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Update onroerend goed en btw
Capita selecta

Bart Buelens

Vestiging van zakelijke rechten
Optie of verplicht onderworpen

• Verkoop (“levering”) c.q. overdracht of vestiging van zakelijke 
rechten op “nieuwe” gebouwen
• Niet-beroepsoprichters : optie (artikel 8, §§ 2 en 3 W.Btw)

• Eenzijdige optie

• Beroepsoprichters: uitdrukkelijk van vrijstelling uitgesloten (artikel 44, §3, 1°, 
b) W.Btw)

• Welke zakelijke rechten ?
• Vruchtgebruik
• Recht van opstal
• Recht van erfpacht

• Uitz. “btw-lease”

• Erfdienstbaarheden
• Recht van gebruik
• Recht van bewoning

Quid naakte eigendom?
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Art. 13ter Uitvoeringsverordening 282/2011
Wat is een onroerend goed?

• Artikel 13 ter van de uitvoeringsverordening
• Begrip „onroerend goed”: „ieder element dat is geïnstalleerd en een 

integrerend deel uitmaakt van een gebouw of constructie zonder 
welk het gebouw of de constructie onvolledig is, zoals deuren, ramen, 
daken, trappen en liften”, alsook „ieder element of werktuig dat of 
iedere machine die blijvend geïnstalleerd is en niet zonder 
vernietiging of wijziging van het gebouw of de constructie kan worden 
verplaatst”

Onderwerping aan btw
Beroepsoprichters en -wederverkopers

• Specifieke toepassing van artikel 4 W.btw

• Artikel 12, §2 W.btw: belastingplichtige die geregeld 
gebouwen die hij heeft opgericht of met voldoening van de 
btw heeft verkregen, onder bezwarende titel vervreemd 
uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de eerste 
ingebruikname

• (o.a.) Ruling nr. 2018.0598 van 17 juli 2018: belangrijke 
omvang gebouw + intentie = beroepsoprichter

• Cass. 14 mei 2020 (F.18.0119.N): intentie telt!

4

Geen optie – verplichte btw-heffing
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/79d5b622-2275-49f3-a9ee-5862e0e2a7c7/2018.0598
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/f3b7c32c-81e8-4261-a332-4a23e2683576/cassatie%20beroepsoprichter
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Aftrek bij gesplitste 
verkoop

5

HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen

Aftrek bij gesplitste verkoop

• Belgische zaak

• Gesplitste verkoop van gebouw en grond

• Projectontwikkelaar (gebouw) betaalt de publiciteits-, de 
administratie- en de makelaarskosten en brengt de btw 
daarop vervolgens integraal in aftrek

• Administratie: aftrek vermenigvuldigen met een breuk met als 
teller de prijs van het gebouw en als noemer de prijs van het 
gebouw plus de prijs van de grond
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Cass. 21 mei 2021, F.18.0046.N/2
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Appelrechter:
• Kosten hebben betrekking op zowel het gebouw als de grond

• Promotor zou een deel van deze kosten kunnen laten aanrekenen aan 
de grondeigenaar 

• Kosten voor de verkoop van de grond worden normaal gedragen door 
de grondeigenaar

➔ Door de grondeigenaar genoten voordeel is niet ondergeschikt aan 
de behoeften van het bedrijf van de promotor 

➔ Voor een gedeelte van de kosten bestaat geen rechtstreeks en 
onmiddellijk verband met de verkoop van de gebouwen

➔ Verwerping aftrek

Cass. 21 mei 2021, F.18.0046.N/2
Aftrek bij gesplitste verkoop

• Cassatie: appelrechter heeft zijn beslissing voldoende 
verantwoord
• Kosten hebben betrekking op zowel gebouwen als gronden

• Juridisch mogelijk om gebouw en grond apart te verkopen

• Publiciteits- en administratiekosten cq commissielonen hebben 
betrekking op zowel gebouw als grond – deel van de kosten zou 
kunnen worden doorgerekend

• Kosten van verkoop gronden worden normaal door grondeigenaar 
gedragen
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Wet Diverse Bepalingen
Wet 27 december 2021

9

Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Verschaffen van gemeubeld logies

• Uitzondering op de vrijstelling voor onroerende verhuur

• Inwerkingtreding: 1 juli 2022

10

“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”

9
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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

• 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

11

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

13

• 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

14

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

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

• “Wordt nagenoeg systematisch aangeboden” ➔ geen pertinent 
onderscheidingscriterium

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

aangerekend

• Memorie van toelichting verwijst bij korte termijn verhuur (max. 6 
maanden) van gemeubeld logies naar “doeleinden van bewoning”
• Vrijstelling van toepassing (ook B2B) tenzij hier bedoelde “hoteldienst”

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

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

15

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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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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Programmawet 27.12.2021 (BS 31.12.2021)
Uitsluiting kleine ondernemingen

17

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.

