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Het verlaagd BTW-tarief op de uitbreidingswerken van een 

woonhuis door een vrije beroeper (15 mei 2020) 

(Noot onder Rb. Luik, 5 november 2019) 

Een geneesheer had een uitbreiding laten bouwen aan de gezinswoning en deze omvatte een 

garage voor privaat gebruik op het gelijkvloers en op de eerste verdieping een spreekkamer, 

een wachtzaal, een toilet en een inkomhal. Het oude gedeelte werd met het nieuwe 

verbonden via een deur.  De verwarming en de tellers waren gemeenschappelijk. Er was 

geen opdeling mogelijk van het geheel gelet op de integratie van de uitbreiding in het oude 

gedeelte en de beperkte oppervlakte van het nieuwe gedeelte. De geneesheer verhuurde dit 

gedeelte van het gebouw aan zijn beroepsvennootschap. Er werd een BTW-tarief van 6% 

toegepast op de verbouwingswerken.   

De fiscus is van oordeel dat een BTW-tarief van 21% had moeten worden toegepast op de 

renovatiewerken omdat het volgens hem ging om een afzonderlijke eenheid en geen 

uitbreiding van een bestaand gebouw. 

Het geschil wordt voor de rechtbank van Luik gebracht, die vaststelt dat de mogelijkheid om 

het beroepsgedeelte te verkopen of te verhuren zuiver theoretisch is. De bestaande woning 

behoudt haar hoofdzakelijke karakter en het nieuwe gedeelte blijkt haar uitbouw te zijn. Na 

de uitvoering van de werken blijft het geheel residentieel en werd het niet ontworpen om 

door afzonderlijke gezinnen te worden betrokken. Dit stemt overeen met de definitie van 

omvormingswerken in de zin van het Koninklijk Besluit nr. 20 tot uitvoering van het BTW-

Wetboek. 

Opgemerkt zij dat de Belgische Staat beroep heeft aangetekend tegen dit vonnis om reden 

dat de uitbreiding van het gebouw een autonome eenheid zou uitmaken en dat op zijn minst 

het beroepsgebruik overheersend zou zijn. Dit standpunt was gerechtvaardigd geweest 

indien de uitbreiding verhuurd had kunnen worden aan een persoon die niet woonde in de 

hoofdwoning. De rechtbank had nu precies vastgesteld dat dit niet mogelijk was geweest.  
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Uit het vonnis blijkt eveneens dat de werken in het onderhavige geval zowel waren 

uitgevoerd aan de privégedeeltes als aan de beroepsgedeeltes.  Bijgevolg, volgens punt 45 van 

aanschrijving 6/1986 « Indien de privé¬aanwending overwegend is en de beroepsaanwending 

bijkomstig, en voor zover de onroerende handelingen worden uitgevoerd aan het geheel van 

het gebouw, dan mag het verlaagd tarief van 6 pct. eenvormig worden toegepast op het 

geheel van de werken (….).  Indien daarentegen de werken uitsluitend worden uitgevoerd 

aan beroepslokalen (bijvoorbeeld, inrichtingswerken beperkt tot deze lokalen), dan is de 

belasting verschuldigd tegen het tarief van [21 pct.], aangezien deze werken geen betrekking 

hebben op de woning in de strikte betekenis van het woord. » 

Volgens Tony Lamparelli, is het tarief van 6% van toepassing op alle uitgevoerde werken aan 

het volledige gebouw wanneer het privégebruik meer dan 50% bedraagt van de oppervlakte 

van het gebouw, zonder onderscheid of deze specifiek betrekking hebben op het 

privégedeelte of op het beroepsgedeelte (zie La TVA et les taux réduits dans le secteur de la 

construction, Wolters Kluwer 2019, p. 14). 

Over deze zeer uiteenlopende materie die bovendien aanleiding geeft tot veel geschillen, zie 

eveneens onze bijdrage : "Questions pratiques de TVA immobilière" in Dream Team Fiscale 

Recueil 2019. Er weze aan herinnerd dat voor de toepassing van het verlaagde BTW-tarief op 

de omvormingswerken van een woning waarvan de eerste ingebruikname dateert van meer 

dan 10 jaar geleden, voldaan moet zijn aan drie cumulatieve voorwaarden : 

• het behoud van de essentiële elementen van de structuur van het gebouw ; 

• de oppervlakte  ; 

• het nieuwe gedeelte hangt vast aan het oude gedeelte. 
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