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BTW op educatieve en wetenschappelijke evenementen 

verleend aan belastingplichtigen : België wijzigt de 

lokalisatiecriteria die tot op heden gebruikt werden (5 juni 2020) 

(Noot onder Vraag nr. 195 van 6 februari 2020 van volksvertegenwoordiger PIEDBOEUF en 

EHvJ, 13 maart 2019, zaak C-647/17, Srf konsulterna) 

De Minister van Financiën deelde een wijziging mee in de Belgische administratieve praktijk 

met betrekking tot het verlenen van toegang tot wetenschappelijke en educatieve 

evenementen verleend aan belastingplichtigen door instellingen die deze activiteiten niet 

kunnen vrijstellen van BTW.   

Nationale interpretaties zorgen voor dubbele belasting, niet-belasting en 

concurrentieverstoring 

Volgens art. 21 §3, 3° van het BTW-Wetboek wordt het verlenen van toegang tot 

wetenschappelijke en educatieve evenementen onderworpen aan de BTW in het land waar 

het evenement plaats vindt (specifieke regel) en niet in het land waar de belastingplichtige 

afnemer gevestigd is (algemene regel). Alhoewel de materie het voorwerp uitmaakt van de 

artikelen 32 tot 33 bis van de Uitvoeringsverordening nr. 282/2011, verduidelijkt deze niet 

wat moet worden begrepen onder « evenement » en geeft ze geen enkele aanwijzing over 

de duur ervan.  

Tot op heden stelde de Belgische administratie dat deze regel enkel van toepassing was op « 

evenementen » waarvan de duur niet langer was dan één dag (punten 44 en 45 van circulaire 

AAFisc Nr. 50/2013 (ET 124.537) d.d. 29 november 2013). Maar het standpunt van de 

andere Lidstaten van de EU liep vaak uiteen. Zo oordeelde Italië dat het evenement 

onderworpen moet worden in het land van de belastingplichtige afnemer (art. 44 van de 

BTW-Richtlijn), terwijl een evenement in Frankrijk belastbaar is van zodra ze niet langer 

duurt dan 7 dagen, inclusief de weekends (art. 53 van de BTW-Richtlijn. In Nederland wordt 

een onderscheid gemaakt tussen « de deelname aan » en « de toegang tot » een evenement. 

Voor Duitsland veronderstelt "de toegang tot een evenement" dat dit zich richt tot een zeer 

breed publiek. Voor Ierland  houdt het begrip evenement geen opleiding van een bepaalde 

duur in. Het onderwerp maakte het voorwerp uit van meerdere cross-border rulings die 

niet hebben kunnen zorgen voor enige verduidelijking van de reikwijdte van de regels : 

Zodoende heeft de Belgische administratie  haar akkoord gegeven over de plaats van 

seminaries binnen grote ondernemingen met twee verschillende interpretaties van identieke 

situaties, maar de ene in het kader van een cross-border ruling met Nederland en de andere 

met het Verenigd Koninkrijk. 
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Deze toestand gaf aanleiding tot meerdere gevallen van niet-belasting of van dubbele 

belasting. Zodoende zal de Belgische geneesheer die deelneemt aan een driedaagse 

opleidingscursus in Frankrijk zowel de BTW moeten betalen in Frankrijk als in België en is 

deze BTW niet aftrekbaar (ten minste wanneer deze cursus wordt verstrekt door 

dienstverrichters die niet worden erkend door de Franse autoriteiten). Wanneer diezelfde 

conferentie daarentegen in België werd georganiseerd en het gaat om een Franse geneesheer 

zal geen enkele BTW verschuldigd zijn, noch in België, noch in Frankrijk. 

Wanneer de organisator in het buitenland gevestigd is de toepassing van de BTW op 

dergelijke evenementen in grote hotels zeer moeilijk te controleren behalve in de 

uitzonderlijke gevallen waarin de organisatie om de teruggaaf verzoekt van de BTW op 

bepaalde gemaakte kosten in het land waarin de conferentie heeft plaatsgevonden. Zo is het 

ook niet verwonderlijk dat er tot voor kort geen enkel geschil werd gerapporteerd. 

