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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?



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
Soorten btw–belastingplichtigen
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Gewone btw-plichtigen Niet btw-plichtigen

Toevallige btw-plichtigen
Beroepsoprichters en -

wederverkopers



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!
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Geen optie – verplichte btw-heffing

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


Vestiging van zakelijke rechten
Maatstaf van heffing

• Onmiddellijke voldoening van de btw
• Vaste prijs
• Periodieke vergoeding voor bepaalde duur : geactualiseerde (?) waarde van 

gecumuleerde vergoedingen
• Ruling nr. nr. 2020.0249 d.d. 16.06.2020: Die waarde is normaal gelijk aan het bedrag 

van de periodieke vergoeding vermenigvuldigd met de duur van het zakelijk recht, in 
voorkomend geval verminderd met de kapitalisatierente. Wanneer evenwel bij 
vestiging van een zakelijk recht op de factuur of op het als zodanig geldend stuk een 
contante prijs wordt vermeld, is het in beginsel die prijs welke in aanmerking moet 
genomen worden voor de berekening van de verschuldigde btw

• Periodieke vergoeding voor onbepaalde duur (vruchtgebruik) : prof-fisco waarde, 
rekening houdend met aard, omvang en economische gebruiksduur

• Impact op aftrek
• Zakelijk recht met maatstaf 97,5% (+10 jaar) of 95% (<10 jaar) van 

oprichtingsprijs in volle eigendom
• Indien onder deze grenzen : aftrek in functie van de verhouding van de prijs 

zakelijk recht tot oprichtings- of aankoopprijs

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/8d88e707-1b17-4aa4-8a15-fb14986b70b1/2020.0249


Aftrek bij gesplitste 
verkoop
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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



HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen

Aftrek bij gesplitste verkoop

• Vraag 1: moet aftrek worden beperkt indien kosten ook ten goede 
komen aan een derde (grondeigenaar) wanneer er sprake is van een 
rechtstreeks en onmiddellijk verband met de (gehele!) 
economische activiteit van de betrokkene en slechts een 
ondergeschikt voordeel voor de derde?

• Hof beschouwt rechtstreeks verband als een gegeven (voor deze 
vraag)

• Feit dat kosten ook aan derde ten goede komen staat aftrek niet in 
de weg indien voordeel van derde ondergeschikt is aan de 
behoeften van de belastingplichtige
• Dienst moet worden verricht in eigen belang
• “Wanneer blijkt dat er, zoals in casu, publiciteits-, administratie- en 

makelaarskosten zijn betaald in het belang van de belastingplichtige, kan 
het voordeel dat derden eveneens aan deze uitgaven hebben ontleend, in 
het licht van de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak worden 
aangemerkt als ondergeschikt”



HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen

Aftrek bij gesplitste verkoop

Wanneer een belastingplichtige – een projectontwikkelaar – bij de 
verkoop van appartementen publiciteits-, administratie- en 

makelaarskosten betaalt die ook ten goede komen aan een derde, dit 
niet eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een eerder 

stadium over deze uitgaven betaalde btw volledig in aftrek kan brengen, 
op voorwaarde dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen 

deze uitgaven en de economische activiteit van de belastingplichtige 
bestaat en het voordeel voor de derde ondergeschikt is aan de behoeften 

van het bedrijf van de belastingplichtige



HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen

Aftrek bij gesplitste verkoop

• Vraag 2: of het feit dat betaalde kosten ook ten goede komen aan 
een derde, eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een 
eerder stadium over deze kosten betaalde btw volledig in aftrek kan 
brengen wanneer ze niet tot de algemene kosten van de 
belastingplichtige behoren maar toewijsbaar zijn aan welbepaalde 
handelingen in een later stadium.

Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat […] de 
omstandigheid dat de door de belastingplichtige betaalde kosten ook ten goede komen aan een 

derde, niet eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een eerder stadium over die kosten 
betaalde btw volledig in aftrek kan brengen wanneer ze niet tot de algemene kosten van de 
belastingplichtige behoren maar toewijsbaar zijn aan welbepaalde handelingen in een later 

stadium, mits die kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de belaste handelingen 
van de belastingplichtige, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om dit te beoordelen in het 

licht van alle omstandigheden waarin deze handelingen hebben plaatsgevonden.



HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen

Aftrek bij gesplitste verkoop

• Onderweg stelt het Hof dat:
• “[…] Bijgevolg kan het gedeelte van de uitgaven dat geen verband 

houdt met de handelingen van de belastingplichtige maar met die 
van een derde, zoals in het hoofdgeding de verkoop van grond, niet
een dergelijk recht doen ontstaan.”

• “Daarvoor moet worden uitgegaan van de objectieve inhoud van de 
door de belastingplichtige verworven diensten en rekening worden 
gehouden met alle omstandigheden waarin de betrokken 
handelingen hebben plaatsgevonden”

• “met name de dienstverleningscontracten van belang alsook de 
economische en commerciële realiteit”



HvJ 1 oktober 2020 C-405/19 Vos Aannemingen

Aftrek bij gesplitste verkoop

• Vraag 3: of de omstandigheid dat de belastingplichtige de 
mogelijkheid heeft om de door hem gedane uitgaven deels door te 
berekenen aan de derde, gevolgen heeft voor het recht op aftrek?

• Het feit dat hij de uitgaven kan doorberekenen aan die derde, is een 
aanwijzing dat dit deel van de uitgaven geen verband houdt met de 
activiteiten van de belastingplichtige (maar met die van de derde)

• “Dit gegeven is op zich echter onvoldoende om de omvang te 
bepalen van het recht op btw-aftrek van de belastingplichtige.” 
• Rekening houden met alle omstandigheden

Wanneer een derde voordeel haalt uit de door de belastingplichtige gedane uitgaven, 
de omstandigheid dat laatstgenoemde een deel van die uitgaven kan doorberekenen 

aan die derde, een van de elementen vormt – naast alle andere omstandigheden 
waarin de betrokken handelingen hebben plaatsgevonden – die de verwijzende rechter 

in aanmerking dient te nemen om de omvang van het recht op btw-aftrek van de 
belastingplichtige te bepalen.



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



Gemeubeld logies
Hoteldiensten – Regeling kleine ondernemingen
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Voorafg. Besl. 2020.1867 d.d. 06.10.2020
Studentenkot = hotel  
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• Bouw van nieuw complex met studentenkamers en 
conciërgewoning
• Onthaalfunctie: een conciërgewoning (maar dat lijkt niet 

doorslaggevend – kan ook digitaal)

• Gemeubeld

• Wekelijkse schoonmaak inbegrepen

• Water/elektriciteit en wifi inbegrepen

• Hoteldienst (6%) met recht op btw-aftrek

• Conciërgewoning: aftrek behalve voor privé-gedeelte

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/577f597e-eea4-41e4-acdf-896aac29131a/studentenkamer%20btw%20hotel


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

• Uitzondering op de vrijstelling voor onroerende verhuur

• Inwerkingtreding: 1 juli 2022
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“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”

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


Begrotingsakkoord, De Tijd 20.10.2021
Uitsluiting kleine ondernemingen
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https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/Nieuwe-btw-plicht-voor-gemeubelde-logies-hoeft-geen-nadeel-te-zijn/10339146


Herziening?
Opportuniteiten (en valkuilen)
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Cassatie 11 oktober 2002 
Overdracht naakte eigendom

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

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

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

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



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

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

• normaliter btw-vrijstelling en bijhorende herziening.

