvouchers (geen specificatie SPV/MPV)

• Brasserie: afrekening ontbijt moet gebeuren samen met verblijf

Procedure
Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

13

14

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-heffing-verstrekken-gemeubeld-logies-wijziging-1-juli-2022
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Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2899/001)
Verjaringstermijn

15

• Huidige verjaringstermijn (vordering tot voldoening van de 
btw) 

• Standaard 3 jaar (einde van derde jaar volgend op) 

• Verlenging tot 7 jaar (specifieke gevallen: fraude, inlichtingen, enz.)

• Nieuwe termijnen
• 4 jaar voor niet of laattijdig ingediende btw-aangiften 

• 10 jaar in geval van fraude

Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2899/001)
Interesten

16

• Door de btw-belastingplichtige verschuldigde 
nalatigheidsinterest

• Vandaag 9,6% per jaar

• Toekomst: gemodificeerde koppeling aan de wettelijke rentevoet in 
fiscale zaken

• Voor 2023 zou dit resulteren in een nalatigheidsinterest van 8% op 
jaarbasis

• Door de Staat verschuldigde moratoriuminterest
• Vandaag 9,6% en 7% (afhankelijk van het geval) 

• Voortaan 2% lager dan de aangepaste nalatigheidsinterest

• 2023: 6% op jaarbasis

15

16
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Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2899/001)
Dwangsom – bewaartermijn 

17

• Belastingplichtigen die hun verplichtingen tijdens een btw-
controle niet nakomen, zullen in de toekomst mogelijk 
geconfronteerd worden met dwangsommen

• Bewaartermijn van boeken, facturen en andere stukken 
opgetrokken naar 10 jaar

De inwerkingtreding voorlopig voorzien voor 1 januari 2023

Technische wijzigingen
Wetsontwerp diverse bepalingen

17

18
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Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2833)
Technische wijzigingen

• Wijziging art. 1 Wbtw (definities)

• Definitie “economische activiteit” en “zelfstandig”

• Technische aanpassingen wetgeving afstandsverkopen

• Delegatie aan Koning ivm “diplomatieke” vrijstellingen en 
“internationale instellingen”

• KB’s verlaagde tarieven worden retroactief ingetrokken indien 
niet bekrachtigd binnen 12 maanden

• Nav kritiek van Raad van State (“geen praktische impact”)

19

Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2833)
Technische wijzigingen

20

• Renovatietarief 6%
• Momenteel twee regelingen 

• Rubriek XXXI van tabel A KB nr. 20: woningen van minstens vijftien jaar oud 

• Uitsluiting gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van 
verwarmingsketels in appartementsgebouwen alsook op de levering van 
de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties

• Rubriek XXXVIII van tabel A KB nr. 20: woningen van minstens tien jaar oud 

• Beperking dat de "materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen 
van de verstrekte dienst" uitgesloten 

• Fusie rubrieken tot één enkele rubriek: 10 jaar

• Uitsluiting voor 'materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van 
de verstrekte dienst’ afgeschaft ?

• Onderscheid voor verwarmingsketels in appartementsgebouwen en liften 
verdwijnt

19

20

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
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Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2833)
Technische wijzigingen

21

• Zelfstandige groepering
• een zelfstandige groepering waarvan de activiteiten zijn vrijgesteld, 

moet “ook lid moet kunnen worden van een andere zelfstandige 
groepering wanneer zij wenst gebruik te maken van de diensten van 
die laatstgenoemde zelfstandige groepering voor haar eigen 
activiteiten als zelfstandige groepering"

Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie (BS)

Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2833)
Technische wijzigingen

• Aanpassing recente wijzigingen inzake zonnepanelen, 
warmtepompen en zonneboilers

• Tarief geldt ook voor zonneboilers aangesloten op fotovoltaïsche 
zonnepanelen (verduidelijking)

• Slecht gekozen term “werk in onroerende staat” (levering met 
aanhechting)

• Voorwaardelijk ontslag aansprakelijkheid aannemer bij 
factuurvermelding

22

Retroactieve aanpassing wetgeving: 1 april 2022

21

22

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
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Ontwerp Wet diverse bepalingen (55-2833)
Wat zegt de minister over (I)OSS? 

23

“Met betrekking tot het wetgevend en wetgevingstechnisch werk inzake de 
omzetting van de richtlijnen betreffende de elektronische handel herinnert de 
vice-eersteminister eraan dat de bepalingen ter zake voortvloeien uit bijzonder 

technische wijzigingen op Europees niveau.
Er is trouwens meermaals gebleken dat zelfs de diensten van de Europese 

Commissie het geregeld moeilijk hebben met de interpretatie. Overigens wordt 
algemeen erkend dat de bepalingen van de richtlijn zelf meerdere 

ongerijmdheden, leemten en onduidelijkheden vertonen.
Men kan niet om de vaststelling heen dat de Europese Commissie zelf twee 

richtlijnen heeft moeten indienen om het probleem van de elektronische handel 
geregeld te krijgen. In dat verband geeft de vice-eersteminister nu al aan dat op 

16 november 2022 een nieuw voorstel van richtlijn tot wijziging van de 
bepalingen inzake de elektronische handel zal worden bekendgemaakt.”

Afbraak en heropbouw
Circulaire 2022/C/93 (dd. 21.09.2022)

23

24

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
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Circulaire 2022/C/93 (dd. 21.09.2022)
Afbraak en heropbouw – noodweer 

25

Voorafg. Besl. 2022.0534 dd. 23.08.2022
Afbraak en heropbouw

26

• 4 woonblokken (30 units) op 7 (voormalig) verschillende 
kadastrale percelen waarvan sommige onbebouwd

• Vragen:
• “50%-toets” (grondoppervlakte min. 50% op voorheen bebouwd 

perceel)

• Is er sprake van één/meerdere woonblokken dan wel 30 units?

25

26

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/df8f35b7-165b-4020-8b7b-21477fad53bf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/eb080d5a-bdb6-44f5-a889-8883c7149f6b/2022.0534
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Voorafg. Besl. 2022.0534 dd. 23.08.2022
Afbraak en heropbouw

27

• “Het westelijk, zuidelijk en oostelijk woonblok, telkens dus 
bestaande uit woonunits (zie vorig punt), dienen samen als één 
(nieuw) gebouw te worden gekwalificeerd.

• Dit met als hoofdreden dat de drie woonblokken ondergronds 
bouwfysisch met elkaar verbonden zijn via een 
gemeenschappelijke garage. Bouwtechnisch vormen de drie 
bovengrondse delen én de ondergrondse garage één geheel. De 
(enige) inrit tot de ondergrondse garage bevindt zich in het midden 
van heel het project. Er is in casu dus sprake van een ondergronds 
mobiliteitstraject middels de ondergrondse parkeergarage onder de 
3 woonblokken. Omdat de 3 woonblokken op een zeker afstand van 
elkaar worden ingeplant, wordt ondergronds voldoende ruimte 
gecreëerd om de parkeerplaatsen te bereiken en circulatie mogelijk 
te maken.”

Voorafg. Besl. 2022.0534 dd. 23.08.2022
Afbraak en heropbouw

28

• 75,39% van de totale grondoppervlakte van die drie 
woonblokken bevinden zich op een voorheen bebouwd 
kadastraal perceel

• Ander gebouw bevindt zich op voorheen bebouwd perceel
• “We kunnen dus besluiten dat heel het project zich voor 

meer dan 50% op vroeger 'bebouwde percelen' bevindt”
• ➔ Niet duidelijk of rulingcommissie dit per se op basis van het gehele 

project bekijkt

• Voorafgaand karakter beslissing
• “Inzake het voorafgaandelijk karakter is bepaald (hoewel de aanvrager 

niet te kennen heeft gegeven dat er al verkopen op plan zouden 
hebben plaats gevonden) dat de beslissing slechts geldig is voor die 
leveringen waarvoor nog geen btw opeisbaar is geworden”

27

28

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/eb080d5a-bdb6-44f5-a889-8883c7149f6b/2022.0534
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/eb080d5a-bdb6-44f5-a889-8883c7149f6b/2022.0534
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Voorafg. Besl. 2022.0399 dd. 23.08.2022
Afbraak en heropbouw

29

• Een aantal opmerkelijke uitspraken:
• “De circulaire nr. 2021/C/18 voegt aan de wet toe dat het moet gaan 

om een gebouwd onroerend goed waaraan een kadastraal inkomen 
kan worden toegekend”

• “De tekst zelf van artikel 1quater van Btw-KB nr. 20 verwijst niet naar 
de voorwaarde “desgevallend in verhouding tot de opgerichte 
woning(en).””

