
 

1 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

BTW en vaste inrichtingen: maar wat zoekt de fiscus nu 

precies? (30 October 2020) 

Noot onder Rb. Luik 14 januari 2020 

 

Het is een verrassende beslissing die de 21ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te 

Luik heeft geveld op 14 januari 2020.  Op verzoek van de administratie van de grote 

ondernemingen van Luik stelt de rechtbank een Belgische vennootschap van maakloonwerk 

gelijk met een vaste inrichting van de Zwitserse vennootschap aan wie zij haar diensten 

verleent. De rechtbank zorgt zodoende voor verwarring over de toepassing van de 

lokalisatieregels van dienstverrichtingen in de productieketen van goederen en diensten. 

Grensoverschrijdende diensten verstrekt aan een vennootschap van een 

buitenlandse groep 

Onderneming X die gevestigd is in Zwitserland kocht grondstoffen aan in België, liet deze 

omvormen door een maakloonwerker Y, gevestigd in België en vervolgens verkocht X deze 

verder in België en in het buitenland. X Zwitserland had in België een voor de BTW 

aansprakelijke vertegenwoordiger aangesteld en deze laatste diende de BTW aangiftes in die 

de aankopen en leveringen van goederen in België, de intracommunautaire leveringen en de 

uitvoeren vanuit België bevatten. In toepassing van artikel 21 §2 van het BTW-Wetboek 

(zoals van toepassing sedert 1 januari 2010), stuurde Y België de facturen voor het 

maakloonwerk, zonder daarop Belgische BTW, naar X Zwitserland. Bovendien had X 

Zwitserland voor de betrokken periode een ruling verkregen van de Dienst Voorafgaande 

Beslissingen die bevestigde dat zij voor de toepassing van de vennootschapsbelasting in België 

niet beschikte over een vaste inrichting. 

De AAFisc is van oordeel dat Y België de Belgische BTW had moeten toepassen op de 
diensten die werden verstrekt aan X Zwitserland. De Zwitserse onderneming zou in België 

immers een vaste inrichting hebben gehad in de zin van artikel 21 §2 van het BTW-Wetboek 

en de vaste inrichting is geen andere was dan Y België zelf, die de diensten heeft verstrekt. 

En vordert niet minder dan 10 miljoen euro en 1 miljoen aan boetes van deze laatste ! 

Diensten belastbaar in België wanneer de maakloonwerker uitsluitend  

werkt voor de buitenlandse vennootschap en onder haar leiding? 

 

De rechtbank bevestigt het standpunt van de fiscus. Naar analogie van het arrest van het Hof 

van Justitie in de zaak C-605/12, Welmory, maar zonder zijn redenering verder te 

ontwikkelen, oordeelt hij dat de Zwitserse vennootschap via de vennootschap Y België over 

een structuur en menselijke en technische middelen beschikt die exclusief voor haar zijn 

voorbehouden en dat alle werkzaamheden in België gebeuren volgens haar instructies. 

Bijgevolg besluit de rechtbank hieruit dat, alhoewel de maakloonwerker Y en X geen deel 

uitmaken van dezelfde juridische entiteit en dat de Zwitserse vennootschap zelfs geen 

aandeelhouder is van de Belgische vennootschap, X Zwitserland beschikte over een vaste 

inrichting voor de BTW in België en dit op het adres van Y België. 
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Volgens wel ingelichte bronnen baseert de administratie haar standpunt op artikel 11 van de 

uitvoeringsverordening nr. 282/2011, volgens dewelke « onder vaste inrichting wordt 

verstaan iedere andere inrichting dan de zetel van de bedrijfsuitoefening die gekenmerkt 

wordt door een voldoende mate van duurzaamheid en een - wat per¬soneel en technische 

middelen betreft - geschikte structuur om de voor haar eigen behoeften verrichte diensten 

te kunnen af¬nemen en ter plaatse te gebruiken ». Deze bepaling voorziet, althans niet 

uitdrukkelijk, niet dat de inrichting en de zetel deel moeten uitmaken van dezelfde juridische 

entiteit, noch dat ze de buitenlandse vennootschap kan verbinden. Laat ons daar bovendien 

nog het volgende aan toe voegen ; voorziet artikel 5 (5) van het OESO modelverdrag 2017 

ter voorkoming van dubbele belastingen niet dat de onafhankelijke agenten die bestellingen 

verzamelen beschouwd worden als vaste inrichtingen? 