• Nieuwe regeling:

• geen herziening in hoofde van de overdrager;

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



HvJ 26.11.2020, C-787/18, Sögård Fastigheter

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

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

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

• Administratie eist herziening van Sögård Fastigheter



HvJ 26.11.2020, C-787/18, Sögård Fastigheter

Continuïteitsprincipe bij optie OVH 
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• 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



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 



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)
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Overbrenging materialen
Circulaire 2021/C/92
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Circulaire 2021/C/92 dd. 13.10.2021
Overbrenging materialen – OSS EU
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• Tolerantie voor aannemers die in te lijven materialen 
meebrengen naar België (en vice versa) en die gebruik maken 
van OSS EU

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

• Let wel:
• Strikte regels

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

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/788c8c0b-ef5e-4f2e-a98b-6c78389b41f0
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/9af53a7d-d5e0-4bd5-bdbe-df09b2d109db


Verlaagde tarieven
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Verlaagde tarieven
Overzicht
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• 21% = ‘normaal’ tarief

• Verlaagde tarieven indien aan voorwaarden is voldaan
• 6%

• Afbraak en heropbouw – 32 steden

• Afbraak en heropbouw – ganse land

• Renovatie van privéwoningen

• Scholenbouw

• Privéwoningen en instellingen voor gehandicapten

• Huisvesting in kader van sociaal beleid (SHM)

• 12%

• Huisvesting in kader van sociaal beleid 



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

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

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

b) in de bepaling onder 3°, worden de woorden “, stichting van 
openbaar nut” ingevoegd tussen de woorden “zonder 
winstoogmerk” en de woorden “of coöperatieve vennootschap”.
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https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2279


Ontwerp “Wet Diverse Bepalingen” 55K2279
Afschaffing attest verbouwingen 6%
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• Afschaffing van het attest van de afnemer inzake werken in onroerende 
staat verricht aan privéwoningen en de vervanging ervan door een ad hoc 
vermelding op de factuur uitgereikt door de dienstverrichter
• “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één 

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

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

aangeraden om aangetekend schrijven te versturen (om aansprakelijkheid 
te vermijden)

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


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

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


Voorafg. Besl. nr. 2019.0821 dd. 12.11.2019
Verbouwen aan verlaagd tarief

• Feiten:
• afbraak bestaande zolderruimte, gevolgd dr. bouw ve. nieuwe verdieping, 

bestemd als slaapkamerniveau binnen ééngezinswoning;

• maakt integraal deel uit van de woning, kan niet apart functioneren;

• opp. behouden na afbraak is groter dan de helft vd. tot. opp. na 
verbouwingen

• Analyse - conclusie:
• werken = creatie van een bijkomende bouwlaag;

• nieuw gerealiseerde opp. moet integraal in aanmerking worden genomen bij 
de beoordeling van oppervlaktetoename;

• de bestaande/te behouden opp. is groter dan de helft van de totale 
oppervlakte van de woning na verbouwingen.

—> Mits voldaan is aan andere voorwaarden: 6% (rubriek XXXI)



Overzicht bronnen
Wie volgt er nog?
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• Twee “basisbronnen”

• Circulaire dd. 25.02.2021

• FAQ’s dd. 03.06.2021

• Draagt geen datum en is niet ondertekend

• Moeilijk te vinden (hier is een link)

• Verder: voorafgaande beslissingen, parlementaire vragen, …

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)
En nu dus 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

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Genieters • Bouwheren (zowel 
natuurlijke personen 
als rechtspersonen)

• Geen verkoop

• Bouwheren-natuurlijke 
personen

• Verhuurders (sociaal beleid) –
bouwheren of kopers

• Bouwpromotoren/toevallige 
btw-plichtigen
(verkoop/zakelijke rechten): 
levering van woningen + 
bijbehorend terrein



Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht 
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Af te breken 
gebouw

Om het even welk gebouw/constructie van significante 
omvang dat vast met de grond verbonden is en met het oog 
op duurzaamheid werd opgetrokken

Nieuw gebouw Geen 
oppervlaktecriterium

• Bouwheer/verkoop/zakelijk 
recht: max. 200 m2

bewoonbare oppervlakte (zie 
hieronder)

• Sociale verhuurders: geen 
oppervlaktecriterium



Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht 
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Werken in 
onroerende staat

• iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw:

• van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, 
daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketel of aan de 
radiatoren;

• van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, 
van al de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;

• van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering 
van toestellen voor de verlichting en van lampen;

• van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van 
alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;

• van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met 
ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of een badkamer is uitgerust;

• van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst;

• iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbekleding of -bedekking als de 
plaatsing ervan in een gebouw ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter 
plaatse op maat gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;

• het aanhechten, het plaatsen, het herstellen en het onderhouden, met uitsluiting van het reinigen, van goederen bedoeld 
hierboven;

• de terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van de hierboven bedoelde handelingen.

