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Circulaire 2022/C/34 dd. 31.03.2022
Mondmaskers en handgels

3

• Verlenging van verlaagd tarief (6%) tot 31.12.2022
• Wet van 02.04.2021 (BS 13.04.2021), Wet van 18.07.2021 (BS 

29.07.2021), Wet van 29.09.2021 (BS 01.10.2021), KB van 21.12.2021
(BS 30.12.2021) en KB van 23.03.2022 (BS 30.03.2022), KB van 
27.06.2022 (BS 30.06.2022)

• Basisvoorwaarden: zie circulaire 2020/C/65, circulaire 2021/C/6, 
circulaire 2022/C/2 en circulaire 2022/C/34

Gas, elektriciteit en 
warmte

4

3

4

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/74e1c1d2-6a58-4d1f-88e0-8708ed6b918f
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2021020750&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2021-04-13&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2021&pddj=13&pddm=04&ddda=2021&sql=dd+%3D+date%272021-04-02%27+and+pd+%3D+date%272021-04-13%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=04#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/18/2021021520/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/29/2021033316/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/21/2021043597/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/23/2022031426/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022032650/staatsblad
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/5d30ba08-a34d-42ac-ad1a-6f29a8b34dd6
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/0bbf08da-696c-4d59-a1e2-49c094c3057d
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/91cb46f8-ef94-4ffa-9fb2-0a7a7ce6cf4e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/74e1c1d2-6a58-4d1f-88e0-8708ed6b918f
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KB 21.02.2022, KB 23.03.2022 en KB 27.06.2022
Elektriciteit – Verlaagd tarief

5

Art. 1bis Koninklijk Besluit nr. 20
§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 30 september 2022 31 december 2022 

onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct., de levering van elektriciteit in het kader van het contract waarvoor, 
met het oog op de afsluiting ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen ondernemingsnummer is meegedeeld.

§ 2. Het toe te passen btw-tarief voor de tot uiterlijk 31 maart 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten is 
het tarief dat van kracht is vóór de tariefwijziging op 1 maart 2022, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking 

hebben op een levering van elektriciteit vanaf 1 maart 2022.
Het toe te passen btw-tarief voor de vanaf 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 30 september 2022 31 december 2022 

gefactureerde of aangerekende voorschotten is het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering of 
aanrekening van deze voorschotten, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van 

elektriciteit vanaf 1 juli 2022 1 oktober 2022 1 januari 2023.
Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en 

eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 maart 2022 dan wel op de periode die aanvangt vóór en eindigt na het 
tijdstip van de tariefwijziging op 1 juli 2022 1 oktober 2022 1 januari 2023, wordt de maatstaf van heffing met 

betrekking tot het volledige daadwerkelijke verbruik tijdens die periode per onderscheiden btw-tarief omgeslagen en 
dit rekening houdend met dat verbruik vóór en na het tijdstip van de betrokken tariefwijziging.

De berekening van het verbruik met het oog op de in het derde lid bedoelde omslag per btw-tarief, wordt, indien de 
gegevens omtrent het daadwerkelijke verbruik niet beschikbaar zijn vóór de opmaak van de eindafrekening door de 

leverancier, uitgevoerd aan de hand van het in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofiel dat per kwartier van 
een volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van afnemers-natuurlijke personen.

KB 23.03.2022 
Gas en warmte – Verlaagd tarief

6

Art. 1bis/1 Koninklijk Besluit nr. 20
§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 onderworpen aan het verlaagd 
tarief van zes pct., de levering van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van het contract waarvoor, 

met het oog op de afsluiting ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen ondernemingsnummer is meegedeeld.
§ 2. Het toe te passen btw-tarief voor de tot uiterlijk 30 april 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten mag 

het tarief zijn dat van kracht is vóór de tariefwijziging op 1 april 2022, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking 
hebben op een levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 april 2022.

Het toe te passen btw-tarief voor de vanaf 1 mei 2022 tot en met 30 september 2022 gefactureerde of aangerekende 
voorschotten is het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering of aanrekening van deze voorschotten, zelfs 
als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 

oktober 2022.
Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en 
eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 april 2022 dan wel op de periode die aanvangt vóór en eindigt na het 

tijdstip van de tariefwijziging op 1 oktober 2022, wordt de maatstaf van heffing met betrekking tot het volledige 
daadwerkelijke verbruik tijdens die periode per onderscheiden btw-tarief omgeslagen en dit rekening houdend met 

dat verbruik vóór en na het tijdstip van de betrokken tariefwijziging.
De berekening van het verbruik met het oog op de in het derde lid bedoelde omslag per btw-tarief, wordt, indien de 
gegevens omtrent het daadwerkelijke verbruik niet beschikbaar zijn vóór de opmaak van de eindafrekening door de 

leverancier, uitgevoerd aan de hand van het in de aardgasmarkt vastgelegde verbruiksprofiel dat per uur van een 
volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van afnemers-natuurlijke personen.

5

6

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/02/21/2022040344/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/23/2022020620/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022015061/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/23/2022020620/staatsblad
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KB 27.06.2022
Gas en warmte – Verlaagd tarief

7

Art. 1bis/1 Koninklijk Besluit nr. 20
§ 1. In afwijking van artikel 1 wordt vanaf 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 onderworpen aan het 

verlaagd tarief van 6 pct., de levering van aardgas en van warmte via warmtenetten.
§ 2. Het toe te passen btw-tarief voor de tot uiterlijk 31 augustus 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten 

mag het tarief zijn dat van kracht is vóór de tariefwijziging op 1 augustus 2022, zelfs als die geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben op een levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 augustus 2022.

Het toe te passen btw-tarief voor de vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 gefactureerde of 
aangerekende voorschotten is het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering of aanrekening van deze 
voorschotten, zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van aardgas of van warmte via 

warmtenetten vanaf 1 januari 2023.
Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en 

eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 april 2022 of 1 augustus 2022 dan wel op de periode die aanvangt vóór 
en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op 1 januari 2023, wordt de maatstaf van heffing met betrekking tot het 

volledige daadwerkelijke verbruik tijdens die periode per onderscheiden btw-tarief omgeslagen en dit rekening 
houdend met dat verbruik vóór en na het tijdstip van de betrokken tariefwijziging.

