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Het hof van beroep van Luik heeft een princiepsarrest geveld inzake misbruik, de geldigheid 
van administratieve omzendbrieven en de beslissingen van de DVB naar aanleiding van 

voorafgaande beslissingen. Zij verduidelijkt eveneens welke BTW kan worden gevorderd het 

in geval van een levering aan een niet-belastingplichtige.   

De NV Groupe H en de NV Immo hadden een samenwerkingsakkoord afgesloten teneinde 

een oud college om te vormen naar acht wooneenheden en een kantoor voor beroepsmatig 

gebruik. De geïnteresseerden kochten bij de NV Immo een gedeelte van de oude gebouwen 

en de grond (met toepassing van de registratierechten van 12,5%). Ze richtten zich 

vervolgens tot Groupe H voor de renovatie van de wooneenheden van meer dan 10 jaar 

oud (aan het BTW-tarief van 6%). Naar aanleiding van een controle van de toestand van 

Groupe H, was de belastingadministratie van oordeel dat het ging om één en dezelfde 

verrichting, de verkoop van een nieuw gebouw waarop de BTW aan een tarief van 21% 

verschuldigd was. 

De rechtbank van eerste aanleg geeft de belastingadministratie gelijk. 

 Een omzendbrief kan een Europese richtlijn soms rechtsgeldig omzetten 

Voor het hof van beroep beweert Groupe H dat alleen de gebouwen die nog nooit « 

bewoond » zijn geweest als « nieuw » gekwalificeerd kunnen worden en bijgevolg met BTW 

moeten worden geleverd. Volgens haar kan een Belgische rechter het begrip « nieuwe 

gebouw » niet uitbreiden tot een « gerenoveerd gebouw », zelfs niet wanneer dit grondig 

gerenoveerd werd. Volgens appellante, 

 kunnen de omzendbrief 16/1973 en punt nr. 152/2 van de BTW-Handleiding inderdaad 

niet als bindend worden beschouwd ; 

 laat het EU-recht een Lidstaat niet toe om een richtlijn om te zetten bij gewone 
administratieve omzendbrief ; 

 zou het begrip « nieuwe gebouwen na renovatie » enkel open staan voor Lidstaten 

die uitdrukkelijk artikel 12§2 van richtlijn 2006/112/EG hebben omgezet in hun 

wetgeving. 

Het hof van beroep verwerpt deze argumentatie. Vooreerst vloeit uit het begrip « nieuwe 

gebouwen » zelf voort dat een oud gebouw opnieuw nieuw kan worden en het voorwerp 

kan uitmaken van een eerste bewoning wanneer dit voldoende grondige transformaties heeft 

ondergaan. De bepaling van het nieuw karakter van een goed houdt noodzakelijkerwijze de 

uitoefening in van een discretionaire bevoegdheid. Omwille van een gelijke behandeling 
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tussen belastingplichtigen en de rechtszekerheid heeft de administratie middels 

omzendbrieven bepaalde criteria vastgelegd. 

 Misbruiksituatie 

Het hof beschrijft vervolgens in detail de omvang van de werken die door Groupe H werden 

uitgevoerd en stelt vast dat het samen met de NV Immo ging om één enkel vastgoedproject 

dat leidt tot de verkoop van nieuwe « sleutel op de deur » appartementen aan klanten. Uit 

deze gegevens en de vele andere volgt dat het in casu ging om een kunstmatige opsplitsing 
van de twee verrichtingen teneinde een fiscaal voordeel te verkrijgen.  

De twee vennootschappen maken inderdaad deel uit van dezelfde groep en zijn rechtstreeks 

verboden op persoonlijk, juridisch, financieel en economisch vlak. Ze hebben ook hun zetel 

op dezelfde plaats. 

Het Hof is eveneens van oordeel dat een misbruiksituatie zich niet kan beroepen op het 

beginsel van het gewettigd vertrouwen. De verwachtingen gebaseerd op een onwettige 

praktijk en de rechtszekerheid kunnen niet worden ingeroepen wanneer ze ingaan tegen 

wettelijke bepalingen (Cass., 20 maart 2016), met inbegrip van een omzendbrief met een 

quasi-wettelijk karakter. 

 Praktijken die in overeenstemming zijn met rulings van de DVB 

Groupe H gaat uitgebreid in op de criteria die ontwikkeld werden door de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een nieuw 

gebouw. 

Het hof stelt vast dat de beoordeling van de DVB in andere zaken die, indien deze 

vergelijkbaar zouden zijn, het Hof niet binden en zonder gevolg blijven voor de wettelijkheid 

van het dwangbevel. 

 Een constante rechtspraak 

Het belang van deze beslissing ligt er in dat ze de rechtspraak van andere Hoven bevestigt 
zoals bijvoorbeeld het arrest van het hof van beroep van Brussel betreffende de juridische 

waarde van interpretaties van de DBV (Brussel, 22 juni 2017) en de kunstmatige opsplitsing 

van vastgoedverrichtingen (Luik, 22 juni 2018 en Gent, 18 januari 2011). Er moet op worden 

gewezen dat wanneer het hof een quasi-wettelijk karakter toekent aan administratieve 

omzendbrieven binnen een zeer nauwkeurig kader (men name onduidelijkheid van de tekst, 

publiciteit, stabiliteit en eventueel wettelijke delegatie), dit niet betekent dat elke 

omzendbrief dergelijke waarde zou hebben.  

 De BTW is begrepen in de prijs die van de koper werd verkregen 

Een ander belang van dit arrest is dat het Hof van oordeel is dat de bedrag van de BTW, dat 

van de promotor moet worden gevorderd een BTW van 21% is, die begrepen is in de prijs 

die daadwerkelijk door de kopers werd betaald. Zij rechtvaardigt haar beslissing omwille van 

het feit dat : 
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 de belastingadministratie als BTW geen bedrag kan innen dat hoger is dat datgene dat 

de belastingplichtige heeft ontvangen. Dit vloeit voort uit het systeem van de BTW, 

die enkel door de eindconsument moet worden voldaan en niet door de leverancier ; 

 wanneer de prijs werd bepaald zonder enige vermelding van de BTW en de koper 

niet de mogelijkheid heeft om de BTW af te trekken, de overeengekomen prijs moet 

worden beschouwd als zijnde inclusief BTW (art. 73 en 78 van de BTW-Richtlijn) ; 

 Het Hof ziet niet in op basis van welke juridische grondslag de promotor met een 

redelijke kans op succes bij de eindgebruiker nog een bijkomend bedrag bij de prijs, 

die hij heeft betaald overeenkomstig de authentieke verkoopsovereenkomst op basis 

waarvan hij het sleutel op de deur appartement heeft gekocht, zou kunnen gaan 

vragen. Het zou anders geweest zijn in de veronderstelling waarin de leverancier de 

mogelijkheid zou hebben om bij de vastgestelde prijs een supplement aan te rekenen 

dat overeenkomt met de belasting die van toepassing is op de verrichting en deze 

zodoende van de koper van het goed te gaan vorderen (HvJ-EU, zaak C-249/12, 

Tulică en Plavosin). 
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