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Btw-tarief op de maaltijden geleverd aan tehuizen (1 mei 2020) 

(Noot onder Rb. Luik, 5 september 2019, Domaine des Sorbiers) 

 

De rechtbank van eerste aanleg van Luik heeft geoordeeld dat de levering van maaltijden 

door een BVBA aan een tehuis voor gehandicapte kinderen een restaurantdienst uitmaakte 

onderworpen aan een BTW-tarief van 12% en geen levering van voedingswaren 

onderworpen aan 6%. Wat een restaurantdienst onderscheidt van een levering van 

voedingswaren zijn het onmiskenbaar menselijk aspect in de kwaliteit van de verwachtte 

prestaties en de voorrang die wordt gegeven aan het werk en de vaardigheden bij het 

bereiden van de maaltijden ; het aantal bijkomende diensten - naast de bereiding van de 

maaltijden - vereist voor de netheid en de hygiëne van de lokalen, de infrastructuur en de 

gebruiksvoorwerpen geven een overwegend dienstenkarakter aan de verrichting in haar 

geheel. 

Een overeenkomst in overeenstemming met de administratieve praktijk van 

indertijd 

Op 10 januari 2012 had het tehuis met een cateringbedrijf een overeenkomst afgesloten tot 

het leveren van voedingswaren. Deze overeenkomst was klaarblijkelijk in overeenstemming 

met een akkoord dat op 3 september 2002 rechtstreeks werd afgesloten tussen de 

cateringsector en het Ministerie van Financiën. Om de BTW-last te verminderen bevestigde 

dit akkoord in het bijzonder het groeperen van kosten of nog dat het cateringbedrijf voedsel 

bereidt in de keuken van haar klant en het ter beschikking stellen van apparatuur. Dergelijk 

akkoord was ingegeven door het feit dat de BTW-Richtlijn voor 1 juni 2009 het de Lidstaten 

van de EU verbood om een verminderd tarief toe te passen op restaurant- en 

cateringdiensten in België konden genieten van een verlaagd tarief.  

Een nieuwe administratieve beslissing 

Op 24 juni 2014 heeft de administratie een administratieve beslissing nr. E.T. 100.714 

gepubliceerd (van kracht vanaf 1 oktober 2014) en op basis waarvan het leveren van bereide 

maaltijden met de ene of andere materiële tussenkomst bij de klant (bereiden van maaltijden 

ter plaatse, leveren van borden, bestek, glazen,...) is een restaurant- of cateringdienst 

onderworpen aan een BTW van 12%. 

  

Christian Amand, Advocaat Xirius 
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Het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie 

Door deze beslissing nr. E.T. 100.714 d.d. 24 juni 2014, wilde de administratie zich schikken 

naar een arrest van het Hof van Justitie van 10 maart 2011, gevoegde zaken C-497/09, C-

499/09, C-501/09, Manfred Bog. Het Hof sprak zich uit over de criteria die het mogelijk 

maken een onderscheid te maken tussen de levering van voedsel of meeneemmaaltijden 

zoals deze in snackbars, snackwagens en bioscopen in tegenstelling tot maaltijden aan huis 

verstrekt door een traiteur.  Volgens het Hof maken de prestaties van een traiteur 

restaurantdiensten uit. Inderdaad, 

• deze diensten zijn niet het resultaat van een gewone standaardbereiding, maar 

omvatten een duidelijk groter dienstenaandeel en vereisen meer arbeid en bedrevenheid. De 

kwaliteit van de gerechten, de creativiteit en de presentatievorm zijn in dit geval aspecten die 

voor de klant meestal van doorslaggevend belang zijn. Vaak wordt de klant niet alleen de 

mogelijkheid geboden om een menu samen te stellen, maar ook om gerechten op maat te 

laten bereiden ; 

• de spijzen worden nadien door hem in afgesloten warmhoudbakken geleverd of ter 

plaatse door hem opgewarmd. Voor de klant is ook essentieel dat de spijzen precies op het 

door hem bepaalde ogenblik worden geleverd ; 

• de prestaties van een traiteur aan huis kunnen verder aspecten omvatten die gericht 

zijn op het mogelijk maken van consumptie, zoals de terbeschikkingstelling van serviesgoed, 

bestek en zelfs meubilair. Anders dan de enkele terbeschikkingstelling van een rudimentaire 

infrastructuur in het geval van snackbars, snackwagens en bioscopen, verlangen deze 

aspecten bovendien een zekere inzet van personeel om het materiaal te brengen, op te halen 

en zo nodig schoon te maken. 

Bijgevolg oordeelt het Hof dat de activiteiten van een traiteur dienstverrichtingen vormen, 

tenzij in de gevallen waarin deze gewoon standaardspijzen levert zonder verder aanvullende 

diensten te verrichten of wanneer blijkens andere bijzondere omstandigheden de levering 

van de spijzen het overheersende bestanddeel van de handeling is. 
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Een constante en strikte rechtspraak 

De rechtspraak trekt de logische conclusies uit een onderscheid tussen goederen en 

diensten. En ze kon dat moeilijk anders doen. Ook al heeft de rechtbank van Luik, dat het 

argument van de administratie dat het zou gaan om een dienst om de eenvoudige reden dat 

de BVBA Les Sorbiers lokalen gratis ter beschikking had gesteld van een cateringbedrijf heeft 

verworpen, was deze hierbij toch gehouden door het onderscheid goederen/diensten :  de 

voedingswaren genieten van een verlaagd BTW-tarief op grond van tabel A van de bijlage bij 

het Koninklijk Besluit nr. 20, terwijl de restaurant- en cateringdiensten (met uitsluiting van 

het verschaffen van dranken) onderworpen zijn een BTW van 12% (Tabel B , I van de Bijlage 

bij het KB nr. 20). 