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

18

• 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
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021043625/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/27/2021034489/staatsblad
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2279/55K2279005.pdf
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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

19

• 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.”

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

20

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.”

19
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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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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

21

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.”

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

22

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.”

21
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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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Wet Diverse Bepalingen van 27 december 2021
Afschaffing attest verbouwingen 6%

23

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.”

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”.

24

23
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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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Herziening?
Opportuniteiten (en valkuilen)

25

Cassatie 11 oktober 2002 
Overdracht naakte eigendom

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

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

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

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

25

26



8/09/2022

14

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

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

• normaliter btw-vrijstelling en bijhorende herziening.

• Nieuwe regeling:

• geen herziening in hoofde van de overdrager;

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

HvJ 26.11.2020, C-787/18, Sögård Fastigheter

Continuïteitsprincipe bij optie OVH 

28

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

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

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

• Administratie eist herziening van Sögård Fastigheter

27
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HvJ 26.11.2020, C-787/18, Sögård Fastigheter

Continuïteitsprincipe bij optie OVH 

29

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

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

• Cfr. art. 21quater KB nr. 3

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

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

Overdracht algemeenheid
Herziening of niet?

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

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

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

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

▪ Gebaseerd op arrest Schriever HvJ

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

29
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Btw herzien of niet?
Partiële splitsingen

• Enkele aandachtspunten qua btw
• Retroactiviteit

• Wat afsplitsen?

• Tolerantie btw-eenheid (uitstel herziening)

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

appartementsgebouwen)

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

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

• Geruisloze fusie vastgoedvennootschappen binnen btw-eenheid

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

• Belgische zaak

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

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

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

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

• Bijgevolg: geen herziening 
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Antwerpen, 31 maart 2020 
Niet-verlenging zakelijk recht

• Recht van opstal (10 jaar) wordt niet verlengd

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

• Hof stelt vast dat opstalrecht niet is verlengd ➔ natrekking

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

• Vruchtgebruiker grond kon beperkt zakelijk recht of persoonlijk recht 
toekennen

• Onroerende voorheffing, provinciebelastingen, … 

➔ het bedrijfsmiddel heeft niet opgehouden in de onderneming te bestaan 

Herziening
Leegstand en huurvrije periodes

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

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

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

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

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

34
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Zonnepanelen en 
warmtepompen
KB 27 maart 2022

35

Beslissing nr. E.T. 113.873 dd. 19.02.2008
Zonnepanelen en warmtepompen

• In de regeling die van toepassing is inzake btw-tarieven in de onroerende sector, zijn werk in onroerende staat en de 
uitdrukkelijk ermee gelijkgestelde handelingen zoals, onder andere, de levering met aanhechting aan een privé-woning of aan 
elk ander beoogd gebouw, van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie, sanitaire 
installatie, installatie gebruikt voor centrale verwarming of airconditioning, onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 
pct. of 12 pct. wanneer de voorwaarden van artikel 1bis van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven, 
rubrieken XXXI en volgende van tabel A, alsook rubriek X van tabel B van de bijlage bij dat koninklijk besluit vervuld zijn.

• Thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen voor de productie van warmte-energie en/of elektriciteit voor een privé-woning, 
vormen een bestanddeel van voornoemde installaties, zelfs wanneer ze bij plaatsing niet onroerend van aard worden. Dit is 
eveneens het geval wanneer de panelen om technische en/of esthetische redenen geplaatst worden op het terrein 
aanpalend aan de woning of op een bijgebouw.

• Uit wat voorafgaat volgt dat in de voornoemde omstandigheden, de levering met aanhechting of de loutere aanhechting van 
deze panelen, alsook het er aan verrichte onderhouds- of herstelwerk, het verlaagd btw-tarief kunnen genieten voor zover 
aan alle andere toepassingsvoorwaarden is voldaan.

