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Verjaring van de vorderingen tot teruggaaf van een BTW-

krediet  (30 april 2021) 

(Noot onder Vraag nr. 157 van 28 december 2020 van volksvertegenwoordiger Arens) 

Wanneer uit een BTW-aangifte een door de Staat verschuldigd bedrag blijkt wordt dat 

bedrag naar het volgende aangiftetijdvak overgebracht (art. 8/1 van KB nr 4 ter uitvoering 

van het BTW-Wetboek). Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige is het evenwel 

vatbaar voor teruggave. 

i) jaarlijks (indien de terugbetaling 245 euro bereikt), 

ii) per kwartaal indien het verzoek 615 euro bereikt voor de kwartaalindieners of 1485 euro 

voor de belastingplichtigen die maandelijks aangifte doen of nog 

iii) maandelijks voor de belastingplichtigen de belastingplichtigen wiens omzet voor meer dan 

30% uit uitvoer bestaat en dat het bedrag van het overschot ten minste 12.500 euro 

bedraagt.  

Er bestaat een grote kans dat een vordering tot teruggaaf een controle tot gevolg zal 

hebben, behalve in het geval van een onderneming die actief is in de internationale handel. 

Om dergelijke ongemakken te vermijden is het verleidelijk om de vorderingen tot teruggaaf 

uit te stellen. In de FISCanalyses d.d. 28 juni 2019, hebben we gewaarschuwd voor een 

overdreven voorzichtigheid en herinnerden we eraan dat de verjaring van de vordering tot 

teruggaaf volgens het Wetboek intreedt ten voordele van de fiscus het derde kalenderjaar 

volgend op dat waarin de oorzaak van teruggaaf zich heeft voorgedaan (art. 82bis en 76, 77, 

77bis van het BTW-Wetboek). De Minister heeft zopas deze interpretatie, die gesteund is 

op duidelijke teksten, bevestigd, maar met toevoeging van nuttige verduidelijkingen om de 

moeilijkheden waar men mee geconfronteerd wordt bij de regularisaties op te lossen. 

Draagwijdte van een vordering tot teruggaaf van een BTW-krediet volgens de 

administratieve interpretatie 

De NV X vraagt in de aangifte van de maand december 2020 (ingediend op 20 januari 2021) 

de teruggaaf van BTW-kredieten voor de jaren 2020 tot 2011. Er volgt een controle en de 

controleur kent slechts de teruggave toe voor de jaren 2020, 2019 et 2018. Zelfs wanneer 

uit de rekening-courant blijkt dat de Staat Btw verschuldigd was voor de jaren 2017 en 

vroeger, verwerpt de controleur de vordering tot teruggaaf. 

We stellen evenwel vast dat meerdere auteurs hebben betwist dat het uitblijven van een 

uitdrukkelijke vordering tot teruggaaf binnen de termijn voorzien in artikel 82bis van het 

Wetboek aanleiding zou kunnen geven tot het verlies van het recht op aftrek. 

Een onbeperkt recht op aftrek in de tijd? 

In een zeer uitgebreide studie houden, Aurelie SoldaI en Alexandre Vandendries voor dat 

het recht op aftrek onbeperkt is in de tijd ("Action en restitution, l’impossible prescription", 

Revue Générale de Fiscalité et de Comptabilité Pratique, 2020/2 p. 5). Wanneer de Koning 

inderdaad voorziet dat de procedure van teruggaaf een vermelding vereist op een periodieke 

aangifte (artikel 8/1 §2 en 4 van het KB nr 4 ter uitvoering van het BTW-Wetboek), gaat het 
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om de aangifte van de maand september die uiterlijk moet worden ingediend op 20 oktober 

van het derde jaar volgend op dat waarin de oorzaak van teruggaaf zich heeft voorgedaan. 