Bijgevolg houdt de Belgische onderneming niet op te bestaan als zelfstandige juridische 

entiteit, maar tegelijkertijd zal ze een vaste inrichting zijn van de Zwitserse vennootschap. 

Dus zal ze haar prestaties moeten factureren aan de Zwitserse vennootschap. Maar omdat 

Zwitserse vennootschap een inrichting heeft in België moest de Belgische vennootschap de 
Belgische BTW toepassen. En omdat de Zwitserse vennootschap beschikt over een vaste 

inrichting in België, heeft ze geen aansprakelijke vertegenwoordiger meer nodig en kan ze de 

BTW onmiddellijk aftrekken. 

Nog steeds volgens deze goed ingelichte bronnen komt dit niet voort uit gepubliceerde 

administratieve beslissingen of circulaires, maar omdat deze al geruime tijd niet mee up to 

date zijn zijn de ambtenaren er niet langer toe gehouden om deze na te leven. Bereidt de 

administratie geen nieuwe circulaire voor met betrekking tot de vaste inrichtingen? 

Op de vraag wat het nut is van deze nieuwe interpretatie die voor het eerst naar voor werd 

gebracht voor de rechtbank van eerste aanleg van Luik heeft men ons geantwoord dat er op 

het eerste zicht geen was maar dat het in een al dan niet nabije toekomst wel een betekenis 

zou kunnen hebben. Maar dan zal het te laat zijn om de circulaire nog aan te passen. 

Het begrip inrichting werd reeds veelvuldig door het Hof van Justitie 

verduidelijk 

Wij zijn echt verbaasd over de beslissing van de rechtbank van Luik en het administratieve 

standpunt dat eraan ten grondslag ligt. Sommigen herinneren zich nog dat in het begin van de 

jaren 1990 de Europese Commissie in een voorstel van een 19de BTW-Richtlijn, dat 

uiteindelijk nooit werd aangenomen, had voorgesteld dat een vloot van enkele wagens of 

enkele machines een vaste inrichting konden uitmaken. De Belgische fiscus viel alle 

Nederlandse en Luxemburgse vennootschappen aan die machines verhuurden aan Belgische 

verblijfhouders en dit totdat het Hof van Justitie de Belgische Staat in het ongelijk stelde in 

de zaken C-190/95, ARO Lease en C-390/96, Lease Plan Luxemburg.  
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Indertijd had deze stelling enig nut, met name BTW te innen in het land van de 

daadwerkelijke consumptie, maar daar was de BTW niet volledig aftrekbaar. Volgens de 

toenmalige toepasselijke regels (tot 2009 voor de ondernemingen) had een huurder 

gevestigd in België er dus belang bij om een voertuig te huren in Luxemburg en in Nederland 

omdat de BTW dan verschuldigd was in het land van de verhuurder van de 

vervoersmiddelen en dat deze, in tegenstelling tot in België, daar wel volledig aftrekbaar was 

door een belastingplichtige. 

Een dochtervennootschap werd soms gekwalificeerd als een vaste inrichting 

maar enkel in de gevallen van misbruik 

Enkele jaren later, in het arrest DFDS, zaak C- 260/95, slaagde het Verenigd Koninkrijk er 

beter in om een in het Verenigd Koninkrijk van BTW vrijgestelde structuur van verkoop van 

reizen (waar ze normaliter wel aan de BTW onderworpen waren) te gaan omzeilen via de 

Engelse dochtervennootschap van DFDS Denemarken. Deze laatste werd geacht 

rechtstreeks vanuit Denemarken van BTW vrijgestelde diensten te leveren aan natuurlijke 

personen in het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze wel aan de Engelse BTW onderworpen zou 
zijn geweest indien ze werden verstrekt vanuit een vaste inrichting in het Verenigd 

