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Terugbetaling van belastingen geïnd in strijd met het 

gemeenschapsrecht : kleine verduidelijking aangaande een 

grote verwarring ! (15 januari 2021) 

Noot onder Grondwettelijk Hof, 5 december 2019, zaak 194/2019, Belgisch Syndicaat van 

Chiropraxie ea. 

Ten gevolge van een arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 2019, zaak C-597/17, Belgisch 

Syndicaat van Chiropraxie ea., heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat artikel 44,§2 van 

het BTW-Wetboek in strijd was met Richtlijn 2006/112/EG en dat de bepalingen van het 

Belgische BTW-Wetboek met name de prestaties van osteopaten en chiropractors niet 

vrijstelden. 

Het Grondwettelijk Hof heeft eveneens de gevolgen van deze vernietiging beperkt vanaf   

1 oktober 2019 en niet vanaf 1 januari 2016 zoals men had kunnen afleiden uit artikel 82bis 

van het BTW-Wetboek. Heeft het Hof overhaast gehandeld of waren er andere redenen?  

Men moet dit arrest van het Grondwettelijk Hof ook lezen in het licht van de Algemene 

Beginselen van het Gemeenschapsrecht en de rechtspraak van het Hof van justitie.  

Het Grondwettelijk Hof behoudt de vernietigde bepalingen voor het verleden 

Onder punt  B.20.2., geeft het Grondwettelijk Hof in enkele woorden de redenen aan 

waarom zij de vernietigde bepalingen behoudt voor het verleden (of meer bepaald tot aan 

het begin van het trimester dat zijn arrest voorafgaat, met name de 1ste oktober 2019) : 

• artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

• de praktische onmogelijkheid om ten onrechte geïnde btw alsnog te doen 

terugvloeien naar de afnemers van de door de belastingplichtige gedane leveringen of 

verrichte diensten of van hen alsnog betaling te eisen ingeval van onterechte niet-

onderwerping, inzonderheid wanneer het een groot aantal niet nader geïdentificeerde 

personen betreft, dan wel de belastingplichtigen niet beschikken over een boekhoudkundig 

systeem dat hun toelaat alsnog de betrokken leveringen of diensten en de waarde ervan te 

identificeren, 

• dwingende overwegingen van rechtszekerheid met betrekking tot alle betrokken 

openbare zowel als particuliere belangen (vergelijk HvJ, 8 april 1976, C-43/75, 

Defrenne/SABENA, punt74). 
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Of met andere woorden konden de osteopaten, chiropractors, acupuncturisten die deze 

verkeerdelijk hadden toegepast, geen BTW recupereren die onterecht werd gestort voor 1 

oktober 2019, en dit terwijl zij zich hadden kunnen verwachten aan een teruggaaf van de 

BTW die werd gestort vanaf 1 januari 2016.  

Procedurele autonomie van de Lidstaten van de EU 

Omwille van het ontbreken van een communautaire regeling betreffende de terugbetaling 

van nationale belastingen die werden geïnd in strijd met de Europese Verdragen, is het aan 

iedere Lidstaat om de bevoegde rechtbanken aan te duiden en om procedureregels te 

bepalen die van toepassing zijn op dergelijke terugbetaling. Iedere Lidstaat beschikt inderdaad 

over een institutionele en procedurele autonomie met inachtneming van het 

gemeenschapsrecht.   

In een arrest van 15 juli 2004 Commissie c. België, zaak C-415/02, had het Hof van Justitie 

geoordeeld dat bepaalde taksen op beursverrichtingen in strijd waren met het 

gemeenschapsrecht. De belastingschuldigen van deze taksen waren de financiële 

tussenpersonen. De wetgever heeft met aanzienlijke kosten voorzien in procedures om 
ervoor te zorgen dat de inschrijver er terugbetaling kan van krijgen (artikel 358 van de 

Programmawet van 27 december 2004 tot wijziging van artikel  202/8 van het Wetboek der 

met het zegel gelijkgestelde taksen). Indertijd werd de juridische grondslag van deze 

procedure niet in vraag gesteld. Maar hebben de financiële instellingen niet de middelen om 

hun belangen te behartigen ? 

Rechtspraak van het Hof van Cassatie en rechtsleer 

Het feit dat noch de wetgever, noch de financiële sector in 2004 zich er voor schaamden om 

het gemeenschapsrecht na te leven blijkt uit het feit dat zowel de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie, in navolging van het Hof van Justitie, als de Belgische en Europese rechtsleer op 

dat ogenblik reeds duidelijk waren. 

