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Wanneer is een verlaagd BTW-tarief van toepassing op het 

verstrekken van maaltijden door cateringbedrijven in 

rusthuizen, ziekenhuizen, homes, scholen ? (8 ktober2021)  

geschreven door Christian Amand 

(Noot onder Luik, 19 februari 2021) 

Een cateringbedrijf verstrekte maaltijden in een home voor gehandicapte kinderen en paste 
een BTW-tarief toe van 6% omdat het volgens haar ging om een levering van spijzen. De 

fiscus meende dat het ging om een restaurantdienst. Het cateringbedrijf had inderdaad de 

voorschriften van de administratieve beslissing nr. E.T. 100.714 van 24 juni 2014 niet 

nageleefd. Volgens deze is er levering van spijzen (die kan genieten van een verlaagd tarief) 

en geen verstrekking van een dienst wanneer het cateringbedrijf zich beperkt tot de 

bereiding van de maaltijden die worden verstrekt aan de klant om door diens personeel te 

worden opgediend aan de bewoners en de zieken. De administratie verduidelijkt dat dit 

inhoudt dat de home aan het cateringbedrijf de kosten van de lokalen factureert, alsmede het 

ten laste nemen van de kosten van onderhoud van de uitrusting, van elektriciteit, van warm 

water en van reiniging. 

 

In een vonnis van 5 september 2019 heeft de rechtbank van eerste aanleg van Luik 

geoordeeld dat het cateringbedrijf niet enkel daadwerkelijk spijzen leverde maar dat de 

levering van de spijzen overkwam als een onderdeel van een complexe handeling bestaande 

uit een geheel van diensten als uitvoering van een bereidingsproces van maaltijden op door 

de mede-contractant éénzijdig vastgelegde bepaalde en vaste ogenblikken.  

De omvang van het verstrekken van een overheersende dienst 

De zaak wordt gebracht voor het hof van beroep van Luik, dat in een arrest van 19 februari 

2021 oordeelt dat de concrete werkelijkheid van de verrichtingen primeert op de in de 

overeenkomst gebruikte termen en uitdrukkingen. De "omvang" van de overheersende 

diensten" vloeit voort uit het feit of : 

• het bereiden van de maaltijd zelf gebeurt door de mens of middels een infrastructuur 

die door deze laatste ter beschikking wordt gesteld. Dit is een kenmerkend 

bestanddeel van een dienst ; 

• de maaltijden worden bereid in de instelling zelf ; 

• de bewoners geen keuze hebben ; 

• het de kok van het cateringbedrijf is die belast is met het ontwerp en het opstellen 

van de menu's ; 

• de spijzen verstrekt moeten worden op het voorziene uur, zeven dagen op zeven, 

met inbegrip van de feestdagen ; 

• het cateringbedrijf verplicht is om de ter beschikking gestelde lokalen, infrastructuur 

en gebruiksvoorwerpen te reinigen. Ze moet alle afval in de gepaste vuilbakken 

gooien en moet selectief sorteren.  
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Het feit dat het cateringbedrijf niet zelf de diensten aan tafel verstrekt en niet beschikt over 

een toegangsrecht tot het restaurantgedeelte van de verschillende vleugels van de home is 

niet van dien aard om dit besluit te weerleggen. 

Analogie met de traiteurdiensten aan huis 

Het hof van beroep verwijst voor het begrip van maaltijden die aan huis worden geleverd 

door een traiteur naar de betekenis die eraan werd gegeven door het Hof van Justitie in de 

zaak C-497/09, Manfred Bog, punt 77. Deze spijzen zijn niet het resultaat van een gewone 

standaardbereiding, maar omvatten een duidelijk groter dienstenaandeel en vereisen meer 

arbeid en bedrevenheid : « De kwaliteit van de gerechten, de creativiteit en de 

presentatievorm zijn in dit geval aspecten die voor de klant meestal van doorslaggevend 

belang zijn. Vaak wordt de klant niet alleen de mogelijkheid geboden om een menu samen te 

stellen, maar ook om gerechten op maat te laten bereiden. Dit dienstenaandeel komt 

trouwens ook in het taalgebruik tot uitdrukking, aangezien in de omgangstaal doorgaans 

wordt gesproken van een „partyservice” en van daarbij „bestelde” in plaats van „gekochte” 

spijzen ». 

Het hof van beroep past dus dezelfde criteria als deze die werden ontwikkeld door het Hof 

van Justitie voor banketten, toe op maaltijden die worden geleverd aan gehandicapten. Ook 

al zit er een bepaalde logica in; dergelijke redenering geeft aanleiding tot bepaalde 

ongemakken... 

In diezelfde zin had de rechtbank van eerste aanleg van Bergen in een vonnis van 8 januari 

2008 geoordeeld dat het enkele feit dat het verzorgend personeel van een rusthuis de 

maaltijden opdient aan de bewoners niet kan volstaan om aan de leveringen van een externe 

traiteur het overheersende karakter van diensten te ontnemen en te oordelen dat het zou 

gaan om afhaalmaaltijden. 

Ongeacht of de tafelservice niet wordt uitgevoerd? 