Dit vonnis is bovendien in overeenstemming met een arrest (Demloc) van het Hof van 

Cassatie van 16 november 2006 en waarnaar de Belgische Staat had kunnen verwijzen. Het 

Hof had geoordeeld dat er sprake is van het verstrekken van diensten wanneer het 

cateringbedrijf belast was met de organisatie van de dienst collectieve maaltijdvoorzieningen 

in twee rusthuizen, met de verplichting een ononderbroken dienst te verzekeren en 

rekening te houden met specifieke richtlijnen en dat zij de menu’s moest opmaken, met de 

leveranciers moest onderhandelen en de voor de bewoners en het personeel van de 

rusthuizen bestemde maaltijden ter plaatse moest bereiden. Het Hof van Cassatie verwees 

naar de voorgaande rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak C-231/94 Faaborg-Gelting 

waaruit blijkt dat restaurantverrichtingen die bestaan in de opdiening van maaltijden die 

bestemd zijn om ter plaatse te worden genuttigd, geen leveringen van goederen maar 

diensten zijn. 

Een betwistbare politieke beslissing 

De toepassing van 12% BTW op de essentiële diensten voor gehandicapte kinderen laat een 

gevoel van onbehagen na. Voor deze kinderen zijn deze restaurantdiensten geen luxe maar 

diensten die in een basisbehoefte voorzien en die zelf volledig of gedeeltelijk worden betaald 

met belastinggeld. Een gedeelte van de overheidssubsidies  die het tehuis ontving werd 

gebruikt voor de betaling van de belastingen.  De instantie die de subsidies toekent is 

weliswaar niet dezelfde dals deze die de belastingen int maar uiteindelijk is het de 

belastingplichtige die de kost draagt… Wanneer minister Reynders in 2002 fiscale structuren 

had goedgekeurd die men als "creatief" kon bestempelen om een verlaagd tarief op het 

verstrekken van maaltijden aan tehuizen en ziekenhuizen te kunnen toepassen, vereiste de 

BTW-Richtlijn de toepassing van het standaardtarief en dus 21% voor België.  Het is pas 

sedert 1 juli 2009 dat het België toegelaten is om een BTW toe te passen aan verlaagde 

"tarieven" op cateringdiensten. 
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Maar waarom remt "Europa" de vrijheid van de Staten om te beslissen over verlaagde 

tarieven dan af? Dit is niet omwille van technische redenen. De BTW is een algemene 

verbruiksbelasting ongeacht of het gaat om goederen of diensten (art. 1(2) van Richtlijn 

2006/112/EG). Tegen het einde van de jaren 1980 stelde de Europese Commissie echter 

voor om BTW toe te passen in het land van herkomst, wat destijds een bepaalde 

harmonisatie vereiste van de BTW-tarieven. Maar sedert 2011 deed de Europese Commissie 

definitief afstand van deze optie door haar toekomstige voorstellen toe te spitsen op een 

BTW in het land van bestemming. En dit maakt een harmonisatie van de BTW-tarieven in 

Europa en, a fortiori, strikte interpretaties van de tarieven opgelegd door Lidstaten 

overbodig. 

Sedert 1 juli 2009 is het België (net als de andere Lidstaten van de EU) toegelaten om          

« hetzij een of twee verlaagde BTW-tarieven » toe te passen op de restaurant- en 

cateringdiensten (artikel 98 (1) en (2) juncto Bijlage III van Richtlijn 2006/112/EG). Het is op 

deze grond dat het verlaagd tarief van 12% sedert 1 januari 2010 van toepassing is op 

cateringdiensten (KB van 9 december 2009, BS 14 december 2009).  Wat staat er in de weg 

om het tarief van 6% toepasselijk te maken op cateringdiensten verstrekt aan (bejaarden-

)tehuizen ? Is het omdat de politici te gelukkig zijn om te kunnen zeggen dat het "Europa" is 

die verantwoordelijk is, alhoewel het uiteindelijk zij zelf zijn die beslissen? 

Zowel op praktisch vlak als volgens de BTW-beginselen zou een nultarief met recht op 

aftrek van de BTW betaald op de lasten van de gezondheidssector (zoals dat in België al het 

geval is voor de krantenuitgeverijen) technisch gezien het eenvoudigste zijn. In het begin van 

de jaren 1970, tijdens de onderhandelingen van de Zesde BTW-Richtlijn waren een aantal 

landen van mening dat een nultarief met recht op aftrek moeilijk te controleren viel en een 

vorm van subsidie uitmaakte. Deze opmerkingen werden sedertdien niet meer besproken en 

het is daarom dat de sociale- en de zorgsector 50 jaar later onderworpen is aan een 

overdreven ingewikkeld BTW-stelsel tot op een punt dat ze geen doeltreffend gebruik meer 

kan maken van de middelen die haar ter beschikking worden gesteld.  

Zodoende is het niet verwonderlijk dat de Europese Commissie op 20 maart 2020 alle 

Lidstaten van de EU, inclusief het Verenigd Koninkrijk, heeft uitgenodigd om een verzoek 

mee te delen om afstand te doen van de toepassing van douanerechten en BTW op de 

invoer van beschermende uitrustingen en andere.  Alle Lidstaten hebben geantwoord en de 

beslissing van de Raad van 3 april 2020 heeft terugwerkende kracht tot op 30 januari 2020. 

 