Bijgevolg schendt de Koning artikel 82bis van het BTW-Wetboek, dat het mogelijk maakt om 

een verzoek tot teruggaaf in te dienen tot 31 december van het derde jaar volgend op dat 

waarin de oorzaak van teruggaaf zich heeft voorgedaan. Deze auteurs besluiten hieruit dat 

het recht op teruggaaf niet kan verjaren omdat de formaliteit die dergelijke teruggaaf 

mogelijk maakt, zoals georganiseerd door het koninklijk besluit nr. 4 uiterlijk 20 oktober 

moet worden uitgeoefend terwijl artikel 82bis van het BTW-Wetboek het indienen van 

dergelijk verzoek toelaat tot 31 december. Volgens deze redenering zou het logisch zijn dat, 

wanneer de belastingplichtige iets meer dan twee maand verliest om een vordering tot 

teruggaaf in te dienen, de administratie definitief een recht verliest om BTW te behouden 

waarvoor een verzoek tot teruggaaf werd ingediend na 31 december van het derde jaar 

volgend op dat waarin de oorzaak van teruggaaf zich heeft voorgedaan. Bij gebrek aan fraude 

of informatie meegedeeld vanuit het buitenland speelt de verjaring tegen de fiscus inderdaad 

na 31 december van het derde jaar volgend op dat van het ontstaan van de oorzaak. Het hof 
van beroep van Brussel, dat werd geconfronteerd met een gelijkaardige situatie (indiening 

van een verzoek tot teruggaaf van de BTW door belastingplichtigen gevestigd buiten de EU), 

heeft geoordeeld dat het feit dat de indieningstermijn als bedoeld in artikel 9 §2 van KB nr 4 

ter uitvoering van het BTW-Wetboek strijdig is met artikel 82bis van het BTW-Wetboek 

niet tot gevolg heeft dat de termijn voorzien in artikel 82bis van het Wetboek onmiddellijk 

niet meer van toepassing zou zijn (Brussel, 3 december 2019). 

Praktische oplossingen om de bepalingen van de koninklijke besluiten te doen 

vallen binnen de wettelijke verjaring 

 

In zijn vraag had volksvertegenwoordiger Arens op een erg subtiele manier een praktische 

oplossing aangereikt om deze onverenigbaarheid van artikel 8/1 van het koninklijk besluit nr. 

4 met artikel 82bis van het BTW-Wetboek op te lossen : zou het niet mogelijk om een 

aangifte voor de maand december in te dienen voor 31 december? Op deze manier wordt 

het koninklijk besluit nr. 4 in overeenstemming gebracht met artikel 82bis. De Minister 

antwoordt dat het technisch onmogelijk is om een aangifte voor de maand december in te 

dienen voor 31 december van het lopende jaar en om zodoende een verzoek tot teruggaaf 

in te dienen voor 31 december. Maar de Minister voegt daaraan toe : "De administratie 

aanvaardt niettemin dat, in het geval van dreigende verjaring van een deel of het gehele 

belastingtegoed dat voorkomt van een oorzaak van teruggaaf als bedoeld in artikel 76, § 1, 

van het btw-Wetboek, het teruggaafverzoek wordt verricht, in afwijking van artikel 8/1, § 4, 

van het koninklijk besluit nr. 4, voornoemd, middels een aan de administratie gericht 

ondertekend schrijven". Zodoende worden de voorschriften uit artikel 82bis van het BTW-

Wetboek nageleefd. Maar, waarschuwt de Minister, deze praktische maatregel ontslaat de 

belastingplichtige er geenszins van om de vermelding aan te brengen in de aangifte om te 

vragen naar de teruggaaf van het belastingkrediet. 