• “Ook in de circulaire worden geen concrete criteria vermeld, omdat 
de btw-administratie niet de bevoegdheid heeft normatieve criteria 
ter zake op te leggen.”

Verlegging (WOS)
KB 26 oktober 2022

29

30

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/private/fisconet/document/a64d3fda-4ee0-4976-9e04-c478b03d65ad
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Verlegging WOS

31

Vanaf 1 januari 2023

(1) verlegging van heffing vaker van toepassing bij facturatie aan niet in België 

gevestigde belastingplichtige 

(2) nieuwe factuurvermeldingen op de factuur te worden opgenomen. 

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Verlegging WOS

• Huidige regeling: verlegging van heffing voor werken in onroerende 
staat van zodra een Belgische onderneming factureert aan (huidig 
artikel 20 KB nr. 1):

• Belgische ondernemingen gehouden tot het indienen van periodieke 
aangiften (in België gevestigde “indieners”), of 

• Niet in België gevestigde belastingplichtigen die een Belgische aansprakelijke 
vertegenwoordiger hebben aangesteld. 

• Het laatste geval wijzigt met ingang van 1 januari 2023. Vanaf die 
datum zal de verlegging gelden voor alle buitenlandse 
ondernemingen die een BE btw-nummer hebben

• Met andere woorden, de verlegging wordt uitgebreid naar 
buitenlandse ondernemingen die over een “rechtstreeks” btw-
nummer beschikken (en die geen aansprakelijke vertegenwoordiger 
hebben aangesteld).

32

31

32

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Verlegging WOS

33

• (Nieuwe) vermeldingen op de factuur
• Verschillende elementen die de toepassing van de verlegging van heffing 

rechtvaardigen (het feit dat het gaat om werk in onroerende staat of 
daarmee gelijkgestelde handelingen)

• Geen melding van het tarief, noch van het bedrag van de verschuldigde 
belasting

• Uitgebreide vermelding

• Doel: afnemer die geen periodieke btw-aangiftes indient te 
informeren dat hij zal aansprakelijk worden gehouden voor de 
afdracht van btw

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één 

maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een 

belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die 

voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk 

voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”.

Werkelijk gebruik
KB 26 oktober 2022

33

34

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

• “Kennisgeving” noodzakelijk bij toepassing werkelijk gebruik

• Inwerkingtreding: 1 januari 2023
• Overgangsregeling voor belastingplichtigen die werkelijk gebruik op 

31.12.2022 al toepasten: indiening voor 30.06.2023

35

“§ 2. In afwijking van § paragraaf 1, kan door of vanwege de Minister van Financiën aan

de belastingplichtige, op zijn verzoek, vergunning worden verleend om op grond van 

een voorafgaandelijke kennisgeving aan de administratie belast met de belasting 

op de toegevoegde waarde, het recht op aftrek uit te oefenen uitoefenen met 

inachtneming van het werkelijk gebruik van de goederen en diensten of van een deel 

daarvan.”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

36

De belastingplichtige kan door of vanwege de Minister van Financiën worden verplicht op

die wijze te handelen, om het recht op aftrek uit te oefenen met inachtneming van

het werkelijk gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan

wanneer de aftrek naar verhouding van de in § paragraaf 1 genoemde bedoelde breuk

leidt tot ongelijkheid in de heffing van de belasting.

De belastingplichtige die, op 31 december 2022, het recht op aftrek uitoefent met

inachtneming van het werkelijk gebruik van de goederen en diensten of van een

deel daarvan, doet de in het eerste lid bedoelde kennisgeving vóór 30 juni 2023.

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf, wat de vorm

van de voorafgaandelijke kennisgeving en de in het derde lid bedoelde

kennisgeving betreft, de termijn waarin de voorafgaandelijke kennisgeving gebeurt

en de procedure volgens dewelke de belastingplichtige kan worden verplicht om

het recht op aftrek uit te oefenen met inachtneming van het werkelijk gebruik

overeenkomstig het tweede lid.
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

37

• Kennisgeving langs elektronische weg
• Toepassing werkelijk gebruik
• Beslissing om werkelijk gebruik niet langer toe te passen
• Niet langer gemengd btw-plichtig

• Via formulier 604 A/B/C
• Belastingplichtigen die werkelijk gebruik reeds toepassen zullen kunnen 

gebruik maken van een “bijzonder eenvoudige procedure”

• Administratie stuurt een ontvangstbewijs
• Kennisgeving = voldoende om werkelijk gebruik toe te passen vanaf 

eerste aangifteperiode die volgt
• “Het is slechts ingeval de administratie van mening is dat dit verzoek 

in strijd is met het neutraliteitsbeginsel van de btw (bij een 
onredelijk voordeel), dat de administratie zo snel mogelijk een 
gemotiveerde weigeringsbeslissing zal nemen”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

38

• Wanneer indienen?
• Bij aanvang activiteit: voor de laatste dag van de eerste aangifteperiode die volgt 

op het begin van de activiteit of de wijziging
• Andere gevallen: voor het einde van de eerste aangifteperiode van het 

kalenderjaar
• 31 januari (maandindieners)
• 31 maart (kwartaalindieners)

• “Tenzij in geval van klaarblijkelijk misbruik, kan een dergelijke kennisgeving 
evenwel desgevallend (bijvoorbeeld ingeval van een belangrijke wijziging in zijn 
activiteit die niet was voorzien bij aanvang van het kalenderjaar of ingeval van 
een belangrijke investering in de loop van het jaar) worden uitgevoerd in de loop 
van het kalenderjaar, voorafgaand aan de daaropvolgende periodieke aangifte, 
wanneer de belastingplichtige beseft dat de toepassing van het voorlopig 
algemeen verhoudingsgetal (dat gelijk is aan het definitieve verhoudingsgetal 
van het voorgaande jaar) voor hem resulteert in een onvoldoende aftrek ten 
aanzien van de handelingen die hij voordien heeft gesteld. Een dergelijke 
kennisgeving zal dan uitwerking hebben vanaf 1 januari van het lopende jaar, 
mits de nodige herzieningen worden gedaan in de daaropvolgende periodieke 
aangifte.”

• Belastingplichtigen die werkelijk gebruik al toepassen: ten laatste op 30.06.2023
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

39

• “Voorafgaande” kennisgeving
• “Noodzakelijkerwijze voorafgaand aan enig effect voor de 

belastingplichtige”

• “Dan wel eventueel als reactie op een naheffing door de 
administratie, zoals al werd aanvaard in de Belgische rechtspraak”

• “In elk geval behoudt de administratie haar recht om de geldigheid te 
controleren van de vooropgestelde criteria”

• Opmerkelijke passage ivm bestaande procedure
• “Deze mededeling zal volledig rechtszekerheid verschaffen aan deze 

belastingplichtigen, van wie een aantal hun verzoek reeds enkele 
decennia geleden hebben ingediend, zonder dat die informatie nu 
nog noodzakelijkerwijze materieel in het bezit is van de administratie”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

40

• Opmerkelijk: uitleg over de huidige procedure in de memorie van 
toelichting

• “Met betrekking tot het verzoek van de belastingplichtige om de regel van 
het werkelijk gebruik toe te passen, voorziet de huidige procedure dat hij zijn 
keuze tot uiting brengt in een stuk dat hij moet indienen bij de afdeling 
beheer van het Centrum waaronder hij ressorteert. Op basis van dit verzoek 
gaat het bevoegde Centrum, in voorkomend geval, akkoord met het principe 
zelf van het werkelijk gebruik, alsook met de opgegeven redenen door de 
belastingplichtige om zijn verzoek te rechtvaardigen.