Koninkrijk. Er kan worden verondersteld dat het Hof van Justitie van oordeel was dat het 

ging om een kunstmatige structuur. Hij had eveneens geoordeeld dat de Engelse 

dochtervennootschap (in het Nederlands, een andere juridische entiteit) een vaste inrichting 

was van het Deense moederhuis, ook al was er sprake van twee afzonderlijke juridische 

entiteiten. En bijgevolg werden de reizen  rechtstreeks geleverd aan het Verenigd Koninkrijk 

door DFDS Denemarken, met als vaste inrichting DFDS UK. Zoals het Hof van Justitie het 

nog recentelijk heeft herhaald is de economische en commerciële realiteit een fundamenteel 

criterium dat in aanmerking dient te worden genomen voor de toepassing van het 

gemeenschappelijke btw-stelsel en de kwalificatie van een inrichting als vaste inrichting kan 

derhalve niet enkel afhangen van het juridisch statuut van de betrokken entiteit (zaak C-

547/18, Dong Yang Electronics ; Ine Lejeune, Wanneer is een dochtervennootschap een 

vaste inrichting voor de btw? Internationale Fiscale Actualiteit nr 6 en 7 juni 2020 ). 

In het arrest van het Hof van Justitie, Welmory, zaak C 605/12 waar de rechtbank van Luik 

zonder uitdrukkelijke redenering naar verwijst, was er eveneens sprake van misbruik : de 

Poolse consument die bij Welmory Polen goederen kocht via een openbare verkoop (met 

een BTW van indertijd 22 %) moest bij Welmory Cyprus voorafgaandelijk rechten aankopen 

om te kunnen deelnemen aan de openbare verkoop (met een BTW van indertijd 15% omdat 

het ging om diensten die tot 2014 waren gelokaliseerd in Cyprus). Dit zorgde ervoor dat de 

prijs voor de eindgebruiker in Polen aanzienlijk verminderd kon worden en deze zag geen 

enkel verschil in het zich richten tot Welmory Polen of tot Welmory Cyprus. Het was niet 

alleen onmogelijk om diensten te verkrijgen van Welmory Polen, zonder voorafgaandelijk 

rechten te hebben aangekocht bij Welmory Cyprus, maar Welmory Polen was nog ook een 

dochteronderneming van Welmory Cyprus, die in feite een lege doos was. Men bevindt zich 

dus in een structuur die te vergelijken is met deze waarover het Hof uitspraak heeft gedaan 

in de zaak C-260/95, DFDS of in de zaak C-425/06 Part Services (kunstmatige opsplitsing van 

activiteiten). 
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BTW op de prestaties tussen de hoofdzetel en de vaste inrichting?  

Op het bezwaar dat er geen BTW verschuldigd is op de dienstverrichtingen binnen eenzelfde 

juridische entiteit en dat de Belgische vennootschap Y volgens de administratieve redenering 

dus geen BTW moest aanrekenen aan de Zwitserse vennootschap, antwoordt men ons dat 

in het geval dat aan de rechtbank van Luik werd voorgelegd de Zwitserse vennootschap X 

en de Belgische vennootschap Y wel degelijk afzonderlijke rechtspersonen waren en dat dit 

niet verhinderde dat de Belgische vennootschap Y een vaste inrichting ter beschikking stelde 

van de Zwitserse vennootschap. Is de tekst van artikel 11 van de verordening 282/2011 niet 

duidelijk in die zin dat ze uitdrukkelijk aangeeft dat het begrip vaste inrichting onafhankelijk is 

van het begrip juridische entiteit? 

Op het eerste gezicht is het argument niet irrelevant. Maar men kan toch vaststellen dat  : 

• Alhoewel het juist is dat de tekst van dat artikel 11 van deze verordening 282/2011 

niet spreekt van een inrichting van dezelfde juridische entiteit, mag een wetstekst niet 

worden geïnterpreteerd buiten zijn context. Indien de stelling van de administratie juist is 

waarom moesten de Europese en Belgische wetgever dan specifieke bepalingen voorzien om 
de intracommunautaire overdrachten van goederen tussen twee inrichtingen van eenzelfde 

juridische entiteit te kunnen belasten  (art. 12bis lid 1 van het BTW-Wetboek) ? Waarom 

moest er bepaling voorzien worden voor de BTW-éénheden ? 

