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Circulaire 2021/C/33 dd. 07.04.2021
Vaccins en tests

3

• Artikel 1ter/2 KB nr. 20 (wet van 20.12.2020, BS van 
30.12.2020): leveringen, intracommunautaire verwervingen
en invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte, alsook de diensten 
die nauw samenhangen met dergelijke vaccins en 
hulpmiddelen, tijdelijk onderworpen aan het verlaagd tarief 
van 0 %.
• Maatregel geldt vanaf 01.01.2021 tot en met 31.12.2022

• Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 03.04.2020 
(Circulaire 2020/C/54 dd. 07.04.2020): invoer van vaccins en 
diagnostische tests
• Maatregel eindigt op 31.12.2021

Circulaire 2021/C/39 dd. 03.05.2021
Mondmaskers en handgels

4

• Verlenging van verlaagd tarief (6%) tot 31.03.2022
• Wet van 02.04.2021 (BS 13.04.2021) en Wet van 18.07.2021 (BS 29.07.2021), 

Wet van 29.09.2021 (BS 01.10.2021) en KB van 21.12.2021 (BS 30.12.2021)

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

• Vrijstelling bij invoer primeert
• Zie circulaire nr. 2020/C/54 en douaneregeling

• Invoer van goederen die (i) in België voor het verbruik worden aangegeven 
door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of 
filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn 
gemachtigde zijn erkend en (ii) bestemd zijn om in België te worden 
aangewend voor de bestrijding van het Coronavirus COVID-19.

• Geldig tot 30.06.2022
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1a5adef6-3a63-41ed-948b-d85fe3e2bbc9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ac96c1ca-f916-40ae-8cb5-391ef71c32b0
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/4c16fb0c-9d0a-4e50-8b09-882e3092ad82
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
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/fisconet/document/ac96c1ca-f916-40ae-8cb5-391ef71c32b0
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/corona-informatie-en-maatregelen/invoer/douane-en
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Wet 20.12.2021 en KB 27.12.2021
Vrijstelling prestaties aan Commissie

5

• Artikel 42, § 3, eerste lid, 3° bis, nieuw Wbtw: nieuwe btw-
vrijstelling voor 

• de leveringen van goederen aan

• de invoeren van goederen door of 

• het verrichten van diensten voor 

• wanneer de Europese Commissie of een dergelijk agentschap of orgaan deze 
goederen of diensten aankoopt of deze goederen invoert in het kader van de 
uitvoering van de hen bij het Unierecht toevertrouwde taken ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie, tenzij de aangekochte goederen en diensten of 
de ingevoerde goederen onmiddellijk dan wel op een later tijdstip worden 
gebruikt voor latere leveringen onder bezwarende titel door de Europese 
Commissie of dergelijk agentschap of orgaan.

• Europese Commissie en de instellingen moeten de administratie in 
kennis stellen wanneer de voorwaarden voor die vrijstelling niet 
meer vervuld zijn (art. 4bis KB nr. 6). 

de Europese Commissie of een krachtens het 
Unierecht opgericht agentschap of orgaan 

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

6
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/20/2021034485/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/27/2021043671/staatsblad
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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.

7

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

9

• “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.”

Circulaire 2021/C/101 dd. 22.11.2021: 
“Na overleg met de sector heeft de vice-eersteminister en minister van 

Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, beslist om de 
inwerkingtreding van deze circulaire uit te stellen tot 01.04.2022”

Elektriciteit
Verlaagd btw-tarief

10

9
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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/16787f0e-e631-4ff7-9379-975291be9052
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KB 21.02.2022 (BS 28.02.2022)
Elektriciteit – Verlaagd tarief

11

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

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, 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.".

FAQ’s dd. 28.02.2022
Elektriciteit – Verlaagd tarief

12

• Basisvoorwaarden:
• Natuurlijk persoon
• Residentieel contract = geen ondernemingsnummer opgegeven

• Niet voor gas of stookolie
• Voorlopig? Cfr. persbericht minister van financiën en standpunt van 

de minister van energie (De Tijd)

• Onderscheid tussen
• Voorschotfacturen
• Eindafrekening

• Nota bene: impact op kortingen enz. zal worden toegelicht in 
een circulaire
• Regeling 2014-2015: beslissing 1 en beslissing 2

11
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/02/21/2022040344/staatsblad
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-btw-verlaging-elektriciteit
https://www.cdenv.be/actua/cdenv-herhaalt-pleidooi-voor-tijdelijke-btw-verlaging-gas/
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/van-der-straeten-legt-lagere-btw-op-gas-weer-op-tafel/10369431.html
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KB 21.02.2022 (BS 28.02.2022)
Elektriciteit – Maandelijkse teruggaaf

13

• Nieuw geval van maandelijkse teruggaaf 
• Economische activiteit van de belastingplichtige bestaat uit de 

levering van elektriciteit, waarvoor het verlaagd btw-tarief zoals 
bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit nr. 20 van toepassing 
is

• Minimumbedrag van het btw-krediet 50 euro

• Alle aangiftes (elektronisch) ingediend

• Mits aanvraag vergunning

(Para)medische vrijstelling
Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022

14
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/02/21/2022040344/staatsblad
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Toepassingsgebied
Vroegere wettekst

15

Oude wettekst – art. 44, §1 Wbtw

§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde personen verricht in de uitoefening 
van hun geregelde werkzaamheid:

1° artsen, tandartsen en kinesitherapeuten.
De vrijstelling bedoeld in de bepaling onder 1°, geldt niet voor de door artsen verrichte diensten die 

betrekking hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter:
a) (vernietigd);
b) (vernietigd);

2° vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen;
3° beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep met betrekking tot hun diensten 

van paramedische aard die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

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

16

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°.

15
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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
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Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

17

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.";

Personeel toepassingsgebied
Wie?

18

Gereglementeerde 
beroepen (“WUG”)

Wet 10.05.2015

Niet-conventionele 
praktijken

Wet “Colla” 29.04.1999

Geen wettelijk kader

Artsen, tandartsen, kinesisten, klinisch 
psychologen en orthopedagogen, 
verpleegkundigen, zorgkundigen, 

vroedvrouwen, hulpverleners-ambulancier, 
apothekers, paramedici

Koninklijk besluit van 02.07.2009: 
apothekersassistentie, audiologie, bandage, orthese en 

prothese, diëtetiek, ergotherapie, medische 
laboratoriumtechnologie, logopedie, oogzorg, 

podologie, medische beeldvorming, niet-dringend 
patiëntenvervoer en mond- en tandzorg

Homeopathie, 
chiropraxie, osteopathie, acupunctuur 

Koninklijk besluit van 26.03.2014 (registratie)

Aansluiting bij erkende beroepsorganisatie OF
Criteria administratie

Certificaat erkende instelling 
+

Voldoende kwalificaties

Beoordeling door administratie 
(aanmeldingsprocedure)

psychomotorisch therapeut, medische voetzorg, psychologisch consulent 

17
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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
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Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Gereglementeerde beroepen

19

Gereglementeerde 
beroepen (“WUG”)

Wet 10.05.2015

Artsen, tandartsen, kinesisten, klinisch 
psychologen en orthopedagogen, 
verpleegkundigen, zorgkundigen, 

vroedvrouwen, hulpverleners-ambulancier, 
apothekers, paramedici

Koninklijk besluit van 02.07.2009: 
apothekersassistentie, audiologie, bandage, orthese en 

prothese, diëtetiek, ergotherapie, medische 
laboratoriumtechnologie, logopedie, oogzorg, 

podologie, medische beeldvorming, niet-dringend 
patiëntenvervoer en mond- en tandzorg

• “Voor het geheel van deze categorieën van beroepsbeoefenaars bestaat er, op grond 
van die strikte reglementaire omkadering, in zekere zin een wettelijk vermoeden op 
grond waarvan die personen geacht worden over de noodzakelijke kwalificaties te 
beschikken om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau 
voldoende hoog is om de bescherming van de gezondheid van de patiënten te kunnen 
garanderen in de zin van de rechtspraak van het HJEU.”

Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Niet-conventionele praktijken

20

• “Er moet worden besloten dat voor de beoefenaars van de praktijken die het voorwerp hebben uitgemaakt 
van uitvoeringsmaatregelen om de toegang tot het beroep te regelen, alle beoefenaars die de toelating 
hebben in België hun praktijk uit te oefenen, de vrijstelling genieten. Zij worden immers geacht over de 
noodzakelijke kwalificaties te beschikken om medische verzorging te verlenen waarvan het 
kwaliteitsniveau voldoende hoog is. De homeopaten vallen onder deze categorie.”

• “Voor de beoefenaars van de praktijken die geen voorwerp hebben uitgemaakt van 
uitvoeringsmaatregelen om de toegang tot het beroep te regelen, is het aan de administratie om de 
voorwaarden te bepalen die vereist zijn voor de toepassing van de vrijstelling zodat enkel de handelingen 
verricht door beoefenaars die over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om medische verzorging te 
verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is, de vrijstelling kunnen genieten. De
acupuncturisten, de osteopaten en de chiropractors vallen onder deze categorie.”

Niet-conventionele 
praktijken

Wet “Colla” 29.04.1999

Homeopathie, 
chiropraxie, osteopathie, acupunctuur 

Koninklijk besluit van 26.03.2014 (registratie)

Aansluiting bij erkende beroepsorganisatie OF
Criteria administratie

19

20

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Niet-conventionele praktijken

21

Registratie? Beroepsorganisatie Opleiding

Homeopaten JA

Acupuncturisten ABADIC, BAF, 
EUFOM, BVAA

Artsen: min. 192u acupunctuur

Anderen: 
* Diploma: verpleegkunde, 
kinesitherapie, tandarts of 
vroedvrouw
* Opleiding (+diploma) van min. 
1500u over 3 jaren (min. 40 
studiepunten theorie + 20 
studiepunten praktijk)
* Stage, scriptie, eindexamen

Osteopaten OSTEOPATHIE.BE, 
BUO, UKO, UPMO

CEN standaard NBN 
16686

Chiropractors BVC Geaccrediteerd door 
de ECCE of CCEI

Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Niet-conventionele praktijken

22

• “De beoefenaars die niet voldoen aan de hiervoor vermelde 
criteria kunnen een verzoek indienen bij de centrale diensten 
van de btw”

21

22

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Geen wettelijk kader

23

• “Wat de beroepen of praktijken betreft waarvoor geen specifiek wettelijk kader bestaat, zullen 
hun beoefenaars, overeenkomstig artikel 44, § 1, tweede lid, nieuw, van het Btw-Wetboek ertoe 
gehouden zijn een aan de toepassing van die vrijstelling voorafgaande kennisgeving te doen aan 
de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde. Die verplichting tot 
kennisgeving zal de administratie toelaten, in het kader van haar opdracht om toe te zien op de 
juiste toepassing van de btw-reglementering en overeenkomstig de Europese rechtspraak, een 
overzicht aan te leggen van de verschillende opleidingen en certificeringen op basis waarvan die 
beoefenaars over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om medische verzorging te verlenen 
waarvan het kwaliteitsniveau soortgelijk is aan die aangeboden door de beoefenaars van 
gereglementeerde beroepen of praktijken.

• Die verplichting tot kennisgeving zal het voorwerp uitmaken van een specifieke procedure
waarvan de modaliteiten via koninklijk besluit zullen worden bepaald. Artikel 44, § 1, tweede lid, 
nieuw, van het Btw-Wetboek, voorziet daartoe een machtiging aan de koning.”

Geen wettelijk kader
Certificaat erkende instelling 

+
Voldoende kwalificaties

Beoordeling door administratie 
(aanmeldingsprocedure)

Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Geen wettelijk kader – Certificaat 

24

• “Worden aangemerkt als certificaten voor de toepassing van deze 
circulaire, de volgende graden, ongeacht of ze overeenkomen met de titel 
afgeleverd door het voltijds hoger onderwijs of specifiek zijn voor het 
hoger secundair onderwijs voor sociale promotie:

• Voor het hoger onderwijs:
• getuigschrift van hoger onderwijs
• bachelor of bachelor-na-bachelor
• master of master-na-master

• Voor het secundair onderwijs:
• diploma.

• Er moet derhalve worden opgemerkt dat de deelcertificaten die in het 
onderwijs voor sociale promotie (volwassenenonderwijs) worden 
afgeleverd naar aanleiding van het slagen voor een leermodule, niet
worden aangemerkt als certificaten in de zin van artikel 44, § 1, eerste lid, 
2°, van het Btw-Wetboek. Wat eventueel andere niet hiervoor genoemde 
types van certificaten betreft, zal een verzoek kunnen worden ingediend 
bij de centrale diensten van de btw.”

23

24

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Geen wettelijk kader – Instellingen 

25

• “Het certificaat moet worden afgeleverd door een instelling erkend door 
een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd is.