Moet men hieruit besluiten dat, wanneer een het uitgestelde aftrekbare BTW-overschot 

minder bedraagt dan 245 euro en dat het daarom niet het voorwerp kan uitmaken van een 

jaarlijkse teruggaaf op grond van artikel 8/1 §2,1° van koninklijk besluit nr. 4, dit definitief 

verloren zou zijn? Het antwoord is negatief. Volgens de Minister van Financiën kan er geen 

sprake zijn van enige verjaring van deze vordering, wat ook de termijn is gedurende dewelke 
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het belastingkrediet ingeschreven blijft op de rekening-courant van de belastingplichtige 

(Vraag nr. 1409 d.d. 11 september 2006 van volksvertegenwoordiger Van Der Maelen). 

Een recht op aftrek gedurende 10 jaar ? 

Henri Vandebergh verdedigt de stelling op basis waarvan, bij gebreke aan een uitdrukkelijke 

vordering tot teruggaaf, dit recht na 10 jaar uitdooft  (in De verjaring van het saldo dat blijkt 

uit een btw-rekening-courant, Tijdschrift voor Fiscaal Recht n° 584, juni 2020 p. 535). Hij 

baseert zich op een arrest van het hof van beroep van Luik van 28 juni 2019 dat stelt dat : 

• geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling beperkt uitdrukkelijk de overdracht 

van overschotten in de tijd. (Maar voorziet artikel 82bis van het BTW-Wetboek dan 

geen termijn om de vorderingen tot teruggaaf in te dienen ?) 

• aangezien de administratie (de schuldenaar) systematisch het BTW-overschot heeft 

overgedragen ten voordele van de belastingplichtige heeft de administratie zijn schuld 

ten aanzien van de belastingplichtige erkend. Ieder van deze overdrachten maakt een 

oorzaak van stuiting uit van de verjaring overeenkomstig artikel 2248 van het 

Burgerlijk Wetboek, net zoals een rechtsvordering die door de belastingplichtige 
wordt ingesteld. Deze stelling wordt ook verdedigt door Vincent Sepulchre ("La 

prescription des crédits d’impôts et TVA : nihil nove sub sole", Revue Générale de 

Contentieux Fiscal 2019/6 p. 473). (Maar kan men ernstig voorhouden dat een 

automatische overdracht - voorzien bij Koninklijk Besluit - van een belastingkrediet 

zonder enige menselijke tussenkomst een schulderkenning uitmaakt en een 

stuitingsdaad die de verjaring zou stuiten in de zin van het Burgerlijk Wetboek? Wat 

zou dan nog het nut zijn van een artikel uit het Wetboek dat een verjaringstermijn 

voorziet in het geval van een automatische afstand van de verjaringstermijn?) 

• de verjaringstermijn van het verzoek tot teruggaaf begint te lopen op de datum van 

kennisgeving van de beslissing die de teruggaaf verwerpt. 

In zijn arrest van 28 juni 2019, verwijst het hof van beroep van Luik naar een arrest van het 

Hof van Cassatie van 23 november 2012 en op basis waarvan de verjaringstermijn van drie 

jaar van de vordering tot teruggaaf van de BTW, de interesten en de boetes begint te lopen 

vanaf : 

• hetzij op de dag van kennisgeving van de beslissing waarbij de aanvraag tot teruggave 

werd verworpen ; 

• hetzij de dag waarop de betaling van de btw, boeten en interesten plaatsvond op 

verzoek van het bestuur. 

Het Hof van Cassatie voegt er aan toe dat de datum van een eventuele inhouding niet als 

vertrekpunt kan worden beschouwd voor de verjaringstermijn omdat deze inhouding niet 

geldt als een betaling van de belastingschuld, maar slechts een bewarende maatregel is die 

het bestuur moet toelaten om tot verrekening over te gaan eens de belastingschuld 

vaststaat. 