De berekening van het verbruik met het oog op de in het derde lid bedoelde omslag per btw-tarief, wordt, indien de 
gegevens omtrent het daadwerkelijke verbruik niet beschikbaar zijn vóór de opmaak van de eindafrekening door de 

leverancier, uitgevoerd aan de hand van het in de aardgasmarkt vastgelegde verbruiksprofiel dat per uur van een 
volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft van een bepaald type van afnemers.

KB 27.06.2022 (BS 30.06.2022)
Gas, elektriciteit, warmte

8

• Verlenging tot 31 december 2022 verlaagd 
tarief elektriciteit in het kader van 
residentiële contracten
• Geen wijziging van de maatregel ten gronde

• 6% leveringen van aardgas en warmte via 
warmtenetten ook voor professionelen
• Verlenging tot 31 december 2022

• Verlaagd btw-tarief uitgesloten voor 
"hybride" warmtepompen die minstens 
gedeeltelijk gebruik maken van een 
andere energiebron dan elektriciteit

Inwerkingtreding 
1 augustus 2022

Inwerkingtreding 
1 juli 2022

7

8

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022015061/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022015061/staatsblad
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KB 27.06.2022 (BS 30.06.2022)
Gas, elektriciteit, warmte

• Waarom uitbreiding tot professionele gebruikers?
• Collectieve woonvoorzieningen met professioneel contract,  

appartementsgebouwen waarvan de bewoners niet over een 
individuele aansluiting beschikken

• Non-profit sector (die verhoogde btw-kost niet kan doorrekenen)

• Elektriciteit voor woonzorgcentra, opvangcentra, 
zorginstellingen, … blijft 21%

• FAQ’s ivm gas en warmte via warmtenetten
• (22) Verlaagd tarief geldt ook tussen leveranciers
• (23) Centraal verwarmingssysteem voor 1 gebouw of 1 site 

kwalificeert niet als warmtenet ➔ geen verlaagd tarief (!?)

• Zie ook Circulaire 2022/C/67 d.d. 11.07.2022

9

FAQ Medische beroepen
Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022

10

9
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/06/27/2022015061/staatsblad
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-verlaging-btw-aardgas-warmte-2022.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/df7c25bd-3756-49fa-a44d-e2be06cc631e
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Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Verzekeringen

11

• Een arts onderzoekt een patiënt in opdracht van een 
verzekeringsmaatschappij (vb. om de lichamelijke schade 
vast te stellen naar aanleiding van een ongeval of in het kader 
van een verzekering gewaarborgd inkomen). 

• Ereloon en onkostenvergoeding (vb. verplaatsingskost) belast
• De diensten van de arts worden vergoed door de 

verzekeringsmaatschappij op basis van overeengekomen tarieven. 
Het onderzoek dat de arts voert heeft geen therapeutisch doel en is 
bijgevolg niet vrijgesteld op basis van artikel 44, § 1, eerste lid, 1°, van 
het Btw-Wetboek.

Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Verzekeringen

12

• Medisch acceptatieproces (vb. invullen medische vragenlijst, 
ondergaan medisch onderzoek, testen) bij afsluiten van 
verzekering – verzekeringsmaatschappij neemt kosten 
grotendeels ten laste

• Kandidaat verzekerde heeft vrije keuze ➔ patiënt wordt 
aangemerkt als medecontractant

• Circulaire zegt niets over vrijgestelde/belaste aard van 
prestatie

11

12

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
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Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Verlaagd tarief

13

• Podologische zooltherapie: onderzoeken → zool op maat + 
opvolging

• Globale handeling: levering (6%) + dienst

• 50%-regel: waarde diensten < 50% = levering

“Deze regel geldt voor alle leveringen van goederen die gepaard gaan met 
diensten waarbij het bedoelde goed niet wordt geïncorporeerd in het 

lichaam van de patiënt.”

Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Klinische studies

14

• Beslissing nr. E.T.116.111: behandeling van de patiënt die bij de 
medische proef betrokken is = vrijstelling, zelfs als ze aangerekend 
worden aan de arts of het ziekenhuis dat het onderzoekswerk 
uitvoert 
• Bv. de prestaties van een radioloog bestaande uit het nemen van een 

echografie van een patiënt, verricht in opdracht van een arts in het kader van 
bedoeld onderzoekswerk

• “Deze passage moet worden aangepast in het licht van het nieuwe 
artikel 44, van het Btw-Wetboek: zolang de diensten worden 
verricht in het primaire belang van de farmaceutische bedrijven, 
zullen de door onderaannemers verrichte diensten onderworpen 
zijn aan de regels die gelden voor diensten die worden verricht in de 
relatie tussen de arts of het ziekenhuis en de ontvanger van de 
dienst en zullen zij dus worden belast indien deze verrichting geen 
therapeutisch doel heeft.”

13
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
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Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Overige

15

• Prestaties arts bij bloedinzameling: vrijgesteld
• Zelfstandige arts preventie-adviseur: in principe geen 

therapeutisch doel hebben (wijziging standpunt)
• Uitz. Vaccineren, regeling kleine ondernemingen, …

• Controle-arts: geen therapeutisch doel
• Medische evaluatie werklozen: geen therapeutisch doel
• Na overleg met de sector heeft de administratie beslist de 

opleidingen met betrekking tot ‘gespecialiseerde voetzorg’ 
die door Syntra en IFAPME worden gegeven te erkennen 

• Euthanasie: therapeutisch doel
• Vaststellen van overlijden: therapeutisch doel

Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Overige

16

• Schouwing van lichaam voor crematie: geen therapeutisch doel

• Sportmedisch onderzoek: therapeutisch doel
• Van geen belang of wordt opgelegd door sportclub of op eigen initiatief

• Attest slagen en verwondingen voor politie: geen therapeutisch doel

• Geneeskundig verslag gedwongen opname: therapeutisch doel

• Invullen aanvraag erkenning handicap voor FOD Soc. Zek.: geen 
therapeutisch doel

• GMD, Impulseopremie, geïntegreerde praktijkpremie: vrijgesteld

• Zorgtrajecten (huisartsen): vrijgesteld

• Vergoeding huisartsenpeilpraktijken (Sceinsano), invullen COVID19 
barometer: niet therapeutisch

15

16

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
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Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Overige