• Deze niet-geautomatiseerde procedure wordt als bijzonder arbeidsintensief 
beschouwd en noodzaakt een onmiddellijke systematische controle langs de 
kant van de administratie van de voorwaarden voor de toekenning van de 
machtiging, zonder dewelke de belastingplichtige zich in de onmogelijkheid 
bevindt om zijn recht op aftrek uit te oefenen volgens het principe van het 
werkelijk gebruik.”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

41

• Waarom werd deze regeling ingevoerd?
• “De centralisatie van deze mededelingen, in het bijzonder langs 

elektronische weg, zal daarnaast ook waarborgen dat de administratie 
de correcte toepassing van de regels inzake btw-aftrek op een 
efficiënte manier zal kunnen blijven controleren”

• Wat met de verplichte toepassing?
• “De procedure waarbij de administratie een belastingplichtige kan 

verplichten om de aftrekmethode van het werkelijk gebruik toe te 
passen, blijft onveranderd. De administratie zal in dat verband dan de 
belastingplichtige schriftelijk in kennis stellen van een behoorlijk 
gemotiveerde beslissing. Deze beslissing zal de begindatum van de 
toepassing van deze aftrekregeling bevatten”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

42

• “Het is in principe correct dat de kennisgeving zal moeten worden gedaan 
voor de indiening van de eerste aangifte van het kalenderjaar, wat het 
gebruik van de term “voorafgaandelijk” in artikel 46, § 2, eerste lid, van het 
btw-Wetboek verklaart. Het feit dat de kennisgeving voorafgaandelijk 
gebeurt is essentieel. Tenzij ingeval van klaarblijkelijk misbruik, kan een 
dergelijke kennisgeving in voorkomend geval ook worden gedaan in de 
loop van een kalenderjaar, bijvoorbeeld ingevolge een rechtzetting door 
de administratie die aantoont dat de aftrek met inachtneming van het 
algemeen verhoudingsgetal niet beantwoordt aan een normale aftrek 
rekening houdend met de situatie van gelijkaardige belastingplichtigen. In 
dat geval kan, behoudens fraude of klaarblijkelijk misbruik, de 
belastingplichtige alsnog zijn kennisgeving doen om zijn recht op aftrek uit 
te oefenen met inachtneming van het werkelijk gebruik. Uiteraard zal hij 
de noodzakelijke regularisaties moeten uitvoeren in zijn eerstvolgende 
aangifte. Die regularisaties kunnen in principe enkel betrekking hebben 
op het lopende kalenderjaar. De kennisgeving (in principe 
voorafgaandelijk) heeft immers uitwerking op 1 januari van het lopende 
kalenderjaar en kan dus geen betrekking hebben op voorgaande jaren.”

Bron: Verslag Commissie Financiën
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Werkelijk gebruik

43

Elektronische 
kennisgeving

Via formulier 604A/B (C) 

Meedelen 
gestructureerde 

gegevens
Btw-aangifte Q1

• Laatste dag aangifteperiode 
volgend op aanvang 
• Einde eerste 

aangifteperiode 
kalenderjaar (jan/Q1)

Ontvangstbevestiging

Aanvang
eerste dag aangifteperiode 

kennisgeving

Gestructureerde gegevens over 
de verschillende 

verhoudingsgetallen 

Weigeringsbeslissing

Uiterlijk 31.12 jaar volgend op 
kennisgeving – retroactieve 
intrekking werkelijk gebruik

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Mededeling gegevens

• Gestructureerde gegevens over de verschillende verhoudingsgetallen 
• Definitieve verhoudingsgetal voorgaand kalenderjaar
• Opdeling, uitgedrukt in procenten, overeenkomstig de door de belastingplichtige op het 

moment van de kennisgeving gehanteerde criteria, van de aan de belastingplichtige in 
rekening gebrachte belasting tussen de handelingen die:

• uitsluitend worden gebruikt voor de bedrijfsafdeling of de bedrijfsafdelingen waarvan de 
handelingen recht op aftrek geven (volledig recht op aftrek);

• uitsluitend worden gebruikt voor de bedrijfsafdeling of de bedrijfsafdelingen waarvan de 
handelingen geen recht op aftrek verlenen (geen enkel recht op aftrek);

• tegelijkertijd worden gebruikt voor de bedrijfsafdeling of bedrijfsafdelingen waarvan de 
handelingen recht op aftrek geven en voor de bedrijfsafdeling of bedrijfsafdelingen waarvan de 
handelingen geen recht op aftrek geven;

• Een verhoudingsgetal dat van toepassing is op de goederen en diensten die tegelijk 
worden gebruikt voor de bedrijfsafdelingen waarvan de handelingen recht op aftrek geven 
en de bedrijfsafdelingen waarvan de handelingen geen recht op aftrek geven (bijzonder 
verhoudingsgetal). Indien de belastingplichtige meerdere dergelijke verhoudingsgetallen 
hanteert, moeten die allemaal afzonderlijk worden vermeld, evenals het globale resultaat 
van de toepassing van die bijzondere verhoudingsgetallen op de aan de belastingplichtige 
in rekening gebrachte belasting op de handelingen die tegelijkertijd worden gebruikt voor 
de bedrijfsafdelingen die volledig dan wel geen recht op aftrek verlenen.

44

43

44

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad


28/11/2022

23

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Voorbeeld

• Een gemengde belastingplichtige (kwartaalindiener – algemeen verhoudingsgetal) 
beslist in 2023 om zijn recht op aftrek te gaan uitoefenen volgens het werkelijk 
gebruik met ingang van 2024. Het definitieve algemene verhoudingsgetal voor het jaar 
2023 wordt vastgesteld op 60 procent.

• Kennisgeving via formulier E-604B voor 31 maart 2024 ➔ toepassing werkelijk gebruik 
vanaf het eerste kwartaal 2024

• Gegevens op te sturen naar de administratie bij periodieke btw-aangifte eerste 
kwartaal van 2024 :

• Definitieve algemene verhoudingsgetal voor het jaar 2023, 60 pct.;
• Percentage van de belasting die hem in rekening werd gebracht op de inkomende handelingen die 

uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling of bedrijfsafdelingen die recht op aftrek geven: 
bijvoorbeeld 50 pct.;

• Percentage van de belasting die hem in rekening werd gebracht op de inkomende handelingen die 
uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling of bedrijfsafdelingen die geen recht op aftrek 
geven: bijvoorbeeld 30 pct.;

• Percentage van de belasting die hem in rekening werd gebracht op de inkomende handelingen die 
tegelijk voor de verschillende sectoren worden gebruikt (gemengde kosten): bijvoorbeeld 20 pct.;

• Bijzondere verhoudingsgetal of de bijzondere verhoudingsgetallen die van toepassing zijn op de derde 
categorie van handelingen voor gemengd gebruik: bijvoorbeeld 70 pct. recht op aftrek en 30 pct. niet-
aftrek.

45

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Sancties

• Voorafgaandelijke kennisgeving is niet binnen vóór de laatste 
dag van het eerste aangiftetijdvak: uitstel tot 1 januari van het 
volgend kalenderjaar (indien tijdige kennisgeving)

• Weigeringsbeslissing na mededeling gestructureerde 
gegevens

• Uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de 
initiële kennisgeving door de belastingplichtige uitwerking heeft 
gehad

• Uitwerking voor onbepaalde termijn vanaf de eerste dag van het 
aangiftetijdvak gedurende hetwelk de kennisgeving door de 
belastingplichtige is verricht

• Weigering via correctieopgave of pv: verleden en toekomst
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Weigeringsbeslissing: uitwerking

47

“Na deze weigeringsbeslissing kan de belastingplichtige voor de periode waarop de weigering 
betrekking heeft en voor de toekomstige periodes akkoord gaan met de desgevallend aangepaste 

criteria, dan wel nieuwe criteria voorstellen, die via verzoek tot akkoord of via een bezwaar worden 
voorgelegd aan de administratie. Wanneer de belastingplichtige niet akkoord gaat met de door de 

administratie voorgestelde criteria, of wanneer de belastingplichtige zelf geen criteria voorstelt die voor 
de administratie aanvaardbaar zijn, zal de belastingplichtige in elk geval voor de betrokken periode zijn 

recht op aftrek niet kunnen uitoefenen volgens het werkelijk gebruik en zal hij desgevallend de 
toegepaste aftrek moeten herzien om zich te conformeren aan de beslissing van de administratie.