• In België hebben de Gemeenschappen, die de bevoegde overheid zijn, de 
erkende onderwijsinstellingen in een lijst opgenomen. Bedoeld zijn 
derhalve verschillende universiteiten, hogescholen, kunsthogescholen en 
onderwijsinstellingen voor sociale promotie (centra voor 
volwassenenonderwijs) die op het niveau van het hoger onderwijs een 
afdeling organiseren:

• voor de Franse Gemeenschap, werd zo een lijst van instellingen voor hoger 
onderwijs opgesteld in de artikelen 10 tot 13 van het decreet van 07.11.2013 tot 
bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van 
de studies (het zogenaamde 'landschaps'-decreet): 
http://www.enseignement.be/index.php?page=28260&navi=4596

• voor de Vlaamse Gemeenschap kan een lijst van erkende universiteiten en 
hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs worden geraadpleegd via de 
volgende link: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/

• voor de Duitstalige Gemeenschap is een lijst van erkende instellingen te vinden 
via hun website: https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-5987/”

Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Geen wettelijk kader – Beroepen 

26

• “Rekening houdend met de hiervoor vermelde voorwaarden, 
komen uit het thans aanwezige opleidingsaanbod in België 
drie beroepen naar voor die onder deze tweede categorie 
vallen:
• de psychomotorisch therapeut

• de medische of gespecialiseerde voetzorg

• de psychologisch consulent.

• Indien andere beroepen voldoen aan de voormelde 
voorwaarden, zal ieder belanghebbend persoon een update 
van deze lijst aan de administratie kunnen voorstellen, via een 
verzoek aan de centrale diensten van de btw.

25

26

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
http://www.enseignement.be/index.php?page=28260&navi=4596
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/
https://ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-5987/
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Personeel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Diensten in kader van beroep/praktijk

27

• “Zowel voor de beoefenaars van gereglementeerde 
(para)medische beroepen of praktijken waarvoor een 
wettelijk en/of reglementair kader bestaat als die van andere 
medische en paramedische beroepen of praktijken die niet als 
dusdanig gereglementeerd zijn, is de vrijstelling bedoeld in 
artikel 44, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek maar van 
toepassing op de medische verzorging waarvoor de 
beoefenaars optreden binnen het kader van hun beroep of 
praktijk, ongeacht hoe die juridisch of reglementair zijn 
omkaderd. Hieruit volgt dat de beroepsbeoefenaar de 
vrijstelling kan toepassen op de verrichte diensten die 
behoren tot zijn deskundigheid en die een onderdeel 
vormen van de gevolgde opleiding.”

Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Welke diensten worden vrijgesteld?

28

27

28

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Beoordeling

• “Het is de medische beroepsbeoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert die 
in eer en geweten oordeelt of een medische behandeling een therapeutisch 
doel dient. Hierbij is het van geen belang of de medische beroepsbeoefenaar 
onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar 
(zoals bv. een huisarts in opleiding of een arts-specialist in opleiding).

• Deze beoordeling geldt niet alleen voor diensten die esthetisch van aard zijn. Ook voor 
andere medische handelingen die niet esthetisch van aard zijn, geldt dat de medische 
beroepsbeoefenaar vaststelt of de medische handeling een therapeutisch doel heeft.

• Om te beoordelen of een prestatie gesteld wordt met een therapeutisch doel 
dan wel met een ander doel, dient de context waarin de medische dienst 
wordt verricht te worden bepaald. Hierbij kan de loutere subjectieve 
opvatting van de patiënt met betrekking tot de ingreep of behandeling een 
indicatie zijn, maar is op zich evenwel niet beslissend voor de beoordeling of 
deze ingreep of behandeling een therapeutisch doel heeft. Deze beoordeling 
moet, daar zij een medische beoordeling is, namelijk uitgaan van medische 
vaststellingen door daartoe gekwalificeerd personeel (H.v.J. 21.03.2013, C-
91/12, PFC CLINIC AB, punten 34 en 35).”

29

Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Beoordeling

• “Wanneer een behandeling in het kader van een psychische 
aandoening een therapeutisch doel heeft, is deze handeling 
vrijgesteld. 
• Zo vallen de operatieve ingrepen van transgenderchirurgie als gevolg 

van genderdysforie, onder het begrip medische verzorging en 
betreffen het ingrepen en behandelingen met therapeutisch of 
reconstructief doel ingevolge ziekte, letsel of aangeboren afwijking 
(Beslissing nr. E.T.127.740 van 22.03.2016, randnr. 10) en zijn dus 
vrijgesteld van btw.

• Om te bepalen of een medische handeling therapeutisch is, 
zal het doel en het oogmerk van de ingreep of behandeling 
bepalend zijn.”

30

29

30

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
(Weerlegbare) vermoedens

31

• Deze vermoedens gelden niet voor de handelingen beoogd in artikel 2 van de 
wet van 23.05.2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van 
niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te 
voeren, waarvoor de principes opgenomen in de beslissing E.T.127.740 van 
22.03.2016 van toepassing blijven.

• Komt de behandeling niet voor in de (RIZIV-)nomenclatuur of niet in 
aanmerking voor tegemoetkoming (terugbetaling) overeenkomstig de 
reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, dan is dat op zich evenwel geen reden om de 
behandeling van de vrijstelling uit te sluiten. Deze bewijslast rust dan ook op 
diegene die gebruik wil maken van de vrijstelling.

Nomenclatuur
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering c.q. 

revalidatieverstrekkingen

Tegemoetkoming
verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen

Voorschrift

Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Motivering

32

• Nomenclatuur

• Tegemoetkoming

• Voorschift

• Andere gevallen: motivering
• Patiëntendossier

• Bewijsmiddelen van gemeenrecht

Geen bijkomende motiveringsplicht

31

32

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Motivering

33

• “Indien de motiveringsverplichting zou leiden tot grote lasten voor 
bepaalde (para)medische beroepsbeoefenaars, doordat ze voor een groot 
deel van hun ingrepen of behandelingen met therapeutisch doel geen 
beroep kunnen doen op de voormelde vermoedens, kan de administratie
in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen afspraken maken om 
de motiveringsverplichting te vereenvoudigen. De betrokken 
beroepsorganisaties dienen hiervoor contact op te nemen met de Centrale 
diensten.

• De administratie kan slechts marginaal toetsen of de medische 
beroepsbeoefenaar de vrijstelling juist toepast. Indien het naar aanleiding 
van een controle bijvoorbeeld noodzakelijk zou blijken steekproefsgewijs 
een of meer dossiers van patiënten te raadplegen, zal dit steeds onder 
geanonimiseerde vorm gebeuren.

• De medische beroepsbeoefenaar moet in zijn btw-administratie een 
onderscheid maken tussen de (be)handelingen waarbij een therapeutisch 
doel wel aanwezig is en de (be)handelingen waarbij dat niet het geval is.”

Materieel toepassingsgebied – Circ. 2021/C/114
Esthetische ingrepen/behandelingen

• “Ingrepen van esthetische chirurgie en behandelingen die esthetisch van 
aard zijn vallen slechts onder het begrip medische verzorging wanneer die 
diensten tot doel hebben een diagnose te stellen van ziekten of 
gezondheidsproblemen, die te behandelen of te genezen dan wel de 
gezondheid van de mens te beschermen, behouden of herstellen. Alleen 
in deze gevallen hebben de esthetische ingrepen en behandelingen een 
therapeutisch doel.

• Zo zullen diensten die strekken tot behandeling of verzorging van 
personen die als gevolg van ziekte, letsel of aangeboren afwijking, een 
esthetische ingreep moeten ondergaan, kunnen vallen onder het begrip 
medische verzorging. De louter esthetische ingrepen die alleen tot doel 
hebben het fysieke voorkomen te verfraaien of te verbeteren (de zuiver 
cosmetische ingrepen of behandelingen) komen niet voor de vrijstelling in 
aanmerking (H.v.J. 21.03.2013, C-91/12, PFC CLINIC AB, punt 29).

• Daarentegen volstaat het psychologische voordeel dat gepaard gaat met 
het veranderen van het lichaamsuiterlijk niet om die ingreep als deels 
therapeutisch te kwalificeren.”

34

33

34

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

35

Vrijgesteld Belast

preventiemaatregelen zoals vaccinatie, 
immunisering en testen (screening)

medisch handelen in verband met 
vruchtbaarheid (bv. oncofreezing of 
fertiliteitspreservatie) en zwangerschap

plastische chirurgie met een therapeutisch 
doel

louter esthetische ingrepen

periodieke medische controle door de 
behandelende arts

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

36

Vrijgesteld Belast

het verrichten van medisch onderzoek van 
personen op verzoek van werkgevers, met 
als doel de gezondheid van de betrokkene 
te beschermen

het verrichten van medisch onderzoek van 
personen door een preventieadviseur-
arbeidsarts

de activiteiten bestaande uit de 
controlegeneeskunde die worden 
uitgevoerd door artsen met als doel om in 
opdracht van werkgevers de 
arbeidsongeschiktheid van werknemers te 
controleren

35

36

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

37

Vrijgesteld Belast

het afnemen van bloed of andere 
lichaamssubstanties voor het testen op 
virussen, infecties of andere ziekten 
• naar aanleiding van een jaarlijks 

medische controle op verzoek van de 
patiënt of de behandelende arts

• op verzoek van werkgevers of 
verzekeraars, wanneer die dienst 
hoofdzakelijk tot doel heeft, de 
gezondheid van de betrokkene te 
beschermen

het op verzoek van derden verrichten van 
medisch onderzoek van personen en het 
afnemen van bloed of andere 
lichaamssubstanties voor het testen op 
virussen, infecties of andere ziekten, in het 
kader van het sluiten van een 
levensverzekering of van een hypothecair 
krediet aangezien die handelingen tot doel 
hebben de verzekeraar te informeren

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

38

Vrijgesteld Belast

het afgeven van een verklaring van 
medische geschiktheid, bijvoorbeeld 
geschiktheid om te reizen, wanneer die 
dienst hoofdzakelijk tot doel heeft de 
gezondheid van de betrokkene te 
beschermen. Zoals bijvoorbeeld de 
opstelling van een verklaring omtrent de 
fysieke geschiktheid om ten opzichte van 
derden te verklaren dat iemands 
gezondheidstoestand noopt tot beperking 
van bepaalde activiteiten, of eist dat deze 
onder bijzondere voorwaarden worden 
verricht

medisch onderzoek voor het krijgen van 
een rijgeschiktheidsattest of een medisch 
attest voor piloten

medische evaluaties van personen met een 
handicap door een zelfstandige arts met 
het oog op de toekenning van 
tegemoetkomingen en parkeerkaarten

37

38

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332


20

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

39

Vrijgesteld Belast

het opstellen van een medisch verslag met 
het oog op een tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering in het kader van een 
bepaalde toekomstige therapeutische 
behandeling van de patiënt

het afgeven van medische verklaringen, het 
verrichten van medische onderzoeken en 
het opstellen van medische 
deskundigenrapporten, ter zake van 
aansprakelijkheid, schaderaming of ter 
zake van medische beroepsfouten, ten 
behoeve van personen die een vordering in 
rechte overwegen of voor de toekenning 
van een oorlogspensioen of een 
invaliditeitsuitkering

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

40

Vrijgesteld Belast

een professioneel begeleid 
trainingsprogramma of geïndividualiseerd 
bewegingsplan, dat rekening houdt met 
aanwezige risicofactoren en pathologie 
(het betreft onder meer mensen met 
diabetes of een verhoogd risico op 
diabetes, overgewicht of obesitas, 
lichamelijke deconditionering en inactieve 
of sedentaire levensstijl, cardiovasculaire 
risicofactoren).