• Ook al is het verlaagd tarief van toepassing, zelfs wanneer een eventueel geproduceerd energie-overschot geïnjecteerd wordt 
in het distributiesysteem (verkoop aan elektriciteit-verdelers), dient er een uitsplitsing te gebeuren als de omvang van de 
installaties een productie toelaat die op een betekenisvolle wijze het verbruik van een woning overschrijdt.

• De verlaagde tarieven van 6 pct. en 12 pct. zijn daarentegen uitdrukkelijk uitgesloten van de voorziene bepalingen, zowel wat
werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen betreft, die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, 
als deze die de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van zwembaden, sauna's, midget-golfbanen, 
tennisterreinen en dergelijke installaties tot voorwerp hebben.

• De eenvoudige levering van desbetreffende panelen is altijd onderworpen aan het normaal btw-tarief, dat momenteel 21% 
bedraagt. 
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)
Zonnepanelen en warmtepompen

37

Art. 1quater/1. Koninklijk Besluit nr. 20
§1 In afwijking van artikel 1 worden vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2023 onderworpen aan het 

verlaagd tarief van zes pct., het werk in onroerende staat dat tot voorwerp heeft de levering met 
plaatsing van:

1° fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;
2° thermische zonnepanelen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;

3° warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

§ 2. De toepassing van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker in de zin van de 

rubrieken XXXI, §§ 1 en 2 en XXXVIII, §§ 1 en 2, van tabel A van de bijlage van dit besluit;
2° de handelingen hebben betrekking op een woning die, na de uitvoering ervan, daadwerkelijk hetzij 

uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;
3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming in de 
loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking 

tot die handelingen;

KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)
Zonnepanelen en warmtepompen

38

4° de technische installaties die het voorwerp uitmaken van de in paragraaf 1, 2° en 3°, bedoelde 
handelingen voldoen aan de benchmarks voor emissies als respectievelijk vastgesteld in bijlage V bij 

Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de eisen inzake ecologisch ontwerp voor 

verwarmingsketels voor vaste brandstoffen betreft en in bijlage V bij Verordening (EU) 2015/1185 van 
de Commissie van 24 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement 
en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming 

die vaste brandstoffen gebruiken, en waaraan een EU-energielabel is toegekend waaruit blijkt dat is 
voldaan aan het criterium van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees 

Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot 
intrekking van Richtlijn 2010/30/EU;
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)
Zonnepanelen en warmtepompen

39

5° de door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, maken melding van 
het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen en 

bevatten de volgende vermelding:
"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 minder 

dan 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.".

Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op de in paragraaf 1 bedoelde handelingen met 
betrekking tot de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening 

van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals 
zwembaden, sauna's en dergelijke installaties.".

KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)
Zonnepanelen en warmtepompen

40

• “Het verlaagd btw-tarief is van toepassing op alle werkzaamheden 
die nodig zijn voor de plaatsing van de bedoelde installaties 
(voorbereiding van de werf, eventuele specifieke grondwerken zoals 
grondboringen, elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden, 
afwerking enz.). Het strekt zich uit tot alle onderdelen en 
toebehoren van de technische installatie die specifiek zijn voor het 
betrokken systeem (bv. bevestigingsmateriaal, kabels, leidingen, 
warmtewisselaars, omvormers, regelingen, circulatiepompen enz.) 
maar is niet van toepassing op het a-specifieke gedeelte van het 
verwarmings- of elektriciteitssysteem dat nodig is om de opgewekte 
elektriciteit of warmte in de woning te verspreiden. Dat is 
bijvoorbeeld het geval met het systeem van vloerverwarming 
waarop bepaalde zonneboilers of een warmtepomp veelal worden 
aangesloten.”
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KB 27.03.2022 (BS 31.03.2022)
Zonnepanelen en warmtepompen

41

• “Deze maatregel strekt er daarentegen niet toe om tegen een 
lagere kostprijs buitensporig energieverbruik mogelijk te 
maken, zoals bijvoorbeeld wanneer men een privézwembad, 
een sauna of elke andere constructie die als recreatief en in 
het algemeen als luxueus wordt beschouwd, wil verwarmen. 
Bijgevolg voorziet artikel 1quater/1, nieuw, § 2, tweede lid, 
van het koninklijk besluit nr. 20 dat het verlaagd tarief in geen 
geval van toepassing is op de handelingen met betrekking tot 
de technische installaties die uitsluitend instaan voor de 
energie- of warmtevoorziening van elementen van de 
woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden 
gebruikt zoals zwembaden, sauna's en dergelijke 
constructies.”