Daarnaast wordt gepreciseerd dat de belastingplichtige die een dergelijke weigeringsbeslissing ontvangt 
en niet instemt met de toepassing van de door de administratie in haar weigeringsbeslissing 
vastgestelde criteria, ten vroegste in het kalenderjaar volgend op de kennisgeving van de 

weigeringsbeslissing van de administratie een nieuw verzoek mag indienen tot uitoefening van het 
recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik. Dat verzoek, waarvan kennis werd gegeven 

overeenkomstig de in artikel 18bis, § 1, nieuw, van het koninklijk besluit nr. 3 bedoelde procedure, heeft 
slechts uitwerking voor de toekomst”

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Huidige toepassing

48

“Belastingplichtigen die reeds op 31 december 2022 het beginsel van aftrek 
volgens het werkelijk gebruik toepassen [moeten] aan de administratie 
bevestigen dat zij van deze regeling gebruikmaken en dat ze die regeling 

zullen blijven toepassen. Deze kennisgeving moet volgens dezelfde 
modaliteiten als die vastgesteld voor de voorafgaande kennisgeving, gebeuren 

vóór 1 juli 2023.
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!!

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Huidige toepassing

• “De administratie heeft in de loop van de laatste decennia een groot aantal 
verzoeken om deze aftrekregeling te mogen toepassen en daarmee gepaard 
gaande beslissingen verzameld. Sommige van deze beslissingen, die dateren 
uit een periode vóór de informatisering van de FOD Financiën, zijn niet langer 
materieel beschikbaar voor de administratie. Voor andere belastingplichtigen 
komen de in het verleden genomen beslissingen niet noodzakelijk meer 
overeen met de werkelijkheid. In het kader van de automatisering van deze 
procedure en een rationeler beheer van voormelde gegevens, zal de 
administratie de informatie met betrekking tot de toepassing van de 
aftrekregeling volgens het werkelijk gebruik door de betrokken 
belastingplichtigen centraliseren, zodat kan worden nagegaan of de 
regelgeving inzake btw correct wordt toegepast.

• Die kennisgeving wordt trouwens gelijkgesteld met de in artikel 18bis, § 1, 
nieuw, van het koninklijk besluit nr. 3 bedoelde voorafgaande kennisgeving, 
wat betreft de gevolgen ervan, met name wat de mogelijkheid betreft voor 
de administratie om de toepassing van de aftrekregeling volgens het werkelijk 
gebruik op grond van de in die informatie aangeduide criteria te weigeren, 
overeenkomstig dezelfde modaliteiten.”

49

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Beëindiging werkelijk gebruik

• Stopzetting via formulier 604B (of A) ➔ uitwerking vanaf 1 
januari volgend jaar

• Uitzondering:
• Belastingplichtige is niet langer gemengd btw-plichtig (volledig recht 

op aftrek of volledig vrijgesteld)

• Stopzetting activiteit (formulier 604C)
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Verplichte toepassing

• Verplichte toepassing werkelijk gebruik: geautomatiseerde 
procedure

• Omstandigheden
• Wanneer de economische activiteit een afdeling omvat met recht op aftrek 

die duidelijk onderscheiden is van de sector zonder recht op aftrek en, in het 
bijzonder, wanneer voor elke afdeling een afzonderlijke boekhouding wordt 
gevoerd

• Wanneer de gemengde belastingplichtige op het tijdstip van ontvangst 
gemakkelijk kan bepalen wat de uitsluitende bestemming van de goederen 
of diensten is, hetzij de sector die recht op aftrek verleent, hetzij de sector 
die geen recht aftrek verleent;

• Wanneer de regel van het algemeen verhoudingsgetal niet kan worden 
toegepast omdat het moeilijk of onmogelijk is de noemer van het 
verhoudingsgetal te bepalen (bv. het geval van verzekeringsmaatschappijen 
die, onafhankelijk van handelingen inzake verzekering, belaste handelingen 
zouden verrichten).

51

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Sector toepassingen

• Administratie kan bij circulaire en in dezelfde gevallen als die 
van toepassing zijn ten aanzien van individuele 
belastingplichtigen een bedrijfssector of een bepaalde groep 
belastingplichtigen verplichten de aftrek toe te passen 
volgens het werkelijk gebruik van de goederen en diensten of 
een deel ervan. 

• Die procedure zal worden gebruikt wanneer uit de feiten 
blijkt dat al deze sectoren of groepen van belastingplichtigen 
zich in één van de in artikel 18ter, § 3, nieuw, van het 
koninklijk besluit nr. 3 beschreven situaties bevinden. Een 
dergelijke circulaire moet rechtens en feitelijk aanduiden 
waarom een beroep op individuele beslissingen per 
belastingplichtige niet aangewezen is
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AGB’s
Circulaire 2022/C/100 dd. 13.10.2022

Circulaire 2022/C/100 dd. 13.10.2022
AGB’s – Winstoogmerk  

54

• Vraag of een AGB winstoogmerk heeft of niet
• Toepassing van btw-vrijstelling
• Recht op btw-aftrek

• Circulaire bespreekt standpunt in verband met prijsgerelateerde subsidies
– zie oa eerder:

• Voorafgaande beslissing nr. 2019.0941 dd. 19.11.2019
• Nagaan of statutaire bepalingen niet louter theoretisch zijn is geen bevoegdheid van 

de rulingcommissie
• Aanpassing prijsgerelateerde subsidies kan maximum 2 maal per jaar

• Voorafgaande beslissing nr. 2019.0956 dd. 14.01.2020
• Tekorten worden gefinancierd met prijssubsidies
• AGB verbindt er zich toe om jaarlijks overschot te realiseren via prijssubsidie

• Deze circulaire vervangt btw-beslissing nr. E.T.129.288 van 19.01.2016

met ingang van 01.01.2023
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Circulaire 2022/C/100 dd. 13.10.2022
AGB’s – Winstoogmerk  

55

• Historische standpunten
• Uit de statuten blijkt winstoogmerk + doel winst uit te keren (Mondelinge Vraag 

nr. 519 PEETERS van 11.12.2007)
• Statuten voorzien dat eventuele winsten zullen worden uitgekeerd + dit gebeurt 

ook daadwerkelijk (Parl. Vr. nr. 842 WARZEE-CAVERENNE van 02.04.2014)
• Administratie kan onderzoeken of de statutaire bepalingen niet louter 

theoretisch zijn (Mond. Vr. nr. 804 PAS van 16.12.2014)
• Vrijstelling bij systematische tekorten omdat aangerekende prijzen niet volstaan 

ter dekking van exploitatiekosten - de facto onmogelijk om winsten uit te keren
• Hiervoor dient het operationeel resultaat van de globale activiteit (en dus niet 

activiteit per activiteit) in aanmerking te worden (Parl. Vr. nr. 481 DISPA van 
16.07.2015)

• Werkingssubsidies gemeente niet in aanmerking genomen bij de vaststelling 
winst. Werkingssubsidies en investeringssubsidies andere entiteiten wel 
aangemerkt als ontvangsten uit een bepaalde activiteit en meegerekend voor 
winstoogmerk (Parl. Vr. nr. 1955 VAN BIESEN van 06.12.2017)

• Waarde gratis ter beschikking gesteld personeel (door de gemeente) niet in 
aanmerking genomen (Parl. Vr. nr. 1745 DIERICK van 12.07.2017)

Circulaire 2022/C/100 dd. 13.10.2022
AGB’s – Winstoogmerk  

56

• Prijssubsidies = inkomsten

• Voorwaarden
• Vóór de aanvang van de activiteiten of vóór het begin van een nieuw 

boekjaar bepaalt het AGB de prijs van elk van de diensten die het zal 
verrichten

• Gemeente moet vóór de aanvang van de activiteiten van het AGB of 
vóór het begin van een nieuw boekjaar van het AGB het bedrag van 
de prijssubsidie bepalen die zij voornemens is toe te wijzen aan elke 
door het AGB verleende dienst (in voorkomend geval met 
onderscheid naar gelang de aard van de ontvanger van de diensten); 
het is dus vereist dat het bedrag van de prijssubsidies bepaald is 
voordat het AGB enige dienst verricht
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8f26a274-120b-4835-aade-3019ddcccf97
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/695f8d16-bb5d-40a0-ac70-90eb32011c2a
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/d88a33e6-60bb-43e0-84a5-a1beddcfd70f
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/592c70b2-8d74-49bf-869d-501877a86672
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/493b0cdb-6a7f-4115-bd55-29bf4bbf60f3/2022%2FC%2F100
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Circulaire 2022/C/100 dd. 13.10.2022
AGB’s – Winstoogmerk  