• de administratie buiten de gevallen getrokken uit deze rechtspraak DFDS en Welmory 

(en waarvan we de logica kunnen begrijpen), geen voorbeeld kan geven waarbij een andere 

juridische entiteit voor de toepassing van de BTW wordt gelijkgesteld met een vaste 

inrichting?  Wel integendeel, telkens wanneer er sprake is van een vaste inrichting maakt 

deze laatste steeds deel uit van dezelfde juridische entiteit als de zetel. Om u te overtuigen 

volstaat om de arresten C-210/04 FCE Bank en C-7/13 Skandia te gaan lezen; 

• het feit dat slechts één BTW-plichtige slechts één klant heeft hem niet zijn 

hoedanigheid van belastingplichtige doet verliezen. 

• het Hof van Justitie in de zaak C- 318/11, Daimler niet heeft geoordeeld dat Daimler 

Duitsland niet beschikte over een vaste inrichting in Zweden waar ze beschikte over een 

testinstallatie voor voertuigen in winteromstandigheden. Het personeel en de uitrusting 

werden per vliegtuig ingevlogen en een plaatselijke dochtervennootschap voor 100% 

verstrekte lokalen, testbanen en bijkomstige diensten voor de test ; 

• In de zaak C-73/06, Planzer een Sàrl die gevestigd was in het groothertogdom 

Luxemburg de teruggaaf had gevraagd van Duitse BTW. De Duitse fiscus had dit geweigerd 

om reden dat de Luxemburgse vennootschap een vaste inrichting was van de Zwitserse 

vennootschap. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat ondanks de nauwe banden tussen 

de Luxemburgse en Zwitserse vennootschappen, de Luxemburgse vennootschap geen vaste 

inrichting was van de Zwitserse vennootschap. 
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In de veronderstelling dat het administratieve standpunt juist zou zijn, met name dat de 

Belgische vennootschap de inrichting zou zijn van de Zwitserse vennootschap, ook al maken 

beide vennootschappen geen deel uit van de zelfde juridische entiteit, wat zou de Belgische 

vennootschap dat leveren aan de Zwitserse vennootschap? Volgens de Belgische fiscus geen 

maakloonwerk. Maar omdat de Belgische vennootschap niet gratis werkt wordt ze betaald 

voor een activiteit die geen levering van goederen is. Het moet dus een dienst zijn die wordt 

verstrekt aan een vennootschap die gevestigd is in het buitenland aangezien ze bij gebreke 

aan deze dienst geen vaste inrichting zou hebben in België  ….Bijgevolg vindt de BTW op de 

dienst plaats op de plaats van de afnemer ... en dus geen Belgische BTW.  

En de andere dienstverrichtingen ? 

In het geval dat werd voorgelegd aan de rechtbank van Luik deed de Zwitserse onderneming 

ongetwijfeld een beroep op transporteurs, adviseurs, boekhouders. Hadden deze laatsten, 

volgens de stelling die door de administratie wordt ondersteund, ook geen Belgische BTW 

moeten toepassen?  In het positieve geval, hoe hadden zij kunnen weten dat deze Zwitserse 

onderneming een inrichting had in België, of minstens een kopie kunnen bekomen van de 
overeenkomst tussen de Belgische dienstverlener en de Zwitserse onderneming?  Zou het 

Hof van Justitie daarom de interpretatie van de administratie niet verwerpen, zoals het heeft 

gedaan in de zaak  C-421/10, Markus Stoppelkamp? 

Het lijkt alsof de fiscus en de rechtbank vergeten zijn dat het hoofdkenmerk van een vaste 

inrichting bestaat in haar mogelijkheid om de buitenlandse onderneming te verbinden ten 

aanzien van derden. En had Y België de minste bevoegdheid om X Zwitserland te verbinden 

ten aandien van derden? 

Maar wat zoekt de fiscus nu precies ? 