Recht op aftrek
Sanering (Gent, 28.09.2021)

42
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/03/27/2022031427/staatsblad


8/09/2022

22

Gent 28.09.2021 2020/AR/1160
Sanering

43

• Feiten
• Varkenskweker, faillissement in oktober 2013

• Curator 1 verkoopt alle varkens in oktober 2013

• Brand in december 2013

• Saneringskosten (o.a. opruimen mestputten, expertise brandschade, 
…)

• Jaaraangiftes 2015-2016: teruggaaf

• Weigering door administratie: “Geen activiteiten meer sinds 2015”

• Curator 1 tekent akkoord (correctieopgave)

• Curator 2 wordt aangesteld en betaalt openstaande som “onder 
voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis”

Gent 28.09.2021 2020/AR/1160
Sanering

44

• Geldigheid correctieopgave
• Vraag of het voor de aftrek relevant is dat de btw-plichtige geen btw-

belaste handelingen meer heeft gesteld is een rechtsvraag en geen 
feitenkwestie

• Dwaling in rechte

• Recht op aftrek
• Handelingen die betrekking hebben op de afwikkeling van de 

stopzetting van de activiteit en op de vereffening ervan, zijn 
verbonden met die economische activiteit

• Feit dat nog niet duidelijk is wat de uiteindelijke bestemming van de 
gesaneerde gronden zal worden is irrelevant
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Onroerende verhuur
Ontmoetingscentra

45

Beslissing nr. E.T. 13.560 dd. 01.12.1972 
Wat voorafging

• “De overeenkomst waarbij iemand zich ertoe verbindt een 
gemeubileerde zaal ter beschikking te stellen van personen 
die er willen vergaderen of een plechtigheid organiseren, en 
bovendien dranken te leveren samen met de voorwerpen 
nodig voor het gebruik van die dranken in die zaal (glazen, 
kopjes of andere gelijkaardige recipiënten) is voor het geheel 
een dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, 11° , van het 
Wetboek.”
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Cass. 29 januari 2021, F.18.0163.N., PC De Craeyere

Wat voorafging

• Gent 5 juni 2018, 2016/AR/2111
• “Er moet worden vastgesteld dat de door de geïntimeerde (PC De 

Craeye) verschafte diensten economisch nauw met elkaar verbonden 
zijn. Zo een zaal wordt ter beschikking gesteld dan is dit onlosmakelijk 
verbonden met het doel dat de gebruikers van de zaal voor ogen 
hebben, nl. een bijeenkomst te houden waarbij:
• aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven dranken te nuttigen, 

dranken verplicht geleverd door de geïntimeerde (de gebruikers hebben 
geen vrije keuze wat dit betreft) aan de hand van eveneens door de 
geïntimeerde ter beschikking gestelde glazen, kopjes of andere 
gelijkaardige recipiënten; voor deze prestaties is niet vereist dat ter 
plaatse iemand van de geïntimeerde aanwezig zou zijn, zodat de 
appellant dit ten onrechte aanvoert;

• aan de deelnemers hiertoe zitplaatsen worden aangeboden aan tafels, 
zitplaatsen en tafels die ook worden geleverd door de geïntimeerde.”

47
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Vraag nr. 853 d.d. 02.03.2022 Matheï

Verhuur van zalen

• “De louter passieve terbeschikkingstelling van een zaal, 
zonder dat deze terbeschikkingstelling kan worden 
beschouwd als een element van een complexe dienst, aan 
verenigingen en particulieren die de zaal slechts voor een 
korte duur gebruiken, als onroerende verhuur vrijgesteld van 
de btw wanneer zij gebeurt:
• aan natuurlijke personen die de zaal gebruiken voor hun 

privédoeleinden of, meer in het algemeen voor andere doeleinden 
dan die van hun economische activiteit,

• aan organismen zonder winstoogmerk,
• aan eenieder die de goederen aanwendt voor handelingen die 

vrijgesteld zijn op grond van artikel 44, § 2, van het Btw-Wetboek 
(sportclubs, onderwijsinstellingen, musea en dergelijke).”

