
1

Update btw
Capita selecta

Bart Buelens

Vervoer bij uitvoer
Circulaire 2021/C/96 d.d. 27.10.2021

2

1

2



2

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

• Circulaire verwijst naar arrest LC IK (HvJ 29 juni 2017)
• “Volgens het hof volgt uit de bewoording en de doelstelling van artikel 146, 

lid 1, onder e), van de richtlijn 2006/112/EG dat die bepaling aldus moet 
worden uitgelegd dat het bestaan van een rechtstreekse band niet alleen tot 
gevolg heeft dat de betrokken diensten door hun voorwerp tot de 
daadwerkelijke realisatie van een uitvoerhandeling bijdragen, maar ook dat 
die diensten naar omstandigheid rechtstreeks voor de uitvoerder of de 
ontvanger van de in die bepaling bedoelde goederen worden verricht.

• Opdat een vervoerdienst rechtstreeks verband houdt met de uitvoer van 
goederen, in de zin van voornoemde bepaling, is zodoende vereist dat die 
dienst rechtstreeks voor de uitvoerder of de ontvanger van de goederen 
wordt verricht. Dat impliceert dat de vrijstelling slechts kan worden 
toegepast in de verhouding tussen enerzijds de dienstverrichter en 
anderzijds de afzender of de ontvanger van de goederen.

• Indien de dienstverrichter een beroep doet op een onderaannemer, kan in 
de verhouding tussen de onderaannemer en de dienstverrichter geen 
toepassing worden gemaakt van de vrijstelling voorzien in artikel 146, lid 1, 
onder e), van de richtlijn 2006/112/EG.
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Circulaire 2021/C/96 d.d. 27.10.2021
Vrijstelling (uitvoer) – Onderaanneming

• “Uit het arrest volgt dat de vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks 
verband houden met de uitvoer van goederen, voorzien in artikel 41, § 1, 
eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek, slechts van toepassing kan zijn in de 
verhouding tussen enerzijds de dienstverrichter en anderzijds de afzender of 
de ontvanger van de uit te voeren goederen. De twee laatstgenoemde 
personen betreffen onder meer:

• de verkoper of de koper van de uit te voeren goederen
• de eigenaar, de huurder of de ontlener van de uit te voeren goederen
• de maakloonwerker die goederen uitvoert buiten de Gemeenschap om ze een herstelling, 

bewerking, verwerking of aanpassing te laten ondergaan
• de persoon die goederen wederuitvoert buiten de Gemeenschap, welke hij op zicht, op 

proef of in consignatie had ontvangen
• de persoon die goederen wederuitvoert buiten de Gemeenschap, nadat ze door hem zijn 

hersteld, bewerkt, verwerkt of aangepast.

• Indien de dienstverrichter een beroep doet op een onderaannemer voor het 
verrichten van de goederenvervoerdienst, kan de dienst verricht door de 
onderaannemer niet van de btw worden vrijgesteld op grond van artikel 41, §
1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek.”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
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• “Teneinde de betrokken belastingplichtigen toe te laten zich 
te conformeren aan voornoemde beperking van het 
toepassingsgebied van de vrijstelling voorzien in artikel 41, §
1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek voor wat betreft 
goederenvervoerdiensten, is het onder punt III uiteengezette 
administratieve standpunt van toepassing vanaf 01.01.2022.”

HvJ 29.07.2017, C-288/16, LC IK
Waarover gaat het arrest?
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• Onderaannemer
• Die met voertuigen van hoofdaannemer goederen vervoert

• Huurovereenkomst

• Taken: “besturen van de voertuigen, de reparaties, het bijtanken van 
brandstof, alsook de douaneformaliteiten aan de grensovergangen, 
het bewaken van de goederen, hun levering aan de ontvanger en de 
voor het laden en lossen van de goederen noodzakelijke activiteiten”

• Fiscus (LT):
• “diensten niet met diensten van expediteurs of vervoersagenten 

konden worden gelijkgesteld, aangezien er geen juridisch verband 
bestond met de afzender of de ontvanger van de vervoerde 
goederen, en, ten tweede, „L.Č.” niet als een vervoerder kon worden 
aangemerkt, omdat zij geen vergunning overeenkomstig het Letse 
recht had en zij dus geen goederen mocht vervoeren”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40089895
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• Hof van Justitie
• “Een extensieve uitlegging van die bepaling, die diensten zou omvatten die 

niet rechtstreeks voor de uitvoerder, de invoerder of de ontvanger van 
dergelijke goederen worden verricht, zou de lidstaten en de betrokken 
marktdeelnemers met verplichtingen kunnen opzadelen die strijdig zouden 
zijn met de juiste en eenvoudige toepassing van de vrijstellingen, zoals 
voorzien in artikel 131 van richtlijn 2006/112.”

• “Daarom volgt uit de bewoording en de doelstelling van artikel 146, lid 1, 
onder e), van richtlijn 2006/112 dat die bepaling aldus moet worden 
uitgelegd dat het bestaan van een rechtstreekse band niet alleen tot gevolg 
heeft dat de betrokken dienstverrichtingen door hun voorwerp tot de 
daadwerkelijke realisatie van een export- of een importhandeling 
bijdragen, maar ook dat die diensten naar omstandigheid rechtstreeks voor 
de uitvoerder, de invoerder of de ontvanger van de in die bepaling bedoelde 
goederen worden verricht.”

HvJ 29.07.2017, C-288/16, LC IK
Waarover gaat het arrest?
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• Hof van Justitie
• “In de onderhavige zaak zijn de door „L.Č.” verrichte diensten weliswaar 

noodzakelijk voor de daadwerkelijke verwezenlijking van de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde exporthandeling, maar die diensten worden 
niet rechtstreeks voor de ontvanger of de uitvoerder van die goederen, 
maar wel voor zijn medecontractant, te weten „Atek”, verricht.