57

• Voorwaarden
• De overeenkomstig geïndividualiseerde bedragen van de 

prijssubsidies kunnen slechts tweemaal per jaar worden herzien 
(uitsluitend voor toekomstige diensten)

• bewijslast voor de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe 
bedragen en voor het feit dat zij niet met terugwerkende kracht worden 
gehanteerd, ligt bij AGB 

• De geïndividualiseerde bedragen van de prijssubsidies worden 
berekend op basis van het werkelijke aantal door het AGB verrichte 
diensten en niet op basis van een geraamd aantal aan het begin van 
de activiteit of aan het begin van het boekjaar

• De btw op de prijssubsidies wordt opeisbaar volgens de regels die van 
toepassing zijn op de inkomsten waarmee zij verband houden

Hoofdelijke 
aansprakelijkheid
HvJ 13.10.2022 C-1/21 MC

57
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/493b0cdb-6a7f-4115-bd55-29bf4bbf60f3/2022%2FC%2F100
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HvJ 13.10.2022 C-1/21 MC
Hoofdelijke aansprakelijkheid

59

• Bedrijfsleider werd persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor 
btw-schuld en rente op basis van nationale maatregel

• „Een bedrijfsleider die of een lid van een bestuursorgaan dat ofwel uit het 
vermogen van een rechtspersoon die schuldenaar is in de zin van artikel 14, 
punt 1 of punt 2, op oneerlijke wijze betalingen in natura of in geld verricht 
die kunnen worden aangemerkt als een verkapte uitkering van winst of 
dividenden, ofwel vermogensbestanddelen van de schuldenaar overdraagt 
om niet of tegen prijzen die aanzienlijk lager zijn dan de marktprijzen, 
waardoor het vermogen van de schuldenaar vermindert en dientengevolge 
belastingen of wettelijke bijdragen voor de sociale verzekeringen niet 
worden voldaan, is aansprakelijk voor de schulden ten belope van het bedrag 
van de verrichte betalingen of van de vermogensvermindering.”

• Betrokkene had gelden laten overmaken aan gelieerde natuurlijk 
persoon

HvJ 13.10.2022 C-1/21 MC
Hoofdelijke aansprakelijkheid

60

• Onvoorwaardelijke (hoofdelijke) aansprakelijkheid gaat verder 
dan noodzakelijk

• Schuldenaar moet kunnen aantonen buiten handelingen te staan

• Alles hebben gedaan wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt

• Betrokkenheid bij misbruik of fraude is uitgesloten

• Lidstaten moeten specifieke omstandigheden hoofdelijke 
aansprakelijkheid bepalen

• In casu: hoofdelijke aansprakelijkheid = proportioneel

• Rente vragen van hoofdelijk aansprakelijke is mogelijk maar 
niet indien hij geen invloed heeft op de belastingschuld
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267130&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2427987
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267130&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2427987
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Onterecht aangerekende 
btw
HvJ 13-10-2022 C-397/21 HUMDA

HvJ 13-10-2022 C-397/21 HUMDA
Onterecht aangerekende btw

62

• Diensten in kader van bouwproject van het Hongaarse 
paviljoen wereldtentoonstelling Milaan 2015 gefactureerd 
met Hongaarse btw

• Controle: onverschuldigde btw

• Dienstverrichter inmiddels in liquidatie

• Klant verzoekt om teruggave + rente

61
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267136&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2439681
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HvJ 13-10-2022 C-397/21 HUMDA
Onterecht aangerekende btw

63

• Vraag (1): kan klant rechtstreeks de btw vorderen van fiscus 
als terugvordering van leverancier/dienstverrichter 
onmogelijk of uiterst moeilijk is owv liquidatie?

• Ja. Lidstaten moeten voorzien in middelen om btw terug te krijgen

• In casu: goede trouw - geen gevaar voor verlies aan 
belastinginkomsten – moeilijk/onmogelijk om van dienstverrichter te 
vorderen

• Lidstaten hebben recht om

• Sancties op te leggen bij foutieve aftrek

• Teruggaaf te weigeren bij fraude/misbruik

HvJ 13-10-2022 C-397/21 HUMDA
Onterecht aangerekende btw

64

• Vraag (2): kan de klant in dergelijk geval om rente verzoeken 
van de belastingdienst? Zo ja vanaf wanneer?

• Belastingdienst is verplicht om rente te betalen indien hij die 
teruggaaf niet binnen een redelijke termijn heeft verricht na daartoe 
te zijn verzocht

• De wijze waarop de rente op dit bedrag wordt toegepast, valt onder 
de procedurele autonomie van de lidstaten 

• Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel

• Maar mag er niet toe leiden dat de belastingplichtige een passende 
vergoeding wordt ontzegd
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267136&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2439681
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267136&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2439681
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Medische vrijstelling
HvJ 24.11.2022 C-458/21 Pannonia

HvJ 24.11.2022 C-458/21 Pannonia
Medische vrijstelling

66

• “Best Doctors España” verricht diensten voor 
verzekeringsmaatschappij in Hongarije

• Onderzoeken of person in aanmerking komt voor 
verzekeringsdiensten (op basis van medisch dossier)

• Bijstand in het buitenland indien nodig (regelen van afspraken, 
betalingen, enz)

• Vraag of diensten vrijgesteld zijn van btw

65
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268967&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122530
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HvJ 24.11.2022 C-458/21 Pannonia
Medische vrijstelling

67

• Hof van Justitie: “niet vrijgesteld”

• Medisch deskundigenrapport: voornaamste doel is antwoord 
geven op vragen van verzekeringsmaatschappij om hen in 
staat te stellen beslissing te nemen (vgl. HvJ Unterpertinger C-
212/01)

• Bijstand: heeft niet tot doel de gezondheid te beschermen, in 
stand te houden of te herstellen

Herziening bij liquidatie
HvJ 06.10.2022 C-293/21 Vittamed

67
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268967&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122530
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HvJ 06.10.2022 C-293/21 Vittamed
Herziening bij liquidatie?

69

• Feiten
• Activiteit: wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen

• Goederen en diensten verworven voor project dat werd gefinancierd 
door EU (prototype ontwikkelen om op de markt te brengen)

• IVA en MVA gecreëerd

• Verlies 2 jaar na project (geen bestellingen)

• Beslissing om vennootschap te beëindigen

• Vraag om schrapping uit btw-register

• Fiscus eist herziening op verworven goederen of diensten die niet 
voor btw-plichtige activiteiten zouden worden gebruikt

HvJ 06.10.2022 C-293/21 Vittamed
Herziening bij liquidatie?

70

• Vraag: herziening indien vervaardigde investeringsgoederen 
niet zijn gebruikt voor belaste economische activiteiten en 
daarvoor nooit zullen worden gebruikt, omdat de eigenaar of 
de enige aandeelhouder van de belastingplichtige heeft 
besloten om in liquidatie te gaan?

• Hof 
• Vroeger al beslist dat recht op aftrek in stand blijft 

• indien de beoogde economische activiteit niet van de grond is gekomen 
of 

• indien de belastingplichtige de goederen of diensten die tot de aftrek 
hebben geleid, wegens omstandigheden buiten zijn wil niet heeft 
kunnen gebruiken 

69
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266826&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4758061
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266826&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4758061
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HvJ 06.10.2022 C-293/21 Vittamed
Herziening bij liquidatie?

