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Geen beperking van het recht op aftrek van de BTW wan-

neer de diensten onrechtstreeks ten goede komen van een 

derde (13 november 2020) 

Noot onder HvJ-EU, 1 oktober 2020, Vos Aannemingen BVBA, zaak C-405/19 

Vos Aannemingen heeft als economische activiteit het bouwen en verkopen van apparte-

mentsgebouwen. Deze gebouwen worden gebouwd op grond van derden. Vos Aannemingen 

betaalt de publiciteits-, de administratie- en de makelaarskosten op de verkoop van de ap-

partementen en brengt de btw daarop vervolgens integraal in aftrek. 

De administratie heeft het standpunt ingenomen dat Vos Aannemingen de voorbelasting en-

kel kon aftrekken voor zover die betrekking had op de kosten aangaande de verkoop van de 

door haar gebouwde gebouwen en niet op deze die ten goede komen aan de verkopers van 

de gronden. 

De rechtbank van eerste aanleg Oost Vlaanderen heeft de interpretatie van de fiscus ver-

worpen. Maar het hof van beroep van Gent bevestigt het om reden dat hoewel er inderdaad 

een bepaald verband bestond tussen de verkoop van de gebouwen en de verkoop van de 

grond, dit geen "rechtstreeks en onmiddellijk verband" was. Vos Aannemingen heeft tegen 

dat arrest cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie, die een prejudiciële vraag stelt 

aan het hof van Justitie.  

Een volledig recht op aftrek, zelfs wanneer het een derde ten goede komt ? 

Het Hof van Justitie antwoordt dat wanneer de diensten die werden verleend aan de belas-

tingplichtige (in casu de oprichter van de appartementen) ook ten goede komen aan een 

derde (in casu de eigenaar van de grond), dit niet eraan in de weg staat dat de belastingplich-

tige de betaalde btw volledig in aftrek kan brengen. Deze aftrek is echter enkel mogelijk in-

dien :  

• het voordeel voor de derde uit de verstrekte dienst ondergeschikt is de behoeften 

van het bedrijf van de belastingplichtige, in zijn eigen belang ; 

• er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de door de promotor ge-

maakte uitgaven en de belaste handelingen van de promotor ; 
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Het Hof stelt vast dat de omstandigheid dat de belastingplichtige een deel van de voor die 

diensten gedane uitgaven kan doorberekenen aan de eigenaar van de grond, voorzeker een 

aanwijzing is dat dit deel van de uitgaven geen verband houdt met de bouw van de apparte-

menten maar met de verkoop van de grond door de derden. Dit gegeven is op zich echter 

onvoldoende om het recht op btw-aftrek te verwerpen. 

Wat met de hangende geschillen ? 

Behalve misschien voor de fiscus en het hof van beroep van Gent is het standpunt 

van het Hof van Justitie geen verrassing. De gevolgen zijn zeer belangrijk en we hebben deze 

reeds beschreven in TaxWin FISCAnalyses van 2 augustus 2019. Een belastingplichtige kan zich 

in drie verschillende situaties bevinden : 

i) de administratie heeft reeds ten gevolge van een controle de aftrek van geweigerd 

In dat geval zal de belastingplichtige gedurende een termijn van 3 jaar vanaf 31 januari die 

volgt op het lopende jaar waarin de administratie het recht op aftrek heeft verworpen nog 

een vordering kunnen instellen bij de rechtbanken (art. 14, KB nr. 4 tot uitvoering van het 

BTW-Wetboek). 

ii) de belastingplichtige heeft sedert 1 januari 2017 geen BTW afgetrokken 

Deze belastingplichtige kan overgaan tot een regularisatie (art. 81bis van het BTW-Wet-

boek) tot aan de aangifte van de maand november 2020, uiterlijk in te dienen op 20 decem-

ber 2020, door uitdrukkelijk om een teruggaaf te vragen, met het risico dat de administratie 

deze zal weigeren. Dan staat voor de belastingplichtige een nieuwe termijn van 3 jaar open 

om het administratieve standpunt te gaan betwisten.    

iii) de belastingplichtige ging akkoord met een regularisatieopgave na 1 januari 2016 

De vraag naar de mogelijkheid om op dit akkoord terug te komen is het voorwerp van dis-

cussie en zou zeker aan de rechtbanken moeten worden voorgelegd. In een arrest van 23 

november 1996, heeft het hof van beroep van Antwerpen geoordeeld dat een belastingplich-

tige kon terugkomen op een akkoord wanneer hij het bestaan kan aantonen van een vergis-

sing in rechte of in feite. 
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Recht op aftrek en het rechtstreeks en onmiddellijk verband 

 

Sedert vele jaren passen de hoven van beroep van Luik en Gent de regels van het recht op 

aftrek toe waarbij ze zich laten leiden door de tekst van artikel 45 van het Belgische BTW-

Wetboek. Welnu, deze zet artikel 168 van de BTW-Richtlijn niet correct om (zie onze stu-

die : « Le lien direct et immédiat », in Les Dialogues de la Fiscalité, Anno 2012, Larcier, p. 325 

en volgende ; TaxWin wekelijkse analyse, 6 oktober 2012). Volgens artikel 45 van het BTW-

Wetboek (dat nog dateert van de wet van 3 juli 1969) is enkel belasting geheven op gele-

verde goederen en verleende diensten die gebruikt worden voor het verrichten van “belaste 

handelingen en vrijgestelde handelingen die recht geven op aftrek” aftrekbaar. Volgens artikel 

168 van de BTW-Richtlijn daarentegen, is er aftrek van de BTW op de kosten voor zover de 

belastingplichtige de goederen en diensten gebruikt "voor zijn belaste handelingen”. Terwijl 

het wetboek betrekking heeft op specifieke handelingen, staat de Richtlijn de aftrek toe naar-

gelang de belastingplichtige al dan niet belaste handelingen stelt. De nuance is subtiel maar ze 

verklaart waarom de administratie en bepaalde rechters meenden te kunnen tussenkomen in 

de economische keuzes van de ondernemingen. 

Hoewel het Hof van Justitie reeds meerdere keren heeft verwezen naar het begrip "recht-

streeks en onmiddellijk verband" was dit altijd wanneer de afnemer van de goederen en de 

dienstverstrekker zowel belastbare handelingen (die recht geven op aftrek) en vrijgestelde 

handelingen of handelingen die buiten het toepassingsgebied vallen stellen (die geen recht ge-

ven op aftrek). 

Het is dan ook geen verrassing dat het Hof het beginsel van een recht op aftrek toestaat ook 

al komt een dienst onrechtstreeks ten goede van een derde. Het was daarenboven reeds 

een oplossing die bleek uit een arrest van het Hof van Cassatie van 26 februari 2010, Les 

Grand Prés. Het arrest Vos Aannemingen van het Hof van Justitie zou derhalve een aanzien-

lijke impact moeten hebben voor zover de administratie er conclusies uit trekt in haar com-

mentaren.
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