In een arrest van 19 januari 2001, Georges Lancroy ea (taks op het slachten van dieren), had 

het Hof van Cassatie geoordeeld dat «...het gemeenschapsrecht eraan in de weg staat dat 

een lidstaat aan de terugbetaling van met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen een 

voorwaarde verbindt zoals dat die heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewenteld, 

waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is voldaan, door de verzoeker moet worden 

geleverd; ». En het Hof verduidelijk dat : « de heffingen worden niet vermoed op derden te 

zijn afgewenteld ; (…) zoals blijkt uit het arrest van 9 februari 1999 van het Hof van Justitie 

in de zaak C-343/96 [Dilexport], dat degene die de heffingen heeft betaald niet kan verplicht 

worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden zijn afgewenteld 

» (Cassatie, 19 januari 2001, Pasicrisie I, p. 144  en de conclusies van advocaat-generaal De 

Riemaecker). 
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In een studie  « Le point du remboursement d’impositions établies en violation du droit 

communautaire » in Journal de Droit Fiscal 2003, pagina's 129 tot 142 , had Jean-Pierre 

Nemery de Bellevaux een opmerkelijke synthese van de verschillende aspecten van de 

problematiek gepubliceerd  (terugbetaling, termijnen, schade en interesten). Hij legt er in het 

bijzonder in uit waarom, ten gevolge van de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak 

Hans Just van 27 februari 1980 als gevolg van bijzondere bepalingen van toepassing in 

Denemarken in een systeem van prijzencontrole kort na de tweede wereldoorlog, Frankrijk 

en Italië hadden gepoogd om de terugbetaling van taksen geïnd in strijd met het 

gemeenschapsrecht te bemoeilijken. Bij de eerbiediging van het gemeenschapsrecht door de 

Lidstaat gaat het niet enkel om Lidstaten zoals Polen en Hongarije in het jaar 2020. 

Hoe wordt de weigering tot terugbetaling van taksen in strijd met het 

gemeenschapsrecht gerechtvaardigd ? 

Het Groothertogdom Luxemburg, dat werd geconfronteerd met eenzelfde situatie als België 

met het BTW-stelsel voor osteopaten, heeft eenvoudigweg geweigerd om de belasting terug 

te betalen (circulaire nr. 801 du 20 oktober 2020 van de Direction de l’enregistrement), en 

dit zonder enige motivering. 

Het Grondwettelijk Hof verwijst naar de de praktische onmogelijkheid om ten onrechte 

geïnde btw alsnog te doen terugvloeien naar de klanten van de osteopaten, de particulieren. 

Deze stelling wordt verdedigd door Vincent Sepulchre voor wie inzake indirecte belastingen, 

« het niet de dienstverrichter is die de last heeft gedragen van de onverschuldigd geïnde 

belasting maar de koper op wie de last werd afgewenteld. Het bedrag van de belasting die hij 

reeds heeft afgewenteld terugbetalen aan de dienstverlener zou voor hem dan ook 

neerkomen op een dubbele betaling die zou kunnen gekwalificeerd worden als een « 

verrijking zonder oorzaak » zonder dat als dusdanig wordt verholpen aan de gevolgen van de 

onwettigheid van de belasting voor de koper » (zie L’assujettissement à la TVA des 

chiropracteurs et des ostéopathes et la soumission à la TVA de la chirurgie esthétique, au 

1er octobre 2019 – la Cour constitutionnelle a manié le scalpel, Revue Générale de Fiscalité et 

de comptabilité pratique, 2020/1 p. 20).  Deze stelling werd eveneens onderschreven door 

Pierre Desenfans en Geoffroy Galéa in hun studie over de procedures voor terugvordering 

van de taks op de omzetting van effecten aan toonder, Revue Générale du Contentieux Fiscal 

2015/2, p. 113. 

Dergelijke stelling miskent zowel het begrip verrijking zonder oorzaak als de Algemene 

Beginselen van de Unie zoals zij voortvloeien uit de vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie inzake BTW en accijnzen sedert 1983. 
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De verrijking zonder oorzaak in het Belgisch burgerlijk recht 

Voor Paolo Criscenzo op de site Actualités du droit belge : 

Is er sprake van de verrijking zonder oorzaak (ook wel ongerechtvaardigde verrijking of 

verrijking ten koste van anderen) wanneer een persoon aan een andere een voordeel 

verstrekt dat overeenstemt met zijn evenredige verarming, zonder dat deze verrijking of 

verarming wordt gerechtvaardigd door om het even welke oorzaak (B. DeConinck, « A titre 

subsidiaire… l'enrichissement sans cause », in La théorie générale des obligations (suite), C.U.P., 

vol. 57, Luik, 2002, p.55). 

Deze ongerechtvaardigde overdracht verplicht de verrijkte persoon ertoe om het verlies dat 

de verarmde persoon heeft geleden te compenseren. Deze laatste beschikt over een 

bijzondere rechtsvordering, de actio de in rem verso, om deze compensatie te verkrijgen (P. 