De oorzaak van het recht op teruggaaf : het overschot aan aftrekbare BTW ten aanzien van 

de voorheen aan de fiscus betaalde BTW of de betwisting van het administratief standpunt.  
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Zowel het hof van beroep van Luik als het Hof van Cassatie zijn gericht op geschillen. Welnu 

de controverse aangaande de teruggaaf van BTW-kredieten heeft precies betrekking op 

situaties waarin er nooit enig geschil is geweest, maar enkel een BTW-overschot dat moet 

worden teruggegeven van de verschuldigde BTW. Het is dat overschot dat de eerste 

oorzaak van teruggaaf is en ze wordt beoogd door artikel 76 §1, eerste lid van het BTW-

Wetboek. De tweede is de onverschuldigde betaling van de belasting als bedoeld in de 

artikelen 77 en 77bis van het Wetboek. De derde is het verwerpen van de aanvraag tot 

teruggaaf en de vierde de gedwongen betaling. De oorzaak die bestaat uit het recht op 

terugbetaling van de BTW vindt plaats voor de formaliteit die bestaat uit de uitoefening van 

dit recht door een gepaste vermelding aan te brengen op een BTW-aangifte. Het verwerpen 

van een aanvraag tot terugbetaling of een vordering van de administratie om de belasting te 

betalen zullen pas later tussenkomen. Men mag niet vergeten dat, behoudens in geval van een 

geschil, de BTW niet aan de fiscus werd betaald na een vordering maar dat dit spontaan 

gebeurde, zonder tussenkomst van de administratie. 

We kunnen dus enkel blijven aanraden tot voorzichtigheid en aanbevelen om minstens ieder 

jaar te verzoeken om de teruggaaf van de verschuldigde belastingen, ten minste als de 

omstandigheden dit rechtvaardigen. Ofwel is het een onderneming die actief is in de 

internationale handel, en deze zal sowieso de terugbetaling van de belasting vragen, en zelfs 

op een versnelde manier. Ofwel is ze enkel actief op de Belgische markt, en wordt het 

bestaan van belastingkredieten verklaard door het gebrek aan financiële duurzaamheid of 

door andere redenen. De controles ten gevolge van de vorderingen tot teruggaaf dragen bij 

tot de doeltreffendheid van de strijd tegen fraude. De aanhangers van de stelling volgens 

dewelke het recht op teruggaaf volgens sommige niet zou verjaren of volgens andere zou 

kunnen genieten van een termijn van 10 jaar zou ertoe leiden dat de belastingplichtige een 

teruggave zou kunnen bekomen zonder dat de administratie de gegrondheid ervan zou 

kunnen betwisten. Dat kon zeker nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn. 

Een belangrijke verduidelijking in het geval van een regularisatie bij het 

naderen het verval van de verjaringstermijn 

Het antwoord van de Minister van Financiën aan volksvertegenwoordiger Arens is eveneens 

van belang in een context van een gedwongen regularisatie (bijvoorbeeld, ten gevolge van het 

niet aangeven van een intracommunautaire verwerving, leveringen in België door 

buitenlandse niet in België gevestigde belastingplichtigen, geen verlegging van de heffing van 

onroerende diensten door een belastingplichtige die periodieke BTW-aangiftes indient, enz.), 

wanneer de controleur geen rechtstreekse aftrek van de BTW had toegestaan. De minister 

bevestigt de mogelijkheid tot (spontane of ten gevolge van een controle) regularisatie tot 31 

december van het jaar waarin deze regularisatie heeft plaatsgevonden, ook al vervalt de 

termijn precies op 31 december van dat jaar. Volgens de strikte toepassing van het KB nr. 4 

tot uitvoering van het BTW-Wetboek had de regularisatie moeten worden opgenomen in de 

aangifte van de maand september in te dienen uiterlijk op 20 oktober. Wanneer de 

compensatie wordt doorgevoerd in de aangifte van december, in te dienen uiterlijk 20 

januari, is de regularisatie laattijdig en is de BTW definitief verloren. Door het indienen van 

een vordering tot teruggaaf toe te laten tot 31 december maar via een andere weg dan de 

BTW-aangifte eerbiedigt de minister te goeder trouwe de rechten van de belastingplichtigen, 

zij het nog altijd binnen de perken van wat de wettelijke voorschriften. 