39

40

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332


21

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

41

Vrijgesteld Belast

groepstrainingen op voorwaarde dat 
binnen die behandeling rekening wordt 
gehouden met aanwezige risicofactoren en 
pathologie van iedere individuele persoon

groepstrainingen gegeven door een 
kinesitherapeut bestaande in het geven van 
gymnastiek of fitness zoals het optreden 
als sportinstructeur in een sportschool

rookstopbegeleiding

het bleken van de tanden of het plaatsen 
van facetten in geval van verkleuringen van 
tanden of tandbederf als gevolg van 
kanker/chemotherapie of het gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen gedurende 
zekere tijd

het bleken van de tanden of het plaatsen 
van facetten ingegeven door een zuiver 
cosmetische wens, namelijk mooie, witte 
en egale tanden

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

42

Vrijgesteld Belast

de diensten van de hoofdarts en van de 
arts-diensthoofd die verantwoordelijk zijn 
voor de goede gang van zaken in het 
medisch departement resp. de 
verschillende diensten van het medisch 
departement in een ziekenhuis (ongeacht of 
deze diensten worden verricht door een 
zelfstandige ziekenhuisarts of een 
artsenvennootschap)

algemeen onderzoek naar de kwaliteit van 
de gezondheidszorg (ook indien opgelegd 
door de overheid

41

42

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

43

Vrijgesteld Belast

de diensten van een arts en een 
verpleegkundige die verantwoordelijk zijn 
voor de ziekenhuishygiëne-
ziekenhuisinfectiebeheersing; de diensten 
van een coördinerend en raadgevend arts 
in woonzorgcentra en de coördinerende 
verpleegkundigen in de thuiszorg; de 
diensten van een MZG arts die 
administratieve, medische en 
verpleegkundige gegevens ter beschikking 
moet stellen van de FOD Volksgezondheid

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

44

Vrijgesteld Belast

het opstellen van een medisch verslag met 
het oog op een tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering in het kader van een 
bepaalde toekomstige therapeutische 
behandeling van de patiënt

het uitvoeren van medische voetzorg door 
podologen en medische pedicuren bij 
risicopatiënten (bijvoorbeeld diabetici of 
reumapatiënten) of in geval van specifieke 
huid- en nagelaandoeningen

het uitvoeren van een esthetische
voetverzorging

43

44

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

45

Vrijgesteld Belast

het verstrekken van individueel 
voedingsadvies aan een kankerpatiënt in 
het kader van zijn behandeling

een algemene voedingsbegeleidingsdienst 
verricht door een gecertificeerde en 
gemachtigde deskundige die er alleen op 
gericht is het algemene welzijn of het 
uiterlijk te verbeteren en niet bepaalde 
ziekten te voorkomen respectievelijk 
therapeutisch te behandelen (Concl. adv.-
gen. J. Kokott van 22.10.2020, C-581/19, 
Frenetikexito – Unipessoal Lda.) 
(desgevallend is de vrijstelling bedoeld in 
artikel 44, § 2, 5°, van het Btw-Wetboek 
van toepassing voor zover voldaan is aan de 
in dat gestelde voorwaarden)

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

46

Vrijgesteld Belast

de thuiszorgprestaties die door 
verpleegkundigen worden verricht bij een 
patiënt na de hospitalisatie voor een met 
btw belaste niet-therapeutische ingreep of 
behandeling (tenzij de nazorg kadert in de 
behandeling van complicaties die 
opgetreden zijn n.a.v. ingrepen of 
behandelingen met een louter niet-
therapeutisch karakter)

45

46

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

47

Vrijgesteld Belast

het maken van zogenaamde pretecho's, dit zijn niet-
medische echo's waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op 
de fotografie van het ongeboren kind

meewerken aan onderzoeken in opdracht van de 
farmaceutische industrie

de door de (para)medische beroepsbeoefenaars gegeven 
voordrachten en/of workshops, de door hen verrichte 
handelingen in het kader van school- of universitair 
onderwijs of in het kader van beroepsopleiding 
(desgevallend is de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 4°
of 8°, van het Btw-Wetboek van toepassing voor zover 
voldaan is aan de in dat artikel gestelde voorwaarden)

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

48

Vrijgesteld Belast

handelingen verricht door erkende klinisch 
psychologen in het kader van de uitbating 
van huwelijksbureaus

handelingen door bedrijfspsychologen in 
verband met arbeidspsychologie en met 
betrekking tot aanwerving (evaluatie, 
selectie, integratie ...), arbeidsprestaties, 
beroepsziekten, werkgroepen (regels, 
conflicten ...), personeelsbeheer (motivatie, 
management ...), werkintegratie en – re-
integratie ... (zie evenwel de diensten die 
worden verricht onder de voorwaarden die 
zijn vereist voor de toepassing van artikel 
44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek)

47
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
“Voorbeelden” (niet-limitatieve lijst)

49

Vrijgesteld Belast

leveringen en herstellingen van 
tandprothesen (zoals kronen, bruggen, 
beugels) door tandartsen voor zover die 
handelingen gepaard gaan met de 
tandverzorging

levering en herstelling van tandprothesen 
door een zelfstandige tandtechnicus of een 
zelfstandig laboratorium 

opvolging van de zwangerschap, medische 
verzorging van moeder en kind tijdens de 
bevalling en de kraamperiode door 
vroedvrouw

in groep georganiseerde babymassages

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Apothekers

• Het gezondheidszorgberoep van apotheker was voorheen niet 
opgenomen in de vrijstelling van artikel 44, § 1 (oud), van het Btw-
Wetboek.

• In de praktijk heeft dit als zodanig geen gevolgen aangezien 
• de apotheker leveringen verricht van geneesmiddelen en van andere 

producten

• de honoraria die hij in dat verband van het RIZIV ontvangt hebben steeds 
betrekking op de door hem verrichte leveringen van geneesmiddelen en 
toebehoren. Deze honoraria zijn dan ook aan hetzelfde tarief onderworpen 
als de geneesmiddelen waarop ze betrekking hebben.

• de handelingen verricht door een zelfstandige apotheker voor een andere 
apotheker(-titularis van de apotheek) hebben betrekking op de verkoop van 
de geneesmiddelen en zijn evenmin vrijgesteld op grond van artikel 44, § 1, 
eerste lid, 1° (nieuw), van het Btw-Wetboek.

50
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Apothekers

• De voorbereiding van de COVID-19-vaccins door de apothekers en 
hun farmaceutisch-technisch assistenten wordt aangemerkt als een 
nauw met de vaccins samenhangende dienst en is dus onderworpen 
aan het nultarief tot 31.12.2022 (zie circulaire 2021/C/33).

• De analyses van klinisch-biologische aard die verricht worden door 
apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die 
daartoe bevoegd zijn, of door personen die ze verrichten onder de 
verantwoordelijkheid en het toezicht van artsen of van de hier 
genoemde apothekers en licentiaten zijn van de btw vrijgesteld op 
grond van artikel 44, § 1, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek voor 
zover het om medische verzorging gaat. Dit is niet het geval voor 
dergelijke analyses verricht ter uitvoering van een gerechtelijke 
opdracht aangezien deze geen therapeutisch doel dienen.

51

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Diëtisten

• Erkende diëtisten + therapeutisch doel = medische verzorging (art. 
44, §1, eerste lid, 1° Wbtw)

• Prestaties met nomenclatuurnummer (diabetici met diabetespas, 
nierinsufficiëntie in zorgtraject, educatie van diabetespatiënten)

• Geïndividualiseerde voedingsplannen rekening houdend met aanwezige 
risicofactoren en pathologie (overgewicht en obesitas, ongezonde 
eetgewoonten, cardiovasculaire risicofactoren, psychosociale 
moeilijkheden,…)

• Gezinsvoorlichting (art. 44, § 2, 5° Wbtw) – zie o.a. Beslissing 
E.T.127.206/2 van 29.04.2016

• Algemene voedingsbegeleiding (welzijn/uiterlijk verbeteren)
• Vermageringskuren, afslankingsprogramma’s

• Andere
• Verkoop van voedingssupplementen: belast (evt. kleine ondernemingen)
• Geven van voordrachten, schrijven van artikels, etc.: evt. vrijstelling

52
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1a5adef6-3a63-41ed-948b-d85fe3e2bbc9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b496c6f9-56f4-426e-ada4-d3f83ff3159c
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Logopedisten

• Erkende diëtisten + therapeutisch doel = medische verzorging 
(art. 44, §1, eerste lid, 1° Wbtw)
• Prestaties met nomenclatuurnummer 

• behandelen van stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, 
gehoor, lezen, schrijven, rekenen en slikken,

• behandelen van beperkingen op het gebied van communicatie, leren, 
eten en drinken

• Gezinsvoorlichting (art. 44, § 2, 5° Wbtw) 

• Zie o.a. Beslissing Btw nr. E.T. 130.538 dd. 20.07.2016

53

Beslissingnr. E.T. 114.414 dd. 16.04.2008
Psychologen (art. 44, §2, 5° Wbtw)

54

• “Het begrip "gezinsvoorlichting" vereist evenwel verduidelijking. De diensten verricht 
door psychologen kunnen, ongeacht de redenen waarom deze psychologen worden 
geconsulteerd en ongeacht de gebruikte consultatiemethode, de vrijstelling beoogd 
door het voornoemd artikel 44, § 2, 5°, genieten voor zover deze diensten dezelfde 
doelstellingen nastreven als de centra voor levens- en gezinsvragen op het vlak van 
psychologische hulp, waarvan de handelingen vrijgesteld zijn door artikel 44, § 2, 2°, 
van het Btw-Wetboek. 

• Redenen voor het raadplegen van een psycholoog kunnen onder meer zijn: 
• persoonlijke moeilijkheden ( slecht gevoel, angstgevoel, enz.); 
• de verhouding tussen ouders en kinderen; 
• relatieproblemen; 
• gezinsbemiddeling. 

• Wat de gebruikte consultatiemethode betreft, kan het gaan om individuele 
gesprekken, gesprekken met de partner, gezinstherapie, korte therapieën, systemische 
therapieën, enz.”

Beroepstitel + inschrijving op lijst commissie psychologen + 
gezinsvoorlichting = vrijstelling

53
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/29bd81c2-6d72-45d5-b2b0-48887efb3c84
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/146b2c3b-dca6-40a1-ac8d-ee785432d90b/114.414%20van%2016.04.2008
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Beslissingnr. E.T. 114.414 dd. 16.04.2008
Psychologen (art. 44, §2, 5° Wbtw)

55

• “De vrijstelling van artikel 44 , § 2, 5°, van het Btw-Wetboek 
geldt daarentegen niet voor: 
• handelingen in verband met arbeidspsychologie en met betrekking 

tot aanwerving (evaluatie, selectie, integratie, enz.), 
arbeidsprestaties, beroepsziekten, werkgroepen (regels, conflicten, 
enz.), personeelsbeheer (motivatie, management, enz.), 
werkintegratie en -reïntegratie, enz (z. evenwel de diensten die 
worden verricht onder de voorwaarden die zijn vereist voor de 
toepassing van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek); 

• handelingen verricht door huwelijksbureaus.”

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Wachtvergoedingen en no show fee

• Vergoeding voor stand-by / wachtvergoeding
• (Para)medische beroepsbeoefenaars kunnen aangesteld worden om tijdens 

sportwedstrijden of trainingen geblesseerde spelers te behandelen. Het 
forfaitair bedrag dat wordt toegekend aan de zorgverlener om louter stand-
by te staan, zonder dat er een effectieve behandeling heeft plaatsgevonden, 
wordt aangemerkt als de tegenprestatie voor het beschikbaar zijn. Doordat 
de onderliggende handeling in dit geval een therapeutisch doel dient, is het 
forfaitair bedrag niet met btw belast, maar vrijgesteld.

• No show fee
• In sommige gevallen kan de zorgverlener een vergoeding van de patiënt 

verkrijgen voor het niet tijdig annuleren van de afspraak. In principe moet 
het betaalde bedrag gezien worden als een vergoeding, die het gevolg is van 
schade die door de patiënt wordt veroorzaakt, die niet belast is met btw.

56
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/146b2c3b-dca6-40a1-ac8d-ee785432d90b/114.414%20van%2016.04.2008
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Wet van 11 juli 2021 (+ erratum)
Wettekst (met ingang van 01.01.2022)

57

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;".

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Ziekenhuizen

58

• Personeel toepassingsgebied: geen wijzigingen
• Ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, poliklinieken, privé klinieken 

en dispensaria

• Materieel toepassingsgebied

• Nauw samenhangende prestaties
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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
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Ziekenhuizen

59

Vrijgesteld Belast

verstrekken van spijzen en dranken aan 
ziekenhuispatiënten (inclusief daghospitalisatie)

verkoop van andere dranken dan die welke in de 
opnamekamer en voor eigen gebruik van de patiënt 
worden verstrekt

uitbaten van een drank- of eetgelegenheid (ook 
wanneer patiënten hiervan gebruik maken)

verstrekken van genees- en verbandmiddelen aan 
ziekenhuispatiënten (inclusief daghospitalisatie)

ter beschikking stellen van kamers en met de 
huisvesting verband houdende diensten aan 
ziekenhuispatiënten (inclusief daghospitalisatie)

terbeschikkingstelling van internet, een televisie of 
telefoon tegen betaling in de kamer van een patiënt

verstrekken van maaltijden en kamers aan de 
begeleider van patiënten, behoudens wanneer deze 
prestaties onontbeerlijk zijn voor het bereiken van de 
therapeutische doelstellingen van de 
ziekenhuisverpleging en de medische verzorging (bijv. 
minderjarige)

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Ziekenhuizen

60

Vrijgesteld Belast

terbeschikkingstelling van een 
parkingplaats tegen betaling aan de 
patiënten, bezoekers of werknemers van 
het ziekenhuis

kappers- of manicurediensten verricht 
tegen betaling voor patiënten tijdens hun 
verblijf in het ziekenhuis, behoudens onco-
esthetiek
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Overige

61

• Regeling kleine ondernemingen (25k)

• Maatstaf van heffing: tegenprestatie
• Ereloon + kosten

• Ontvangen van patiënt of derde (bijv. ziekenfonds)

• Centrale inning: inkomsten van arts

• Ziekenhuis: alle in eigen naam en voor eigen rekening aangerekende 
prestaties/kosten met uitzondering van prestaties/kosten zelfstandige 
artsen/doktersvennootschappen

• Verplichtingen (facturatie, klantenlijst, …)

• Recht op aftrek

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Opeisbaarheid

62

• B2C: ontvangst prijs
• Probleem bij centrale inning: “arts moet zelf btw voldoen”

• Tolerantie: voldoening btw op moment dat ziekenhuis definitieve factuur 
opmaakt – uiterlijk einde 2e maand volgend op ‘voltooiing’ van de 
handelingen

• 3 voorwaarden

• de gemachtigde derde (bijvoorbeeld een ziekenhuis) int een voorschot, 
gebaseerd op een raming van de kost van de te realiseren 
ingreep/behandeling zonder therapeutisch doel

• de identiteit van één of meerdere dienstverrichters is nog onbekend op 
het tijdstip van de incassering van het voorschot en/of hun aandeel in de 
geïncasseerde bedragen is nog niet bepaald

• en de gemachtigde derde bewaart tijdelijk de totaliteit van het 
geïncasseerd voorschot en dit ten minste tot het ogenblik van de opmaak 
van de definitieve factuur (of het ermee gelijkgesteld document) met 
betrekking tot de verstrekte handelingen.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Opeisbaarheid

63

• B2G: ontvangst prijs
• Bijvoorbeeld: psychiatrisch onderzoek in opdracht van gerecht

• B2B (= facturatieplicht): klassieke regels
• Uiterlijk 15e van de maand volgend op belastbaar feit

• Voorafgaande factuur

• Voorafgaande betaling

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Verklaring

64

• “Overeenkomstig artikel 7quater (nieuw) van het koninklijk 
besluit nr. 10 van 29.12.1992 sturen de beoefenaars van 
beroepen of praktijken bedoeld in artikel 44, § 1, eerste lid, 
2°, van het Wetboek, voorafgaandelijk aan de toepassing van 
de in die bepaling bedoelde vrijstelling, de in artikel 44, § 1, 
tweede lid, van het Wetboek bedoelde verklaring aan de 
administratie belast met de belasting over de toegevoegde 
waarde, naar het elektronisch adres dat daartoe gecreëerd 
werd door de minister van Financiën of zijn gemachtigde.