Van Ommeslaghe,  Droit des obligations, Bruylant, Brussel, 2010, p. 1107). 

Vooraleer de verrijking zonder oorzaak wordt erkend moet voldaan zijn aan meerdere 

cumulatieve voorwaarden. Deze voorwaarden dienen op een stikte wijze te worden 

geïnterpreteerd omdat een ongecontroleerde toepassing van de verrijking zonder oorzaak 
het volledige rechtssysteem kan ondermijnen. (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil 

belge. Les obligations, t.III, 3de ed., Brussel, Bruylant, 1967, p.33-34).( …). Enerzijds moet hij 

(de eiser) een verarming in zijnen hoofde bewijzen alsmede een evenredige verrijking in 

hoofde van de verweerder anderzijds, hij moet aantonen dat geen enkele oorzaak de 

verrijking kan rechtvaardigen en dat hij over geen enkel ander rechtsmiddel beschikt om te 

verkrijgen wat hem toekomt  (A. Deleur, E. Monteroet A. Putz, « Les quasi-contrats », 

Obligations - Traité théorique et pratique, Suppl. 15, Bruxelles, Kluwer, 2009, p.II.4.3-3). 

De terugvordering van het onverschuldigd betaalde volgens de rechtspraak van 

het Hof van Justitie inzake BTW en accijnzen 

In een arrest van 27 februari 1980, zaak 68/79, Hans Just, had het Hof van Justitie geoordeeld 

dat « Het gemeenschapsrecht er zich niet tegen verzet dat rekening wordt houden met het 

feit dat de ten onrechte toegepaste belastingen op an¬dere deelnemers aan het economisch 

verkeer of de verbruikers zijn afgewenteld ». Op 27 maart 1980 in de zaak 61/79 Denkavit 

Italiana, bevestigde het Hof dat de bescherming van de door de communautaire rechtsorde 

ter zake gewaarborgde rechten niet vergt dat ten onrechte toegepaste heffingen worden 

terugbetaald in omstandigheden die zouden uitlopen op een ongerechtvaardigde verrijking 

van de rechthebbenden. De nationale administraties hebben zich op deze grondslag en op 

het feit dat het gemeenschapsrecht geen specifieke bepaling voorziet voor de terugbetaling 

van de belastingen die werden geïnd in strijd met het gemeenschapsrecht gestort om de 

terugbetaling van dergelijke belastingen te weigeren. 
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Sedert een arrest van 9 november 1983, zaak 199/82, San Giorgio en dit tot 2020, heeft het 

Hof in een zowel overvloedige als coherente rechtspraak het kader vastgelegd van dergelijk 

recht op terugbetaling inzake BTW en accijnzen. Er komt onder meer uit voort dat : 

• Het recht op terugbetaling van de onverschudigd betaalde BTW komt voort uit de 

Algemene Beginselen van de Unie. Bovendien hebben dergelijke Algemene Beginselen 

voorrang op de nationale wetgevingen en a fortiori op de nationale rechtspraak, op het 

afgeleide recht van de Unie (Richtlijnen, Verordeningen), behoudens in het geval van een 

uitzondering die uitdrukkelijk werd voorzien door de Europese wetgever ; 

• Het is het onverschuldigd karakter van deze BTW dat ten grondslag ligt aan het recht 

op terugbetaling van de belastingplichtige.  Men kan dus het begrip onverschuldigde betaling 

niet opwerpen in het geval van een vordering die gebaseerd is op de terugbetaling van een 

belasting in strijd met het gemeenschapsrecht ; 

• De terugbetaling van de onverschuldigde belasting beoogt de gevolgen van de 

onverenigbaarheid van de belasting met het Unierecht te verhelpen door de economische 

last die ze onterecht heeft doen wegen op de dienstverrichter te neutraliseren ; 

• De gevolgen van een taks op de verbruiker neutraliseert de economische gevolgen 

van de belasting op de belastingplichtige niet. Ook niet in de veronderstelling dat de belasting 

volledig opgenomen zou zijn in de toegepaste prijs, daar de belastingplichtige schade zou 

kunnen lijden verbonden aan een afname van het aantal verkopen ; 

• Het gemeenschapsrecht verzet zich tegen het feit dat een Lidstaat weigert om een 

belasting die werd betaald in strijd met het gemeenschapsrecht aan een dienstverlener terug 

te betalen enkel en alleen omwille van het feit dat deze was geïntegreerd in de door deze 

dienstverlener toegepaste prijs van de detailhandel en bijgevolg werd afgewenteld op derden, 

hetgeen noodzakelijkerwijze inhoudt dat terugbetaling van de belasting zal zorgen voor een 

verrijking zonder oorzaak van deze dienstverlener ; 