• Bovendien zijn die diensten, zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, verricht 
met wagens van „Atek”, die ten aanzien van de afzenders van die goederen 
als vervoerder heeft gehandeld.

• De door „L.Č.” verrichte diensten vallen bijgevolg buiten de werkingssfeer 
van de in artikel 146, lid 1, onder e), van richtlijn 2006/112 bedoelde 
vrijstelling.

• Derhalve moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 146, 
lid 1, onder e), van richtlijn 2006/112 aldus moet worden uitgelegd dat de in 
die bepaling voorziene vrijstelling niet van toepassing is op een dienst als in 
het hoofdgeding, die verband houdt met het vervoer van goederen naar een 
derde land, wanneer die dienst niet rechtstreeks voor de afzender of de 
ontvanger van die goederen wordt verricht.”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40089895
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HvJ 08.11.2018, C-495/17, Cartrans Spedition
Bewijs vrijstelling bij uitvoer
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• Tussenpersoon bij goederenvervoer over de weg
• Controle: douane-aangiftes bij uitvoer niet voorgelegd →

vrijstelling geweigerd
• TIR-carnets en CMR vrachtbrieven konden wel worden voorgelegd

• HvJ
• “Wanneer aan [de] materiële voorwaarden is voldaan, vereist het 

beginsel van fiscale neutraliteit dat de btw-vrijstelling wordt verleend, 
zelfs wanneer de belastingplichtigen niet hebben voldaan aan 
bepaalde formele vereisten” (r.o. 39)

• Uitz.: fraude / bewijs vrijstelling kan niet worden geleverd

• “[…] de verplichting om die uitvoeraangifte in te dienen […] rust dus 
in beginsel niet op de in artikel 153 van de btw-richtlijn bedoelde 
vervoerder of tussenpersoon […]”

HvJ 08.11.2018, C-495/17, Cartrans Spedition
Bewijs vrijstelling bij uitvoer
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• “Bij de controles […] alle gegevens […] onderzoeken om vast te 
stellen of daaruit met een voldoende graad van waarschijnlijkheid 
kan worden afgeleid dat de aldus voor een derde land bestemde 
goederen in dat land zijn geleverd. Die autoriteiten kunnen louter 
uit de omstandigheid dat de vervoerder of tussenpersoon geen 
uitvoeraangifte betreffende die goederen kan overleggen, echter 
niet afleiden dat dat niet het geval is.” (r.o. 52)

• “Bovendien heeft het Hof gepreciseerd dat de op een belastingplichtige rustende bewijsplicht moet worden 
vastgesteld op basis van de dienaangaande in het nationale recht uitdrukkelijk gestelde voorwaarden en de 
gebruikelijke praktijk voor gelijksoortige transacties (arrest van 9 oktober 2014, Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, 
punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

• Zoals de verwijzende rechter benadrukt, vloeit in casu het vereiste van overlegging van een douaneaangifte van 
uitvoer niet voort uit de tekst van de nationale wettelijke regeling aan de orde in het hoofdgeding, die 
dienaangaande enkel voorziet in de overlegging van niet nader gespecificeerde documenten die aantonen dat de 
vervoerde goederen zijn uitgevoerd.

• Derhalve strookt de belastingpraktijk aan de orde in het hoofdgeding niet met de uit het rechtszekerheidsbeginsel
voortvloeiende vereisten waarop in de punten 55 tot en met 57 van dit arrest is gewezen.”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207466&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40156602
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207466&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40156602
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• Artikel 91, lid 1, onder b), en lid 2, onder b), van het douanewetboek bepaalt dat het vervoer van goederen dat binnen het 
douanegebied van de Unie begint en buiten dit gebied eindigt, in bepaalde, volgens de procedure van het Comité 
vastgestelde gevallen onder de regeling extern douanevervoer valt, met name wanneer dit vervoer onder dekking van een 
dergelijk TIR-carnet plaatsvindt.

• Blijkens de bepalingen van de TIR-Overeenkomst, inzonderheid artikel 1, onder e) en o) ervan, moet het TIR-carnet samen 
met het wegvoertuig waarmee de betrokken goederen zullen worden vervoerd, aangeboden worden bij het douanekantoor 
van vertrek, het douanekantoor van doorgang en het douanekantoor van bestemming, en door deze douanekantoren worden 
gewaarmerkt op de in punt 16 van dit arrest vermelde bladen, stroken en stammen, teneinde de verschillende TIR-operaties 
te kunnen zuiveren zodra vaststaat dat zij op correcte wijze zijn beëindigd.

• Uit het voorgaande volgt dat een naar behoren gewaarmerkt TIR-carnet, met name door de 
douaneautoriteiten van het derde land van bestemming, een officieel document is dat in 
beginsel bevestigt dat de betrokken goederen, door overschrijding van de buitengrenzen van de 
Unie, het voorwerp hebben uitgemaakt van een fysieke verplaatsing van de Unie naar dat derde 
land en dat zij daar zijn aangekomen.

• Die overschrijding van grenzen en de aankomst van de goederen in het derde land van bestemming, die dus door het TIR-
carnet worden bevestigd, vormt een van de aspecten van een uitvoerhandeling die haar onderscheiden van een handeling die 
binnen de Unie plaatsvindt (zie naar analogie arrest van 27 september 2007, Teleos e.a., C-409/04, EU:C:2007:548, punt 37).

• Hieruit volgt dat wanneer een dergelijke vervoersdienst wordt verricht onder geleide van een TIR-carnet en er geen precieze 
redenen zijn om te twijfelen aan de authenticiteit of de betrouwbaarheid van dit carnet en de onderdelen daarvan, het TIR-
carnet bijzonder relevant kan zijn in de specifieke context van de erkenning van recht op vrijstelling betreffende die 
vervoersdienst.