Uitgesloten:

• Werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning (afsluitingen, terrassen achteraan in de tuin, enz.)
• Zwembaden, sauna’s, tennisterreinen, enz.
• Reiniging



Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht 
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Verkoop/zakelijk 
recht

n/a Woning en bijhorend terrein

Uitgesloten: het gedeelte van de 
prijs dat betrekking heeft op 
zwembaden, sauna’s, 
midgetgolfbanen, 
tennisterreinen en dergelijke 
installaties

Grond Kadastraal perceel waarop afgebroken gebouw stond



Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht 
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Gebruik ‘Eindgebruiker’ –
overwegend privé-gebruik

• Bouwheer/koper (gedurende 
min. 5 jaar):
• hoofdzakelijk gebruik als 

eigen woning (domicilie) 
• Enige woning

• Verhuur door/via sociaal 
verhuurkantoor gedurende 15 
jaar



Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht 
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Geografisch 
toepassingsgebied

32 steden (blijft 
doorlopen!)

Gans België (dus inclusief de 32 
steden voor bijv. verkoop – geen 
overlapping voor eigenlijke ‘32 
steden’ maatregel)

Formaliteiten • Verklaring indienen bij btw-controlekantoor vóór de 
opeisbaarheid van de btw

• Afschrift van verklaring overhandigen aan 
aannemer/koper

• Opname in akte



Afbraak en heropbouw (6%)
Algemeen overzicht 
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Bestaande maatregel Nieuwe maatregel

Looptijd maatregel • Onbeperkt
• Inrichting/afwerking: btw 

opeisbaar tot 31.12 van 
het jaar van eerste 
ingebruikname

• Van 01.01.2021 tot 31.12.2022 
(opeisbaarheid btw)

• Werken voordien gestart: enkel 
voor btw opeisbaar van 
01.01.2021 tot 31.12.2022  + 
verklaring ingediend voor 
31.03.2021

• Inrichting/afwerking: btw 
opeisbaar tot 31.12 van het jaar 
van eerste ingebruikname

• Omgevingsvergunning 
aangevraagd vanaf 01.07.2022: 
max. 25% totaalbedrag werken



Circulaire 2021/C/18 dd. 25.02.2021

Gesloopt gebouw 
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• “Het gesloopte goed moet wel een 'gebouw' zijn voor de 
toepassing van de btw. Het gaat dus over 'ieder bouwwerk 
dat vast met de grond is verbonden' (artikel 1, § 9, 1°, van het 
Btw-Wetboek).

• In  de regel worden in het kader van deze regeling 
aangemerkt als een gebouw: alle gebouwde onroerende 
goederen uit hun aard waaraan een kadastraal inkomen van 
gebouwd onroerend goed kan worden toegekend (gewone 
huizen en villa's, flats, nijverheids-, handels- of 
landbouwgebouwen).”

• Administratie eist “significantie” ten opzichte van nieuwbouw



Circulaire 2021/C/18 dd. 25.02.2021

Gesloopt gebouw – Tolerantie 
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• “De administratie voorziet om praktische redenen in een 
specifieke toegeving. In het geval er sprake is van een 
ingrijpende verbouwing van een oud gebouw waarbij de 
werken ingevolge afbraak niet meer op een relevante wijze 
steunen op oude dragende muren en, meer algemeen, op de 
wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw, 
derwijze dat de werken niet in aanmerking komen voor de 
toepassing van het verlaagd btw-tarief bij renovatie 
(rubrieken XXXI en XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het 
koninklijk besluit nr. 20 inzake btw-tarieven) worden deze 
werken voor de toepassing van deze regeling gelijkgesteld
met de afbraak en heropbouw van een gebouw.”