• De terugbetalingsmodaliteiten die de Lidstaten moeten aannemen mogen het in de 

praktijk niet onmogelijk of zeer moeilijk maken om de rechten die door de communautaire 

rechtsorde worden toegekend uit te oefenen (doeltreffendheidsbeginsel) ; 

• De regels van het gemeenschapsrecht verzetten zich tegen het feit dat de 

terugbetaling van een belasting die onverenigbaar is met het gemeenschapsrecht wordt 

geweigerd om de enkele reden dat deze werd afgewenteld op derden (wat het geval is voor 

alle indirecte belastingen) ; 

• enz. 
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De dwingende voorwaarden van rechtszekerheid volgens het Hof van Justitie 

In zijn arrest van 5 december 2019 oordeelt het Belgische Grondwettelijk Hof dat de 

terugbetaling van de BTW aan de persoon die volgens hem er de economische last van 

gedragen heeft en die niet bij de BTW is geïdentificeerd praktisch onmogelijk zou zijn en 

bijgevolg onverenigbaar met de dwingende overwegingen van rechtszekerheid in de zin van 

het arrest van het Hof van Justitie van 8 april 1976, C-43/75, Defrenne II. 

We kunnen vooreerst vaststellen dat deze bewering veronderstelt dat de belastingplichtige 

van een onverschuldigde belasting het recht heeft om het van de Staat terug te vragen op 

voorwaarde dat hij het doorstort aan de afnemer van de dienst of de verkrijger van de 

goederen. Welnu, dit is in strijd met de rechtspraak van het Hof van Justitie.  

Het is jammer dat het Grondwettelijk Hof niet heeft beslist om te verduidelijken wat het 

begrip « dwingende overwegingen van rechtszekerheid » omvat. De Commentaire Megret, 

Droit de la CEE, tome 10 p. 264 zorgt voor een dienstige opheldering over het arrest 

Defrenne II waarin het Hof van Justitie het retroactieve karakter van de interpretatie die hij 

gaf aan artikel 119 van het Verdrag van Rome had beperkt. De omstandigheden waren nogal 
bijzonder. Het Hof had in dit arrest inderdaad beslist dat  artikel 119 betreffende de gelijke 

beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers rechtstreekse gevolgen had en dat 

haar toepassing te volle werd verzekerd door de zes oorspronkelijke Lidstaten vanaf 1 

januari 1962, en door de drie nieuwe Lidstaten vanaf 1 januari 1973. De erkenning van de 

directe werking van artikel 119 was in strijd met de unanieme opinie van de Lidstaten en van 

de Commissie en ze zou, naar de mening van bepaalde overheden, zware economische 

moeilijkheden kunnen veroorzaken, gelet op het groot aantal betrokken personen en de 

lange tijdspanne waarvoor zij hun terugvorderingen hadden kunnen doen gelden. het Hof 

heeft geoordeeld dat evenwel bij wijze van uitzondering rekening moet worden gehouden 

met de omstandigheid dat door het gedrag van verscheidene Lidstaten en het herhaaldelijk 

ter kennis van de betrokken kringen gebrachte standpunt van de Commissie de 

belanghebbende partijen ertoe zijn gebracht lange tijd prak¬tijken te blijven toepassen die, 

hoewel nog niet door hun nationaal recht ver¬boden, in strijd waren met artikel 119. In 

deze omstandigheden heeft hij geoordeeld dat : "dwingende overwegingen van 

rechts¬zekerheid met betrekking tot alle, openbare zowel als particuliere, belangen zich in 

beginsel verzetten tegen dat in het verleden betaalde lonen wederom in geding worden 

gebracht". Bijgevolg heeft zij beslist dat op de rechtstreekse werking van artikel 119 geen 

beroep kan worden gedaan ter staving van loonaanspraken over tijdvakken voorafgaande aan 

de dag waarop het arrest is uitgesproken, behoudens wanneer een werknemer reeds een 

beroep in rechte of een daarmee gelijk te stellen klacht heeft ingediend. 

In zijn arrest van 5 december 2019 baseert het Grondwettelijk Hof zich dus op een arrest 

van het Hof van Justitie, dat werd uitgesproken in uitermate buitengewone omstandigheden 

om een algemene regel gaan te maken van de niet terugbetaling van iedere indirecte 

belasting die in strijd is met het gemeenschapsrecht in transacties met eindverbruikers. 
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Het Grondwettelijk Hof heeft de osteopaten en de chripractors en nog andere medische 

beroepen, zoals acupuncturisten, psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten hun 

rechten ontzegd. Deze rechten komen voort uit de verbintenissen die België is aangegaan in 

het kader van de Europese Verdragen en ze zijn tegenstelbaar aan ieder staatsinstelling, met 

inbegrip van de nationale rechtbanken, die de eerste rechters zijn van het 

gemeenschapsrecht.  

Wordt vervolgd … 

 

 

 