17

• Röntgenopname longen (TBC) op vraag van immigratiedienst: 
therapeutisch

• Voorzitter medische raad ziekenhuis: vrijgesteld
• Orthodontist: geval per geval bekijken

• Functionaliteit (foute beet), problemen met kaakgewricht, …: vrijgesteld

• Mooier maken van tandenrij: belast

• Huisarts in opleiding werkt onder ontvangstbewijs stagemeester: 
normale regels

• Labotesten toxische blootstelling arbeidsgeneeskunde: niet langer 
vrijgesteld
• Aanpassing Circulaire 2021/C/114

• Klinisch-biologische analyses voor gerecht: niet vrijgesteld

Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Overige

18

• Kamersupplement in ziekenhuis
• Eenpersoonskamer: volgt hoofdhandeling

• Internet, tv, … (apart aangerekend): belast

• Begeleider op kamer: vrijstelling kan indien behandelende 
arts dit noodzakelijk acht

• Restaurant of cafetaria in psychiatrisch ziekenhuis waar 
patiënten gezamenlijk maaltijden nuttigen: vrijgesteld

• Geneesmiddelen en materialen die de patiënt meekrijgt naar 
huis: vrijstelling op voorwaarde dat deze in principe bestemd 
waren om te worden gebruikt tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis

17
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
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Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Registratieverplichting

• Zelfstandige arts werkt via “het boekje” van de praktijk
• Arts wordt niet (noodzakelijk) als een btw-plichtige beschouwd

• Praktijk moet registreren indien niet-therapeutische handelingen

• Artsenvennootschap werkt via “het boekje” van de praktijk
• Beiden moeten registreren indien niet-therapeutische handelingen

• Zelfstandige arts werkt via eigen boekje
• Arts moet registreren indien niet-therapeutische handelingen

19

“Elke beroepsbeoefenaar moet aan de hand van de wet en de administratieve circulaire een 
inschatting maken van de belaste en vrijgestelde handelingen die hij verwacht te zullen verrichten. 
Indien hij van oordeel is dat hij geen belastbare handelingen zal verrichten is af te raden zich te 

identificeren als een belastingplichtige met toepassing van de vrijstellingsregeling.”

Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Dagboek van ontvangsten

20

• “Men mag bovendien niet uit het oog verliezen dat de 
belastingplichtige onder de vrijstellingsregeling dagelijks de 
verplichting heeft zijn vrijgestelde en belaste handelingen in te 
schrijven in een dagboek van ontvangsten. Het dagboek van 
ontvangsten kan, overeenkomstig artikel 14, § 2, 2de lid, van het 
koninklijk besluit nr. 1 van 29.12.1992 op papier worden 
gehouden of op elektronische wijze (overeenkomstig de 
modaliteiten opgenomen in de circulaire 2020/C/20 met 
betrekking tot het digitaal gehouden dagboek van ontvangsten en 
centralisatieboek van 27.01.2020).”

19

20

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/c69c7ee9-8e6d-48da-b9f7-c23cb025a777
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/868a7545-9c80-4acf-99d9-b395792e6673
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Circulaire 2022/C/61 dd. 22.06.2022
Facultatieve regelingen

21

• “De facultatieve bijzondere regelingen vermeld onder punt II, B, 3 
en 4 van de beslissing E.T.127.740 blijven van toepassing.

• Ze zijn thans ook mogelijk voor alle andere (para)medische 
beroepsbeoefenaars die aan de btw onderworpen diensten (niet-
therapeutische ingrepen of behandelingen) verrichten onder 
dezelfde voorwaarden.”

“De situatie bedoeld in 3.1. 'Ontheffing van de verplichting tot indiening van periodieke aangiften' 
in de beslissing nr. E.T.127.740 van 22.03.2016 [kan] niet toegepast worden voor de associaties.”

“Gezien de bijzondere regelingen van de btw-beslissingen [in verband met klinische proeven] 
enerzijds en [facultatieve regelingen] anderzijds gebonden zijn aan eigen formaliteiten en 

voorwaarden, moeten ze als zodanig en naast elkaar worden toegepast.”

Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Arts – Ziekenhuis

• Dit zou je verwachten:

22

Plastisch 

chirurg

Andere 

artsen

Ziekenhuis Patiënt

+ btw

Vrijgesteld

+ btw

21

22

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/09b96584-7d52-4750-9ff0-8ff8d4b26e9e
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
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Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Arts – Ziekenhuis

• Dit zegt de administratieve beslissing:

23

Plastisch 

chirurg

Andere 

artsen

Ziekenhuis Patiënt

+ btw

+ btw

+ btw

Betaling

Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Vereenvoudigingen

• Arts werkt enkel in ziekenhuizen en ziet af van zijn recht op btw-
aftrek
• Ziekenhuis regelt btw (“namens arts”) maar “arts blijft verantwoordelijk”
• Arts moet btw-nummer aanvragen maar heeft verder geen btw-

verplichtingen
• Arts heeft geen recht op btw-aftrek
• Contract tussen ziekenhuis en arts + andere formaliteiten

• Arts dient periodieke btw-aangiftes in maar ziekenhuis regelt btw
• Ziekenhuis regelt btw (“namens arts”) maar “doctor remains responsible”
• Arts vraagt btw-nummer aan en heeft btw-verplichtingen (en rechten)
• Arts heeft recht op btw-aftrek
• Contract tussen ziekenhuis en arts + andere formaliteiten

• Kleine ondernemingen (25k) 
• Medische vrijstelling niet meetellen voor drempel

24

23

24

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
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Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Eerste bijzondere regeling 

• Ontheffing van btw-aangiftes
• Situatie: 

• Buiten zijn activiteit in het ziekenhuis of de privé kliniek verricht de arts (of 
zijn vennootschap) geen met btw belaste handelingen 

• Overeenkomst ziekenhuis (specifieke clausules) 

• Arts en ziekenhuis stellen hun bevoegd btw-controlekantoor in kennis

• Kenmerken :
• De arts blijft de wettelijke schuldenaar van de btw

• Btw-identificatienummer moet worden aangevraagd

• Geen btw-aangiftes in te dienen

• Ziekenhuis rapporteert en stort btw aan Schatkist

• De arts heeft geen recht op btw-aftrek

• Jaarlijkse klantenlisting in te dienen

25

Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Tweede bijzondere regeling 

• Bijzondere wijze van betalen

• Situatie
• Combinatie met indiening periodieke aangiftes (bijv. eigen kabinet) mogelijk