Een arrest van het Hof van Justitie over het organiseren van seminaries over 

boekhouding in het buitenland 

Srf konsulterna is een in Zweden gevestigde vennootschap die volledig eigendom is van een 

beroepsvereniging voor accountancy- en salarisconsultants. Ze heeft geen recht op enige 

BTW-vrijstelling. Zij verzorgt in het bijzonder in het Zweeds opleidingen voor Zweedse 

boekhouders gedurende dertig uur, verdeeld over vijf dagen met een onderbreking van één 

dag. Een aantal van deze opleidingen worden buiten Zweden georganiseerd. De deelnemers 

moeten beschikken over bepaalde vaardigheden en voorafgaandelijke beroepservaring. Gelet 

op de diverse administratieve praktijken wilde Srf konsulterna weten of zij al dan niet de 

Zweedse BTW moest toepassen op de opleidingen die in het buitenland georganiseerd 

werden. 

Srf konsulerna vraagt de mening van de « Commissie voor fiscale vraagstukken » die van 

oordeel is dat de algemene regel in dit geval van toepassing is, met name dat de 

dienstverrichting plaatsvindt in het land van de belastingplichtige afnemer (in casu, Zweden). 

De Zweedse belastingadministratie is daarentegen van oordeel dat de specifieke regel moet 

worden toegepast en dat de BTW dus verschuldigd is in het land waar het evenement 

plaatsvindt. De hoogste bestuursrechter van Zweden stelt een vraag aan het Hof van Justitie 

van de EU dat antwoordt dergelijke opleidingen belastbaar zijn in het land waar de opleiding 

wordt gegeven. 
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Inderdaad, 

« De logica die ten grondslag ligt aan de bepalingen van de btw-richtlijn betreffende de plaats 

van de dienst, gebiedt dan ook dat de belasting zo veel mogelijk wordt geheven op de plaats 

waar de goederen en diensten worden verbruikt » ; 

De BTW over die diensten moet worden geheven « op de plaats waar zij daadwerkelijk 

plaatsvinden, dat wil zeggen in de lidstaten waar die opleidingen worden gegeven ». 

Op de uitlegging, zoals door de organisator wordt aangevoerd dat dit de administratieve last 

zou kunnen doen toenemen, en dat dit in strijd zou zijn met de overwegingen van de BTW-

Richtlijn antwoordt het Hof dat de considerans van een Unierechtelijke handeling waarin de 

Raad zijn de doelstellingen uiteenzet van een richtlijn die hij aanneemt, geen bindende 

rechtskracht heeft en niet kan worden aangevoerd om van de bepalingen zelf van de 

betrokken akte af te wijken, noch om deze bepalingen uit te leggen in een zin die "kennelijk 

in strijd is" met de bewoordingen ervan. 

Een formele benadering die zeer ver ligt van de werkelijkheid 

Volgens het Hof is het feit dat elke Lidstaat haar eigen interpretatie zou hebben geen 

afdoende aanwijzing dat artikel 53 van de Richtlijn 2006/112 op dat vlak onduidelijk zou zijn 

dat ze zich niet kon beperken tot een tekstuele interpretatie maar dat de vraag had moeten 

worden onderzocht in het licht van zijn context, of zelfs zijn doelstelling of nog het nuttige 

gevolg (gewoonlijk gebruikt het Hof opeenvolgend een van deze vier interpretatiewijzen 

totdat een van deze methodes rationele resultaten oplevert). Het Hof vindt het daarenboven 

logisch dat een conferentie die wordt gehouden in het Zweeds, over de Zweedse wetgeving 

aan Zweedse belastingplichtigen in een ski-oord in Frankrijk, "verbruikt" wordt in Frankrijk.  

En indien de Zweedse belastingplichtige de Franse BTW wil terugvragen moet hij de 

aanvraag maar doen via de website van de Zweedse belastingadministratie. 

 

Dit arrest geeft aanleiding tot volgende opmerkingen : 

• De chaos en de rechtsonzekerheid die op dit gebied reeds sedert tientallen jaren 

heersen zijn nog niet voorbij. Indien Srf konsulterna zich niet spontaan had gericht tot een 

Commissie voor fiscale vraagstukken en indien de Zweedse fiscus niet de eerlijkheid had 

gehad om de vraag duidelijk te stellen, was deze nooit gesteld geweest aan het het Hof van 

Justitie. De organisatie van dergelijke activiteiten is niet op te sporen door de 

belastingautoriteiten van de landen waar de opleidingen georganiseerd worden behalve in het 

uitzonderlijke geval waarin de organisator om een teruggaaf vraagt van de BTW betaald in 

het land van organisatie ; 
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• Artikel 53 van de BTW-Richtlijn heeft betrekking op activiteiten waarvan de ene van 

nature worden verstrekt aan privépersonen (culturele, sportieve en artistieke evenementen) 

en andere worden verstrekt aan zowel privépersonen als aan belastingplichtigen 

(wetenschappelijke en educatieve evenementen). Deze laatste genieten zeer vaak van BTW-

vrijstellingen volgens criteria de per land verschillend zijn. 