Circulaire 2021/C/18 dd. 25.02.2021

Samenvoeging percelen 
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• “Indien het nieuwe gebouw, na afbraak van de oude bestaande 
gebouwen, voor ten minste 50 % gelegen is op de vroegere 
bebouwde kadastrale percelen (ongeacht de ligging van de 
afgebroken gebouwen op deze initieel bebouwde kadastrale 
percelen), komt het ganse gebouw, in principe, in aanmerking om 
het verlaagd btw-tarief van 6 % toe te passen.

• In het omgekeerde geval zal het normale btw-tarief van toepassing 
zijn op de werken met betrekking tot dat gebouw.

• Om dit criterium te beoordelen wordt, in de regel, enkel rekening 
gehouden met het grondoppervlak (alle ruimten en muren op het 
gelijkvloers meegeteld) van het gebouw.

• Het criterium wordt bekeken voor het volledige gebouw (en niet
voor een deel van het gebouw zoals bijvoorbeeld een individueel 
appartement).”



Circulaire 2021/C/18 dd. 25.02.2021 en FAQ’s dd. 03.06.2021

Afbraak – Administratieve toleranties
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• Basisvoorwaarden:
• Een oorzaak van opeisbaarheid ivm kosten van afbraak vóór 2021

• Eenheid van project: partijen moeten kunnen aantonen dat de afbraak 
van het gebouw door de grondeigenaar en de wederopbouw van 
woningen gebeurt als een globaal project (cfr. omgevingsvergunning)

• Grondeigenaar en bouwpromotor zijn verbonden partijen 
• Verbondenheid in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

• Ook partijen die voldoen aan de criteria voor het vormen van een btw-eenheid

In deze gevallen: geen probleem dat afbraak gebeurde door 
grondeigenaar en heropbouw door bouwpromotor die

- Grond overkoopt van grond eigenaar
- Beschikt over een zakelijk recht

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht (stilzwijgend)
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• “Grondeigenaar A vestigt een zakelijk recht (vb. opstalrecht of 
erfpacht) ten gunste van B (bouwpromotor) op een bebouwd 
perceel. Op grond van dit zakelijk recht heeft B het recht het 
gebouw op het perceel afte breken en een woning op te richten. 
Kan B aangemerkt worden als de bouwheer die afbreekt en 
heropbouwt in de zin van de regeling 1quater, KB20?”
• Ja. B bezit op basis van het zakelijk recht dat ten gunste van hem is gevestigd 

het recht om het gebouw af te breken en een woning te bouwen. B kan die 
werken zelf uitvoeren (met eigen personeel) of kan hiervoor een beroep 
doen op een of meerdere onderaannemers.

• Op zich beschouwd is het niet van belang of het zakelijk recht stilzwijgend
werd gevestigd. Partijen kunnen het bestaan van het zakelijk recht met alle 
bewijsmiddelen aantonen. Idealiter wordt het bestaan ervan bevestigd in 
een overeenkomst of akte

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf


Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht (stilzwijgend)
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• Het is voor de toepassing van deze regeling niet van belang of 
het zakelijk recht al dan niet onder bezwarende titel werd 
gevestigd. In het geval van afbraak en heropbouw komt het 
overigens vaak voor dat er geen vergoeding wordt betaald 
voor de af te breken constructies, wanneer het bezit van het 
af te breken gebouw in feite een last is (wanneer de 
afbraakkosten oplopen en de waarde van de materialen naar 
verhouding verwaarloosbaar zijn). Partijen kunnen het recht 
om af te breken en erop te bouwen met alle bewijsmiddelen 
aantonen.