• […]
• Die verklaring moet worden ingediend op volgend, algemeen 

e-mailadres: VAT.medcare.exemption@minfin.fed.be.
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
mailto:VAT.medcare.exemption@minfin.fed.be
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Verklaring

65

• Deze verklaring (=standaardformulier) bevat de volgende vermeldingen:
• 1° de naam of de maatschappelijke benaming van de beoefenaar

• 2° het adres van de administratieve of maatschappelijke zetel

• 3° een elektronisch adres, met inbegrip van websites en een telefoonnummer

• 4° in voorkomend geval, het btw-identificatienummer bedoeld in artikel 50, van het Wetboek

• 5° de officiële of gebruikelijke benaming van het beroep of de praktijk waarop de verklaring betrekking heeft 
en een nauwkeurige beschrijving ervan

• 6° de benaming van het certificaat dat werd verkregen met het oog op de uitoefening van het beroep of de 
praktijk bedoeld in 5°, het jaar waarin het werd uitgereikt en de volledige identificatiegegevens van de 
instelling die het certificaat heeft uitgereikt

• 7° een samenvatting van het academisch programma dat geleid heeft tot de uitreiking van het in 6° bedoelde 
certificaat, met inbegrip van een lijst van de gevolgde vakken en het aantal gevolgde lesuren

• 8° elk bijkomend element waaruit de beroepservaring blijkt of de voltooiing van een opleiding die nuttig is 
voor de uitoefening van het beroep of de praktijk bedoeld in 5°.

• Een afschrift van het hiervoor bedoelde certificaat wordt bij de in artikel 7quater, eerste lid, van 
het KB nr. 10 bedoelde verklaring gevoegd, in voorkomend geval, samen met een door een 
beëdigd vertaler gemaakte vertaling in één van de landstalen of in het Engels.

• De beoefenaars van (para)medische beroepen of praktijken die het wettelijk of reglementair 
kader bedoeld in artikel 44, § 1, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek genieten, moeten deze 
verklaring niet indienen”

KB 27.12.2021 (BS 31.12.2021)

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Btw-nummer

66

• Aanvraag
• e604A: In principe op 01.01.2021

• Tolerantie: uitstel tot 31.01.2022

• e604B: 31.01.2022

• Mededeling
• Op grond van artikel 53quater, van het Btw-Wetboek dienen de 

belastingplichtigen hun btw-identificatienummer mee te delen aan 
hun leveranciers en aan hun klanten. Dit nummer moet bovendien 
worden vermeld op alle contracten, facturen, bestelbons, 
verzendingsnota's en andere stukken met betrekking tot de 
economische activiteit (artikel 30,van het koninklijk besluit nr. 1 van 
29.12.1992).
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/27/2021043671/staatsblad
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Btw-aangifte

67

• Gebruikelijke regels (maand/kwartaal)
• Tenzij bijzondere regeling / kleine ondernemingen

• Tolerantie overgang
• Maandaangevers

• Handelingen januari, februari en maart 2022 in de aangifte april 2022 

• Mits indiening nihilaangiftes

• “Klik-systeem”: sneller instappen kan, maar dan vervolgens normaal 
regime

• Kwartaalaangevers

• Handelingen eerste kwartaal 2022 in de aangifte tweede kwartaal 2022

• Mits indiening nihilaangifte

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Herziening

68

• Niet-bedrijfsmiddelen
• Nog niet gebruikt/verbruikt op 01.01.2022

• Inventaris (op te sturen naar controle)

• Gewone vervaltermijn recht op aftrek (aangifte voor 31/12/x+3) 

• Bedrijfsmiddelen
• Nog bruikbaar

• “Staat” (op te sturen naar controle)

• 5/15 jaar

• “In één keer”: volledig verlies/ontstaan recht op aftrek
• Tolerantie: toch gespreide herziening mogelijk bij verlies recht op aftrek (cfr. 

niet-conventionele praktijken (!)) mits informeren van controle + spontane 
jaarlijkse aangifte

• “Gespreid”: gedeeltelijk verlies/ontstaan recht op aftrek

• Tolerantie ivm aanvang termijn voor bedrijfsmiddelen < 2019
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Herziening

69

• Concrete uitoefening (art. 21bis KB nr. 3)
• Inventaris/staat

• Opmaak in 2-voud

• Vermelding “op gedetailleerde wijze de goederen en diensten die nog in 
aanmerking komen voor de betreffende regularisatie, de datum en het 
nummer van de factuur van de aankoop of het invoerdocument, de 
maatstaf van heffing waarover ze met de btw werden belast en het te 
regulariseren bedrag aan btw” + concrete herziening

• Indiening bij het team beheer KMO of GO (1 exemplaar)

• Berekening voorlopig verhoudingsgetal toe te voegen

• Indiening: uiterlijk op 30.06.2022

• Beperking tot verschuldigde bedragen (rooster 71) – overdracht 

Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Inwerkingtreding

70

• “De wet van 11.07.2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging 
betreft, treedt in werking op 01.01.2022.

• De volgende handelingen kunnen onderworpen blijven aan de regeling zoals die van 
toepassing was tot 31.12.2021:

• de ingrepen of behandelingen verricht door medische beroepsbeoefenaars en ziekenhuizen die 
uiterlijk op 31.12.2021 zijn vastgelegd met de patiënt om te worden verricht op een bepaalde datum 
(op voorwaarde dat de behandeling of de ingreep effectief wordt uitgevoerd of afgerond uiterlijk op 
30.06.2022)

• de dienstprestaties (vb. expertises) die reeds zijn uitgevoerd uiterlijk op 31.12.2021 (belastbaar feit) 
maar waarvoor er zich een oorzaak van opeisbaarheid voordoet na die datum.

• Indien een ereloon gedeeltelijk betrekking heeft op dienstprestaties die uiterlijk op 
31.12.2021 materieel zijn verricht en gedeeltelijk op dienstprestaties die materieel 
verricht worden na die datum, blijft de ereloon met betrekking tot de vóór 
01.01.2022 materieel verrichte diensten waarvoor de btw bij toepassing van de 
wettelijke regels nog niet opeisbaar was geworden uiterlijk op 31.12.2021, de tot op 
die datum geldende regeling volgen op voorwaarde dat een formele, gedetailleerde 
kostenstaat wordt uitgereikt en de prijs duidelijk bepaalbaar is en kan toegerekend 
worden aan de vóór 01.01.2022 materieel verrichte diensten. Deze kostenstaat dient 
ten laatste op 28.02.2022 te worden uitgereikt aan de medecontractant.”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Soepelheid?

71

• “Gezien de impact van de gezondheidscrisis op de organisatie 
van de medische en paramedische sector en de moeilijkheid 
in deze specifieke periode om de praktische gevolgen van de 
wijziging van artikel 44 van het Wetboek correct in te 
schatten, heeft de heer Minister zijn administratie gevraagd 
om voor het jaar 2022, in het kader van een eventueel fiscaal 
toezicht op de juiste toepassing van de bovengenoemde 
bepaling een soepele houding aan te nemen in geval van een 
kennelijk onopzettelijke fout van een beroepsbeoefenaar.”

Relatie met ziekenhuis
Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016

72
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b43000e9-7ed5-4217-916a-2af932b97332
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Beslissing E.T. 127.740 dd. 22.03.2016
Arts – Ziekenhuis

• Dit zou je verwachten:

73

Plastisch 

chirurg

Andere 

artsen

Ziekenhuis Patiënt

+ btw

Vrijgesteld

+ btw

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

• Dit zegt de administratieve beslissing:

74

Plastisch 

chirurg

Andere 

artsen

Ziekenhuis Patiënt

+ btw

+ btw

+ btw

Betaling
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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
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

75

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
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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

77

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.
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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

79

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
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Terbeschikkingstelling van 
verpleegkundigen

81

Grondwettelijk Hof nr. 175/2021 d.d. 02.12.2021
Terbeschikkingstelling van verpleegkundigen

82

Verschil in behandeling

Terbeschikkingstelling van personeel

Aanneming van werk

Personeel

Zelfstandige / vennootschap

+ btw

Vrijgesteld

Buiten werkingssfeer

Vrijgesteld
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https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-175n.pdf
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Circulaire 2021/C/114 dd. 20.12.2022
Terbeschikkingstelling van verpleegkundigen

• “De terbeschikkingstelling door een uitzendbureau van een 
verpleegkundige aan bijvoorbeeld een woonzorgcentrum is 
in principe een aan de btw onderworpen 
terbeschikkingstelling van personeel. De administratie zal 
evenwel geen kritiek uitoefenen op de interpretatie waarbij 
de overeenkomst tussen het uitzendbureau en het 
woonzorgcentrum voorgesteld wordt [?] als een 
werkaannemingscontract. Volgens deze interpretatie wordt 
de dienst die door het uitzendbureau aan het 
woonzorgcentrum wordt verstrekt van de btw vrijgesteld, 
voor zover het door de verpleegkundige uitzendkracht 
verrichte werk medische verzorging betreft met betrekking op 
ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel.”

83

Laadstations
Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Laadstations

85

• Voor de toepassing van deze circulaire wordt onder 
laadstation begrepen, de laadpalen en laadpunten die 
bestaan uit een elektrische aansluiting met een stekker 
om aan het elektrische voertuig te koppelen.
• Onder laadpalen worden begrepen, de laadstations die 

ingelijfd worden in de grond. Deze kwalificeren gewoonlijk als 
onroerende goederen uit hun aard.

• Onder laadpunten worden begrepen, de stopcontacten 
specifiek ontworpen voor het opladen van elektrische wagens 
die gewoonlijk op de muur van een onroerend goed worden 
geplaatst. Deze kwalificeren gewoonlijk als onroerende 
goederen uit bestemming, en behouden voor de bepalingen 
van de btw-wetgeving hun roerend karakter.

Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Plaatsing

86

• Laadpalen: werk in onroerende staat

• Laadpunten: gelijkstelling

• Verlegging van heffing 
• Art. 20 KB nr. 1

• Verlaagd btw-tarief
• Woningen ouder dan 10 jaar

• “(Gedeelte van) bestanddeel van elektrische installatie”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/9acccc1a-6665-4a16-b2e3-ec2412681340
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Verlaagd tarief

87

• De levering en installatie van een laadstation voor elektrische wagens wordt 
beschouwd als een handeling die betrekking heeft op de eigenlijke woning 
waarvoor het verlaagd tarief van toepassing is, indien deze wordt geplaatst:

• in de eigenlijke privéwoning of aan de buitengevel ervan, of
• in of aan de gevel van de garage of carport van de bewoner van de privéwoning, hieronder 

inbegrepen privatieve garageboxen van appartementsgebouwen, en privatieve 
staanplaatsen in of onder een appartementsgebouw, voor zover het appartement waartoe 
deze behoren als privéwoning wordt gebruikt,  of

• aan de toegangsweg die de openbare weg verbindt met de garage die deel uitmaakt van 
de eigenlijke woning of met de voornaamste toegang tot de woning of het gebouw, of

• op het buitenterras dat deel uitmaakt van de woning omdat het eraan grenst.

• Niet:
• in de tuin die grenst aan de woning 
• parkeerplaats naast de oprit of voor het gebouw 
• in een garagebox die niet bij de privéwoning van de bewoner hoort (bv. wanneer de 

bewoner van een privéwoning niet over een eigen garage beschikt, maar bijvoorbeeld een 
garagebox aankoopt in de buurt van de privéwoning).

Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Verlaagd tarief

88

• “Er wordt op gewezen dat het verlaagd tarief ook van toepassing is 
wanneer het laadstation eigendom blijft van de werkgever en deze 
het laadstation al dan niet tegen een vergoeding ter beschikking 
stelt van de werknemer. Randnummer 50 van de aanschrijving nr. 6 
d.d. 22.08.1986 betreffende het verlaagd tarief in de onroerende 
sector stelt dat het gebruik van het onroerend goed in aanmerking 
moet worden genomen en niet het statuut van de persoon die 
juridisch gezien de opdrachtgever van het werk is, om te toetsen of 
aan de voorwaarde inzake het verstrekken en factureren van de 
dienst aan de eindgebruiker zoals voorzien in rubriek XXXVIII van 
tabel A, van de bijlage bij koninklijk besluit nr. 20, voormeld, is 
voldaan. Aangezien de uiteindelijke bestemming erin bestaat om 
het laadstation te gebruiken in een privéwoning, is aan deze 
voorwaarde voldaan.”
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Verlaagd tarief

89

• Gemengd gebruikte gebouwen
• Overwegend privé-gebruik: 6% tenzij werk aan beroepslokalen
• Overwegend beroepsgebruik: 21% tenzij werk aan privé-lokalen

• Overige tarieven
• Privé-woningen voor gehandicapten (6%)
• Instellingen voor gehandicapten (6%)
• Huisvesting in kader van sociaal beleid (6%)
• Afbraak en heropbouw in stadsgebieden (6%)
• Afbraak en heropbouw – algemeen (6%)
• Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding (6%)
• Huisvesting in kader van sociaal beleid (12%)
• Huisvesting in kader van sociaal beleid – Privé-initiatief (12%)

Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Verlegging van heffing

90

• “Indien één overeenkomst gesloten wordt voor de levering 
met plaatsing van het laadstation (hoofdvoorwerp), 
onderhoud en andere bijkomende diensten (bv. toegang tot 
digitaal platform) is de verlegging van toepassing op het 
geheel, 
• op voorwaarde dat op elke factuur wordt verwezen naar betrokken 

overeenkomst met als hoofdvoorwerp de levering en installatie van 
het laadstation.”
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Recht op aftrek – laadstation zelf

91

• Geïnstalleerd bij onderneming (aankoop/huur)
• Beschouwd als “behorend tot de elektrische installatie van de onderneming”

• Recht op aftrek (gebruik door zaakvoerders, werknemers, klanten en 
leveranciers – derden enkel tegen betaling)

• Geïnstalleerd bij werknemer
• Terbeschikkingstelling om niet (gratis cq afhouding bruto)

• Aftrek volgens bedrijfsmatig gebruik (methode wagen zelf)

• Geen 50% beperking

• Terbeschikkingstelling ten bezwarende titel (afhouding netto of 
cafetariaplan)

• Aftrek

• Btw berekend obv “normale waarde”

• (Onttrekking of) herziening bij niet-terugvorderen door werkgever 
(bijvoorbeeld bij verhuis)

Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Het opladen – algemeen 

92

• Factuur 1 en factuur 2: levering elektriciteit
• Diensten worden als bijzaak bij hoofdzaak beschouwd
• Specifieke plaatsbepalingsregels

• Factuur 1: waar afnemer is gevestigd

• Factuur 2: plaats consumptie (= opladen)

CPO
Charge Point Operator

eMSP
e-Mobility Service 

Provider 

Eigenaar / 
Huurder
Wagen

Elektriciteit

Factuur 1 Factuur 2
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Het opladen – werknemer 

93

• 3 mogelijkheden
(1) Werknemer rekent rechtstreeks af met werkgever

(2) eMSP vergoedt werknemer namens werkgever

(3) eMSP vergoedt werknemer in eigen naam

Werknemer
eMSP

e-Mobility Service 
Provider 

Werkgever

(1), (2)

(1)
(3) (3)

(2), (3) (2), (3)

Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Het opladen – werknemer 

94

(1) Werknemer rekent rechtstreeks af met werkgever

Werknemer
eMSP

e-Mobility Service 
Provider 

Werkgever

(1) “Levering” (geen btw)

(1)

Geen belastingplichtige
Tenzij effectieve economische activiteit (verkoop aan 3en)

Aftrek: dienst
(beroepsmatig gebruik)

(geen aftrek voor levering)
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Het opladen – werknemer 

95

(2) eMSP vergoedt werknemer namens werkgever

Werknemer
eMSP

e-Mobility Service 
Provider 

Werkgever

(2) “Levering” (geen btw)

Geen belastingplichtige
Tenzij effectieve economische activiteit (verkoop aan 3en)

Aftrek: dienst
(beroepsmatig gebruik)

(geen aftrek voor levering)

Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Het opladen – werknemer 

96

(3) eMSP vergoedt werknemer in eigen naam

Werknemer
eMSP

e-Mobility Service 
Provider 

Werkgever

Geen belastingplichtige
Tenzij effectieve economische activiteit (verkoop aan 3en)

Aftrek: levering
(max. 50% - methodes auto)
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Circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021
Recht op aftrek

97

• “De elektriciteit afgenomen via de laadstations door een belastingplichtige 
onderneming, is onderhevig aan de aftrekbeperking van artikel 45, § 1, van het Btw-
Wetboek, (beroepsmatig gebruik) waarbij de toepassing van de aftrekbeperking 
opgenomen in artikel 45, § 2, van het Btw-Wetboek niet uit het oog mag worden 
verloren. 

• Indien het elektriciteitsverbruik per voertuig afzonderlijk kan worden gemeten, kan het recht op aftrek 
worden bepaald volgens hetzelfde regime inzake aftrekbaarheid zoals die van het voertuig. De 
vereenvoudigingsmaatregel opgenomen onder punt 3.3.2.2. van de Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (nr. 
E.T.119.650) dd. 23.11.2015 mag hierbij worden toegepast.

• Indien het opladen van elektriciteit via het laadstation daarentegen niet afzonderlijk van het andere 
elektriciteitsverbruik kan gemeten worden, dient het aftrekpercentage te worden bepaald onder 
toezicht van de administratie.

• Bovenstaande geldt zowel voor de afname van elektriciteit via publieke laadstations, als voor 
laadstations die zich bevinden op de site van de onderneming.

• Tot slot wordt opgemerkt dat, wanneer beroep gedaan wordt op een eMP die niet zelf 
is tussengekomen bij de levering van elektriciteit (zie onder meer de mogelijkheden 1 
en 2), de btw over de handelingen van de eMP als algemene onkosten worden 
beschouwd, onderhevig aan de aftrekbeperking van artikel 45, § 1, van het Btw-
Wetboek, maar niet aan de aftrekbeperking van artikel 45, § 2, van het Btw-Wetboek. 
Dit geldt eveneens voor de aanschaf van toestellen die uitsluitend tot doel hebben de 
elektriciteitsafname bij de werknemers thuis te monitoren.

Wet Diverse Bepalingen
Wet 27 december 2021
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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

• Wet is gestemd en gepubliceerd in het Staatsblad van 31 
december 2021

• Uitvoerings-KB d.d. 27.12.2021, gepubliceerd in het 
Staatsblad van 31 december 2021

99

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Uitzondering op de vrijstelling voor onroerende verhuur

• Inwerkingtreding: 1 juli 2022

100

“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”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Expliciete verwijzing naar Voorafg. Besl. Nr. 2020/1867
d.d. 06.10.2020 (studentenkoten)
• “Hotel = gekenmerkt door een reeks diensten die nauw 

verbonden zijn met het welzijn en het dagelijkse comfort van 
de gast”

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

• Onderwerping aan de btw van
• Hotels

• Motels

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

101

Enkel kwantitatieve criteria

Kwantitatieve 
+ Kwalitatieve 

criteria

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

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

hotelbedrijf”

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

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

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

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

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

• Dagelijks verschaffen van ontbijt

102

101

102

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

103

• Criterium van 3 maanden – dubbele uitwerking
• Personeel toepassingsgebied

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

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

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

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

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

betrokken belastingplichtige, rekening houdend met diens globale 
activiteit”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

104

• Berekening termijn van 3 maanden
• Uitgaan van overeenkomst

• Totale aaneengesloten duur

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

• “Misbruik” bij verlengingen

Bron: Verslag Commissie Financiën
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

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

• “Wordt nagenoeg systematisch aangeboden” ➔ geen pertinent 
onderscheidingscriterium

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

aangerekend

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

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

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

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

105

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Opmerkingen
• Gemeubeld logies ter beschikking gesteld door scholen en 

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

• Beschouwd als nauw samenhangend met de door die instellingen 
verstrekte onderwijsdiensten (zie in die zin punt 20 van de Circulaire 
AAFisc nr. 50/2013)
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Begrotingsakkoord, De Tijd 20.10.2021
Uitsluiting kleine ondernemingen

107

Programmawet 27.12.2021 (BS 31.12.2021)
Uitsluiting kleine ondernemingen

108

Programmawet 27 december 2021

Art. 34. Artikel 56bis, § 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd 
bij de wet van 15 mei 2014, wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende:

"6° de handelingen bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, a), derde streepje, met uitzondering van degene die 
worden verricht door een natuurlijke persoon onder de voorwaarden van artikel 50, § 4.".

Art. 35. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2022.
In afwijking van het eerste lid is de vereiste van de erkenning van het platform bedoeld in artikel 50, 

§ 4, van hetzelfde Wetboek niet van toepassing tot 30 juni 2022 voor de toepassing van de bij die 
bepaling bepaalde regeling in het kader van de toepassing van artikel 56bis, § 3, 6°, van hetzelfde 

Wetboek.
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

109

• 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

• Ontheffing aansprakelijkheid aannemer (behoudens 
samenspanning)

• Verantwoordelijkheid afnemer: betwisting binnen 1 maand 
➔ aangeraden om aangetekend schrijven te versturen (om 
aansprakelijkheid te vermijden) 
• Minister gaf in Kamercommissie aan dat e-mail ook zou moeten 

volstaan

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

110

• 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.”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

111

Vermelding woningen > 15 jaar

“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.”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

112

Vermelding woningen > 10 jaar

“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 tien 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.”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

113

Vermelding privé-woningen voor gehandicapten

“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 die, in ieder geval na de uitvoering ervan, specifiek aangepast is om door een 

gehandicapte als privéwoning te worden gebruikt, (2) die woning bestemd is om te worden 
verhuurd, door één van de personen bedoeld in rubriek XXXII, § 1, 1°, 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 en 
(3) die werken worden verstrekt en gefactureerd aan één van de personen bedoeld in rubriek 
XXXII, § 1, 1°, van tabel A van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 

1970. 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.”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

114

Vermelding woningcomplexen voor gehandicapten

“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 de werken (1) worden verricht 
aan woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten en 

(2) worden verstrekt en gefactureerd aan een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die 
een instelling beheert die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, personen met een 

handicap huisvest en die om deze reden een tegemoetkoming geniet van een fonds of een 
agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend. 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.”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
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”.

115

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

• “Kennisgeving” noodzakelijk bij toepassing werkelijk gebruik

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

31.12.2022 al toepasten: indiening voor 30.06.2023

116

“§ 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.”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

117

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.

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

118

• 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”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

119

• 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

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

120

• “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”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik

121

• 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.”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik
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• 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”
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Kennisgeving werkelijk gebruik
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• “Het is in principe correct dat de kennisgeving zal moeten worden gedaan 
voor de indiening van de eerste aangifte van het kalenderjaar, wat het 
gebruik van de term “voorafgaandelijk” in artikel 46, § 2, eerste lid, van het 
btw-Wetboek verklaart. Het feit dat de kennisgeving voorafgaandelijk 
gebeurt is essentieel. Tenzij ingeval van klaarblijkelijk misbruik, kan een 
dergelijke kennisgeving in voorkomend geval ook worden gedaan in de 
loop van een kalenderjaar, bijvoorbeeld ingevolge een rechtzetting door 
de administratie die aantoont dat de aftrek met inachtneming van het 
algemeen verhoudingsgetal niet beantwoordt aan een normale aftrek 
rekening houdend met de situatie van gelijkaardige belastingplichtigen. In 
dat geval kan, behoudens fraude of klaarblijkelijk misbruik, de 
belastingplichtige alsnog zijn kennisgeving doen om zijn recht op aftrek uit 
te oefenen met inachtneming van het werkelijk gebruik. Uiteraard zal hij 
de noodzakelijke regularisaties moeten uitvoeren in zijn eerstvolgende 
aangifte. Die regularisaties kunnen in principe enkel betrekking hebben 
op het lopende kalenderjaar. De kennisgeving (in principe 
voorafgaandelijk) heeft immers uitwerking op 1 januari van het lopende 
kalenderjaar en kan dus geen betrekking hebben op voorgaande jaren.”