In het geval dat werd beoordeeld door de rechtbank van Luik zoeken we tevergeefs waarom 

men ook maar het minste belang zou hebben gehad bij enig misbruik. De Belgische 

maakloonwerker verwerkte chemische producten tot « masterbatches », zijnde een 

meesterlijke mengeling van kleuren voor plastiek. Het is niet echt een soort product dat aan 

eindgebruikers wordt verkocht en er is geen enkele aanwijzing dat er enige aanleiding zou 

zijn om de BTW-last te verminderen.  

We kunnen ons inbeelden dat dit wel een impact zou hebben inzake de 

vennootschapsbelasting. Het begrip vaste inrichting is in de vennootschapsbelasting over het 

algemeen veel ruimer dat in de BTW (behalve in het geval van werven van langer dan 6 

maanden). Inzake vennootschapsbelasting volstaat het te beschikken over menselijke en 

technische middelen in het land waar aanspraak wordt gemaakt op het bestaan van een vaste 

inrichting, om te beschikken over een vaste inrichting (terwijl inzake BTW men de 

permanente aanwezigheid moet hebben van eigen menselijke en technische middelen). Maar 

waarom heeft de rechtbank de feitelijke appreciatie van de Dienst Voorafgaande Beslissingen 

dan verworpen? 
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Wordt vervolgd… 

De Belgische vennootschap heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. De discussie is 

dus nog maar pas begonnen. Gelukkig voor alle ondernemingen die een gelijkaardige 

activiteit uitoefenen en die - onterecht- zouden kunnen gaan geloven dat ze onwettig bezig 

waren. 

Dit vonnis geeft verschijnselen weer die we sedert een vijftiental jaren kunnen waarnemen 

bij de Belgische BTW. 

De eerste is dat de administratie zich niet langer gebonden voelt door zijn eigen 

commentaren, zeker wanneer deze iets ouder zijn. Dit valt te begrijpen wanneer deze 

commentaren ouder zijn dan bepaalde wetswijzigingen. Inzake BTW zijn er echter niet zo 

veel dergelijke wijzigingen en het is gemakkelijk om de logica daarachter te vinden omdat 

daarover meestal wordt beslist op Europees niveau.  De eerbiediging van de commentaren 

door de belastingambtenaren is daarentegen een waarborg voor de uniforme toepassing van 

de Wet en vloeit voort uit artikel 10 van de Grondwet, op basis waarvan alle Belgen gelijk 

zijn voor de Wet. En indien de administratie haar eigen instructies niet naleeft, betekent dit 

dat ze zelf erkent dat het werk niet heeft uitgevoerd dat haar werd toegewezen.  

Het tweede is dat de administratie steeds meer aan de belastingplichtigen het verwijt maakt 

dat dat zij de Europese richtlijnen schenden of aan hen interpretaties van de Europese 

richtlijnen door het Hof van Justitie tegenwerpt. Welnu, hoewel de personen de niet-

eerbiediging van duidelijke bepalingen van Europese richtlijnen en de interpretatie van deze 

bepalingen door het Hof van Justitie kunnen tegenwerpen aan de Staat, is het omgekeerde 

niet waar : een Lidstaat van de EU kan aan de economische actoren niet verwijten dat ze de 

Europese richtlijnen niet naleven die de staat zelf niet heeft omgezet in zijn eigen nationale 

rechtsorde (in tegenstelling tot de Europese verordeningen die rechtstreeks van toepassing 

zijn zonder tussenkomst van de nationale wetgever). 

Het derde is dat de administratie, door het verdedigen van juridische en economische 

onlogische standpunten, de indruk geeft dat ze de beginselen van de belasting die ze moet 

behandelen, niet langer beheerst.  Dit is onrustwekkend, niet enkel op het vlak van de 

controle van de verplichtingen van de belastingplichtigen, maar ook op het vlak van de 

betrouwbaarheid van de informatie die zij moet meedelen aan de politieke overheden om 

deze laatste toe te laten de draagwijdte van noodzakelijke hervormingen te gaan beoordelen.  

En een eenvoudige en eenvormige interpretatie van het begrip vaste inrichting is 

noodzakelijk met het oog op een modernisering van de Europese BTW. 

Wordt vervolgd …. 
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