• De belastingautoriteiten moeten dus naar behoren rekening houden met dat document, hetgeen zij overigens ook moeten 
doen met alle andere elementen in hun bezit, zoals in punt 52 van het onderhavige arrest is vermeld.

• In dit opzicht dienen die autoriteiten dus tevens rekening te houden met de in het kader van het 
CMR-Verdrag uitgereikte documenten, zoals die waarnaar de verwijzende rechter verwijst, bij 
het onderzoek of deze documenten in voorkomend geval kunnen staven dat de vervoerde 
goederen waarschijnlijk daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

HvJ verzoek 27.07.2021, C-461/21, Cartrans Preda
Hangende zaak: vervoer bij invoer
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• Moeten artikel 86, lid 1, onder b), en artikel 86, lid 2, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 
28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde1 , met het oog op de btw-vrijstelling voor vervoersactiviteiten en -
diensten die betrekking hebben op de invoer van goederen in de zin van die richtlijn aldus 
worden uitgelegd dat de registratie van een invoeractiviteit (bijvoorbeeld het opstellen van een 
summiere invoeraangifte door de douaneautoriteiten door middel van toewijzing van een 
MRN/Master Reference Number) altijd ook inhoudt dat het vrachttarief tot de eerste plaats van 
bestemming van de goederen binnen het grondgebied van de lidstaat van invoer wordt 
opgenomen in de berekeningsgrondslag van de douanewaarde? Bewijst het bestaan van een 
MRN waarvoor geen enkele gegronde aanwijzing van fraude is gevonden impliciet dat alle in 
artikel 86, lid 1, onder a) en b), genoemde kosten in de douanewaarde zijn opgenomen?

• Staan artikel 144, artikel 86, lid 1, onder b), en lid 2, van richtlijn [2006/112] in de weg aan een 
belastingpraktijk van een lidstaat waarbij btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die betrekking 
hebben op invoer [in de Unie] wordt geweigerd omdat er geen strikt formeel bewijs is 
overgelegd dat de vervoertarieven zijn opgenomen in de douanewaarde, ook al zijn er, ten 
eerste, andere relevante begeleidende invoerdocumenten overgelegd, te weten de summiere 
aangifte en de CMR-vrachtbrief met vermelding van de levering bij de ontvanger, en is er, ten 
tweede, geen enkele aanwijzing die twijfel doet rijzen over de echtheid of betrouwbaarheid van 
de summiere aangifte en de CMR-vrachtbrief?

• Is de terugvordering van btw en accijnzen bij de belastingautoriteiten van meer dan één lidstaat, gelet op artikel 57 VWEU, een intracommunautaire dienstverrichting of een activiteit van een algemeen 
commissionair die als tussenpersoon optreedt bij een handelstransactie?

• Moet artikel 56 VWEU aldus worden uitgelegd dat er sprake is van een beperking van het vrije verkeer van diensten als de ontvanger van een dienst die wordt verricht door een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter gehouden is op grond van de wetgeving van de lidstaat waar die dienstontvanger is gevestigd over de voor deze dienst verschuldigde vergoeding belasting in te houden, terwijl 
deze inhoudingsplicht niet geldt wanneer de dienstontvanger dezelfde dienst laat verrichten door een dienstverrichter die in dezelfde lidstaat als de dienstontvanger is gevestigd?

• Is de fiscale behandeling van de woonstaat van de persoon die de inkomsten betaalt, een factor die het vrij verrichten van diensten minder aantrekkelijk maakt en belemmert, aangezien de ingezetene 
voor de terugvordering van btw en accijnzen alleen met in zijn lidstaat gevestigde entiteiten en niet met in andere lidstaten gevestigde entiteiten kan samenwerken indien hij de betaling van 4 % 
bronheffing wil vermijden?

• Kan het feit dat over het brutobedrag van de door de niet-ingezetene verworven inkomsten 4 % (of, naargelang het geval, 16 %) belasting wordt geheven, terwijl de vennootschapsbelasting die de 
dienstverrichter in dezelfde lidstaat moet betalen (voor zover hij winst maakt) 16 % van het nettobedrag bedraagt, ook worden beschouwd als een inbreuk op artikel 56 VWEU, omdat dit nog een factor is 
die het vrij verrichten van deze diensten door niet-ingezetenen minder aantrekkelijk maakt en belemmert?
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207466&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40156602
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248691&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40135114
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• Verzoekster is een in Roemenië gevestigde vennootschap die goederenvervoer over de weg verricht. Zij heeft 
na een controle door de Roemeense belastingautoriteiten een naheffingsaanslag opgelegd gekregen, 
bestaande uit extra btw en belasting over inkomsten uit commissies die in Roemenië door niet-ingezetenen 
zijn verworven. De extra btw is opgelegd omdat er geen documenten zijn overgelegd waaruit bleek dat de 
vervoerde goederen in de Unie waren ingevoerd, en omdat verzoekster niet heeft bewezen dat de waarde 
van de vervoerdiensten in de maatstaf van heffing van de ingevoerde goederen was opgenomen. Verder 
heeft FDE Holding, een Deense vennootschap, als wettelijk vertegenwoordiger van verzoekster alle nodige 
formaliteiten verricht voor de teruggaaf van de btw en waren de voor deze diensten ontvangen tarieven 
gebaseerd op een percentage van de in elk land teruggegeven btw. Volgens de Roemeense 
belastingautoriteiten zijn de door FDE Holding ontvangen tarieven commissies, waarop verzoekster geen 
belasting over de inkomsten van niet-ingezetenen heeft berekend, door op het bruto-inkomsten het tarief 
van 4% toe te passen waarin het dubbelbelastingverdrag tussen Roemenië en Denemarken voorziet, en heeft 
zij de belasting evenmin ingehouden, aangegeven of betaald. Verzoekster is het niet eens met de 
naheffingsaanslag en verzoekt om nietigverklaring.