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf


Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht na afbraak dr grondeigenaar
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• Grondeigenaar A bezit een bebouwd perceel. Hij laat het 
gebouw voor zijn rekening afbreken door C. Vervolgens
vestigt A een zakelijk recht ten gunste van B 
(bouwpromotor) op het onbebouwd perceel dat B het recht 
geeft een woning op te richten. A rekent de kosten van de 
afbraak door aan B. Kan B aangemerkt worden als de 
bouwheer die afbreekt en heropbouwt in de zin van de 
regeling 1quater, KB20?
• Neen. De bouwpromotor B heeft de oude gebouwen niet 

afgebroken of voor zijn rekening laten afbreken. Het feit dat A de 
afbraakkosten doorrekent aan B is niet relevant.

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf


Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Opstalrecht na afbraak dr promotor
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• Grondeigenaar A bezit een bebouwd perceel. Hij laat het gebouw 
voor zijn rekening afbreken door B. Vervolgens vestigt A een 
zakelijk recht ten gunste van B (bouwpromotor) op het onbebouwd 
perceel dat B het recht geeft een woning op te richten. Kan B 
aangemerkt worden als de bouwheer die afbreekt en heropbouwtin
de zin van de regeling 1quater, KB20?
• In principe is niet voldaan aan de voorwaarde dat bouwpromotor B voor 

eigen rekening het oude gebouw heeft afgebroken. 

• De administratie aanvaardt evenwel de toepassing van het verlaagd btw-
tarief wanneer B de afbraakwerken en de heropbouw zelf (met eigen 
personeel) heeft uitgevoerd of hiervoor een beroep heeft gedaan op een of 
meerdere onderaannemers.

• Het is daarbij van belang dat wat de afbraakwerken betreft er een 
overeenkomst bestaat tussen A en B.

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf


Bijkomende informatie→ nu in FAQ’s
Vervroegde roerendmaking
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• Grondeigenaar A bezit een bebouwd perceel. Hij vestigt een 
zakelijk recht ten gunste van B (bouwpromotor) op de grond 
“in zijn toekomstige staat na afbraak” (onbebouwd). Kan B 
aangemerkt worden als de bouwheer die afbreekt en 
heropbouwt in de zin van de regeling 1quater, KB20?
• Het betreft een situatie van zogenaamde “vervroegde roerend-

making” van het af te breken gebouw. 
• De administratie aanvaardt de toepassing van het verlaagd btw-tarief 

wanneer  B de afbraakwerken en de heropbouw zelf (met eigen 
personeel) heeft uitgevoerd of hiervoor een beroep heeft gedaan op 
een of meerdere onderaannemers.

• Het is daarbij van belang dat wat de afbraakwerken betreft er een 
overeenkomst bestaat tussen A en B.

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf


FAQ’s dd. 03.06.2021
Blote eigendom
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• Fiscus is bijzonder streng voor blote eigenaars

• Maatregel niet van toepassing voor blote eigenaars
• Zowel aankoop als WOS

• Zelfs niet indien blote eigenaar zelf de woning bewoont

• Blote eigendom geldt als verhinderend bezit
• Uitz. Erfenis

• Alle andere vormen zijn wel “verhinderend” (bijv. schenking)

• Uiteraard enkel voor ‘woningen’

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


FAQ’s dd. 03.06.2021
Partieel recht van opstal
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• Bedoeling: 
• Grondeigenaar krijgt volledig eigendomsrecht van één van de 

nieuwbouwappartementen

• Bouwpromotor krijgt volledig eigendomsrecht van alle andere andere
appartementen

• Basisakte vereist

• Twee bouwheren – worden elk geacht zelf af te breken en 
herop te bouwen ➔ verlaagd tarief mogelijk

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


FAQ’s dd. 03.06.2021
Infrastructuurwerken
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• “Wanneer de bouwpromotor de eigendom van de infrastructuurwerken 
om niet afstaat aan de overheid, maar de kosten verhaalt op de koper 
van de woning is het verlaagd btw-tarief van toepassing op het deel van 
de prijs dat betrekking heeft op het aandeel in de kostprijs van de werken.

• Het bedrag betaald door de kopers kan afzonderlijk op de factuur worden 
weergegeven.