• Zowel advocaat-generaal Sharpston als het Hof zijn van oordeel dat de BTW 

verschuldigd is in het land van het "daadwerkelijke verbruik". Een boekhouder zal de 

eindgebruiker zijn voor boekhoudkundige opleidingen niet zoals hij zou deelnemen aan 

culturele, artistieke of sportieve evenementen. Behoudens te suggereren dat 

wetenschappelijke en educatieve evenementen slechts een voorwendsel zouden zijn op de 

BTW af te trekken op vermakelijkheden of receptiekosten, zijn de wetenschappelijke en 

educatieve evenementen van een volledige andere aard dan sportieve of culturele 

evenementen die eveneens beoogd worden door artikel 53 van de BTW-Richtlijn. Een 

boekhouder gebruikt de opleiding om zijn diensten te verstrekken aan zijn klanten. Een 

boekhouder is eerder een belastingontvanger dan een eindverbruiker.   

In deze context getuigde het Belgische administratieve standpunt van gezond verstand. 

Wijziging van het Belgische standpunt in zicht 

In zijn antwoord aan volksvertegenwoordiger Piedboeuf, kondigt de minister aan dat, ten 

gevolge van dit arrest Srf konsulterna, de administratie "voortaan" aanneemt dat de duur niet 

meer kan worden beschouwd als het enige doorslaggevend criterium om een evenement te 

definiëren in de zin van artikel 21, § 3, 3°, van het Btw-Wetboek. Men moet eveneens 

andere criteria in aanmerking nemen, zoals het feit dat de educatieve activiteiten op 

voorhand zijn gepland, op een specifieke plaats plaatsvinden en betrekking hebben op een 

vooraf omschreven onderwerp. 

Moet men besluiten dat circulaire AAFisc Nr. 50/2013 (ET 124.537) nu al niet meer van 

toepassing is ? De minister laat na te verduidelijken vanaf welke datum deze circulaire niet 

langer van toepassing zal zijn of op welke punten ze niet meer zal worden toegepast omdat 

de nationale administraties het nog eens moeten worden om "bijkomende verduidelijkingen" 

aan te brengen over niet gespecificeerde punten.  Zorgt de minister niet voor nog meer 

verwarring door onduidelijk te zijn over de rechten en verplichtingen van de 

belastingplichtigen? 
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Volgens de minister bereidt het Btw-Comité binnen de Europese Commissie momenteel een 

ontwerprichtsnoer voor dat een verdere verduidelijking met betrekking tot dit onderwerp 

zou kunnen vormen. De minister lijkt te vergeten dat dit richtlijnen van dit comité geen 

enkele bindende kracht hebben en dat het verleden reeds heeft aangetoond dat de Belgische 

administratie de richtlijnen waarover zij werd geacht haar akkoord te hebben gegeven nooit 

heeft nageleefd ... 

In afwachting …. 

De Belgische belastingplichtige die deelneemt aan een conferentie in het buitenland zal 

evenwel "voortaan" moeten opletten om in België geen verlegging toe te passen. Zoniet 

riskeert hij een verwerping van zijn recht op aftrek en zal hij de terugbetaling moeten vragen 

aan de dienstverrichter.... De informatie heeft specifiek belang voor de belastingplichtigen 

zonder recht op aftrek voor wie de verlegging van de heffing een kost vertegenwoordigt. Ze 

zullen geen BTW moeten toepassen op alle evenementen in het buitenland omdat de 

Belgische BTW "voortaan" niet of niet langer verschuldigd is. 

 

 
 

Christian Amand 

Avenue Tedescolaan  7 
1160 Bruxelles - Brussel 
Tél. : + 32 2 663.14.55 
Fax : + 32 2 663.30.78 
E-mail: ca@xirius.be 
Website: http://www.xirius.be 