49

Vraag nr. 853 d.d. 02.03.2022 Matheï

Verhuur van zalen

• “De terbeschikkingstelling van tafels en stoelen en meer in 
het algemeen van alle goederen die de basisuitrusting van de 
zaal vormen, wordt als een bijzaak van de vrijgestelde 
verhuur gezien en is in de bedoelde omstandigheden 
bijgevolg evenmin aan de btw onderworpen.”
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Vraag nr. 853 d.d. 02.03.2022 Matheï

Verhuur van zalen

• “Het Hof van Cassatie heeft in bedoeld arrest alleen maar bevestigd 
dat het hof van beroep te Gent in het arrest van 5 juni 2018 haar 
beslissing dat het in het aan haar voorgelegd geval, gelet op de door 
dat Hof vastgestelde feitelijke omstandigheden (waarover het Hof 
van Cassatie zelf geen uitspraak doet), een complexe dienst betrof, 
naar recht heeft verantwoord, m.a.w. dat het hof van beroep 
rechtsgeldig tot haar beslissing is kunnen komen rekening houdend 
met de door haar vastgestelde feitelijke omstandigheden van het 
voor haar aanhangig geding.

• Concreet betekent het voorgaande dat de btw-vrijstelling bij 
onroerende verhuur van ontmoetingscentra met drank, zowel voor 
privéfeesten, gewone samenkomsten als vergaderingen voor 
verenigingen, wel degelijk geval per geval moet beoordeeld worden 
en het dus nog steeds om een feitenkwestie gaat hetgeen betekent 
dat het arrest van het Hof van Cassatie van 29 januari 2021 niet 
zomaar mag veralgemeend worden.”

51

Onroerende verhuur
Optie onroerende verhuur – 1 oktober 2018
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Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018

• Verzoek tot individuele beslissing in verband met verhuur 
onder optie
• Constructiewerken ondergronds gebouw voor 01.10.2018

• Antwoord van de administratie:
• “De administratie is van oordeel dat het artikel 44, §3, 2 °, d) (nieuw), 

van het btw-wetboek niet kan worden toegepast op de verhuur van 
restaurant- en winkelruimte die zich bevinden binnen het gebouw 
‘[Naam Gebouw ...]’, aangezien niet aan de voorwaarde voldaan is die 
stelt dat de belasting op de handelingen bedoeld in artikel 19, §2, 
derde lid, met betrekking tot het gebouw zelf en die bijdragen tot de 
oprichting ervan, ten vroegste op 1 oktober 2018 voor de eerste keer 
opeisbaar is geworden."

53

Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018

• Verzoek tot heroverweging wegens gewijzigde feitelijke 
omstandigheden :
• "Het ondergrondse gebouw zal weliswaar nog steeds uit 4 

ondergrondse verdiepingen bestaan, maar deze zullen enkel nog 
gebruikt worden als berging enerzijds en als parking voor auto's en 
fietsen anderzijds die beiden het voorwerp zullen uitmaken van een 
verkoop. Er zal dus geen winkelruimte en geen roltrap meer voorzien 
worden.“

• Administratie blijft bij haar standpunt
• Gemeenschappelijke lift

• Technische ruimten
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Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018

• Rechtbank: vraag of de eerder opgerichte ondergrondse 
constructies werken zijn met betrekking tot het gebouw zelf
• “Hoewel artikel 44, §3, 2°, d), derde lid BTW-Wetboek in het kader 

van de draagwijdte van de overeenkomsten een onderscheid maakt 
tussen gebouwen of gedeelten van gebouwen, wordt dit 
onderscheid niet gemaakt bij de voorwaarde met betrekking tot de 
oprichtingswerken”

55

Rb. Brussel 22.11.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018

• “Met verweerder moet worden vastgesteld dat artikel 44, §3, 2°, d), 
derde lid BTW Wetboek in de concrete omstandigheden die 
voorliggen niet toelaat het ondergrondse gedeelte van het bouwwerk 
- en de werken die daar zijn uitgevoerd - los te koppelen van het 
bovengrondse gedeelte. In het ondergrondse gedeelte bevinden zich 
elementen die ingrijpend gewijzigd zijn in het kader van de 
oprichtingswerken en die integraal deel uitmaken van het 
bovengrondse gedeelte, waaronder voorzieningen voor de lift en 
technische ruimten. Het betreft (oprichtings)werken met betrekking 
tot het 'gebouw zelf'. De argumentatie van eiseres dat de uitgevoerde 
werken het commercieel- en kantoorgedeelte van de toren slechts 
'voor zéér beperkte mate' zouden dienen, doet hieraan geen 
afbreuk.”
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Voorafg. Besl. nr. 2021.955 d.d. 21.12.2021