71

• Wanneer de belastingplichtige niet langer voornemens is om 
de betrokken goederen en diensten te gebruiken voor belaste 
handelingen in een later stadium of deze gebruikt voor 
vrijgestelde is het nauwe en rechtstreekse verband dat moet 
bestaan tussen het recht op aftrek van voorbelasting en de 
verrichting van voorgenomen belaste handelingen verbroken

➔ Herziening

➔ Zou anders kunnen zijn indien de vereffening van de 
betrokken belastingplichtige toch heeft geleid tot 
belaste handelingen

Vouchers voor WN’s
HvJ 17.11.2022 C-607/20 GEAES

71
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266826&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4758061
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HvJ 17.11.2022 C-607/20 GEAES
Vouchers voor werknemers

73

• Vraag of het weggeven van vouchers een dienstprestatie om niet is 
die moet worden belast op basis van art. 26 Btw-richtlijn

• Bij aankoop van de vouchers wordt btw betaald (verlegd)

• Detailhandelaar draagt btw af over aankoop met voucher

• HvJ: weggeven vouchers is “ingegeven door overwegingen omtrent 
de bedrijfsvoering” – GEAES heeft geen zeggenschap over 
waartegen WN voucher inruilt

• Werknemers krijgen vouchers als beloning (op voordracht van andere 
werknemers) en hebben er niet automatisch recht op

• Persoonlijk voordeel werknemer is ondergeschikt aan voordeel werkgever

➔ Dienst niet verricht voor andere dan bedrijfsdoeleinden 

Contract = factuur?
HvJ 29.09.2022 C-235/21 Raiffeisen Leasing

73
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268627&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127439
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HvJ 29.09.2022 C-235/21 Raiffeisen Leasing
Contract = Factuur?

75

• Twee Sloveense bedrijven (RED en Raiffeisen) – sale-lease-back-
overeenkomst

• RED verkocht een stuk grond aan Raiffeisen met toepassing van btw
• Raiffeisen zou vervolgens een nieuw gebouw oprichten en dit met btw 

verhuren aan RED

• RED reikte een factuur uit met btw voor de verkoop van de grond, 
maar Raiffeisen heeft nagelaten een factuur uit te reiken voor de 
"lease back"

• RED heeft btw-aftrek uitgeoefend op de leasevergoedingen, omdat 
zij van oordeel was dat de overeenkomst dienst kon doen als btw-
factuur. Raiffeisen heeft de btw op de huurovereenkomst echter 
niet aangegeven of betaald

• Fiscus verwerpt recht op aftrek van RED en vordert rente van 
Raiffeisen (na verwerping recht op aftrek is er geen gevaar voor 
verlies belastinginkomsten meer)

HvJ 29.09.2022 C-235/21 Raiffeisen Leasing
Contract = Factuur?

76

• Claim op basis van art. 203 Btw-richtlijn 
• De btw is verschuldigd door eenieder die deze belasting op een factuur 

vermeldt”

• Om als factuur te kunnen gelden moet het document btw 
vermelden en alle vermeldingen bevatten die het recht op aftrek 
van de afnemer rechtvaardigen

• Niet relevant te onderzoeken of, gesteld dat het betrokken 
document een overeenkomst is, daaruit objectief de wil van de 
partijen bij die overeenkomst blijkt dat het gaat om een factuur 

• Aangaande de omstandigheid dat in het hoofdgeding de sale-and-
leaseback-overeenkomst weliswaar het bedrag van de btw maar 
niet het tarief van die belasting vermeldde, staat het aan de 
verwijzende rechter om na te gaan of dat tarief niettemin uit die 
overeenkomst had kunnen worden afgeleid

75
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266565&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4770624
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266565&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4770624
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Fitness – 6%?
HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center

HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

78

• Fitnesscentrum (winstoogmerk)
• Verleent toegang tot lokalen en toestellen 

• Individueel of in groep, al dan niet met (een beperkte) begeleiding

• Personal training 

• Groepslessen

• Steeds 21% btw aangerekend

• Nav Antwerpen 17 september 2013 15% btw teruggevorderd

Bijlage III, punt 14 Btw-richtlijn: „het recht gebruik te maken van sportaccommodaties”

Rubriek XXVIII Tabel A bijlage KB nr. 20: "De toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor 
cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken (...)".

77
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4783734
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HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

79

• Rb. Gent 20 mei 2021

• Administratie:
• Toegang (+ richtlijnen bij eerste bezoek): 6%

• Begeleiding/training = hoofdelement ➔ 21%

• Opsplitsen of 21%

• Belastingplichtige
• “Zelfs indien men “het recht gebruik te maken van 

sportaccommodaties” restrictief interpreteert, is er volgens de eiseres 
geen reden om te stellen dat er geen sprake meer zou zijn van dit 
recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie, wanneer er 
bijkomende begeleiding voorzien is door instructeurs”

Rb. Gent 20 mei 2021, The Escape Center
Opmerkelijkheden

80

• “De redenen waarom de rechtbank van oordeel is dat in huidige 
stand van de procedure en (reeds) in eerste aanleg een prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie zich opdringt zijn de volgende:

• De zaakvoerder van de eiseres meldt ter zitting dat de fiscale administratie 
de fitnesscentra in de praktijk ongelijk behandelt. Bepaalde controleurs 
zouden het 6%-tarief aanvaarden, anderen zijn akkoord met een gemiddeld 
btw-tarief (op basis van een opsplitsing van bv 40% van de activiteiten aan 
het 6%-tarief en 60% aan het 21%-tarief of 30% aan het 6%-tarief versus 70 
% aan het 21%-tarief). Nog andere controleurs, zoals ter zake, stellen dat het 
21%-tarief dient toegepast te worden op het geheel van de activiteiten van 
het fitnesscentrum.”

• “De Nederlandse fiscale administratie is kennelijk dezelfde mening 
toegedaan als de eiseres”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4783734
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Rb. Gent 20 mei 2021, The Escape Center
Opmerkelijkheden

81

• (rechtbank aan het woord)

• “Over hoe de prejudiciële vraag volgens de rechtbank bij 
voorkeur wordt beantwoord”

• “Om de redenen vermeld in het arrest en de conclusie in de zaak C-
432/15, zou de rechtbank geneigd zijn te oordelen dat het recht 
gebruik te maken van sportaccommodaties onder het verlaagd btw-
tarief valt, ook als daarbij individuele begeleiding of begeleiding in 
groep wordt verstrekt.

• Dergelijke interpretatie heeft ook als voordeel dat een eenvormig 
btw-tarief van toepassing kan zijn op alle fitnesscentra”

HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

82

• Prejudiciële vraag

Schendt artikel 37, §1, lid 1 WBTW samen gelezen met artikel 1, lid 1 K.B. nr. 20 van 20 juli 
1970 en rubriek XXVIII van bijlage A bij het koninklijk besluit nr. 20 het artikel 98, tweede lid 
van Richtlijn 2006/112/EG samen gelezen met bijlage III, 13) en 14) van deze richtlijn, in de 

mate dat deze bepalingen in die zin begrepen moeten worden dat het recht gebruik te maken 
van sportaccommodaties enkel onder het verlaagd btw-tarief van 6% valt, indien er geen 

individuele begeleiding wordt verstrekt, terwijl artikel 98, lid 2 van Richtlijn 2006/112/EG deze 
voorwaarde niet stelt?
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4783734
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HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

83

• “Recht gebruik te maken van sportaccommodaties”: ook diensten 
die verband houden met het gebruik van die accommodaties en die 
noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport en lichamelijke 
opvoeding

• Veeleer aanmoedigen te sporten dan strikte beperking tot recht op toegang

• Quid persoonlijke begeleiding en groepslessen: bijzaak/hoofdzaak?
• Niet van belang dat prestaties apart kunnen worden geleverd

• Prestaties van sport en lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk als één 
beschouwen

• Sommige activiteiten vereisen begeleiding of groepslessen ➔ één geheel 
met toegang

• Niet: indien geen begeleiding/omkadering maar training/onderricht

• Belangrijke indicatie: formule geeft toegang tot fitness én groepslessen

HvJ 22.09.2022, C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

84

• “Aangezien de betreffende bepalingen van dat koninklijk besluit in 
essentie de inhoud van punt 14 van bijlage III overnemen, kunnen zij niet 
worden geacht de toepassing van het verlaagde btw-tarief te beperken tot 
concrete en specifieke aspecten van de betrokken categorie van diensten

• Ten tweede dient met betrekking tot het specifieke administratieve 
commentaar van 24 juli 1984 betreffende de exploitatie van een 
fitnesscenter te worden opgemerkt dat dit slechts een administratieve 
praktijk blijkt weer te geven, aangezien de Belgische regering niet 
aanvoert dat daarbij een selectieve toepassing van het verlaagde btw 
tarief ten uitvoer is gelegd. Bovendien wordt dit administratieve 
commentaar door de verwijzende rechter niet ter sprake gebracht in het 
verzoek om een prejudiciële beslissing en verklaart de verwijzende rechter 
dat de belastingadministratie op uiteenlopende wijze te werk gaat met 
betrekking tot het btw-tarief dat moet worden toegepast op de activiteit 
van marktdeelnemers die fitnesscentra exploiteren”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266109&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4783734
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Verlaagd tarief 6 % voor de aan uitwendige 
borstprothesen aangepaste beha's en badpakken