• Overeenkomst ziekenhuis (specifieke clausules) 

• Arts en ziekenhuis stellen hun bevoegd btw-controlekantoor in kennis

• Centrale inning erelonen

• Kenmerken
• De arts blijft de wettelijke schuldenaar van de btw

• Btw-identificatienummer moet worden aangevraagd

• Ziekenhuis rapporteert en stort btw aan Schatkist

• De arts heeft recht op btw-aftrek

• Jaarlijkse klantenlisting in te dienen

26

25

26

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
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Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Regeling kleine ondernemingen

• Vermits de bijzondere regelingen, meer bepaald “Ontheffing van de 
verplichting tot indiening van periodieke aangiften” en “Bijzondere 
wijze van betalen”, bijkomende voordelen bieden op het vlak van de 
btw-verplichtingen, worden deze artsen van de toepassing van de 
vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen als 
voorzien in artikel 56bis van het W.BTW uitgesloten.

• Het blijft natuurlijk wel mogelijk voor de belastingplichtigen die niet 
opteren of niet kunnen opteren voor een van beide voornoemde 
bijzondere regelingen om het vrijstellingsregeling van artikel 56bis 
van het W.BTW aan te vragen wanneer hun omzet die in beginsel 
aan de btw onderworpen zou zijn, niet meer bedraagt dan 25.000 
EUR per kalenderjaar. Voor het bepalen van deze drempel wordt 
derhalve geen rekening gehouden met de handelingen die worden 
beoogd door de medische btw-vrijstelling.

27

Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Btw-aangifte erelonen artsen

• Ziekenhuis (bij toepassing bijzondere regelingen)
• Maatstaf van heffing : rooster 03 en rooster 49

• Het bijkomend gebruik van rooster 49 is om aan te geven dat deze maatstaf van 
heffing niet behoort tot de eigen omzet van de aangever

• Verschuldigde btw : rooster 54

• Arts
• Belaste prestaties waarvoor de arts zelf instaat voor de doorstorting van de

• Maatstaf van heffing : rooster 03
• Verschuldigde btw : rooster 54

• Belaste prestaties waarvoor de arts geopteerd heeft voor de bijzondere wijze 
van betalen (bijzondere regeling 2) :

• Maatstaf van heffing : rooster 47

• Vrijgestelde prestaties (ongeacht of deze al dan niet door het ziekenhuis of 
een gemachtigde derde worden geïnd bij de schuldenaars)

• Maatstaf van heffing : rooster 00

28

27

28

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
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Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Btw-aangifte erelonen ziekenhuizen

• Belaste omzet (erelonen van artsen die optreden als 
loontrekkende of als ambtenaar en de eigen omzet)
• Maatstaf van heffing : rooster 03

• Verschuldigde btw : rooster 54

• Vrijgestelde omzet
• Maatstaf van heffing : rooster 00

• NB: duidelijke opsplitsing op ziekenhuisfactuur (prestaties arts 
/ ziekenhuis) vereist

29

Dienstencheques
Circulaire 2022/C/66 d.d. 11.07.2022

30

29

30

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/7d5c9398-c2fd-4ee5-a4f2-78ca4c773d58/127.740
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Circulaire 2022/C/66 d.d. 11.07.2022
Dienstencheques 

31

• Dienstencheques = vrijgestelde gezinshulp (art. 44, §2, 2°
Wbtw)

• Bijkomende vergoeding voor (o.a.)
• Reiskosten huishoudhulp
• “Administratieve kosten” om stijging salariskosten te drukken
➔Bijzaak volgt hoofdzaak
➔Vrijgesteld van btw

• Beslissing E.T. 105.675 dd. 30.09.2003 opgeheven – Quid?
• Vrijstelling ook voor commerciële ondernemingen
• Indien ook andere handelingen: gemengde btw-plicht

• Waarde dienstencheques + tussenkomst RVA in noemer AVG

Teruggaafprocedure
13e Richtlijn

32

31

32

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/140a97e4-2296-4a73-9c0c-13132497c8bb
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/e4efa199-4b0a-4c08-84d1-e51a9a1b1c41/105.675
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Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Formulier 803

33

• Nieuwe elektronische procedure voor “13e Richtlijn” 
teruggaven
• VAT Refund identificatienummer aanvragen (eenmalig) via 

foreigners.team2@minfin.fed.be

• Als mandataris

• Voor elke aanvrager

• Formulier 803 (electronisch)

Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Formulier 803

34

• Maximaal 5 aanvragen per kalenderjaar
• meerdere maanden: minimum 3 maanden en maximum 11 maanden
• één kalenderjaar

• Aanvragen die meerdere maanden bestrijken
• De periodes van teruggave mogen elkaar niet overlappen. U kan bijvoorbeeld 

geen aanvraag indienen voor de periode van 1 januari tot 31 maart en een 
andere voor de periode van 1 maart tot 31 mei.

• De aanvraag tot teruggave kan betrekking hebben op een periode van minder 
dan drie maanden wanneer deze periode het saldo is van een kalenderjaar 
(d.w.z. november en december of december). Wanneer u bijvoorbeeld al twee 
aanvragen hebt ingediend voor een periode van telkens 5 maanden, kan u een 
aanvraag indienen voor twee maanden.

• Aanvraag met betrekking tot een kalenderjaar
• U kan na het einde van het jaar een aanvraag voor het volledige teruggavejaar 

indienen. Deze aanvraag mag enkel de btw-bedragen bevatten die niet in reeds 
ingediende aanvragen tot teruggave zijn opgenomen.

33

34

mailto:foreigners.team2@minfin.fed.be
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/forms?idNum=803&openFragment=myminfinform-forms
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Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Formulier 803

35

• Minimumbedrag(en) per aanvraag
• Als uw aanvraag betrekking heeft op een periode tussen 3 en 11 

maanden is het minimumbedrag 400 euro.

• Als uw aanvraag betrekking heeft op een periode van een 
kalenderjaar of op het saldo van een kalenderjaar is het 
minimumbedrag 50 euro.

• Als het terug te geven saldo na verwerking van de aanvraag minder 
dan 50 euro bedraagt, vindt er geen teruggave plaats.

Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Gegevens (eigen aanvraag)

36

• Rubriek ‘Mandataris’: niet invullen

• Rubriek ‘Aanvrager’
• Vermeld uw gegevens.

• Het e-mailadres is heel belangrijk – enige communicatiemiddel

• Pro rata enkel invullen als u zowel handelingen verricht die recht 
geven op aftrek als handelingen die geen recht geven op aftrek

• Bedrag
• Bedrag in euro's, met 2 cijfers na de komma.

• Bankrekening: ‘SEPA’ of ‘NON-SEPA’

35

36
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Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Gegevens (aanvraag als mandataris)

37

• Rubriek ‘Mandataris’
• Gegevens manddataris
• Het e-mailadres is heel belangrijk – enige communicatiemiddel
• Mandaat bijvoegen (in pdf-formaat, maximum 15MB). Hoeft niet te worden gelegaliseerd. 

Wanneer de teruggave moet gebeuren op de bankrekening van de mandataris, moet het 
mandaat dit uitdrukkelijk toestaan

• Rubriek ‘Aanvrager’
• Contactgegevens van de aanvrager
• Veld ‘e-mail’:

• Ofwel e-mailadres van de aanvrager. In dat geval zal hij ook de mededelingen in verband met de 
aanvraag tot teruggave ontvangen.

• Ofwel e-mailadres mandataris “wanneer u niet wil dat de aanvrager de mededelingen ontvangt 
in verband met de aanvraag tot teruggave”

• Pro rata enkel invullen als u zowel handelingen verricht die recht geven op aftrek als 
handelingen die geen recht geven op aftrek

• Bedrag
• Bedrag in euro's, met 2 cijfers na de komma.

• Bankrekening: ‘SEPA’ of ‘NON-SEPA’

Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Toe te voegen documenten

38

• Lijst van transacties: specifiek bestand
• Verantwoordingsstukken (max. 15 MB per bestand)

• Attest hoedanigheid van belastingplichtige of IRS-certificaat (voor de VS) of 
wettelijk exemplaar 

• Het document moet minder dan een jaar oud zijn.
• Het document moet vertaald zijn in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.
• Als u voor één jaar meerdere aanvragen indient, moet u dit document enkel 

toevoegen aan de eerste aanvraag voor dat jaar

• Voor rechtspersonen: laatste balans en de statuten van de vennootschap, 
inclusief de wijzigingen die eraan werden aangebracht.

• Kopieën van facturen
• In de volgorde zoals vermeld in het ‘bestand van transacties’
• De facturen moeten gedetailleerd zijn. Zo niet worden ze afgewezen
• In geval van invoer: kopie van de factuur en van het desbetreffende invoerdocument

• Kopieën van de ontvangen creditnota’s.
• Kopie van het contract wanneer de factuur naar een contract verwijst

37

38

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/126-vat-refund-transactions-transacties-transaktionen.xlsx
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Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Toe te voegen documenten

39

Soort uitgave Te bezorgen document

Kosten in verband met de vrachtwagens (transportfirma’s)

In uw 1e aanvraag tot teruggave en bij het vervangen van 
voertuigen:
•het aantal vrachtwagens dat u bezit (bv. door een kopie van uw 
balans, waarop de vrachtwagens staan vermeld, toe te voegen)
•de kopieën van de inschrijvingsbewijzen van de vrachtwagens

Kosten met betrekking tot een bestelwagen
•De kopie van het inschrijvingsbewijs
•Of, voor meer dan 10 voertuigen: een lijst van de voertuigen van 
de vennootschap (merk, model, type [N1, N2 enz.], nummerplaat)

Kosten met betrekking tot een wagen •De kopie van het inschrijvingsbewijs

Restaurant-en hotelkosten

•Het bewijs dat de uitgave werd gedaan in verband met een 
levering van goederen of dienstverlening, d.w.z. de 
verkoopfactuur of het contract
•De identiteit van de persoon die de uitgave heeft gedaan en zijn 
of haar functie binnen de onderneming

Door een personeelslid in België gevolgde opleiding
•Het document dat bewijst dat deze persoon in de onderneming 
werkzaam is

Aankoop van goederen in België en wederverkoop van deze 
goederen

•Een kopie van de verkoopfactuur van deze goederen

Uitgaven in verband met de bouw van een gebouw in België voor 
een klant

•Een kopie van de uitgaande factuur voor de in België uitgevoerde 
werkzaamheden

Nieuwe teruggaafprocedure non-EU bedrijven
Handig om weten

40

• Wanneer u binnen 24 uur na het indienen van uw aanvraag 
tot teruggave geen ontvangstmelding hebt ontvangen, neem 
dan onmiddellijk contact foreigners.team2@minfin.fed.be

• Uiterlijke indieningsdatum: 30/09/x+1

• Teruggavetermijn: 4 maanden na de datum van ontvangst 
van uw aanvraag. 
• Deze termijn kan tot 6 of 8 maanden worden verlengd indien om 

bijkomende inlichtingen wordt verzocht

39

40

mailto:foreigners.team2@minfin.fed.be
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Verjaring btw-tegoeden
Cass. 17 juni 2022, nr. F.20.0038.F

41

Cass. 17 juni 2022, nr. F.20.0038.F
Verjaring btw-tegoeden

42

• Art. 76, §1 Wbtw: overschot in het voordeel teruggegeven “op 
uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige”
• Aankruisen in aangifte

• Art. 82 Wbtw: “De vordering tot teruggaaf van de belasting, van de 
interesten en van de administratieve geldboeten begint te verjaren 
vanaf de dag dat deze vordering ontstaat”

• Art. 82bis Wbtw: “Er is verjaring voor de vordering tot teruggaaf van 
de belasting, van de interesten en van de administratieve 
geldboeten, na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend 
op dat waarin de oorzaak van teruggaaf van die belasting, interesten 
en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan”

• Art. 3 KB nr. 4: “De vordering tot teruggaaf ontstaat op het tijdstip 
waarop de oorzaak van teruggaaf zich voordoet”

41

42

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4_FR.pdf
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Cass. 17 juni 2022, nr. F.20.0038.F
Verjaring btw-tegoeden

43

• Aanschrijving nr. 2 dd. 26.05.2000
• “29. De vordering tot teruggaaf van de belasting ontstaat van haar 

kant, naargelang het geval:

• op de datum van de afgifte van de aangifte waaruit het teveel aan 
aftrekbare belasting t.o.v. de verschuldigde belasting blijkt;

• bij het verstrijken van de termijn vastgelegd voor het indienen van de 
aangifte met betrekking tot de periode waarin de oorzaak van teruggaaf 
zich heeft voorgedaan;

• zo geen enkele aangifte moet worden ingediend, op de datum waarop 
blijkt dat de schuldvordering van de rechthebbende definitief vaststaat 
(BTW-Handleiding, bijgewerkt op 1 januari 1996, nrs. 541 en 542, blz. 
1133-1136).”