• De verwijzende rechter wil de rechtmatigheid van de naheffingsaanslag nagaan door de wijze van kwalificatie 
van de naheffing te toetsen aan het Unierecht. In het bijzonder moet worden vastgesteld of de wijze waarop 
de belastingautoriteiten de btw en de belasting over de inkomsten van niet-ingezetenen vaststellen, een 
juiste toepassing vormt van artikel 86, lid 1, onder b), artikel 86, lid 2, en artikel 144 van richtlijn 2006/112 en 
de artikelen 56 en 57 VWEU. De uitlegging van deze Unierechtelijke bepalingen is voor de verwijzende 
rechter nuttig om uitspraak te kunnen doen over de verenigbaarheid ervan met de nationale bepalingen die 
ten grondslag liggen aan de vaststelling van de naheffingsaanslag waarvan om nietigverklaring wordt 
verzocht. Verder merkt de verwijzende rechter op dat de prejudiciële verwijzing in casu ook nuttig is omdat 
een nieuwe uitleggingsvraag wordt opgeworpen die van algemeen belang is voor de uniforme toepassing van 
het Unierecht, aangezien in de bestaande rechtspraak de nodige verduidelijkingen ontbreken om over deze 
rechtssituatie te oordelen.

(Para)medische vrijstelling
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248691&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40135114
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Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)
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Art. 44 " § 1. Van de belasting zijn vrijgesteld, de medische verzorging verricht door de volgende personen 
in het kader van hun beroep of praktijk:

1° de beoefenaars van één van de beroepen bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de beoefenaars van de praktijken bedoeld 
in artikel 2, § 1, 2°, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken 
inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische 

beroepen;
2° de beoefenaars van andere beroepen of praktijken dan bedoeld in de bepaling onder 1° wanneer de 

volgende voorwaarden vervuld zijn:
a) ze zijn houder van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van 

het land waar die instelling gevestigd is;
b) ze beschikken op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te 
verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan die aangeboden door 

de beroepsbeoefenaars bedoeld in de bepaling onder 1°.

Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

16

De beoefenaars van de in het eerste lid, 2°, bedoelde beroepen of praktijken doen een aan de toepassing 
van die vrijstelling voorafgaande kennisgeving aan de administratie belast met de belasting over de 

toegevoegde waarde. De Koning bepaalt de praktische modaliteiten van die verplichting met betrekking tot 
de indiening van die kennisgeving en de vermeldingen die ze bevat.

De vrijstelling bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op 
ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel.";
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2021032818&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2021-09-09&ddfm=07&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&text1=toegevoegde+waarde&ddda=2021&sql=dd+between+date%272021-07-01%27+and+date%272021-07-31%27++and+(+(+htit+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+)&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2021&dddj=01&dddm=07&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2021032818&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2021-09-09&ddfm=07&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&text1=toegevoegde+waarde&ddda=2021&sql=dd+between+date%272021-07-01%27+and+date%272021-07-31%27++and+(+(+htit+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+)&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2021&dddj=01&dddm=07&ddfj=31
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Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

17

2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de bepaling onder a) vervangen als volgt:
"a) de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van 

goederen die daarmee nauw samenhangen, verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, 
klinieken en dispensaria.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op ingrepen en 
behandelingen zonder therapeutisch doel.

De diensten en leveringen van goederen zijn uitgesloten van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling in de 
volgende gevallen:

- wanneer zij niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen;
- wanneer zij in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de 
uitvoering van handelingen die worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de belasting 

onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen;".

Stand van zaken
(Para-medische beroepen

18

• Wat verandert er?

• Materieel toepassingsgebied
• Diagnose, verzorging en (in de mate van het mogelijke) genezing van 

ziekten of gezondheidsproblemen

• Niet te strikt opvatten: ook preventie, bescherming, …

• Beoordeling therapeutisch doel

• Niet: genetische verwantschap vaststellen, medisch deskundigenrapport, 
medische attesten, vervoer van organen en monsters, 
voedingsbegeleiding in sportschool, enz.

• Wie bepaalt doel?

• Motivering

17

18

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/07/11/2021031804/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2021032818&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2021-09-09&ddfm=07&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&text1=toegevoegde+waarde&ddda=2021&sql=dd+between+date%272021-07-01%27+and+date%272021-07-31%27++and+(+(+htit+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+or+(+text+contains++(+%27toegevoegde%27%26+%27waarde%27)++++++)+)&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2021&dddj=01&dddm=07&ddfj=31
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Stand van zaken
(Para-medische beroepen

19

• Personeel toepassingsgebied
• Gereglementeerde beroepen (Wet 10.05.2015, “WUG”)

• Niet-conventionele praktijken (Wet 29.04.1999, “Wet Colla”)

• (Para)medische beroepen zonder wettelijk kader

• Certificaat

• Prestaties

Stand van zaken
(Para-medische beroepen

20

• Toepassingsgevallen – medische beroepen
• Artsen

• Tandartsen

• Kinesisten

• Klinisch psychologen en orthopedagogen

• Verpleegkundigen

• Zorgkundigen

• Vroedvrouwen

• Hulpverleners-ambulancier

• Apothekers

19

20
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Stand van zaken
(Para-medische beroepen

21

• Toepassingsgevallen – paramedische beroepen
• Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