Optionele verhuur – 1 oktober 2018

• Basisvoorwaarde voor optionele verhuur: “oprichtings”-btw ten 
vroegste opeisbaar op 1 oktober 2018 
• Uitz. Opslagruimtes

• Hier: bouw van kantoorgebouw bovenop bestaande garage –
aanvaard als nieuwbouw door rulingcommissie:
• Ten tijde van de bouw van de parkeergarages was er nog geen concreet 

bouwproject;
• De parking onder is als geheel voor het publiek toegankelijk en is vooral 

bedoeld voor andere gebruikers dan de huurders van het kantoorgebouw;
• De parking is functioneel onafhankelijk van de gebouwen die erop worden 

gebouwd.
• De bouw van de parkeergarages draagt niet specifiek bij tot de bouw van het 

kantoorgebouw 

• Terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen in principe aan de btw 
onderworpen – in casu bijzaak bij de hoofdzaak
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Vernieuwbouw
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https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/41f160c6-68a5-49ad-91b1-2b8d51fa1370
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Cassatie 28.03.2022, Rol nr F.20.0139.F

Vernieuwbouw

• Vernieuwbouw
• Artikel 12, lid 2 van de Btw-richtlijn: “de lidstaten kunnen de 

voorwaarden voor de toepassing van het in lid 1, onder a), bedoelde 
criterium op de verbouwing van gebouwen, alsmede het begrip 
‘bijbehorend terrein bepalen”

• Toepassing in België
• Ingrijpende wijzigingen ondergaan “in zijn wezenlijke elementen”, nl. 

in zijn aard en structuur, en in voorkomend geval in zijn bestemming ;

• 60% regel (optioneel)

• …Maar: niet ingeschreven in de wet

59

Cassatie 28.03.2022, Rol nr F.20.0139.F

Vernieuwbouw

• “A” (eigenaar van de grond en de oude constructies) verkocht oud 
gebouw en de grond aan particuliere investeerders (bij onderhandse 
akte). 

• Vervolgens sloot “B” een aannemingsovereenkomst (6%) met kopers. 
• Administratieve Beslissing nr. E.T. 120.125 dd. 13.05.2014: “misbruik” 
• Feiten dateren van vóór deze beslissing

• In hun verweer haalden A en B aan dat de door hen verkochte constructies 
nooit onder btw kunnen vallen. Een oud gebouw dat reeds geruime tijd in 
gebruik werd genomen, kan in België nooit meer als nieuw kan worden 
beschouwd, zo stellen zij. 
• In het btw-wetboek is immers niet bepaald dat een verbouwd oud gebouw ook 

het voorwerp kan zijn van een eerste ingebruikneming (cf. artikel 12, lid 2, 2de 
alinea van de Btw-Richtlijn). Met als gevolg dat een verbouwd oud gebouw voor 
de toepassing van de btw strikt genomen nooit kan worden aangemerkt als 
“nieuw”. 

• Prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (C-239/22, Promo 54)
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.6/FR?HiLi=eNpLtDK2qs60MrAutjI0tFJy0zMy0DMwNLbUc1OyzrQyhAqnwYXTQMJGGKqBwrUArI4RtQ==#text
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.6/FR?HiLi=eNpLtDK2qs60MrAutjI0tFJy0zMy0DMwNLbUc1OyzrQyhAqnwYXTQMJGGKqBwrUArI4RtQ==#text
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/74ebd41c-fecf-4f6f-87de-96eb747cf23b/120.125
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=c-239%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=513678
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Cassatie 28.03.2022, Rol nr F.20.0139.F

Vernieuwbouw

• LinkedIn post
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Een streepje publiciteit
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.6/FR?HiLi=eNpLtDK2qs60MrAutjI0tFJy0zMy0DMwNLbUc1OyzrQyhAqnwYXTQMJGGKqBwrUArI4RtQ==#text
https://www.linkedin.com/pulse/btw-regels-voor-vernieuwbouw-op-de-schop-vat-consult
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VAT Consult
Ons team

63

Social media
Zijn wij al een connectie op Linkedin?

64

• Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

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

• Volg zeker ook onze pagina VAT Consult op LinkedIn!
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https://mailchi.mp/dbb92278cf14/nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.linkedin.com/company/vat-consult/
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Wat doen wij zoal?
Aanbod

65

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

• Wij werken zowel voor bedrijven als voor accountants en 
advocaten
• In regie of in abonnementsformules

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.

Kijk ook eens naar

Onderneming die kan optreden als aansprakelijk vertegenwoordiger
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