Cass. 17 juni 2022, nr. F.20.0038.F
Verjaring btw-tegoeden

44

• Luik 28 Juni 2019, nr. 2018/RG/149
• Bijberoep stopgezet in 2015 – btw-nummer behouden (VR regeling)

• Btw-krediet – nooit om teruggaaf verzocht

• Aanvraag om teruggaaf geweigerd

• “Verjaard” want geen teruggaaf gevraagd binnen termijn aldus 
administratie

• Rb. Luik 31 oktober 2016, 16/5981/A: 

• Automatische overdracht van tegoeden verjaart niet 

• Enkel de verjaringstermijn van artikel 14 KB nr. 4 is van toepassing (3 jaar 
vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing tot verwerping 
van de teruggaaf)

43

44

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4_FR.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/fe169dc0-e4c0-4b0d-b2cb-317456ba84a0/aanschrijving%202%2F2000%20btw
https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4_FR.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/2c9b4fb9-1d2a-4434-b01d-757db7215989/2018%2FRG%2F149
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Cass. 17 juni 2022, nr. F.20.0038.F
Verjaring btw-tegoeden

45

• Luik 28 Juni 2019, nr. 2018/RG/149
• “Geen enkele wettelijke bepaling beperkt belastingoverschotten in 

de tijd”
• Art. 75 Wbtw: enkel teruggaaf voor de gevallen voorzien in de wet 

• Art. 76 Wbtw: uitdrukkelijk verzoek om teruggaaf door de 
belastingplichtige noodzakelijk voor teruggaaf overschot

• Regels inzake verjaring hebben alleen betrekking op de oorzaken van 
teruggaaf

• Ingeval van kennisgeving beslissing tot verwerping aanvraag om 
teruggaaf moet vordering in rechte worden ingesteld vóór het 
verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op beslissing tot 
verwerping (cq betaling van belasting op vraag van administratie)

• Uittreksels rekening-courant die wijzen op de systematische 
overdracht van kredieten = erkenning van schuld ➔ stuiting verjaring

Cass. 17 juni 2022, nr. F.20.0038.F
Verjaring btw-tegoeden

46

• Cassatie
• Teruggaaf: in principe door toerekening op verschuldigde btw

• Overdrachten

• Terugbetaling enkel op uitdrukkelijk verzoek

• Loutere indiening btw-aangifte zonder verzoek tot teruggaaf doet 
verjaring niet lopen

45

46

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4_FR.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/2c9b4fb9-1d2a-4434-b01d-757db7215989/2018%2FRG%2F149
https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4_FR.pdf
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Vervoer bij uitvoer

47

Circulaire 2021/C/96 d.d. 27.10.2021
Vrijstelling (uitvoer) – Onderaanneming

• Geen vrijstelling voor diensten in onderaanneming in het 
kader van vervoer bij uitvoer
• Reden: niet gefactureerd aan verzender of ontvanger van de 

goederen

• Beperkt toepassingsgebied (enkel uitvoer – enkel vervoer)

• Verwijzing naar arrest LC IK (HvJ 29 juni 2017)

48

47

48

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0


25

Circulaire 2021/C/96 d.d. 27.10.2021
Vrijstelling (uitvoer) – Onderaanneming

49

Circulaire 2022/C/26
“De circulaire 2021/C/101 van 22.11.2021 stelt de inwerkingtreding van de 

circulaire 2021/C/96, op vraag van de sector, uit van 01.01.2022 naar 
01.04.2022.

Uit talrijke vragen is evenwel gebleken dat de toepassing van voornoemd 
principe vanaf 01.04.2022 aanleiding geeft tot interpretatie- en 

toepassingsproblemen. De administratie zal daarom opnieuw overleg 
plegen met de sector. Bijgevolg wordt de inwerkingtreding van de circulaire 

2021/C/96 uitgesteld tot 01.09.2022.”

Circulaire 2022/C/72 d.d. 19.07.2022
Uitstel / Afstel ?

50

• “Om een uniforme toepassing tussen de lidstaten te 
verzekeren, werd recent evenwel beslist om verschillende 
Europese instanties te consulteren over voornoemde 
problematiek. In afwachting van de resultaten van die 
consultaties, wordt de inwerkingtreding van de circulaire 
2021/C/96 van 27.10.2021 opgeschort.”

49

50

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/ab863ead-24b6-4424-8ac6-f902f4f3eccd
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/16787f0e-e631-4ff7-9379-975291be9052
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/84f3e39a-ffa7-45d3-9ac9-44adc6adfc80
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E-invoicing

51

E-invoicing
Plannen van de regering?

52

• Geen wetsontwerp

• In afwachting van goedkeuring EU

• Verwachte tijdlijn (bron):
• Vrijwillige fase start in januari 2024 voor bedrijven die 

gestructureerde e-facturen willen ontvangen.

• Eerste stap op 1 juli 2024 voor bedrijven met een jaaromzet van meer 
dan 9.000.000 euro -exclusief btw.

• Tweede stap op 1 januari 2025 voor bedrijven met een jaaromzet van 
meer dan 700.000 euro en minder dan 9.000.000 euro -exclusief btw.

• De derde en laatste stap in juli 2025 en omvat alle binnenlandse en 
buitenlandse belastingplichtigen.