• Audiolog en audicien

• Bandagist, orthesist en prothesist

• Diëtist

• Ergotherapeut

• Farmaceutisch-technisch assistent

• Logopedist

• Medisch laboratoriumtechnoloog

• Mondhygiënist

• Orthopist-optometrist

• Podoloog

• Technoloog medische beeldvorming

Stand van zaken
(Para-medische beroepen

22

• Toepassingsgevallen – andere
• Tabakoloog

• Osteopaat

• Chiropractor

• Homeopaat

• Acupuncturist

• Deskundigen in psychomotoriek

• Medische pedicures

• Assistent-psychologen

21

22
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Stand van zaken
(Para-medische beroepen

23

• Ziekenhuisverpleging en medische verzorging door bepaalde 
inrichtingen voor gezondheidszorg
• Personeel toepassingsgebied

• Materieel toepassingsgebied

• Nauw samenhangende prestaties

• Regeling kleine ondernemingen

• Opeisbaarheid

• Verplichtingen

• Recht op aftrek

Overbrenging materialen
Circulaire 2021/C/92

24

23

24
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Circulaire 2021/C/92 dd. 13.10.2021
Overbrenging materialen – OSS EU

25

• Tolerantie voor aannemers die in te lijven materialen 
meebrengen naar België (en vice versa) en die gebruik maken 
van OSS EU

• Vergelijkbare regeling als in punt 5.4.8.9 van circulaire 
2020/C/50

• Let wel:
• Strikte regels

• Enkel voor EU aannemers (van/naar Lidstaat van vestiging)

Circulaire 2021/C/92 dd. 13.10.2021
Overbrenging materialen – OSS EU

26

• Voorwaarden
• de bestemming van de goederen (Belgische werf) is gekend bij de aanvang van 

de verzending of het vervoer (overbrenging) ervan;
• de goederen worden daadwerkelijk ingelijfd in het bouwwerk waarvoor zij waren 

bestemd en de eventuele overschotten van de overgebrachte goederen terug
worden meegenomen door de belastingplichtige naar zijn vestiging in de 
lidstaat van herkomst;

• de aannemer zou genieten van een volledig recht op aftrek van de btw indien de 
met een intracommunautaire verwerving onder bezwarende titel gelijkgestelde 
bestemming onderworpen zou zijn aan de btw;

• inzake de overbrenging door de aannemer van de bovengenoemde eventuele 
overschotten naar zijn vestiging in de lidstaat van herkomst, zijn de voorwaarden 
van de vrijstelling van artikel 39bis, eerste lid, 4° van het Btw-Wetboek vervuld, 
behalve dan de voorwaarde dat de handeling moet worden opgenomen in de 
btw-opgave van de intracommunautaire handelingen;

• de fiscale autoriteiten van de lidstaat van waaruit de materialen worden 
vervoerd of verzonden en naar waar de eventuele overschotten worden 
teruggezonden verzetten zich niet tegen deze tolerantie (de aannemer moet dit 
zelf nagaan).

25

26

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/9af53a7d-d5e0-4bd5-bdbe-df09b2d109db
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
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Circulaire 2021/C/92 dd. 13.10.2021
Overbrenging materialen – OSS EU

27

• Tolerantie geldt niet wanneer:
• de in een andere lidstaat gevestigde aannemer om gelijk welke reden 

(andere dan die bedoeld in de hierboven vermelde tolerantie) over een 
Belgisch btw-identificatienummer beschikt of moet beschikken;

• de in een andere lidstaat gevestigde aannemer in België een voorraad van 
materialen aanlegt;

• de naar België overgebrachte goederen op het grondgebied het voorwerp 
uitmaken van een levering in de zin van artikel 10 van het Btw-Wetboek;

• de in een andere lidstaat gevestigde aannemer in België een 
intracommunautaire verwerving van goederen verricht in de zin van artikel 
25bis van het Btw-Wetboek die belastbaar is in de zin van artikel 25ter van 
het Btw-Wetboek (dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de aannemer in een 
andere lidstaat bakstenen koopt die door de koper, verkoper of voor hun 
rekening rechtstreeks worden vervoerd of verzonden naar de Belgische 
bouwwerf);

Herziening?
Opportuniteiten (en valkuilen)

28

27

28

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
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Cassatie 11 oktober 2002 
Overdracht naakte eigendom

• Rechtspraak : Cassatie 11 oktober 2002 (Stevens 
Koeltechniek) : verkoop naakte eigendom aan 
immovennootschap (zonder btw) :
• Geen herziening btw ;

• Naakte eigendom is geen bedrijfsmiddel (geen recht meer om het 
goed te gebruiken voor de economische activiteit) ;

• Zakelijke rechten zijn bedrijfsmiddelen in hoofde van de bezitters 
ervan ;

• De Administratie sluit zich aan bij dit arrest (Beslissing nr. E.T. 
105.894 van 18 oktober 2004)

KB 12 mei 2019 (wijziging KB nrs. 3 en 14)
Continuïteitsprincipe

• Nieuw art. 21quater KB nr. 3: overdracht van een verhuurd 
gebouw
• Situatie: verhuurd ‘oud’ gebouw verkocht (of zakelijk recht)

• normaliter btw-vrijstelling en bijhorende herziening.

• Nieuwe regeling:

• geen herziening in hoofde van de overdrager;

• ev. herziening mbt. oorspronkelijke aftrek die voortvloeien uit 
gebruikswijzigingen na overdracht uitsluitend in hoofde van de 
overnemer.