In een arrest van 2 december 2010, had het Hof van Cassatie geoordeeld dat wanneer een 

persoon bij een en dezelfde gelegenheid spijs en dranken verschaft aan een andere en ook 

aan tafel opdient, hij voor het geheel een dienst verricht in de zin van artikel 18, §1, tweede 

lid, 11° van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. De toepassing van 

een dergelijk eenvoudig onderscheid bleek ook reeds uit een schrijven van 3 september 

2002 van Minister Didier Reynders gericht aan de Unie Belgische Catering. 

Inzake fast food, stelt het probleem zich ook wanneer de klanten ter plaatse consumeren of 

de spijzen meenemen. Vandaar de vaak gestelde vraag : is het om mee te nemen of om hier 

op te eten? Gemakshalve worden door de administratie wel vaak forfaitaire ramingen 

aanvaard. 

Is een wijziging van het administratief standpunt noodzakelijk? 

De criteria die door de administratie naar voor worden geschoven in zijn beslissing van 24 

juni 2014 en door de Minister van Financiën in 2002 hadden het voordeel van de eenvoud. 

Ze zorgen eveneens voor een uniforme toepassing van de BTW-regels op vergelijkbare 

situaties. Zo worden de Grondwettelijke Beginselen en de Algemene Beginselen van het 

Unierecht, die iedere vorm van discriminatie verbieden, gerespecteerd. 
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Er zij aan herinnerd dat België verplicht is om het niet-discriminatie-beginsel na te leven bij 

de omzetting van Europese bepalingen in de Belgische rechtsorde. 

De administratieve interpretatie vindt steun bij het Hof van Justitie wanneer dat stelt dat : « 

het feit dat spijzen en maaltijden door koken, braden, bakken of op andere wijze zijn bereid 

om onmiddellijk te worden geconsumeerd verhindert niet dat het gaat om levensmiddelen 

die kunnen genieten van het verlaagd tarief » (EHvJ, 10 maart 2011, zaak C-497/09, Manfred 

Bog). 

Er kan dus niet worden beweerd dat het arrest van het hof van beroep van Luik het 

administratief standpunt in vraag stelt. En het is aan de ondernemingen om het administratief 

standpunt correct toe te passen of te zorgen voor fiscale structuren zoals kostendelende 

verenigingen, zoals indertijd voorgesteld door Minister Reynders. 

Een structurele moeilijkheid van de BTW om bepaalde maatschappelijk 

wenselijke activiteiten te gaan bevoordelen 

Het arrest van het hof van beroep van Luik toont de grote moeilijkheden aan om verlaagde 

tarieven in te voeren inzake BTW en de tegenkanting die deze verlaagde tarieven 

ondervinden in de academische wereld (zie recentelijk Rob van Brederode, Rate Policy : 

Evaluating the Arguments for a Single Rate Versus Multiple Rates in  Virtues and Fallacies of VAT: 

An Evaluation after 50 Years, Kluwer Law International, 2021 en  Eckhard Binder, VAT Gap, 

reduced VAT rates and their impact on compliance costs for business and on consumers, European 

Parliamentary Research Service, PE 694.215 September 2021, p. 67). Deze auteurs en nog vele 

andere stellen met vele onderbouwde voorbeelden vast dat BTW-tarieven geen doeltreffend 

middel zijn om bepaalde categorieën van consumenten te bevoordelen.   

Anderzijds hebben Christian Knotze en Sebastian Pfeiffer aangetoond dat BTW-vrijstellingen 

ook geen oplossing zijn (zie Exemptions in VAT : A Theoretical Overview of Traditionnal an 

Modern VAT Systems in Virtues and Fallacies of VAT: An Evaluation after 50 Years, Kluwer Law 

International, 2021). 

Een mogelijke oplossing zou kunnen bestaan in het opheffen van alle actuele verlaagde 

tarieven en van de andere vrijstellingen dan deze van technische aard (zoals voor de 

financiële diensten) door enkel verlaagde tarieven toe te passen op maatschappelijk 

wenselijke activiteiten die nu vrijgesteld zijn van BTW. Daarvoor moeten de instanties wiens 
activiteiten heden vrijgesteld zijn van de BTW zich er van bewust worden dat ze er belang 

zouden bij hebben dat hun activiteiten aan de BTW onderworpen zouden worden : ze 

zouden aanzienlijke besparingen doen op het vlak van de organisatiekosten zoals blijkt uit 

een opmerkelijk rapport dat door Copenhagen Economics en KPMG werd opgesteld voor 

de Europese Commissie (VAT in the public sector and exemptions in the public interest (2013). 

Ten gevolge van dat rapport heeft de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s een 

duidelijke reactie gepubliceerd volgens de welke er geen problemen waren (zie CCRE : TVA 

et exonérations fiscales en ce qui concerne les organismes publics, 29 april 2014). Vervolgens 

heeft de Europese Commissie "vanop het allerhoogste niveau" als instructie gekregen om 

ieder onderzoek in dit domein stop te zetten. Zolang er door de betrokken sectoren zelf 

niet over wordt nagedacht (of minstens door de grootste spelers van deze sectoren), is het 

weinig waarschijnlijk dat de politieke wereld het risico zal nemen om een discussie te 

openen. 