Circulaire 2022/C/88 d.d. 16.09.2022

Circulaire 2022/C/88 d.d. 16.09.2022
Verlaagd tarief 6%

86

• Toevoeging punt 14 aan rubriek XXIII van KB nr. 20:

De aan uitwendige borstprothesen aangepaste beha's en badpakken, op voorschrift 
van een arts, wanneer ze bestemd zijn voor het verlichten van de gevolgen van een 
chronische of langdurige ziekte of van een beperking

• Ratio legis:

Behandelingen met een therapeutisch doel betreffen en die onder meer worden
uitgevoerd door artsen-chirurgen (art. 44, §1):

(i) borstreconstructies die, rekening houdend met de omstandigheden van 
de ziekte, niet louter als esthetische ingrepen kunnen beschouwd worden

(ii) vrijstelling is van toepassing zowel op de medische handeling op zich, 
als op de interne prothese die het voorwerp uitmaakt van die handeling.

85
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Circulaire 2022/C/88 d.d. 16.09.2022
Verlaagd tarief 6%

87

• Verlaagd tarief:
• (i) levering van uitwendige borstprothesen die specifiek zijn ontworpen om een 

handicap te compenseren (ongeacht het materiaal)
• (ii) vanaf 01.07.2022 uitwendige borstprothesen aangepaste beha's en 

badpakken, op voorschrift van een arts, wanneer ze bestemd zijn voor het 
verlichten van de gevolgen van een chronische of langdurige ziekte of van een 
beperking.

• Brede toepassing:
• Mastectomie na ziekte of preventief, maar ook meer algemeen elke 

situatie waar een vrouw een prothese wenst te dragen ongeacht de reden 
die een misvorming van de borst tot gevolg hebben (bv. Ongeval, 
aangeboren aandoening, ziekte,…)

Circulaire 2022/C/88 d.d. 16.09.2022
Verlaagd tarief 6%

88

• Verwijzing naar ECJ en RvS voor definitie ‘handicap’
• Ruime toepassingsgebied mag niet tot gevolg mag hebben dat goederen die bestemd zijn

voor een ruimer en algemener gebruik dan uitsluitend ten behoeve van gehandicapten, ook in 
aanmerking kunnen komen voor de btw-verlaging.

• Voorwaarden:
• (i) voorschrift van arts – maw de laatste schakel van de handelsfase
• (ii) uitsluiten specifieke ‘kledij’ voor het dragen van een uitwendige protheses (o.m. 

angepaste sportbeha's, bikini's, tankini's, zwemjurken en dergelijke zwemkledij ook
beoogd)

Noot: de dienst bestaande uit het vermaken van een normale beha of badpak aan het gebruik met een
uitwendige prothese (bijvoorbeeld door het innaaien van een speciaal hoesje) kan het btw-tarief van 
6% genieten op grond van rubriek XXXIX, van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.
•
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/52d3e79e-132b-4ac6-8ce6-fb79b9634d59
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Gas, elektriciteit, warmte

89

Verlenging
Gas, elektriciteit, warmte

• Zie wetsontwerp 55K3012
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3012
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Wetsontwerpen 55K3016 en 55K2915
Impact gas- en elektriciteitspremie

91

• “In geen enkel geval doet de premie afbreuk aan de btw die verschuldigd is 
als aandeel in de factuur of in de openstaande schuld. Vanuit btw-perspectief 
moet worden opgemerkt dat deze federale elektriciteits- en gaspremie noch 
kwalificeert als een prijssubsidie in de zin van artikel 26, § 1, eerste lid, van 
het btw-wetboek, noch als een prijsvermindering in de zin van artikel 28, 2°, 
van voormeld wetboek. Er is immers geen noodzakelijk verband tussen de 
toegekende premie en de elektriciteits- en gasfactuur waarop zij wordt 
verrekend. In de meeste gevallen houdt de premie immers verband met de 
elektriciteits- en gasfactuur van het gezin waaraan de premie via de 
elektriciteits- en gasfactuur wordt toegekend. De elektriciteitsfactuur wordt 
dus louter en alleen als technisch instrument gebruikt voor de toekenning van 
de premie. Het uitgespaarde bedrag kan vrij door het betrokken gezin wordt 
gebruikt, al dan niet ter besteding aan consumentengoederen of -diensten. 
De termen “factuur”, “creditnota”, “korting”, etc., moeten dan ook in het 
kader van de specifieke voorliggende wetgeving worden geïnterpreteerd en 
staan los van de klassieke invulling ervan in het kader van de btw-wetgeving. 
De maatstaf van heffing die als heffingsbasis geldt voor de btw geheven over 
de levering van elektriciteit en gas, mag dus in geen enkel geval worden 
verminderd naar aanleiding van dit ontwerp.”

Digitalisering
KB 26 oktober 2022
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3016
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2915https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2915
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KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Digitalisering

• Wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van 
de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de 
burgers, rechtspersonen en bepaalde derden: 

• Btw-belastingplichtigen moeten met ingang van 1 januari 2025 langs 
elektronische weg met de administratie communiceren

• Keuze voor papieren procedure niet langer mogelijk 

• Alleen belastingplichtigen die zich materieel niet kunnen identificeren op 
het beveiligde platform, zullen nog worden vrijgesteld van de 
verplichting om dit beveiligde elektronische platform te gebruiken 

93

KB 26.10.2022 (BS 10.11.2022)
Digitalisering

• Een aantal elektronische kennisgevingen:
• Verzoek tot wijziging van de regeling tot indiening van de periodieke btw-aangiften
• Verzoek om vrijwillige overgang van de regeling forfaitaire grondslagen naar een andere 

belastingregeling
• Verklaring van overschrijding van de drempel van 11.200 euro "groep van vier“
• Keuzeverklaring verwervingen "groep van vier“
• Aangifte, voorafgaand aan de ontvangst van een dienst door een belastingplichtige die is 

vrijgesteld op grond van artikel 44 Wbtw
• Verzoek om vrijwillige overgang van de forfaitaire of de normale regeling naar de 

vrijstellingsregeling 
• Verklaring van overschrijding van de drempel van 25.000 euro jaaromzet 

vrijstellingsregeling 
• Verzoek om vrijwillige overgang van vrijstellingsregeling naar de normale regeling
• Verzoek om vrijwillige terugkeer naar vrijstellingsregeling
• Aangifte wijziging activiteit landbouwondernemers 
• Verzoek om vrijwillige overgang landbouwregeling naar de normale regeling
• Verzoek om vrijwillige terugkeer naar landbouwregeling
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/26/2022042522/staatsblad
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Vergoedingen toegekend aan voetballers 
en voetbalmakelaars
Circularie 2022/C/98 d.d. 28.09.2022

Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Kadert in breder actieplan tegen fraude in het voetbal (zowel 
inkomstenbelasting als BTW)

• Uitgangspunt is dat in veel gevallen de makelaar optreedt 
voor de voetballer maar betaald wordt door de (aankopende 
club)

• Grondige analyse van de economische en contractuele 
verhoudingen tussen partijen om BTW impact te bepalen
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Begrippen:
• De voetbalmakelaar/agent is een tussenpersoon tussen clubs en

spelers, en dit in het kader van een transfer of 
arbeidscontractonderhandelingen.

• Voetbalmakelaars/agent hebben daarbij als voornaamste taak om 
de transactie te faciliteren, en dit onder de best mogelijke
voorwaarden voor de partij(en) die zij vertegenwoordigen.

• Voetbalmakelaars/agent vertegenwoordigen derhalve in principe
ofwel de speler ofwel de club.

97

Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• De identiteit van de persoon die de makelaarsvergoeding financieel ten laste neemt (draagt 
of betaalt), is op zich niet bepalend is voor de btw-behandeling van de prestaties van de 
voetbalagent.

• Wie de medecontractant van de voetbalagent is, dient te worden vastgesteld aan de hand 
van de feitelijke omstandigheden.