29

30
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HvJ 26.11.2020, C-787/18, Sögård Fastigheter

Continuïteitsprincipe bij optie OVH 

31

• 2012: Sögård Fastigheter koopt onroerend goed dat onder 
optie onroerende verhuur verhuurd werd

• Eigenaar verricht geen herziening (vgl. continuïteitsprincipe
art. 21quater KB nr. 3)

• 2013: stopzetting onroerende verhuur onder optie
• Verhuur aan 2 particulieren

• Administratie eist herziening van Sögård Fastigheter

HvJ 26.11.2020, C-787/18, Sögård Fastigheter

Continuïteitsprincipe bij optie OVH 

32

• HvJ
• “Artikel 188, lid 2, van die richtlijn bepaalt namelijk dat indien de levering

van investeringsgoederen vrijgesteld is, de lidstaten ervan kunnen afzien 
herziening te eisen voor zover de afnemer een belastingplichtige is die de 
betrokken investeringsgoederen uitsluitend gebruikt voor handelingen 
waarvoor de btw in aftrek mag worden gebracht”

• Cfr. art. 21quater KB nr. 3

• “Het staat buiten kijf dat wanneer de koper van het investeringsgoed dit 
goed niet meer uitsluitend gebruikt voor handelingen waarvoor de btw 
aftrekbaar is, niet langer voldaan is aan de voorwaarden die 
rechtvaardigden dat de herziening niet wordt verlangd”

• “Deze nationale bepalingen kunnen er echter niet toe leiden dat de 
herziening van een btw-aftrek die verband houdt met een goederenlevering 
of een dienstverrichting, ten laste komt van een andere belastingplichtige 
dan die welke die aftrek heeft toegepast.”

31

32
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Overdracht algemeenheid
Herziening of niet?

▪ Verhuur gebouw onderdeel van overdracht “art. 11 
Wbtw” en dus geen herziening?

▪ Circulaire AOIF nr. 46/2009 (E.T. 110.663) van 30.09.2009: 
verhuur is een aparte handeling – herziening dringt zich op

▪ Cass. 17 januari 2019 (F.17.0019.F) 

▪ Voorafgaande beslissing nr. 2018.0280 d.d. 24.07.2018: verhuur 
kan deel uitmaken van overdracht – geen herziening nodig indien 
gebouw noodzakelijk voor verderzetting activiteit

▪ Gebaseert op arrest Schriever HvJ

▪ Administratieve commentaren (01.01.2020) niet 
aangepast = “oud” standpunt

Btw herzien of niet?
Partiële splitsingen

• Enkele aandachtspunten qua btw
• Retroactiviteit

• Wat afsplitsen?

• Tolerantie btw-eenheid (uitstel herziening)

• Voorafgaande beslissing nr. 2020.0031 dd. 03.03.2020
• Partiële splitsing vennootschap (vrijgestelde BP –

appartementsgebouwen)

• Overdracht gebouwen = vrijgesteld van btw (art. 44, §3, 1°, a) WBtw)

• Voorafgaande beslissing nr. 2020.0097 dd. 31.03.2020
• Partiële splitsing onroerend goed binnen btw-eenheid

• Geruisloze fusie vastgoedvennootschappen binnen btw-eenheid

33

34
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HvJ 27 maart 2019, C-201/18, Mydibel
Sale-and-leaseback – Herziening ?

• Belgische zaak

• Onderneming is eigenaar van gebouw(en) en heeft btw 
afgetrokken. Sluit sale-and-leaseback contract(en) met bank 
(erfpacht van 99 jaar, lease van 15 jaar met aankoopoptie). 
• Gebouwen kwalificeren als “oud”

• Vraag: herziening owv vestiging recht van erfpacht zonder 
btw?

• HvJ:
• Mydibel is gebouwen blijven gebruiken voor economische activiteit

• Erfpacht en sale-and-leaseback zijn te beschouwen als één handeling

• Bijgevolg: geen herziening 

Antwerpen, 31 maart 2020 
Niet-verlenging zakelijk recht

• Recht van opstal (10 jaar) wordt niet verlengd

• Opstalhouder richt gebouw op en blijft dit verder gebruiken 
voor economische activiteit

• Hof stelt vast dat opstalrecht niet is verlengd ➔ natrekking

• Echter: wel bewijs dat er nog steeds gebruik is voor 
economische activiteit
• Afschrijving door opstalhouder

• Vruchtgebruiker grond kon beperkt zakelijk recht of persoonlijk recht 
toekennen

• Onroerende voorheffing, provinciebelastingen, … 

➔ het bedrijfsmiddel heeft niet opgehouden in de onderneming te bestaan 

35

36
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Herziening
Leegstand en huurvrije periodes

• HvJ 28 februari 2018, C-672/16, Imofloresmira: geen 
herzieningsplicht bij onvrijwillige leegstand

• Voorwaarden (Memorie van Toelichting)
• Verhuurder te goeder trouw 
• Toont op een redelijke manier aan dat hij voldoende stappen heeft 

ondernomen om zijn goed met toepassing van de btw te verhuren 
• Leegstand door omstandigheden buiten zijn wil

• Voorbeelden (Memorie van Toelichting)
• Leegstand ingevolge gevallen van overmacht zoals rampen of branden
• Leegstand ingevolge de verbouwings- of renovatiewerken van het gebouw 

• “Er moet evenmin tot een herziening worden overgegaan in het 
geval van huurvrije periodes die worden aangeboden aan de 
huurder als een vorm van commerciële korting om tot een 
huurovereenkomst te komen” (Memorie van Toelichting)

37

Wet Diverse Bepalingen
Ontwerp

38

37

38
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Algemeen

• Wetsontwerp d.d. 27.10.2021

• Amendementen d.d. 09.11.2021
• Sommige ingediend door de oppositie (hier niet besproken)

• Sommige ingediend door de (voltallige) meerderheid

• Urgentie reeds gestemd

39

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verschaffen van gemeubeld logies

• Uitzondering op de vrijstelling voor onroerende verhuur

• Inwerkingtreding: 1 juli 2022

40

“het verschaffen, voor een periode van minder dan drie maanden, van gemeubeld logies 
in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan 
betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode van minder dan drie 

maanden, tenzij die inrichtingen geen van de volgende nauw samenhangende diensten
verrichten: instaan voor het fysiek onthaal van de gasten, de terbeschikkingstelling van 

huishoudlinnen en, wanneer het gemeubeld logies wordt verstrekt voor een periode van 
meer dan een week, de vervanging ervan tenminste eenmaal per week, en het dagelijks 
verschaffen van het ontbijt, door de exploitant van het logies of door een derde voor zijn 

rekening”

