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Het Hof van Cassatie heeft een vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over het 

recht van aftrek van een belastingplichtige waarvan de activiteiten volledig aan de BTW 

onderworpen waren (levering van nieuwe gebouwen en de dus recht geven op aftrek van de 

BTW) maar die publiciteitskosten heeft gemaakt die onrechtstreeks ten goede komen van de 

verkoper van de grond (met registratierechten en dus zonder recht op BTW-aftrek) waarop 

de nieuwe gebouwen werden gebouwd. 

In een arrest van 28 november 2017 had het Hof van beroep te Gent geoordeeld dat de 

BTW op de publiciteitskosten niet volledig aftrekbaar waren om reden dat deze geen deel 

uitmaken van de economische activiteiten van de belastingplichtige die nieuwe gebouwen 

verkocht, maar om kosten gemaakt voor verkopen van specifieke gebouwen (met BTW) van 

de onderneming en gronden (zonder BTW) door een andere onderneming. Volgens het hof 

van beroep van Gent had de administratie terecht een gepaste prorata (prijs gebouw/prijs 

gebouw + prijs grond) toegepast. Dit zou volgens het hof in overeenstemming zijn met 

artikel 45 BTW-wetboek, het dichtst aanleunen bij de werkelijkheid en objectief zijn. Dit zou 

het bestemmingsbeginsel en het neutraliteitsbeginsel inzake van BTW respecteren. Het hof 

past haar rechtspraak toe volgens dewelke er slechts een recht op aftrek kan zijn wanneer 

er een  “rechtstreeks en onmiddellijk verband” bestaat tussen de betaste handelingen en de 

kosten (zie Gent, 20 april 2010). 

 Recht op aftrek en rechtstreeks en onmiddellijk verband 

Het Hof van Justitie zal zich eindelijk kunnen buigen over twee belangrijke punten en die in 

België reeds sedert een twintigtal jaar voor enige verwarring zorgen (zie onze studie: “Le 

lien direct et immédiat”, in Les Dialogues de la Fiscalité, Anno 2012, Larcier, p. 325 en 

volgende; TaxWin wekelijkse analyse 6 oktober 2012): 

 Het begrip van “rechtstreeks en onmiddellijk verband” als onderdeel van het recht op aftrek 

van de BTW 

Tot heden verwezen zowel rechtspraak van het Hof van justitie en van de Franse Conseil 

d’État enkel naar dit begrip van “rechtstreeks en onmiddellijk verband” wanneer de 

verkrijger zowel enerzijds belastbare activiteiten uitoefende en anderzijds vrijgestelde 

activiteiten of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de BTW vielen. Dit begrip 

werd nooit toegepast wanneer de belastingplichtige uitsluitend activiteiten verricht die 

onderworpen zijn aan de BTW, zoals het geval is in de situatie die het voorwerp uitmaakt 

van de prejudiciële vraag. 
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Het zal bijzonder interessant zijn te weten of het Hof van Justitie dit begrip van 

“rechtstreeks en onmiddellijk verband” zal toepassen wanneer de prestaties onrechtstreeks 

ten goede komen van andere ondernemingen die niet om dergelijke diensten hebben 

gevraagd en die er de kost niet van dragen. Indien dit het geval zou zijn zou dit een 

ommekeer zijn in de rechtspraak BLP zaak C-4/94 volgens dewelke het recht op aftrek een 

rechtstreekse en onmiddellijke samenhang vereist tussen de betrokken goederen of diensten 

en de belaste handelingen, en dat het doel dat de belastingplichtige uiteindelijk beoogt te 

bereiken, niet relevant is. Volgens het Hof zou de administratie moeten onderzoeken wat de 

belastingplichtige er precies mee voorheeft. Dergelijke verplichting zou ingaan tegen de 

doelstellingen van het BTW-stelsel, namelijk de rechtszekerheid te garanderen en de heffing 

van de belasting te vergemakkelijken door, uitzonderingsgevallen daargelaten, af te gaan op 

de objectieve aard van de handeling. Het zou ook een ommekeer zijn van de constante 

rechtspraak van het Hof van Justitie in de arresten Investrand, zaak C-435/05 en Iberdrola 

Immobiliara, zaak C-132/16. 

 De verenigbaarheid van artikel 45 van het BTW-Wetboek met artikel 168 van Richtlijn 

2006/112/EG 

Volgens artikel 45 van het BTW-Wetboek mag een belastingplichtige de belasting geheven 

op de aan hem geleverde goederen en verleende diensten in de mate dat hij die goederen 

gebruikt voor het verrichten van “belaste handelingen”. Volgens artikel 168 van Richtlijn 

2006/112/EG daarentegen, is er aftrek voor zover de goederen en diensten worden gebruikt 

voor “zijn belaste handelingen”. 