• In principe is de daadwerkelijke medecontractant (klant) van de voetbalagent de person:
• met wie de voetbalagent een contractuele band heeft
• die hem gekozen heeft om hem te vertegenwoordigen
• die hem zijn opdrachten geeft
• aan wie de voetbalagent verantwoording verschuldigd is met betrekking tot 

voornoemde opdrachten.

•
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Activiteiten van de voetbalagent:
• Als vertegenwoordiger van een voetbalspeler zal de voetbalagent de speler bijstaan

in het kader van onderhandelingen met als doel een arbeidsovereenkomst te
sluiten, te verlengen, te hernieuwen of te beëindigen bij een voetbalclub.

• Daarnaast zal de voetbalagent zijn klant (voetbalspeler of voetbalclub) in 
principe ook in het algemeen vertegenwoordigen, bijvoorbeeld naar de pers
en/of geïnteresseerde spelers/clubs toe. Hij verdedigt dan de belangen van zijn
klant.

• Veelal breiden voetbalagenten hun dienstverlening voor een voetbalclub
en/of voetbalspeler uit met diverse opdrachten (bijvoorbeeld het zoeken naar
een verblijfplaats voor de speler, een school voor diens kinderen, fiscale
adviesverlening, coaching, financieel advies, zoeken naar sponsors, carrière
planning, enzovoort).
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Principiële btw-kwalificatie:
• De agent handelt als een tussenpersoon (makelaar) die door zijn opdrachtgever

(speler/club) belast wordt om hem in het kader van voornoemde onderhandelingen
in contact te brengen met een mogelijke medecontractant (club/speler). Deze
dienst wordt beoogd door artikel 18, § 1, tweede lid, 1°, van het Btw-Wetboek.

• In het kader van de onderhandelingen betreffende een arbeidsovereenkomst, 
treedt de voetbalagent in principe noch op als een lasthebber, noch als een
commissionair in de zin van artikel 20, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek

• Voor zijn andere prestaties dan diegene inzake vertegenwoordiging in het kader van 
een arbeidscontract of transfer kan een voetbalagent uiteraard wel optreden als
lasthebber in de zin van artikel 18, § 1, tweede lid, 3°, van het Btw-Wetboek of als
commissionair in de zin van artikel 13 of 20 van het Btw-Wetboek.
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Handelend in opdracht van een voetbalspeler:

• Voetballer is (gedeeltelijke) belastingplichtige (B2B)
• Plaats van de dienst = plaats afnemer (voetballer) – art. 21, § 2WBTW

• Voetballer is geen belastingplichtige (B2C)
• Plaats van de dienst van de voetbalagent bepaald op grond van artikel

21bis, § 2, 12°WBTW
• De voetbalagent verleent, voor zijn klant-voetbalspeler, een tussenkomst

in het kader van de onderhandelingen met betrekking tot een
arbeidsovereenkomst. Indien het een arbeidsovereenkomst betreft die 
onderworpen in aan de Belgische sociale regelgeving, wordt de dienst van 
de voetbalagent in België geacht plaats te vinden, ongeacht de 
vestigingsplaats van de speler, de club of de voetbalagent zelf.
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Handelend in opdracht van een voetbalclub

• Er wordt aangenomen dat voetbalclubs belastingplichtigen zijn en de 
handelingen aldus de B2B regels volgen

• Plaats van de dienst = plaats afnemer (voetballer) – art. 21, § 2WBTW
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

• Btw behandeling van transfers
• Verwijzing naar oude administratieve positie (beslissing nr. 

E.T.10.612 van 06.04.1993)

• Vergoedingen betaald tussen clubs voor de overdracht van de 
rechten op een speler hetzij volledig (definitieve transfer), hetzij
tijdelijk (uitleenbeurt) vormen in principe de vergoeding voor een
dienst

• Enkel bij een transfer zonder akkoord ((verplichte
of) administratieve transfer), kan, in bepaalde omstandigheden, de 
vergoeding kwalificeren als een schadevergoeding die niet aan de 
btw onderworpen is.
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Circulaire 2022/C/98
Voetbalagenten

Aandachtspunten:

• De administratie aanvaardt reeds geruime tijd dat de transfers van jeugdspelers waarbij de 
betrokken speler op 1 augustus volgend op het sluiten van de transfer de leeftijd van 16 jaar 
niet heeft bereikt, niet aan de btw onderworpen zijn.
Bij een transfer, ook een tijdelijke (uitleenbeurt), met lichting van de optie na 16 jaar is er wel 
btw verschuldigd over de aangerekende vergoeding.

• Wanneer een voetbalclub, naar aanleiding van de transfer van een speler die de leeftijd van 
23 jaar nog niet heeft bereikt, een opleidingsvergoeding ontvangt van een andere club 
overeenkomstig de reglementen die uitgaan van de FIFA betreffende het statuut en de 
transfer van spelers, dan vormt deze opleidingsvergoeding in principe niet de tegenprestatie 
van een handeling als bedoeld in het Btw-Wetboek (zie beslissing nr. E.T.109.759 van 
08.08.2005). Dergelijke vergoeding is bijgevolg niet aan de belasting onderworpen.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/e337e055-cefd-4264-b969-50d266b64cd7
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/65b1edcf-ffe1-4058-b9ce-32c2dbb3da49
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Administratieve 
samenwerking
Wetsontwerp omzetting Rl. 2021/514

Wetsontwerp 55K3000
Administratieve samenwerking

• Ontwerp van 470 (!) blz.
• Nieuwe aangifteverplichting platformexploitanten

• Verkopers en tegenprestaties

• Mogelijkheid, in het kader van de administratieve samenwerking 
tussen lidstaten, om een “gezamenlijke audit” te realiseren. Dit 
nieuwe type van controle heeft als doel om toe te staan aan 
ambtenaren van een andere lidstaat, met instemming van de 
Belgische bevoegde autoriteit, om op het Belgische grondgebied te 
komen en om actief deel te nemen aan de onderzoeksmaatregelen 
uitgevoerd in België. De buitenlandse ambtenaren worden dan 
gelijkgesteld met de nationale ambtenaren in de zin dat zij 
rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de betrokken 
belastingplichtigen, de documenten consulteren, enz.

106

105

106

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3000
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EU update - ViDA
“VAT in the Digital Age"
Verwachte proposal 7.12.2022
Source – VAT Update Link

VAT in the Digital Age (ViDA)
Proposal 7.12.2022

• De Europese Commissie lanceert haar voorstel over ViDA op 7 
december 2022:

• Digitale rapportagevereisten (e-facturatie en real-time rapportage),

• Single EU VAT Registratie en de platformeconomie

• Timing?
• Rattificering door EU-lidstaten voor implementatie – Finaal of working 

paper?

• Quid trend E-invoicing & real time reporting?

• On hold om te alligneren met EU voorstel?
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https://www.vatupdate.com/2022/11/27/european-commission-will-launch-its-proposal-on-vat-in-the-digital-age-vida-on-dec-7-2022-more-and-more-details-are-known/
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VAT in the Digital Age (ViDA)
Proposal 7.12.2022

• Digitale rapportageverplichtingen EU B2B transacties:
• (1) verplichte e-facturering voor transacties binnen de EU; en 

• (2) (near) real-time rapportage van e-factureringsgegevens

• Zowel leverancier als klant zullen gegevens moeten 
aanleveren aan een centrale database

• De lidstaten hoeven voortaan niet langer een afwijking aan te 
vragen om verplichte B2B e-facturatie in te voeren

• Er komen geen drempels of vrijstellingen

• De IC opgaaf zou in kader van bovenstaande verdwijnen!!
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VAT in the Digital Age (ViDA)
Proposal 7.12.2022

• Wat met binnenlandse transacties?
• Optionele digitale meldingsplicht

• Het nieuwe systeem moet interoperabel zijn met de huidige 
vereisten voor e-facturatie en realtime rapportage

• Nieuwe vereisten voor digitale rapportage zullen het EU-
model moeten ondersteunen en op middellange termijn 
zullen de huidige systemen moeten worden geconvergeerd 
naar het EU-model

• De EU-norm voor elektronische facturatie (EN16931) zal 
worden gebruikt voor digitale rapportage en mogelijk verder 
worden aangepast.
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