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Btw-carrousels: barsten in het ultieme wapen van de fiscus  
(2 juli 2021)  

(Noot onder EHvJ, 14 april 2021, HR c. Finanzamt Wilmersdorf, zaak C-108/20) 

 

Van zodra een belastingplichtige "had moeten weten" dat hij door zijn aankoop deelnam aan 

een transactie die onderdeel uitmaakt van BTW-fraude, kan hem het recht op aftrek van de 

BTW geweigerd worden (EHvJ, 6 juli 2006, Kittel, zaak C-439/04). Door een wet van 20 juli 

2006 werd eveneens een artikel 79§2 toegevoegd aan het BTW-Wetboek : de Belgische 

BTW is niet aftrekbaar van zodra de belastingplichtige "had moeten weten" dat hij deelnam 

aan fraude in een keten van verrichtingen, ongeacht of deze fraude heeft plaatsgevonden in 

België of in het buitenland. 

 

In een Beschikking HR werd het Hof van Justitie eens geconfronteerd met deze uitzonderlijk 

onduidelijke zorgvuldigheidsverplichting en legt het de tekortkomingen bloot van datgene 

waar de fiscus van dacht de oplossing te zijn voor het probleem van de Btw-carrousels. 

 

Een belastingplichtige die te goeder trouw is en die geen voordeel haalt uit 

fraude van een derde. 

 

 

Mevrouw HR woont in Duitsland en exploiteerde, met medewerking van haar echtgenoot, 

een drankengroothandel. Zij had de BTW op haar aankopen bij de GmbH P afgetrokken. 

Deze GmbH P had echter op een frauduleuze manier de dranken bekomen die aan mevrouw 

HR werden geleverd : De echtgenoot van mevrouw HR had aan de GmbH P grote 

hoeveelheden drank geleverd zonder daarvoor facturen op te stellen. Een werknemer van de 

GmbH P had fictieve aankoopfacturen opgesteld en had de BTW afgetrokken. 

 

Nadat deze draaischijf aan het licht is gekomen, heeft de Duitse belastingdienst niet alleen 

aan de GmbH P maar ook aan mevrouw HR het recht op aftrek van de BTW op hun 

aankopen  geweigerd. Mevrouw HR betwistte dit en voerde aan dat zij voldeed aan de 

wettelijke voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de aftrek van voorbelasting. De 

Duitse belastingdienst is daarentegen van mening dat mevrouw HR zich, zowel op grond van 

de betrokkenheid van haar echtgenoot als het ongewone karakter van de betrokken 

commerciële praktijk had moeten realiseren dat zij met haar onderneming deel uitmaakte 
van een toeleveringsketen waarin btw-fraude was gepleegd. 

 

Een fout door een gebrek aan zorgvuldigheid 

 

Mevrouw HR maakt gewag van haar goede trouw en laat gelden dat zij geen enkel voordeel 

heeft gehaald uit deze fraude. 

 

De zaak komt voor het Hof van Justitie, dat oordeelt dat mevrouw HR de BTW die haar 

werd gefactureerd door de GmbH P. niet kon aftrekken. Alhoewel ze niet actief heeft 

deelgenomen aan deze fraude is het Hof van oordeel dat mevrouw HR wist of ten minste 
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"had moeten weten" dat ze goederen had aangekocht die het voorwerp uitmaken van BTW-

fraude. Inderdaad, 

 

• zoals blijkt uit de strafprocedure werd er eerder een inbreuk bewezen in hoofde van 
de echtgenoot van mevrouw HR ; 

• het heeft geen belang of mevrouw HR al dan niet een voordeel heeft gehaald uit de 

fraude ; 

• het is niet nodig dat mevrouw HR al dan niet te goeder trouw is. Het volstaat dat er 

aanwijzingen bestaan die haar hadden kunnen doen vermoeden dat er 

onregelmatigheden of fraude bestond en deze aanwijzingen hadden haar ertoe 

moeten aanzetten om inlichtingen in te winnen over haar potentiële leveranciers 

(haar man !!!) om zich te vergewissen van hun betrouwbaarheid ; 

• in het licht van de vermoedens die ze had moeten hebben, had mevrouw HR een 

bepaalde zorgvuldigheid aan de dag moeten leggen, waardoor de Duitse fiscus kan 

stellen dat ze een fout begaan heeft ; 

• het verwerpen van het recht op aftrek van mevrouw HR is niet het gevolg van een 

regeling van « foutloze aansprakelijkheid » dat verder zou gaan dan noodzakelijk is 

voor de bescherming van de rechten van de schatkist . 

 

Maar hoe moet men deze opdracht van zorgvuldigheid uitvoeren? 

 

Op het eerste gezicht kan het geval van mevrouw vanzelfsprekend lijken. Waren haar man 

en zijzelf niet verondersteld om hun geheime zaakjes te delen? Maar waarom slaagt het Hof 

er na zovele jaren en de tussenkomst van tientallen ambtenaren, advocaten en rechters, niet 

in om concrete voorbeelden te geven van deze bijkomende maatregelen die mevrouw HR 

had moeten nemen? Had mevrouw HR een privédetective onder de arm moeten nemen om 

de activiteiten van haar man in de gaten te houden?     