39

40

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
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

41

Enkel kwantitatieve criteria

Kwantitatieve 
+ Kwalitatieve 

criteria

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verschaffen van gemeubeld logies

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

hotelbedrijf”

• Kwalitatief criterium
• 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

42

41

42

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/577f597e-eea4-41e4-acdf-896aac29131a/2020%2F1867
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verschaffen van gemeubeld logies

43

• 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”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verschaffen van gemeubeld logies

44

• Berekening termijn van 3 maanden
• Uitgaan van overeenkomst

• Totale aaneengesloten duur

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

• “Misbruik” bij verlengingen

43

44

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
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

45

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
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)

46

45

46

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279
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Begrotingsakkoord, De Tijd 20.10.2021
Uitsluiting kleine ondernemingen

47

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Afschaffing attest verbouwingen 6%

48

• Afschaffing van het attest van de afnemer inzake werken in onroerende 
staat verricht aan privéwoningen en de vervanging ervan door een ad hoc 
vermelding op de factuur uitgereikt door de dienstverrichter

• “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één 
maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat 
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste 
ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 
vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot 
die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of 
hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt 
en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die 
voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van 
toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk 
voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”

• Ontheffing aansprakelijkheid aannemer (behoudens samenspanning)
• Verantwoordelijkheid afnemer: betwisting binnen 1 maand ➔

aangeraden om aangetekend schrijven te versturen (om aansprakelijkheid 
te vermijden)
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Afschaffing attest verbouwingen 6%

49

• Geldt voor WOS
• Woningen ouder dan 15 jaar

• Woningen ouder dan 10 jaar

• Privé-woningen voor gehandicapten

• Woningcomplexen voor gehandicapten

• Inwerkingtreding: 1 januari 2022
• “In afwijking van het eerste lid, mogen belastingplichtigen tot 30 juni 

2022, in plaats van de vermelding op de factuur, gebruik maken van 
de attesten bedoeld in de rubrieken XXXI, XXXII, XXXIII en XXXVIII, in 
hun versie van toepassing voor 1 januari 2022.”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Privé-woningen gehandicapten – 6%

• In paragraaf 1 van rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij 
het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling 
van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde 
en tot indeling van de goederen en de diensten bij die 
tarieven, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1°, c, worden de woorden “, een stichting van 
openbaar nut” ingevoegd tussen de woorden “zonder 
winstoogmerk” en de woorden “of een coöperatieve 
vennootschap”;

b) in de bepaling onder 3°, worden de woorden “, stichting van 
openbaar nut” ingevoegd tussen de woorden “zonder 
winstoogmerk” en de woorden “of coöperatieve vennootschap”.
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
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

51

“§ 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.”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Kennisgeving werkelijk gebruik

52

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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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Kennisgeving werkelijk gebruik

53

• 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”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Kennisgeving werkelijk gebruik

54

• 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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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Kennisgeving werkelijk gebruik

55

• “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”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Kennisgeving werkelijk gebruik

56

• 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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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Kennisgeving werkelijk gebruik

57

• 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”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Termijn teruggaafverzoek

• Cass. 25 juni 2021, F.20 0063.N
• Aangezien de termijnen van art. 9, § 2, van het koninklijk besluit nr. 4 

en art. 6, § 2, 1e lid, van het koninklijk besluit nr. 31 niet 
overeenstemmen met de wet, mogen zij niet worden toegepast, ook 
al zijn die bepalingen richtlijnconform

• Delegatie aan de Koning wordt aangepast (art. 76, §3 Wbtw)

• Procedures VAT Refund richtlijn (2008/9) en Dertiende 
richtlijn zullen worden gelijkgeschakeld (in KB nr. 56)
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Inhouden van een tegoed

59

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Opheffing forfaits

60

• Gefaseerd uitdoven van de forfaitaire grondslagen
• Vanaf 01.01.2022 kan er niet meer worden voor geopteerd 

(“grootvaderclausule”)

• Afschaffing op 01.01.2028

• Forfaitaire landbouwregeling blijft wel bestaan
• Specifieke delegatie aan de Koning: compensatiepercentages 

gebaseerd op gegevens van laatste 3 jaar – afgerond – niet tot gevolg 
dat er hogere bedragen worden uitbetaald dan voordruk

• Bijzondere voorwaarden wegens afschaffing forfaits (cfr. combinatie 
landbouwregeling en kleine onderneming of forfaitaire regeling)

• Inwerking op 01.01.2022
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Opheffing forfaits

61

• Forfaitaire regeling
• Enkel nog voor natuurlijke personen

• Rechtspersonen met ingang van 01.01.2020 uitgesloten

• Min 75% omzet handelingen zonder facturatieverplichting

• Jaaromzet max. 750.000 €

• Uitsluiting gebruikers GKS

• Aankondigingen en recente wijzigingen
• 13 sectoren

• Sinds 2018 9 afgeschaft

• Wijziging Wetboek economisch recht ➔ boekhouding ➔ regeling 
achterhaald

• Aankondiging afschaffing in 2020 en 2021: “met ingang van 2023”

• Nu verder uitstel

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Opheffing forfaits

62

• Forfaitaire landbouwregeling
• Verlies recht op bijzondere regeling indien nog een andere 

zelfstandige beroepswerkzaamheid

• Uitz. (momenteel): regeling kleine ondernemingen of forfaits

• Uitz. (toekomst)

• Vennootschap erkend als landbouwonderneming (art. 8:2 WVV) + 
regeling kleine ondernemingen