De bewoordingen van het Belgsich Wetboek hebben het de rechtbanken en andere mogelijk 

gemaakt om te bevestigen dat de belastingplichtige voor elke handeling de verplichting zou 

hebben om het bewijs te leveren dat zijn uitgaven dienen voor aan de BTW onderworpen 

handelingen. Volgens de tekst van de Richtlijn volstaat het daarentegen dat de 

belastingplichtige belastbare handelingen stelt en beschikt over een geldige factuur om zijn 

recht op aftrek te kunnen uitoefenen (TaxWin wekelijkse analyse 16 juli 2016). De 

administratie moet zich niet uitspreken over de al dan niet noodzakelijkheid van een uitgave 

om een belastbare activiteit uit te oefenen.  Dit is de essentie zelve van de Europese BTW, 

die technologisch neutraal is. Behalve wanneer de administratie het bewijs zou leveren van 

misbruik staat het de belastingplichtige vrij om de middelen te kiezen waarvan hij van 

oordeel is dat ze geschikt zijn voor het uitoefenen van zijn activiteit.  En zoals de 

administratie heeft erkend in haar BTW-beslissing nr. E.T.119.318 van 28 oktober 2010, is 

het niet omdat twee ondernemingen verbonden zijn dat zij er automatisch mag uit besluiten 

dat er misbruik zou zijn in de zin van artikel 1, §10 BTW-Wetboek. 

Er staan twee redeneringswijzen tegenover elkaar: 

 enerzijds het Hof van beroep van Gent, dat zich baseert op de werkelijkheid, met 

name dat een derde, die enkel een onrechtstreeks belang heeft maar die niets betaald 

heeft, geniet van een voordeel en die niet aan de BTW is onderworpen. Het 

probleem met dat soort situaties is dat wanneer de derde een deel van de dienst ten 

laste had genomen, hij de BTW die aan hem gefactureerd was geworden niet had 

kunnen aftrekken, ook al was dat niet noodzakelijkerwijze de beoogde bedoeling; 
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 anderzijds het beginsel van de eenvoud van de inning van de BTW die aan de 

taxatieambtenaren de verplichting niet kan opleggen om voor elke handeling de 

precieze bedoeling van degene die de belasting moet voldoen te gaan analyseren. 

 Wat met de hangende en verjaarde geschillen? 

De vraag stelt zich voor alle hangende geschillen. Men kan zich moeilijk inbeelden dat het 

Hof van Justitie de zeer bijzondere redenering van het Hof van beroep van Gent zal bijtreden 

en zodoende zou ingaan tegen haar eigen rechtspraak, deze van de (erg omvangrijke) van 
Franse Conseil d’État en van het Belgische Hof van Cassatie in het principearrest van 

26 februari 2010, Les Grands Prés. 

Het Hof van Justitie zal haar arrest vellen tegen eind 2020 en naar alle waarschijnlijkheid zal 

haar interpretatie retroactief zijn.  

Voor de hangende geschillen zullen de administratie en de rechtbanken de verplichting 

hebben om de interpretatie van het Hof te volgen, op straffe van financiële sancties die 

kunnen worden opgelegd aan het Koninkrijk België. 

Voor de zaken die gelijkaardig zijn aan deze die aan het Hof van Justitie werd voorgelegd zijn 

meerdere situaties mogelijk: 

i) de administratie heeft de aftrek reeds geweigerd sedert 1 januari 2016. In dit geval zouden 

de belastingplichtigen nog een vordering kunnen instellen voor de rechtbank (art. 14, KB 

nr. 4 tot uitvoering van het BTW-Wetboek); 

ii) De belastingplichtige heeft de BTW niet afgetrokken sedert 1 januari 2016: de 

belastingplichtigen zouden nog kunnen overgaan tot een rechtzetting (art. 81bis BTW-

Wetboek) tot aan de aangifte van november 2019 ten laatste in te dienen op 20 december 

2019, daarbij uitdrukkelijk een terugbetaling te vragen, ook al wordt dit door de 

administratie geweigerd. Een nieuwe termijn van 3 jaar word derhalve geopend om de 

belastingplichtige toe te laten het standpunt van de administratie te betwisten; 

iii) de belastingplichtige ging akkoord met een regularisatieopgave na 1 januari 2016: de vraag 

over de mogelijkheid om terug te komen op dit akkoord maakt het voorwerp uit van 

discussie en zou moeten worden voorgelegd aan de rechtbank. In een arrest van 

23 november 1996, heeft het hof van beroep van Antwerpen geoordeeld dat een 

belastingplichtige kon terugkomen op een akkoord wanneer hij het bestaan van een 

vergissing in rechte of in feite kan aantonen; 

iv) het geschil werd reeds vroeger voorgelegd aan de rechtbank en is in kracht van gewijsde 

gegaan: in dat geval is geen enkele voorziening meer mogelijk. De belastingplichtigen aan wie 

voorheen een recht op aftrek werd ontzegd kunnen geen verzoek tot terugbetaling van de 

BTW meer indienen binnen de 6 maand na de datum van het arrest van het Hof van justitie, 

zoals het geval zou zijn ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk Hof (art. 18 van 

de bijzondere wet 6 november 1989). Er wordt inderdaad geen nieuwe termijn geopend ten 

gevolge van een arrest van het Hof van Cassatie, in tegenstelling tot een arrest van het 

Grondwettelijk Hof.   