• In principe is bijgevolg de volledige maatstaf van heffing van de verkoop 
van de woning (met inbegrip dus van de kosten van infrastructuurwerken) 
onderworpen aan het verlaagd btw-tarief bij toepassing van artikel 
1quater, KB20.

• Wanneer echter de levering van de woning eveneens de levering omvat 
van installaties zoals bijvoorbeeld zwembaden, sauna’s en 
tennisterreinen, die uitgesloten zijn van het verlaagd btw-tarief, dient het 
bedrag van de infrastructuurwerken dat wordt doorgerekend aan de koper 
evenredig verdeeld te worden over het deel van de prijs dat het verlaagd 
btw-tarief geniet en het deel van de prijs dat onderworpen is aan het 
normale btw-tarief.”

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


FAQ’s dd. 03.06.2021
Infrastructuurwerken
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• “Het bedrag betaald door de kopers als derde-betaler voor de 
infrastructuurwerken is onderworpen aan het normale btw-tarief 
dat thans 21 % bedraagt.”

• Bouwpromotor heeft infrastructuurwerken verricht als last van de 
verkavelings- of bouwvergunning en draagt de mede-eigendom 
ervan onder bezwarende titel over aan de koper van de woning. De 
koper is gehouden zijn eigendomsaandeel om niet af te staan aan 
de gemeente. Welk btw- tarief is van toepassing op de prijs van de 
infrastructuurwerken?
• Het gaat om een dubbele eigendomsoverdracht. De verkoop van een deel 

van de infrastructuurwerken door de bouwpromotor aan de kopers is 
onderworpen aan het normale btw-tarief dat thans 21 % bedraagt.

• De koper verwerft juridisch immers twee goederen: een woning (6 %) alsook 
de mede-eigendom van de infrastructuurwerken (21 %).

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


FAQ’s dd. 03.06.2021
Casco verkopen

59

• “6.3. Kan de levering van een woning in oprichting (vb. casco) 
onderworpen zijn aan het verlaagd btw- tarief? Kan het gebouw 
verder afgewerkt worden met toepassing van de maatregel?
• Ja, de verkoop van een onafgewerkte woning kan het verlaagd btw-tarief 

genieten indien alle andere voorwaarden zijn vervuld.

• Indien de koper echter het gebouw naderhand afwerkt, zullen deze werken 
het verlaagd btw-tarief niet genieten aangezien hij als koper niet zelf de 
afbraak van een gebouw op hetzelfde perceel zal hebben verricht.

• Indien evenwel de verkoper, in uitvoering van de verkoopovereenkomst van 
een woning in haar toekomstige staat van afwerking, instaat voor de 
verdere afwerking dan kunnen deze werken wel het verlaagd btw-tarief 
genieten”

• Quid regels opeisbaarheid?

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


Links

Meer weten?
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

• “Bijkomende toelichting” ivm opstalrecht
• Samenvatting: zie hier

• Tekst van de toelichting: zie hier

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw
https://www.linkedin.com/pulse/afbraak-en-heropbouw-fiscus-dan-toch-coulant-met-bart-buelens/
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-bouw-promotor.pdf
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf


Links

Meer weten?
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3


Links

Meer weten?
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3


Links

Meer weten?
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3


Links

Meer weten?
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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• Bijkomende info over verklaringen enz: klik op deze link

• Artikel over circulaire: klik op deze link
• Korte versie van het uitgebreid artikel op mijn site (Linkedin)

• Zijn wij al een connectie op Linkedin?

• Circulaire zelf en uitgebreid artikel: klik op deze link

• FAQ’s: klik op deze link

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q3
https://www.linkedin.com/pulse/circulaire-afbraak-en-heropbouw-6-btw-verschenen-bart-buelens/?trackingId=XTw5tkGiTYiyVU3tt%2Fz%2BoQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bart-buelens/
https://www.vat-consult.be/blog/circulaire-afbraak-heropbouw.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq-tijdelijk.pdf
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Social media
Zijn wij al een connectie op Linkedin?
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• Inschrijving op nieuws brief: klik hier

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

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


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