Bron: Verslag Commissie Financiën

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
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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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Inhouding belastingoverschot

• Gelijkaardige bepaling bijzondere aangifte

125

Nieuw 4e lid art. 76, §1 Wbtw
Het voor teruggaaf vatbaar overschot, zonder onderscheid naargelang de belastingplichtige al dan niet 

geopteerd heeft voor de teruggaaf, wordt ingehouden:
1° tot beloop van een aan te zuiveren belastingschuld van die belastingplichtige in het voordeel van de 
administratie, indien die belastingschuld geen schuldvordering vormt die geheel of gedeeltelijk zeker, 

opeisbaar en vaststaand is;
2° wanneer er ernstige vermoedens of bewijzen bestaan dat de aangifte of de aangiften bedoeld in artikel 

53, § 1, eerste lid, 2° voor daaraan voorafgaande perioden gegevens bevatten die onjuist zijn en een 
belastingschuld in het vooruitzicht stellen zonder dat een daadwerkelijke bepaling ervan voor het tijdstip 

van de ordonnancering ervan of de verrichting gelijkgesteld met een betaling kan gebeuren, om de 
administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde toe te laten de waarachtigheid van die 

gegevens na te gaan.
Voor de toepassing van de in het vierde lid bedoelde inhouding, wordt, behoudens tegenbewijs, de door 

artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde voorwaarde geacht vervuld te zijn.
De in het vierde lid bedoelde inhouding geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 
van het Gerechtelijk Wetboek. De Koning bepaalt de nadere regels voor de toepassing van deze inhouding.

Wet “Diverse” en KB van 27 december 2021
Opheffing forfaits

126

• 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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Wet “Diverse” en KB van 27 december 2021
Opheffing forfaits

127

• 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

Wet “Diverse” en KB van 27 december 2021
Opheffing forfaits

128

• 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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Wet “Diverse” en KB van 27 december 2021
Forfaitaire landbouwregeling

129

Handelingen waarvoor landbouwregeling mogelijk is (art. 2, §1 KB nr. 22)
- de leveringen van door de landbouwondernemer voortgebrachte producten of geteelde dieren. De verkoper moet de goederen hebben geproduceerd of verbouwd of de 

dieren hebben geteeld in zijn hoedanigheid van landbouwondernemer. In dit verband moeten de goederen worden geleverd in de staat waarin zij zijn geproduceerd of 
geoogst of nadat zij een primaire verwerking hebben ondergaan die normaal bij landbouwbedrijven behoort (bijvoorbeeld het maken van boter, kaas en yoghurt, het 

bottelen van melk van eigen productie, het verpakken van eieren, het drogen van voedergewassen, het malen van graan of het vullen van honingbokalen). Hier worden 
zowel de verkopen in de inrichting van de belastingplichtige bedoeld, als de door de belastingplichtige verrichte verkopen op groothandels- en kleinhandelsmarkten, dan 

wel van deur tot deur. Die handelingen waren voorheen uitgesloten van de landbouwregeling, zodat de normale regeling of de forfaitaire btw-regeling daarop van 
toepassing waren (artikel 2, § 2, 1°, oud, van het koninklijk besluit nr. 22). Dat geldt evenzeer voor de leveringen in het klein, hetzij van deur tot deur, hetzij in een 

inrichting voor verkoop in het klein (artikel 2, § 2, 2°, oud, van het koninklijk besluit nr. 22). Rekening houdend met de geleidelijke afschaffing van de forfaitaire btw-
regeling, worden die handelingen, die meer en meer voorkomen in de landbouwsector, geïntegreerd in de lijst van handelingen die hoe dan ook onder de 

landbouwregeling vallen;
- de diensten verstrekt ter uitvoering van overeenkomsten van contractteelt of contractmesterij. Het gaat om diensten verstrekt door een landbouwondernemer op basis 
van overeenkomsten waarbij hij zijn gronden, installaties en arbeidskracht ter beschikking stelt terwijl de medecontractant het zaai- en plantgoed en de meststoffen ter 

beschikking stelt om de vruchten te verkrijgen (contractteelt) dan wel dieren ter beschikking stelt waarvan hij eigenaar blijft en die hij terugkrijgt zodra ze zijn opgefokt of 
vetgemest (contractmesterij);

- onderlinge landbouwhulp. Onderlinge landbouwhulp is een dienst verstrekt aan een andere landbouwondernemer, gewoonlijk op basis van wederkerigheid, bij ziekte, 
ongeval, ongunstig weer, zonder enige vergoeding in geld of tegen een vergoeding die alleen de gedane uitgaven dekt. De wederkerige handelingen nemen derhalve in het 

algemeen de vorm aan van een ruil in diensten;
- de leveringen van gebruikte bedrijfsmiddelen en andere in het landbouwbedrijf gebruikte goederen, zonder enige beperking;

- de toelating aan een veeteeltbedrijf om tegen betaling van een vergoeding al dan niet vloeibare dierlijke mest uit te spreiden op landbouwgronden. De al dan niet 
vloeibare dierlijke mest kan ofwel door de veeteler worden uitgespreid op de grond van de landbouwondernemer, ofwel rechtstreeks door deze laatste bij de veeteler 

worden opgehaald om op landbouwgronden (van dat veeteeltbedrijf, van de landbouwondernemer zelf of van een andere landbouwondernemer) te worden uitgespreid;
- het ophalen door de landbouwondernemer, tegen betaling van een vergoeding, van bedorven of beschadigde land- of tuinbouwproducten om op zijn akkers te storten;

- de tijdelijke overdracht van productiequota. In het geval van de definitieve overdracht van een productiequotum of de definitieve beëindiging van de melkproductie, 
wordt de ontvangen vergoeding niet aangemerkt als de prijs van een dienst en is zij derhalve niet aan btw onderworpen. (beslissing nr. E.T. 87.178 van 9 januari 1998, 

beschikbaar op Fisconetplus en arrest HvJEU van 29 februari 1996, zaak C-215/94, Jürgen Mohr c. Finanzamt Bad Segeberg);
- de overdracht van emissierechten met betrekking tot de landbouwonderneming. Dit omvat onder meer de nutriëntenemissierechten, i.e. de maximaal toegelaten 

hoeveelheid nutriënten in de dierlijke mest die jaarlijks op een inrichting door dieren mag geproduceerd worden (zie beslissing nr. E.T. 109.249 van 8 april 2005, 
beschikbaar op Fisconetplus);

- de overdracht van premierechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Sinds 2003 zijn deze premierechten de samenvoeging van de vroegere 
verschillende soorten steun die de Europese Unie aan de landbouwers werden verleend. Die steun die is losgekoppeld van de productiehoeveelheden, is bedoeld om de 

landbouwers een zekere inkomensstabiliteit te garanderen, die vooral afhangt van de omvang van hun bedrijf;
- de diensten, andere dan tuinwerkzaamheden en het verrichten van seizoensgebonden werk in onroerende staat, die bijdragen tot de voortbrengst van landbouw- of 

bosbouwproducten. Worden bedoeld: het snoeien van bomen, struiken en planten, het vellen van bomen, het rooien van stronken, het ter plaatse op het bosbouwbedrijf 
verbranden, verkleinen en hakselen van houtafval afkomstig van het vellen, het verzagen van stammen tot brandhout en het wegslepen van de gevelde bomen (het 

wegvoeren van de plaats waar ze werden geveld tot aan de rand van de weg).

Wet “Diverse” en KB van 27 december 2021
Forfaitaire landbouwregeling
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Handelingen waarvoor combinatie met landbouwregeling mogelijk is (art. 2, §2, tweede lid KB nr. 22)
- de door de landbouwondernemer verrichte leveringen en diensten, wanneer die betrekking hebben op producten of dieren die hij heeft voortgebracht of geteeld en die 
niet onderworpen zijn aan het tarief van 6 pct., met uitzondering van ruwe en niet tot verbruik bereide tabak. De 30 pct.-regel is niet van toepassing en de in artikel 57 van 

het Wetboek bedoelde bijzondere regeling blijft in ieder geval gelden wanneer deze handelingen worden verricht ten gunste van coöperatieve groeperingen van 
producenten die door de bevoegde autoriteit erkende veilingen van landbouwproducten organiseren. Er wordt in deze afwijking voorzien omdat deze veilingen gewoonlijk 

de productie van landbouwondernemers aankopen die onderworpen is aan het tarief van 6 pct. zoals fruit, granen, vee, enz. Gelet op de administratieve 
vereenvoudigingen verbonden aan de in artikel 57 van het Wetboek bedoelde landbouwregeling, zowel voor de landbouwondernemer als voor de veilingkopers, is het 

daarom aangewezen deze handelingen te onderwerpen aan één en dezelfde regeling inzake btw;
- het verrichten van seizoengebonden werk in onroerende staat zoals het strooien van grind of het ruimen van sneeuw op de wegen voor rekening van een gemeente, 

bebossingswerkzaamheden voor rekening van bosuitbaters of houthandelaren en bebouwings- of oogstwerken uitgevoerd voor rekening van andere landbouwers;
- de verkoop van de via het bedrijf geproduceerde elektriciteit;

- de overdracht van groene stroomcertificaten met betrekking tot de via het bedrijf geproduceerde elektriciteit;
- de overdracht van via het bedrijf geproduceerde thermische energie of warmtekrachtkoppelingscertificaten;

- de levering van voortgebrachte producten of geteelde dieren die een andere dan primaire verwerking hebben ondergaan. Er wordt inzonderheid bedoeld, de verkoop 
van conserven die hoeveproducten bevatten (fruit, groenten, enz.), het slachten van dieren en pluimvee en samenhangende behandelingen met het oog op de verkoop 
zelf van het vlees, de verkoop van producten van dierlijke oorsprong (slagerij), het zagen van hout tot planken, de bereiding van wijn of fruitsap op basis van druiven of 

andere vruchten, de bereiding van cider of nog de bereiding van consumptie-ijs van boerderijmelk. De landbouwondernemer mag ook op bijkomstige wijze producten van 
een andere landbouwonderneming verkopen, als hij bijvoorbeeld zijn aanbod wil aanvullen met producten die niet rechtstreeks bij hem verkrijgbaar zijn. De verkoop van 
producten van een andere landbouwonderneming omvat zowel producten die geen enkele verwerking hebben ondergaan als goederen die een primaire of niet-primaire 
verwerking hebben ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn een groenten- en fruitteler die op bijkomstige wijze bepaalde groenten van een andere landbouwonderneming 
verkoopt die hij niet zelf produceert (geen verwerking) of een landbouwondernemer die vlees van door hem gekweekte dieren verkoopt in het klein en op bijkomstige 

wijze ook bepaalde slagerijproducten van een andere landbouwonderneming verkoopt (niet-primaire verwerking). In al deze gevallen is de normale belastingregeling van 
toepassing op de voormelde handelingen en is de combinatie ervan met de landbouwregeling toegestaan, mits aan de voorwaarden voor een dergelijke combinatie is 

voldaan;
- de verpachting van jachtgebieden. Het HJEU heeft namelijk geoordeeld dat dergelijke verhuur door een forfaitair belaste landbouwondernemer geen agrarische dienst is 

in de zin van artikel 295, lid 1, 5), en de bijlage VIII van Richtlijn 2006/112/EG (arrest van 26 mei 2005, Finanzamt Arnsberg tegen Stadt Sundern, C-43/04);
- de verhuur van substantiële of een geheel van meerdere bestanddelen van het landbouwbedrijf wanneer de landbouwer zijn landbouwactiviteit voortzet met het 

resterende deel van het bedrijf. Het HJEU heeft namelijk geoordeeld dat een landbouwproducent die een deel van de substantiële bestanddelen van zijn landbouwbedrijf 
heeft verpacht en/of voor lange tijd heeft verhuurd en met het resterende deel ervan zijn landbouwactiviteit voortzet, waarvoor hij aan de bijzondere landbouwregeling is 
onderworpen, de omzet uit deze verpachting en/of deze verhuur niet onder deze regeling kan brengen (arrest van 15 juli 2004, Finanzamt Rendsburg tegen Detlev Harbs, 

C-321/02);
- de diensten die bestaan in het opmeten van landbouwpercelen en het nemen van grondstalen;

- de diensten op educatieve boerderijen en zorgboerderijen;
- de terbeschikkingstelling van gemeubeld logies binnen het bedrijf en, meer algemeen, het toerisme op de boerderij;

- de restaurantdiensten binnen het bedrijf.
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
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

131

Ontwerp 55K154
Hoofdelijke aansprakelijkheid interface

132

• 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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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Varia

133

• 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

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verlaagd tarief voor haarprothesen

134

• 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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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verlaagd tarief voor haarprothesen

135

• 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.”

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verlaagd tarief voor haarprothesen

136

• Op voorschrift
• Attestering chronische of langdurige aard van ziekte/aandoening
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
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Verlaagde tarieven
Voorstel richtlijn

137

Voorstel richtlijn – goedgekeurd door Raad
Verlaagde tarieven

138

• Bijwerking van de lijst van goederen en diensten waarop lidstaten verlaagde btw-tarieven mogen toepassen 
(bijlage III bij de btw-richtlijn). 

• Producten en diensten die de volksgezondheid beschermen, goed zijn voor het milieu en de digitale transitie ondersteunen, 
worden aan de lijst toegevoegd. 