 

Het Hof zelf verwijst naar haar eerdere rechtspraak op basis waarvan : 

 

• de belastingdienst niet mag vereisen dat belastingplichtigen complexe en grondige 

controles van leveranciers doorvoeren en zodoende in feite zijn eigen controletaken 

naar hen doorschuiven (zaak C-101/16, Paper Consult, punt 51) ; 

• de belastingdienst niet op algemene wijze kan vereisen dat wordt nagegaan of de 

opsteller van de factuur belastingplichtig is, beschikt over de factuur met betrekking 

tot de goederen, de betrokken goederen in bezit had, de goederen kon leveren en 

zijn verplichtingen ter zake van btw-aangifte en -betaling was nagekomen, om zich 

ervan te vergewissen dat er geen sprake was van onregelmatigheden of fraude van 

handelingen in een eerder stadium (zaak C-610/19, Vikingo, punt  56). 
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Geen foutloze aansprakelijkheid 

 

Bij het lezen van de Beschikking vinden we geen andere aanwijzingen dan het huwelijk om 

een bijzondere zorgvuldigheidsverplichting en een nalatigheid van mevrouw HR te 

rechtvaardigen. Nochtans staat het Hof er op dat het bewijs van een nalatigheid moet 

geleverd worden om het recht op aftrek te kunnen verwerpen ; omdat er geen foutloze 

aansprakelijkheid kan zijn. 

 

We stellen vast dat volgens artikel 79(3)(c) DWU (Douane Wetboek van de Unie - niet te 

verwarren met de algemene wet inzake douane en accijnzen) de schuldenaar van de 

douanerechten "eenieder is die wist of redelijkerwijze had moeten weten dat aan een uit de 

douanewetgeving voortvloeiende verplichting niet was voldaan". Het gaat om een 

hoofdelijkheid die gerechtvaardigd wordt door het feit dat de douane geen beroep kan doen 

op een administratieve bijstand met de landen buiten de EU. Bovendien heeft deze 

schuldenaar steeds de mogelijkheid om zich te keren tegen de eigenaar van de 

handelsgoederen op grond van de bepalingen van het burgerlijk recht. 

 

Inzake BTW bestaan veel uitgebreidere bepalingen aangaande administratieve samenwerking 

dan in douaneaangelegenheden omdat deze gaan tot de mogelijkheid voor een Lidstaat om 

over te gaan tot bewarende beslagen in België. Men kan zich bovendien de vraag stellen of de 

manier waarop bepaalde belastingadministraties gebruik maken van het adagium "had moeten 

weten" niet neerkomt op een foutloze aansprakelijkheid. Zien we de Hoven en rechtbanken 

in de praktijk het recht op aftrek niet verwerpen in hoofde van een sovabel lid van de 

productie- en distributieketen, niet door een gebrek aan voorzorg, maar eenvoudigweg 

omdat klanten of leveranciers na de leveringen failliet zijn gegaan, of overgenomen werden 

(zie de studie van Professor Yolande Sérandour, "Establishing Fraud in the case of Cross-

border Supply", World Journal of VAT /GST Law 2012 p. 95) ? Bevestigen de 

belastingadministraties niet dat er sprake is van foutieve nalatigheid van een belastingplichtige 
wanneer BTW-nummers van klanten volgens hun informatie geschrapt zijn alhoewel ze op 

de VIES-site van de Europese Commissie nog steeds als geldig worden vermeld ? 

 

Niet verder gaan dan de bescherming van de rechten van de administratie 

 

Het Hof merkt eveneens op dat de Duitse fiscus niet verder mocht gaan dan noodzakelijk 

was voor de bescherming van zijn rechten. Of met andere woorden mag de BTW waarvoor 

de aftrek werd verworpen niet meer bedragen dan het bedrag van de verliezen die de Duitse 

fiscus heeft geleden. Alhoewel uit de Beschikking niet blijkt dat mevrouw HR geen BTW had 

aangerekend op de verkopen heeft de Duitse fiscus toch het recht op aftrek bij mevrouw 

HR en bij haar leverancier mogen verwerpen. Heeft de Duitse fiscus zo niet veel meer BTW 

gerecupereerd dat de gefraudeerde bedragen? 
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Conclusie : barsten 

 

We stellen vooreerst vast dat artikel 79 §2 van het BTW-Wetboek veel ruimer is dan de 

rechtspraak van het Hof van Justitie die hij verondersteld wordt om te zetten. Vervolgens 

kan het adagium "weten of moest weten" slechts worden toegepast als er voorafgaandelijke 

objectieve elementen bestaan, zoals een strafrechtelijke veroordeling. Bovendien moet de 

fiscus het bewijs leveren van een gebrek aan voorzorg. Niet enkel abstracte nalatigheden 

maar precieze nalatigheden die een verband vertonen met de fraude. Uiteindelijk kan, in het 

geval van goede trouw, het verwerpen van het recht op BTW-aftrek niet verder gaan dan de 

bescherming van de rechten van de administratie 

 

 