51

52

https://snitechnology.net/e-invoicing-timeline-introduced-in-belgium/#pll_switcher


27

Verlaagd tarief
Aansprakelijkheid architect

53

Gent 11.01.2022 (2020/AR/1198)
Aansprakelijkheid architect

54

• Verlaagd tarief 6% verbouwingswerken (rubriek XXXVIII van tabel A 
van de bijlage bij KB nr. 20)
• Omvorming, renovatie, verbetering, herstelling/onderhoud

• Administratief standpunt
• Circulaire 6/1986 (Link) – behoud wezenlijke elementen
• Parl Vr. 1117/2002 Leterme (Link) – Oppervlakte criterium

• HvB

• Bouwheren hebben niet aangegeven dat 6% essentieel element is van de 
overeenkomst

• Wettelijke verplichtingen architect zijn van technische aard (gegeven dat de 
kostenraming het 6% tarief vermeldt, wordt beschouwd als inschatting 
zonder garantie)

• Vonnis bevestigd en stelt bouwheren verantwoordelijk voor correcte 
toepassing btw tarief

53

54

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/7f2051f0-4555-430e-b1e2-014648064afe
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/facd789a-d632-40ee-a546-2abf9b35bf75/leterme
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Fitness – 6%?
Verzoek HvJ dd. 27 mei 2021, C-330/21, The Escape Center

55

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

56

• 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 (...)".

55
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https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B330%3B21%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2021%2F0330%2FP&nat=or&mat=FISC.TVA%252Cor&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2022.06.01%2524to%253D2022.12.31&language=nl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=nl&lg=&cid=7336
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C-330/21, The Escape Center
Fitness – 6%?

57

• 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

58

• “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”

57
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https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B330%3B21%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2021%2F0330%2FP&nat=or&mat=FISC.TVA%252Cor&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2022.06.01%2524to%253D2022.12.31&language=nl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=nl&lg=&cid=7336
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Rb. Gent 20 mei 2021, The Escape Center
Opmerkelijkheden

59

• (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”

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

60

• Prejudiciële vraag

• Quid
• Diversificatiemogelijkheden Lidstaten – Neutraliteitsprincipe

• Ongerechtvaardigde verrijking?

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/fiche.jsf?id=C%3B330%3B21%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2021%2F0330%2FP&nat=or&mat=FISC.TVA%252Cor&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2022.06.01%2524to%253D2022.12.31&language=nl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=nl&lg=&cid=7336
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Reparaties door SVK’s

61

Vraag 55027854C d.d. 28.06.2022 (Piedboeuf)
Reparaties door SVK’s

62

• “Kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die door 
sociale verhuurkantoren uitgevoerd worden, zijn vrijgesteld 
krachtens artikel 44 van het Btw-wetboek wanneer ze voor 
rekening van de huurder uitgevoerd worden. In dat geval 
hangen de diensten nauw samen met maatschappelijk werk.” 
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https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic835.pdf
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Holdings

Holdings
Basisindeling

• Passieve holding: niet btw-plichtig
• Actieve holding cq aandelen in de economische sfeer

• Professionele activiteit (verhandelen aandelen)
• Rechtstreeks, duurzaam, noodzakelijk verlengstuk
• “Inmenging” of “moeien”

• Afhankelijk van statuut: recht op aftrek of niet
• Passieve holding: geen recht op aftrek
• Professionele activiteit: geen aftrek wegens vrijstelling
• Uitz: afnemers buiten EU (art. 45, §1, 4° Wbtw)
• “Verlengstuk”: overhead aftrek ?
• Impact op pro rata (vgl art. 13 KB 3)
• “Moeien”: volledig recht op aftrek ?

64

63

64
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Aandelen
Eenvoudige aan- en verkoop

65

Verwerving 
aandelen

Inning
dividenden

Overdracht
aandelen

Geen aftrek Buiten toepassingssfeer

Aandelen
Overdracht: entrepreneurial sale

66

Verwerving 
aandelen

Inmening
Overdracht

aandelen

Aftrek (CIBO) 
Binnen 

werkingssfeer

Rechtstreeks, duurzaam en 
noodzakelijk verlengstuk

Inning
dividenden

Buiten
werkingssfeer

Binnen
werkingssfeer
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HvJ 8 september 2022, C-98/21, W GmbH
“Inbreng” geeft geen recht op aftrek

• W heeft eigen activiteiten (onroerend goed)

• W heeft ook deelnemingen in andere (vrijgestelde) 
ondernemingen
• Verricht diensten ten aanzien van dochters (boekhouding en 

management) tegen betaling

• Brengt voor enkele mio € diensten in (architectendiensten, 
aannemingswerken, …) – geen betaling

• Brengt btw in aftrek op ingebrachte diensten

• Vraag: klopt dit?

67

HvJ 8 september 2022, C-98/21, W GmbH
“Inbreng” geeft geen recht op aftrek

• Recht op aftrek – voorwaarden
1. Ontvanger moet belastingplichtige zijn

2. Leveringen of diensten moeten in een later stadium zijn gebruikt 
voor belaste handelingen

3. Leverancier/dienstverrichter moet belastingplichtige zijn

• Check voorwaarden
1. W is belastingplichtige (owv betalende diensten)

2. (Rechtstreeks en onmiddellijk) verband vereist met 

a) Bepaalde latere handelingen

b) Algemene kosten

3. n/a

68

Niet voldaan – wel verband 
met activiteit dochters
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265065&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218473
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265065&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218473
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Circulaire 2022/C/65

69

Circulaire 2022/C/65
“Wijzigingen btw-wetboek, KB’s en programmawet”

• Diverse wijzigingen en technische aanpassingen wetgeving, 
o.m.:
• Uitdoving forfaitaire grondslag bij margeregeling landbouwers;

• Kennisgeving toepassing aftrek volgens ‘werkelijk gebruik’;

• Afschaffing attest werk in onroerende staat woningen >10j

• …

• Opvallend – Uitsluiting van verstrekken van gemeubeld logies 
van de vrijstelling onroerende verhuur (art. 44, §3, 2° W.BTW)

70
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/ed1ad8b5-93da-46c4-9929-7d3119cbf9a1
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Circulaire 2022/C/65
“Uitsluiting vrijstelling verstrekken van gemeubeld 
logies”