• Lidstaten voor het eerst ook vrijstelling van btw verlenen voor bepaalde goederen en diensten die worden geacht in 
basisbehoeften te voorzien.

• Afschaffing (tegen 2030) van de mogelijkheid voor de lidstaten om verlaagde tarieven en vrijstellingen toe te 
passen op goederen en diensten die schadelijk worden geacht voor het milieu en voor de doelstellingen van 
de EU op het gebied van klimaatverandering.

• Afwijkingen en vrijstellingen voor specifieke goederen en diensten, die momenteel om historische redenen in 
bepaalde lidstaten gelden, worden mogelijk in alle landen om gelijke behandeling te waarborgen en 
concurrentieverstoringen te voorkomen. 

• Bestaande afwijkingen die niet worden gerechtvaardigd door andere doelstellingen van het overheidsbeleid dan die ter 
ondersteuning van de klimaatactie van de EU, moeten echter uiterlijk in 2032 worden opgeheven.

• Minimumniveau van de verlaagde tarieven en het maximumaantal goederen en diensten van bijlage III 
waarop de lidstaten die tarieven mogen toepassen

• Lidstaten kunnen één verlaagd tarief van minder dan 5% kunnen toepassen of een klein aantal artikelen op 
de lijst vrijstellen van btw.

Akkoord binnen Raad. Raadpleging in Parlement in maart 2022. Inwerkingtreding: 20 dagen na de 
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

137

138

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14754-2021-INIT/nl/pdf
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Website minister van financiën
Wat is het grote nieuws?

139

Afbraak en heropbouw
Algemeen overzicht

140

139
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https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-krijgt-groen-licht-van-europa-voor-verlenging-btw-verlaging-voor-sloop-en
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Afbraak en heropbouw
Wie volgt er nog?

141

Even samenvatten
• Eerst was er de aankondiging

• Daarna de maatregel (met memorie van toelichting enz)
• Daarna FAQ’s (dd. 23.12.2020)

• Daarna een Circulaire (dd. 25.02.2021) ter vervanging van de eerste FAQ’s
• Daarna nieuwe FAQ’s (dd. 15.03.2021)

• Nieuwe FAQ’s (dd. 03.06.2021) ter vervanging van de laatste FAQ’s
De circulaire staat op fisconet en de FAQ’s op financien.belgium.be

• Circulaire 2021/C/104 (dd. 07.12.2021) ivm noodweer

Garagepoorten
Verlaagd tarief

142

141
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/c43647e7-02a5-44d8-b462-d2633467f262/circulaire%202021%2FC%2F18%2025.02.2021%20btw
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/5bf3d2e1-4931-4aaf-b8e1-9ed1596b3948#_Toc89788881
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Beslissing nr. E.T. 80.398 dd. 01.10.1996
Afsluitingen en toegangspoorten

• “Plaatsen van afsluitingen, met inbegrip van 
toegangspoorten, zijn expliciet uitgesloten van de toepassing 
van het verlaagde BTW-tarief van 6 pct. Muurtjes evenwel die 
grenzen aan de woning en die geen eigenlijke scheiding of 
afbakening van de eigendom vormen, kunnen wel 
aangemerkt worden als deel uitmakend van de woning, 
evenals hekkens of poortjes die in dergelijke muurtjes zijn 
ingewerkt”

143

Voorafg. Besl. nr. 2014.745 dd. 17.03.2015
Toegangspoorten

• “Samenvatting 
Het verlaagde  btw-tarief van 6 % , overeenkomstig rubriek 
XXXI van Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970, is van 
toepassing op de plaatsing van een poort aan een 
privéwoning” 

• Gaat over nieuwe poort die muurvast aangehecht zal worden 
aan de woning
• “De nieuwe poort zal zodanig geplaatst worden dat deze wordt 

ingelijfd in de onroerende structuur van de woning en aldus deel zal 
uitmaken van de eigenlijke woning”

• “Tevens verklaart de aanvrager dat het voorgenomen werk niet te 
beschouwen is als een afsluiting of een omheining van de tuin, maar 
wel als een toegangspoort tot de woning”

144
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/5c8a346e-dab7-461e-8af3-654052b0d08d/80.398
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/754e4d5e-c1c9-4805-97f7-ebb7f95af545/2014.745
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Voorafg. Besl. nr. 2018.0458 dd. 19.06.2018
Toegangspoorten, carports en overkappingen

• Aan een privéwoning muurvast aangehechte toegangspoort 
kan niet worden aangemerkt als een afsluiting of omheining, 
als zij door de locatie op het perceel te beschouwen is als 
een aanhorigheid van de woning en er deel van uitmaakt;

• Plaatsing op de perceelgrens, al dan niet op de toegangsweg, 
niet muurvast aangehecht aan de woning: 21%

• Bijkomende overweging: onmiddellijk nut voor de 
woonfunctie is bepalend; aanleg toegangsweg en 
buitenterrassen kunnen worden beschouwd als 
verbeteringswerken aan de woning waar zij nauw bij 
aansluiten.

145

Voorafg. Besl. 2020.1808 d.d. 15.09.2020 
Muurvaste garagepoorten

146

• Het “blijkt dat de muurvast aan de woning gehechte poort als 
doel heeft de woning te verbeteren en de toegang naar de 
carport en de woning zelf veiliger te maken. 

• Het betreft hier met andere woorden niet zozeer een 
afsluiting of omheining maar wel een aanhorigheid van de 
woning zelf en op die manier maakt de poort ook effectief 
deel uit van de eigenlijke woning. 

• Daarenboven heeft de beoogde constructie een onmiddellijk 
nut voor de private woonfunctie. De woning zelf betreft ook 
een zuivere privéwoning die meer dan 15 jaar oud is.”
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/2a53a072-5fd6-467a-822b-d34dfd5de842/2018.0458
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/e7f3b861-ec5b-49e5-950a-8fddc87ec3bf/2020.1808
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Hof van Beroep Antwerpen, 11.02.2020
Garagepoorten en parlofoons

147

• “Van poorten die niet vastgehecht zijn aan de woning is het duidelijk dat 
zij niet kunnen beschouwd worden als werken die betrekking hebben op 
de eigenlijke woning. De levering en plaatsing van dergelijke poorten valt 
aldus ontegensprekelijk onder het tarief van 21%. Toegangspoorten die 
ingelijfd zijn in de onroerende structuur van de woning en die dus deel 
uitmaken van de woning zelf kunnen daarentegen onder het tarief van 6% 
vallen, voor zover ook voldaan is aan de overige voorwaarden van 
paragraaf 1 van de rubrieken XXXI en XXXVIII van tabel A bij KB nr.20.

• De aanhechting van de poort aan de woning (al dan niet met 
tussenplaatsing van een paal) volstaat evenwel niet voor de toepassing 
van het verlaagd tarief van 6%. Vereist is dat de poort een aanhorigheid of 
verbetering van de woning zelf moet uitmaken. Bepalend is daarbij niet 
enkel de verankering aan de woning, maar tevens de functie van de poort 
in die zin dat de poort een onmiddellijk nut moet hebben voor de private 
woonfunctie. Dit zal het geval zijn wanneer het gaat om een 
toegangspoort, die, zoals een voordeur toegang verschaft tot de woning 
zelf.”

Dit klinkt 
logisch…

Hof van Beroep Antwerpen, 11.02.2020
Garagepoorten en parlofoons

148

• “Toegangspoorten die geen eigenlijk deel uitmaken van de woning, in die 
zin dat ze niet geïntegreerd zijn in de muren van de woning en daartoe 
toegang verschaffen, kunnen derhalve niet beschouwd worden als 
betrekking hebbend op de eigenlijke woning en zijn onderworpen aan het 
tarief van 21%.

• Dit  geldt, zelfs als ze (al dan niet met tussenplaatsing van een paal) aan 
de woning zijn vastgehecht. In de mate dat ze een afscheiding vormen van 
de eigendom van de openbare weg, betreft het in dat geval immers 
afsluitingen in de zin van voormeld paragraaf vier van de rubrieken XXXI en 
XXXVIII. In de mate dat ze verschillende delen van de tuin afscheiden, 
betreft het eveneens afsluitingen of maken ze deel uit van de tuinaanleg 
en zijn ze eveneens uitgesloten van het verlaagd tarief overeenkomstig 
paragraaf 4.

• De voormelde beslissingen van de administratie van 1 oktober 1996 en 
die van de DVB dienen in die zin te worden geïnterpreteerd en kunnen 
geen afbreuk doen aan de duidelijke tekst van KB nr. 20 en de bijlagen 
daarbij.

Hu ?!?!
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91099d27-32ed-4d01-9a12-9c4e9e1c4133
91099d27-32ed-4d01-9a12-9c4e9e1c4133
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Hof van Beroep Antwerpen, 11.02.2020
Garagepoorten en parlofoons

149

• De bewijslast rust in deze op de belastingplichtige. De foto's, 
genomen door de ambtenaren kunnen daarbij geen uitsluitsel 
bieden, zodat de voorlegging ervan niet moet worden 
bevolen. De lijst van eiseres in hoger beroep, stuk 12 is 
gesteund op de loutere bewering van de belastingplichtige en 
niet gestaafd door objectieve gegevens. Bovendien blijkt 
hieruit de functie van de betrokken poorten niet.”

Cass. F.13.0031.N 23.12.2021
Garagepoorten

150

• “Uit het geheel van voornoemde bepalingen volgt dat het verlaagd 
btw-tarief van 6 pct. slechts van toepassing is op de plaatsing van 
toegangspoorten die muurvast aan de woning zelf worden 
aangehecht, zodat zij worden ingelijfd in de onroerende structuur 
van de woning in de zin van § 3, 2°, van de vermelde rubrieken, en 
die een verbetering van de woning zelf uitmaken, in de zin van § 1, 
1°, van deze rubrieken, doordat ze een onmiddellijk nut hebben 
voor de private woonfunctie. Dergelijke toegangspoorten betreffen 
geen van het verlaagd tarief uitgesloten afsluitingen in de zin van §
4, 1°, maar hebben betrekking op de eigenlijke woning.

• Het middel dat geheel ervan uitgaat dat het verlaagd tarief van 
toepassing is, zodra een poort op een zodanige wijze wordt 
geplaatst dat deze duurzaam en gewoonlijk met een woning wordt 
verbonden, berust op een andere rechtsopvatting.”
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91099d27-32ed-4d01-9a12-9c4e9e1c4133
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141031.2/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
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Onroerende verhuur
Beter opletten met het contract?

151

Cass. C.19.0605.N 22.01.2021
Herkwalificatie met kwalijke gevolgen

152

• Verhuur van serres voorgesteld als “terbeschikkingstelling 
met dienstverlening”
• Landbouwdienst (6% btw)

• Geschil over betaling huurgelden
• Verhuurder daagt huurder voor (vrede)rechter
• Huurder: “overeenkomst aangetast door absolute nietigheid” 

wegens in strijd met openbare orde (belastingontduiking: onterecht 
claimen van btw-aftrek)

• Huurder krijgt gelijk (voor vrederechter en Rb eerste aanleg)

• Verhuurder wordt veroordeeld tot terugbetaling van alle 
huurgelden
• Dus: niet enkel verlies van niet-ontvangen huurgelden
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https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.42_NL.pdf
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Cass. C.19.0605.N 22.01.2021
Herkwalificatie met kwalijke gevolgen

153

• Cassatie
• Fiscale fraude was minstens één van de doorslaggevende 

beweegredenen

• Dus: overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan

• Beroepsrechter kon naar recht vaststellen beslissen de verhuurder te 
veroordelen tot terugbetaling

• Commentaar
• Belastingontduiking bij slechts één van de partijen

• Absolute nietigheid van de overeenkomst werkt niet altijd door inzake 
btw

• Rechtbank van eerste aanleg heeft geen uitspraak gedaan over eis tot 
bezettingsvergoeding➔ uitspraak is toch verbroken door Cassatie

Kortingen
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https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.42_NL.pdf


78

HvJ 20 december 2017, nr. C-462/16, Boehringer
Betalingen aan derde partij

• Fabrikant van farmaceutische producten
• Wettelijke (publieke) zorgverzekering – verplichte bijdrage 

producenten

Mutualiteit

Klein-
handelaarBetaling

Goederen

Fabrikant Verlaagde 
Betaling

Goederen

Wettelijk verplichte 
bijdrage

Vergoeding

155

HvJ 20 december 2017, nr. C-462/16, Boehringer
Betalingen aan derde partij

• Levering apotheek – ziekenfonds – patiënt (apotheek moet 
korting verlenen aan ziekenfonds en recupereert bedrag van 
Boehringer) = vermindering MVH (aanvaard door 
administratie)

• Quid indien rechtstreekse aankoop door patiënt bij apotheek 
en vergoeding door ziekenfonds – verplichte vergoeding door 
Boehringer aan ziekenfonds

• HvJ: vermindering MVH want Boehringer kan niet vrij over 
geld (inkomsten) beschikken

➔ Betaling aan partij die geen deel uitmaakt van supply chain !

