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Welke is de vrijgestelde handeling binnen een 

intracommunautaire kettingverkoop? (9 augustus 2019)  

Christian Amand, Advocaat Xirius 

De Revue de droit fiscal nr. 26 van 27 juni 2019 publiceerde een arrest van 25 april 2019 van 
het Administratieve Hof van beroep (la Cour administrative d’appel) van Nantes. Het 

bijzondere aan dit arrest is dat het ingaat tegen twee beslissingen van de Belgische 

administratie betreffende het specifieke geval dat aan het hof werd voorgelegd.  

 Een ABC-kettingverkoop van België naar Frankrijk 

De NV Bosch, gevestigd in België levert goederen aan een BVBA van Belgisch recht, de AGS 

Belghyd, die deze verder verkoopt aan de SAS Hydrofluid Technologies France. De twee 
opeenvolgende leveringen geven aanleiding tot één enkel vervoer van de goederen van de 

Bosch fabriek naar het bedrijf Hydrofluid Technologies in Frankrijk. Belghyd werd opgericht 

door Hydrofluid en had zelf geen eigen personeel in België. 

Belghyd maakte het voorwerp uit van een controle en de Franse fiscus was van mening dat 

ze beschikte over een vaste inrichting in Frankrijk. Van Belghyd wordt zowel Franse 

vennootschapsbelasting gevorderd als Franse BTW om reden dat ze in Frankrijk een levering 

had gedaan aan Hydrofluid. BelgHyd deelt een schrijven mee van de Belgische 

belastingadministratie volgens dewelke haar handelswijze juist is : Bosch zal een interne 

levering in België factureren met BTW aan BelgHyd en BelgHyd zal overgaan tot een van 

Belgische BTW vrijgestelde intracommunautaire levering vanuit België naar Hydrofluid. De 

administratieve rechtbank (le Tribunal administratif) van Rennes verwerpt de voorziening van 

BelgHyd die beroep heeft aangetekend bij de het Administratieve Hof van beroep van 

Nantes. 

De openbare verslaggever maakt een opmerkelijke samenvatting van de beginselen die het 

Hof van Justitie van de EU heeft verwoord in de rechtspraak van de zaken C-245/04, Emag 

(er kunnen niet meerdere intracommunautaire leveringen zijn voor één en hetzelfde 

intracommunautaire vervoer); zaak C-430/09 Euro Tyre BV (techniek van de reeks 

informatie); zaak C-386/16, Toridas; zaak C-626/16, Kreuzmayr. Zijn conclusies, die in de lijn 

liggen van het standpunt dat door de Belgische administratie wordt verdedigd (een 

vrijgestelde intracommunautaire levering tussen Belghyd en Hydrofluid) wordt echter niet 

gevolgd door het hof. 

 CAA van Nantes : op welk ogenblik heeft de tweede levering plaats? 

Volgens het hof van Nantes « Volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU 

dat, indien het gaat om verrichtingen die een ketting vormen van twee opeenvolgende 

leveringen die slechts aanleiding hebben gegeven tot één enkel intracommunautair vervoer, 

het intracommunautair vervoer slechts op één van de twee leveringen kan worden 

toegerekend, die bijgevolg als enige vrijgesteld zal zijn in toepassing van artikel 138(1) van de 

BTW-Richtlijn. Om te bepalen aan welke van de leveringen het intracommunautair vervoer 

moet worden toegerekend moet worden overgegaan tot een globale beoordeling van alle 
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specifieke omstandigheden van de zaak. Uit hoofde van deze beoordeling moet in het 

bijzonder worden bepaald op welk ogenblik de tweede overdracht van de macht om als 

eigenaar te beschikken over het goed ten voordele van de eindkoper heeft plaatsgevonden. 

In de veronderstelling dat de tweede overdracht van deze macht, met name de tweede 

levering heeft plaatsgevonden voordat het intracommunautaire vervoer plaatsvindt kan dit 

niet worden toegerekend aan de eerste levering ten voordele van de eerste koper ». 

 Criterium van de aansprakelijkheid voor het vervoer 

De eerste levering van Bosch aan BelgHyd is Ex-Works (buiten het magazijn). De kost van 

het vervoer wordt gedragen door Hydrofluid (levering), maar het hof merkt op dat er geen 

enkel gegeven wordt voorgelegd dat aantoont dat het vervoer onder de 

verantwoordelijkheid zou gebeuren van Hydrofluid of dat de goederen daadwerkelijk ter 

beschikking werden gesteld van Hydrofluid voor haar ontvangst in Frankrijk. Volgens het hof 

volgt hieruit dat de tweede overdracht van de macht om over de goederen te beschikken 

pas is tussengekomen na het vervoer van België naar Frankrijk. Bijgevolg had Belghyd BTW 

moeten toepassen op de levering aan Hydrofluid, en zich voorafgaandelijk in Frankrijk 

moeten identificeren voor de BTW. 

 Een oefening van intellectuele spitsvondigheid, maar waar is ze goed voor?  

Men kan enkel bewondering hebben ten aanzien van de subtiliteit van de analyse van het hof. 

En haar redenering is overtuigend, in rechte. Maar zij die bestelbonnen uitschrijven en het 

vervoer organiseren hebben niet de deskundigheid of de tijd die de rechters hebben. En des 

te meer dat dit geen enkele impact heeft op de inning van fiscale inkomsten. Op praktisch 

vlak was de oplossing die door de Franse administratie werd voorgesteld (plaats van de 

eigendomsoverdracht) net zo controleerbaar als deze van de Belgische administratie 

(gebaseerd op de Incoterms). 

Dit arrest werpt twee vragen op. De eerste is tot op welk punt men kan verwijzen naar de 

Incoterms om te bepalen welke de verrichting is die kan genieten van een vrijstelling voor 

intracommunautaire levering? Op basis van de Incoterms, kon men logischerwijze besluiten 

dat, gelet op het feit dat het de eindkoper was die het vervoer heeft betaald, het de tweede 

levering was die vrijgesteld was van de BTW. Het administratieve hof van beroep van Nantes 

heeft zich erop toegespitst om te bepalen wanneer de levering aan deze eindkoper 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en ze heeft geoordeeld dat deze levering heeft 

plaatsgevonden in Frankrijk, na het vervoer.  Het is waar dat de Incoterms beperkt zijn tot 

het verduidelijken van wie de vervoerskosten en het risico van beschadiging gedurende de 

transport draagt, alsook de documenten die moeten worden overgemaakt. De Incoterms 

bepalen daarentegen het ogenblik van de eigendomsoverdracht niet. Het is opvallend dat de 

Belgische BTW-administratie de Incoterms nooit vermeldt in haar commentaren, tenminste 

als beoordelingselement voor intracommunautaire leveringen. 

De tweede vraag is waarvoor de fysieke opvolging van goederen nog dient (minstens als 

eerste criterium om de verplichtingen van de BTW-schuldige te bepalen bij 
intracommunautaire handelingen)? Wanneer belastingcontroles plaatsvinden hebben de 

goederen reeds geruime tijd de stock verlaten ! De fysieke opvolging had zin wanneer er nog 

douaneprocedures bestonden. Maar sedert 1992 werden deze douaneprocedures 
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teruggedraaid binnen de intracommunautaire uitwisseling van goederen. Wat voor zin heeft 

het dan nog om de procedures te behouden die geïnspireerd zijn op de douaneprocedures, 

die gebaseerd zijn op de fysieke opvolging van goederen wanneer de controle in de eerste 

plaats een controle van documenten is ? Dit alles legt alleen maar nutteloze lasten op voor 

zowel de ondernemingen als voor de fiscus. 
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