• Gewijzigd art. 44, §3, 2°, a) W.BTW:
• - het verstrekken van gemeubeld logies voor een periode van 

minder dan drie maanden in hotels, motels en in 
inrichtingen met een soortgelijke functie waar aan betalende 
gasten onderdak wordt verleend, tenzij deze inrichtingen geen 
van de volgende daarmee samenhangende diensten 
verrichten: de fysieke ontvangst van de gasten, het ter 
beschikking stellen van huishoudlinnen en, indien gemeubeld 
logies ter beschikking worden gesteld voor een periode van meer dan 
een week, het ten minste eenmaal per week vervangen van dit 
huishoudlinnen, alsook het dagelijks verstrekken van ontbijt, door 
de uitbater van de accommodatie of door een derde voor diens 
rekening ;'

71

Circulaire 2022/C/65
“Uitsluiting vrijstelling verstrekken van gemeubeld 
logies”

• Gewijzigd art. 44, §3, 2°, a) W.BTW:
• Principiële vrijstelling voor onroerende verhuur

• Invoering van een kwantitatief + kwalitatieve criteria om onroerende 
verhuur van TBS gemeubeld logies te onderscheiden

• Kwantitatief => Periode <3m

• Kwalitatief => Fysiek ontvangst OF TBS linnen OF verstrekken dagelijks 
ontbijt

• Uitzondering voor KT verhuur zonder enige bijkomende dienst 
(passief) vb:

• Gemeubelde woningen of appartementen verhuurd als tijdelijk verblijf 
zonder dienstverlening;

• Vakantiewoningen (vb appartement kust) waar dienstverlening is 
beperkt tot overhandigen sleutels
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/ed1ad8b5-93da-46c4-9929-7d3119cbf9a1
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/ed1ad8b5-93da-46c4-9929-7d3119cbf9a1
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Voorraad op afroep

73

Circulaire 2022/C/49
“Btw-Comité – regeling voorraad op afroep”

• Aanvaarding standpunt btw-comité 118e meeting en wijziging 
circulaire intracommunautair handelsverkeer
• Call-off stock regime

• Consignant geregistreerd in land van verzending en geen vestiging in 
land van aankomst

• Consignataris geregistreerd in land van aankomst

• Vervoer door (of voor rekening van) consignant

• Bestemd om in latere fase en na aankomst aan de consignataris te 
worden geleverd (binnen termijn van 12 maanden)

• Opname in consignatieregister en deel 2 van de IC opgaaf

74
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/0829d46f-5409-4708-a299-30a7da3fa222
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-04/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/9af53a7d-d5e0-4bd5-bdbe-df09b2d109db
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Circulaire 2022/C/49
“Btw-Comité – regeling voorraad op afroep”

• Richtlijnen btw-comité
• Terugzending binnen 12 maanden periode

• Rapportering IC opgaaf in tijdvak van aankomst (ipv aanvang van de 
verzending);

• Stock waarderingsmethoden

• 12 maand periode voor bulkgoederen wordt berekend op basis van FIFO 
methode

• FIFO wordt nu eveneens aanvaardt voor niet-bulkgoederen, in de mate 
dat de goederen identiek zijn

• Strikte toepassing: bv. Verschillende types of kleuren van een 
toestel worden als niet-identiek beschouwd
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Wet diverse bepalingen
Nog één…

76
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/0829d46f-5409-4708-a299-30a7da3fa222
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Wetsontwerp 55K2833001
(Alweer een) Wet diverse bepalingen

• Gevolgen van niet-tijdige wettelijk bekrachtigde KB’s i.z. tarieven
• Momenteel "geacht uitwerking te hebben gehad tot 12 maanden na de 

datum van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad indien zij niet bij 
wet zijn bekrachtigd binnen deze termijn" (art. 37, § 2 Wbtw)

• Nieuwe regeling: geacht worden nooit uitwerking te hebben gehad "indien 
ze niet bij wet zijn bekrachtigd binnen een termijn van 12 maanden na de 
datum van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad"

• Vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (art. 44, § 2bis Wbtw) : 
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"
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Wetsontwerp 55K2833001
(Alweer een) Wet diverse bepalingen

• Verlaagd tarief (6 %) levering met plaatsing van fotovoltaïsche 
zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en 
warmtepompen 'in, op of in de onmiddellijke nabijheid van 
woningen' van minder dan tien jaar
• Precisering: tariefverlaging geldt ook voor "handelingen met 

betrekking tot de levering met plaatsing van zonneboilers aangesloten 
op fotovoltaïsche panelen"

• Ook bij ‘oneigenlijk' werk in onroerende staat
• Specifieke factuurvermelding: ontslag van aansprakelijkheid van de 

dienstverrichter toegevoegd  voor in de verklaring vermelde 
voorwaarden wanneer de afnemer factuur niet schriftelijk betwist 
binnen een termijn van "één maand na ontvangst van de factuur 
("behoudens samenspanning tussen de partijen")
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
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Wetsontwerp 55K2833001
(Alweer een) Wet diverse bepalingen

• 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
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Wetsontwerp 55K2833001
(Alweer een) Wet diverse bepalingen

• Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie (BS)
• Uitz. verlaagd tarief zonnepanelen, enz.: 1 april 2022
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2833
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Een streepje publiciteit
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VAT Consult
Ons team
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Social media
Zijn wij al een connectie op Linkedin?

83

• Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

• Volg zeker ook onze pagina VAT Consult op LinkedIn!

Wat doen wij zoal?
Aanbod

84

• Wij zijn een volledig onafhankelijk advieskantoor dat zich 
toelegt op (enkel) btw

• Wij werken zowel voor bedrijven als voor accountants en 
advocaten
• In regie of in abonnementsformules
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mailto:info@vat-consult.be?subject=Schrijf%20mij%20aub%20in%20op%20uw%20nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/company/vat-consult/
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Bart Buelens
bart@vat-consult.be
+32(0)474.89.38.16

Contact

De slidebundel dient als illustratie bij de gegeven uiteenzetting. Gegeven voorbeelden zijn fictief. Standpunten kunnen niet zonder meer worden overgenomen voor het uitwerken van een advies. 
Alvorens tot implementatie wordt overgegaan dient om professioneel advies te worden gevraagd en dient per geval een grondige feitelijke, juridische en fiscale analyse te worden gemaakt.

Bart Buelens
bart@vat-consult.be
+32(0)474.89.38.16
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http://www.vat-compliance.be/
http://www.vat-consult.be/
https://www.facebook.com/pages/category/Tax-Preparation-Service/VAT-Consult-620937035076885/
https://twitter.com/bartbuelens_btw?lang=nl
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/