156
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HvJ 6 oktober 2021, nr. C-717/19, Boehringer
Betalingen aan derde partij

• Ongeveer zelfde feitencomplex: vergoeding door Boehringer
aan publieke zorgverzekeraar – prijs apotheek is btw inclusief 
(over het geheel)

• Verschil met “Boehringer I”: terugbetaling gebeurt niet op  
basis van rechtsregel maar privaatrechtelijke overeenkomst 
waarvan het sluiten facultatief is

• Weigering terugbetaling door fiscus
• Boehringer beslist niet zelf over terug te betalen bedragen (college 

van beroepsbeoefenaren) → geen band met omzet Boehringer
• Terugbetaling gebeurt niet voor reclamedoeleinden (bij wet 

verboden)

157

HvJ 6 oktober 2021, nr. C-717/19, Boehringer
Betalingen aan derde partij

• “Artikel 90, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 
november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd 
dat het zich verzet tegen een nationale regeling die bepaalt dat een 
farmaceutische onderneming het gedeelte van haar omzet uit de 
verkoop van door de publieke zorgverzekeraar gesubsidieerde 
geneesmiddelen dat zij op grond van een tussen haar en deze 
zorgverzekeraar gesloten overeenkomst aan deze zorgverzekeraar 
terugbetaalt, niet van haar maatstaf van heffing voor de belasting 
over de toegevoegde waarde mag aftrekken op grond dat de 
bedragen die zij daarvoor heeft betaald niet zijn vastgesteld op 
basis van de voorwaarden die deze onderneming vooraf in het 
kader van haar handelsbeleid heeft vastgesteld, en die betalingen 
niet voor reclamedoeleinden zijn gedaan.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247054&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1301253
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247054&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1301253
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HvJ 6 oktober 2021, nr. C-717/19, Boehringer
Betalingen aan derde partij

• Artikel 90, lid 1, en artikel 273 van richtlijn 2006/112 moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een 
nationale regeling die de verlaging achteraf van de maatstaf 
van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde 
afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de belastingplichtige 
die recht heeft op teruggaaf beschikt over een factuur op zijn 
naam waaruit blijkt dat de transactie die aanleiding geeft tot 
die teruggaaf is uitgevoerd, zelfs wanneer een dergelijke 
factuur niet is uitgereikt en de uitvoering van die transactie 
met andere middelen kan worden aangetoond.”

159

Teruggave buitenlandse 
btw
Beslissing tot weigering
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159

160

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247054&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1301253
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HvJ 21 oktober 2021, nr. C-396/20, CHEP
Weigering teruggaaf

• “Artikel 20, lid 1, van richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 
tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in richtlijn 2006/112/EG 
vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan 
belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere 
lidstaat gevestigd zijn, gelezen in het licht van de beginselen van fiscale 
neutraliteit en behoorlijk bestuur, moet aldus worden uitgelegd dat het 
zich ertegen verzet dat de belastingautoriteit van de lidstaat van teruggaaf 
slechts belasting over de toegevoegde waarde teruggeeft ten belope van 
het in het teruggaafverzoek vermelde bedrag wanneer zij, in voorkomend 
geval op basis van de door de belastingplichtige verstrekte aanvullende 
gegevens, de zekerheid heeft verkregen dat het bedrag van de 
daadwerkelijk voldane belasting over de toegevoegde waarde zoals dat is 
vermeld op de bij het teruggaafverzoek gevoegde factuur hoger is dan het 
bedrag dat is vermeld in dat verzoek, zonder de belastingplichtige vooraf 
met spoed en langs de weg die haar het meest geschikt lijkt, te hebben 
gevraagd om zijn teruggaafverzoek te corrigeren door middel van een 
verzoek dat wordt geacht te zijn ingediend op de datum van het 
oorspronkelijke verzoek.”
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HvJ 21 oktober 2021, nr. C-80/20, Wilo Salmson
Weigering teruggaaf

• “De artikelen 167 tot en met 171 en 178 van richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij richtlijn 
2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, alsmede richtlijn 2008/9/EG van de 
Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in 
richtlijn 2006/112 vastgestelde teruggaaf van de belasting over de 
toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van 
teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn, moeten aldus worden 
uitgelegd dat het recht op teruggaaf van de belasting over de toegevoegde 
waarde (btw) over een goederenlevering niet kan worden uitgeoefend door 
een belastingplichtige die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere 
lidstaat is gevestigd, indien deze belastingplichtige niet in het bezit is van een 
factuur, in de zin van de btw-richtlijn, betreffende de aankoop van de 
betrokken goederen. Alleen wanneer een document dusdanige gebreken 
vertoont dat het de nationale belastingdienst niet de gegevens verstrekt die 
een verzoek om teruggaaf kunnen staven, kan worden geoordeeld dat een 
dergelijk document geen „factuur” is in de zin van richtlijn 2006/112, zoals 
gewijzigd bij richtlijn 2010/45.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247869&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312467
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247867&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312467


82

HvJ 21 oktober 2021, nr. C-80/20, Wilo Salmson
Weigering teruggaaf

• De artikelen 167 tot en met 171 en 178 van richtlijn 
2006/112, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45, en artikel 14, 
lid 1, onder a), eerste situatie, van richtlijn 2008/9, moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een 
verzoek om teruggaaf van de btw over een bepaald 
teruggaaftijdvak wordt afgewezen op de enkele grond dat 
deze btw verschuldigd is geworden in een eerder 
teruggaaftijdvak, terwijl zij pas in het eerstbedoelde tijdvak 
is gefactureerd.
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HvJ 21 oktober 2021, nr. C-80/20, Wilo Salmson
Weigering teruggaaf

• De artikelen 167 tot en met 171 en 178 van richtlijn 
2006/112, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45, en richtlijn 
2008/9, moeten aldus worden uitgelegd dat de eenzijdige 
annulering van een factuur door een leverancier – nadat de 
lidstaat van teruggaaf een besluit tot afwijzing van het 
daarop gebaseerde verzoek om teruggaaf van de btw heeft 
vastgesteld, en nadat dit besluit definitief is geworden –, 
gevolgd door de uitreiking door deze leverancier, in een later 
teruggaaftijdvak, van een nieuwe factuur voor dezelfde 
leveringen, zonder dat deze leveringen ter discussie worden 
gesteld, geen enkel gevolg heeft voor het bestaan van het 
reeds uitgeoefende recht op teruggaaf van de btw, noch voor 
het tijdvak waarvoor dit recht moet worden uitgeoefend.”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247867&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312467
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247867&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312467
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(Contractuele) boetes
Met of zonder btw?

165

HvJ 20 januari 2022, nr. C-90/20, Apcoa Parking
(Contractuele) boetes

• “Artikel 2, lid 1, onder c), van richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad van 28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat de 
controlevergoeding welke door een privaatrechtelijke 
onderneming die particuliere parkeerterreinen exploiteert, 
wordt geïnd wanneer automobilisten de algemene 
voorwaarden voor het gebruik van deze parkeerterreinen niet 
naleven, moet worden beschouwd als de tegenprestatie voor 
een dienst die onder bezwarende titel wordt verricht in de zin 
van die bepaling en als zodanig aan de belasting over de 
toegevoegde waarde (btw) is onderworpen.”
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252446&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312467
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Aftrek
“Buitensporige” reclame”
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HvJ 25 november 2021, nr. C-334/20, Amper Metal
”Buitensporige” reclame

• “Artikel 168, aanhef en onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) moet aldus 
worden uitgelegd dat een belastingplichtige de voorbelasting over 
reclamediensten in aftrek kan brengen wanneer een dergelijke 
dienst een aan de btw onderworpen handeling in de zin van artikel 
2 van richtlijn 2006/112 vormt en rechtstreeks en onmiddellijk 
verband houdt met een of meer in een later stadium verrichte 
belastbare handelingen of, als algemene kosten, met de gehele 
economische activiteit van de belastingplichtige, waarbij niet in 
aanmerking dient te worden genomen dat de voor deze diensten 
gefactureerde prijs buitensporig is in verhouding tot een door de 
nationale belastingdienst vastgestelde referentiewaarde of dat die 
diensten niet hebben geleid tot een stijging van de omzet van deze 
belastingplichtige.”
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0334&from=nl
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Beleidsnota Financiën
Wat staat er ons te wachten?
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Beleidsnota Financiën 55K2294/004
Wat staat er ons nog te wachten?

170

• “De huidige procedure bij niet-indiening van een periodieke btw-aangifte is 
hoofdzakelijk niet geautomatiseerd. Dit resulteert in een hoge personeelskost 
bij de FOD Financiën, een trage procedure en een hoger risico op fouten. 
Daarom heeft mijn administratie een nieuwe, geautomatiseerde btw-ketting 
uitgewerkt met incentives die belastingplichtigen aansporen om hun 
verplichtingen na te komen. In dat kader worden zes actiepunten uitgevoerd, 
waaronder een langere indienings- en betalingstermijn, systematische 
mogelijkheid tot teruggaaf, snellere terugbetalingen en geautomatiseerde 
controles overdrachten btw-R/C. Met de uitvoering ervan zal dit najaar
gestart worden.

• Ik zal maatregelen nemen zodat facturen in digitale vorm mogen worden 
uitgereikt, tenzij de afnemer/klant uitdrukkelijk om een papieren document 
verzoekt. Wat betreft GKS-tickets, rekeningen of ontvangstbewijzen zal mijn 
administratie onderzoeken of dit hiervoor ook mogelijk is.

• Het btw-attest voor renovatiewerken aan een privéwoning zal worden 
vervangen door een standaardverklaring op de factuur. Hierdoor verdwijnt de 
administratieve last die dit attest met zich meebrengt voor de bouwsector, de 
eigenaars en huurders van de privéwoning.”
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf
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• “Een eerste reeks maatregelen inzake e-invoicing, digitalisering van 
facturen en de btw-ketting zijn genomen om de btw-kloof tussen 
datgene wat de overheid zou moeten ontvangen en datgene wat de 
overheid werkelijk int (de zgn. “VAT Gap”) te verkleinen tot het 
niveau van onze buurlanden. Deze worden ondersteund door het 
verplicht invoeren van de mogelijkheid tot elektronische betaling 
zoals dit is opgenomen in het actieplan van het College voor de 
strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

• Op die manier verhogen we de belastingontvangsten zonder te 
raken aan de belastingen zelf. De inspanning wordt verder gezet. Op 
7 december 2021 wordt onder het Belgisch voorzitterschap van de 
Benelux een internationaal colloquium VAT-GAP georganiseerd en 
zal het IMF een studie maken over de TAX-GAP in België. Beiden 
zullen de basis vormen voor de verdere uitwerking van maatregelen 
in 2022.”

Beleidsnota Financiën 55K2294/004
Wat staat er ons nog te wachten?
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• “De wetgeving inzake de btw-vrijstelling voor medische diensten werd in december 
2019 vernietigd door het Grondwettelijk Hof wegens niet conform met de Europese 
regelgeving. De Europese principes werden ingeschreven in het btw-wetboek en 
zullen op 1 januari 2022 in werking treden. Ik heb mijn administratie opgedragen om 
tijdig en in samenspraak met de actoren binnen de gezondheidssector, de praktische 
toepassingsvragen in extenso te behandelen in een administratieve circulaire.

• Ik ontving reeds verschillende vragen om de circulaire betreffende het begrip “vaste 
inrichting” aan te passen aan de recente rechtspraak van het Hof van Justitie en zo 
meer rechtszekerheid te verschaffen. Daarom verzocht ik de btw-administratie een 
geüpdatete circulaire op te maken en te publiceren in de eerste helft van 2022.

• In bepaalde regio’s van ons land ondervinden hotels concurrentie van personen die, 
vaak gefaciliteerd door elektronische platformen, gemeubelde logies aanbieden. Deze 
concurrentie is een gekend fenomeen.

• Teneinde oneerlijke concurrentie in de hotelsector te vermijden, worden aanbieders 
van met btw belaste gemeubeld logies uitgesloten van het toepassingsgebied van de 
btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Bepaalde verhuurders zullen 
evenwel kunnen kiezen voor de regeling van de deeleconomie en blijven zo 
grotendeels van btw-verplichtingen vrijgesteld.”
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf
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• “De onderhandelingen op Europees niveau inzake de btw-tarieven
bevinden zich in een vergevorderd stadium. De focus van het 
huidige Sloveense voorzitterschap ligt momenteel bij het finaliseren 
van dit dossier. Ik ben dan ook hoopvol dat deze constructieve 
onderhandelingen vrij spoedig tot een resultaat zullen leiden.

• Ook inzake het btw-pakket in het digitale tijdperk ben ik 
optimistisch dat voor de zomer van 2022 een akkoord kan bereikt 
worden tussen de Europese lidstaten. Dit pakket betreft het 
actualiseren van de btw-regels voor de platformeconomie, 
overgang naar één btw-registratie in de EU (mogelijk met 
aanpassingen van (I)OSS), moderniseren van de btw-
rapporteringsverplichtingen en het faciliteren van e-facturering.”

Social (media)
Let’s stay in touch
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf
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Social media
Zijn wij al een connectie op Linkedin?
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• 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/