• Bijkomstige handelingen (gedefinieerd door Koning) die uit hun 
aard verbonden zijn met hoofdactiviteit omzet max. 30% van totale 
omzet
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verkopen op afstand bij invoer

• Technische aanpassing art. 15 Wbtw
(invoeging §2bis)

• Plaats levering (VOA bij invoer) indien invoer in 
België en verzending naar afnemer in andere 
lidstaat = Lidstaat aankomst

• Zendingen > 150 €
• Gebruik IOSS

• Andere zendingen ≤ 150 € moeten 
douanetechnisch worden ingevoerd in de 
Lidstaat van aankomst

• Aanpassing facturatieregels
• (pm) Geen facturatieverplichting bij OSS – wel 

bij IOSS
• Verplichte facturatie bij BE IOSS nummer

• Not sure of beoogde wijziging dat resultaat 
heeft

63

OSS en IOSS = 

soep
(mét balletjes) 

Ontwerp 55K154
Hoofdelijke aansprakelijkheid interface

64

• Wetsvoorstel
• Hoofdelijke aansprakelijkheid interfaces
• Bewaring stukken

• Adviezen Raad van State en Gegevensbeschermingsautoriteit
• Opmerkelijk

• “In 2016 heeft de Britse belasting- en douanedienst (HM Revenue & 
Customs) het jaarlijkse verlies van btw-ontvangsten uit e-commerce
geraamd op 1 tot 1,5 miljard pond sterling? Uit een rapport van maart 2018 
blijkt dat onlinehandelaars uit derde landen verantwoordelijk zijn voor 60 % 
van dat verlies (600 tot 900 miljoen pond sterling).

• In België wordt het totale verlies aan btw-ontvangsten geraamd op 3 miljard 
euro, met andere woorden ongeveer 10 % van de totale btw-ontvangsten. 
Een aanzienlijk deel van dat verlies staat op het conto van de e-commerce. 
Indien geen gepaste maatregelen worden genomen om de btw op e-
commerce correct te innen, zal dat percentage de komende jaren alleen 
maar stijgen.”
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Varia

65

• Syndicale vrijstelling
• Inschrijven van verbod op concurrentieverstoring in art. 4, §2, 11°

Wbtw zelf

• Deeleconomie
• “De artikelen 13 en 14 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse 

bepalingen inzake belasting op de toegevoegde waarde worden 
opgeheven”

• Opheffing wijzigingen voor inwerkingtreding

• Mededeling btw-nummer
• Technische aanpassing mededeling btw-nummer door bende van 4 bij 

ICV van accijnsproducten

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verlaagd tarief voor haarprothesen

66

• 6%
• Haarprothesen bedoeld in deel 1, hoofdstuk 2, afdeling 5, § 1, van de 

bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot 
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen 
bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994, op voorschrift van de behandelende 
arts of dermatoloog, wanneer ze bestemd zijn voor het verlichten 
van de gevolgen van een chronische of langdurige ziekte of van een 
beperking.

• Inwerkingtreding: 1 januari 2022
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Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verlaagd tarief voor haarprothesen

67

• Uitleg door gemachtigde van de regering bij Raad van State:
• “Daarnaast moet er worden op gewezen dat ook de rechtspraak van het HJEU inzake de 

medische vrijstelling erop heeft gewezen dat diensten een therapeutisch doel kunnen 
hebben als zij ertoe strekken om de psychische nood van een patiënt te lenigen.”

• Raad van State
• “De Raad van State, afdeling Wetgeving, beschikt niet over de nodige gegevens en kennis 

om op afdoende wijze uitspraak te doen over de vraag of de haarprothesen die bij artikel 
17 van het voorontwerp worden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief voldoen aan de 
voorwaarden bepaald in punt 4 van bijlage III bij de Btw-richtlijn. Het komt aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie toe om hierover in voorkomend geval een definitieve 
uitspraak te doen.

• Wel kan erop worden gewezen dat zelfs indien het begrip “handicap” in punt 4 van bijlage 
III bij de Btw-richtlijn ruim wordt begrepen, namelijk als een beperking die het normale 
functioneren van een individu in de samenleving langdurig belemmert, die ruime 
draagwijdte niet tot gevolg mag hebben dat goederen die voor een ruimer, algemeen 
gebruik bestemd zijn dan uitsluitend door gehandicapten, ook in aanmerking zouden 
komen voor de btw-verlaging. Het beschikken over een voorschrift van een behandelende 
arts of dermatoloog voor de geviseerde indicaties volstaat op zich niet om te concluderen 
dat er sprake zou zijn van een chronische of langdurige ziekte of beperking.”

Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Verlaagd tarief voor haarprothesen

68

• Op voorschrift
• Attestering chronische of langdurige aard van ziekte/aandoening
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Varia

69

Wetsvoorstel 55K2218001
Uitwendige borstprothesen – 6% 

• Voorstel (PS): Toevoeging aan Rubriek XVII KB 20: “9° Aan 
uitwendige borstprothesen aangepaste beha’s en 
badpakken, alsook zwemprothesen, die bij bandagisten 
worden verkocht.”.

• Advies Raad van State
• Wettelijke basis in de richtlijn?

• Waarom enkel verkoop bij bandagisten?

• Waarom enkel badpakken?
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Wet 2 april 2021 en KB 29 maart 2021
Afschaffing decembervoorschot

• Definitieve afschaffing
• Cfr. opschorting december 2020

• Aanpassing formulier aangifte
• Rooster 91
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Ter herinnering

Social (media)
Let’s stay in touch
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Social media
Zijn wij al een connectie op Linkedin?

73

• Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

• Overigens: zijn wij al een connectie op Linkedin?
• Why not?

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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https://mailchi.mp/dbb92278cf14/nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
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/

