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BTW-aftrek op de reclamekosten door bouwpromotoren:  heeft 

het Hof van cassatie wel goed de rechtspraak van het Hof van 

Justitie toegepast? (15 oktober 2021)  

geschreven door Christian Amand 

(Noot onder Cass. 21 mei 2021 – F.18.0046.N) 

Heeft het Hof van Cassatie, door een voorziening te verwerpen tegen een arrest van het hof 
van beroep van Gent van 28 november 2017, het antwoord op de prejudiciële vraag die zij 

zelf had gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, die hem had geantwoord in een arrest 

van 1 oktober 2020, zaak C-405/19, Vos aannemingen, correct toegepast? 

Reclamekosten met betrekking tot de verkoop van gebouwen opgetrokken op 

de grond van derden … 

De context was de volgende : Vos Aannemingen verkoopt gebouwen die zij heeft gebouwd 

op gronden die eigendom zijn van derden. De grond die hoort bij de gebouwen die door 

Vos Aannemingen worden verkocht, wordt verkocht door de grondeigenaars zelf. Vos 

Aannemingen neemt de reclame-en administratiekosten ten laste, alsook de commissies van 

de vastgoedmakelaars en trekt de erop betaalde BTW volledig af. 

 

De Belgische fiscus oordeelt dat Vos Aannemingen de voorbelasting slechts kon aftrekken 

voor zover deze betrekking had op de verkoop (+BTW) van de door haar opgerichte 

gebouwen alleen en niet op de verkoop van de grond (+ registratierechten) die door derden 

werd verkocht. De omvang van het recht op aftrek had moeten worden berekend op grond 
van een breuk met als teller de prijs van het gebouw en als noemer de prijs van het gebouw 

en deze van de grond. Zodoende is de BTW slechts voor de projectontwikkelaar aftrekbaar 

ten belope van de handelingen die werden belast in hoofde van de projectontwikkelaar en 

niet van de handelingen die vrijgesteld zijn van BTW in hoofde van de verkoper van de 

grond. 

Op 21 maart 2016, bevestigt de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen het 

standpunt dat werd verdedigd door Vos Aannemingen. 

Op 28 november 2017 bevestigt het hof van van beroep van Gent het administratieve 

standpunt om reden dat er geen rechtstreeks verband zou bestaan tussen de activiteit van 

Vos Aannemingen en alle gedane uitgaven : het was juridisch gezien mogelijk om de grond en 

de gebouwen afzonderlijk te verkopen. Bijgevolg had Vos Aannemingen de mogelijkheid om 

een deel van de reclamekosten door te rekenen aan de eigenaar van de grond. Voor zover 

deze kosten gemaakt werden voor de verkoop van de grond hadden ze in principe gedragen 

moeten worden door de eigenaars van deze laatste. 

 

Het geschil komt voor het Hof van Cassatie dat had besloten om een prejudiciële vraag te 

stellen over de interpretaties die moet worden gegeven aan artikel 17 van Richtlijn 

77/388/EEG (artikel 168 van de Richtlijn 2006/112/EG). 
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Kosten met betrekking tot belaste activiteiten van de projectontwikkelaar of 

uitsluitend tot belaste activiteiten ? 

Om goed de kern van de zaak te begrijpen moet de werking van het recht op aftrek en de 

wettelijke bepalingen die het omkaderen benadrukt worden. Volgens artikel 168 van de 

BTW-Richtlijn, is een belastingplichtige gerechtigd om de voorbelasting af te trekken voor 

zover de goederen en diensten worden gebruikt "voor zijn belaste handelingen". Artikel 45 

§1, 1° van het Belgische BTW-Wetboek daarentegen laat dergelijke aftrek slechts toe in de 

mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van "belaste 

handelingen". Het onderscheid wordt verklaard door het feit dat de Belgische tekst werd 

ingevoerd door de wet van 3 juli 1969 tot omzetting van Richtlijn 67/228/EEG van 11 april 

1967 (Tweede BTW-Richtlijn), terwijl het huidige artikel 168 van de BTW-Richtlijn werd 

ingevoerd door artikel 17 van Richtlijn 77/388/EEG d.d. 17 mei 1977 (Zesde BTW-Richtlijn). 

Deze twee richtlijnen verschilden echter op een essentieel punt : volgens de Tweede 

Richtlijn waren enkel de limitatief opgesomde handelingen onderworpen aan de BTW terwijl 

volgens de Zesde BTW-Richtlijn alle economische activiteiten onderworpen zijn aan de 

BTW behoudens limitatief opgesomde uitzonderingen. 

 

Op grond van artikel 45 van het Belgische BTW-Wetboek, is het vanzelfsprekend dat, 

wanneer uitgaven worden gedaan voor niet-belaste handelingen, de eraan verbonden BTW 

niet aftrekbaar is. Volgens de Belgische tekst is het van geen belang of de niet-belaste 

handelingen worden gesteld door de belastingplichtige of door derden (zoals in het geval van 

Vos Aannemingen). 

De tekst van artikel 168 van de BTW-Richtlijn is anders opgesteld omdat het de aftrek van 

de BTW toelaat aan de belastingplichtige van zodra deze uitgaven verbonden zijn aan "zijn 

belaste handelingen". Het is daarnaast ook belangrijk om te verduidelijken dat deze 

terminologie niet betekent dat het moet gaan om « uitgaven uitsluitend verbonden aan 

belaste handelingen van de belastingplichtige ». Deze uitgaven kunnen inderdaad : 

• verbonden zijn aan belaste en vrijgestelde activiteiten van een belastingplichtige en in 

dat geval voorziet artikel 173(1) een beperking van het recht op aftrek; 

• zowel voordeel opleveren voor de belaste handelingen van de belastingplichtige als 

voor de vrijgestelde handelingen van een derde. En van daar het belang van de vraag 

die werd gesteld in de zaak Vos Aannemingen. 

Het Hof van Cassatie had zich reeds uitgesproken over een erg gelijkaardige situatie in 

een arrest van 26 februari 2010 « Les Grand Prés » waar er sprake was van 

infrastructuurwerken die gratis werden overgedragen aan een gemeente om de toegang tot 

een winkelcentrum mogelijk te maken. Het Hof van Cassatie had aanvaard dat de kosten van 

dergelijke overdracht (ten kosteloze titel) deel uitmaakte van de algemene kosten van het 

winkelcentrum en als zodanig zijn opgenomen in de prijs van de door hem geleverde 

goederen of verrichte diensten. Bijgevolg was de BTW aftrekbaar. Het Hof verwijst naar 

het arrest van 8 februari 2007, Investrand zaak C-435/05 punt 23 : 

« Volgens vaste rechtspraak dient er in beginsel een rechtstreeks en onmiddellijk verband te 

bestaan tussen een bepaalde handeling in een eerder stadium en een of meer in een later 

stadium verrichte handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, opdat de belastingplichtige 

recht op aftrek van de voorbelasting kan hebben en de omvang van dat recht kan worden 

bepaald (zie arresten Midland Bank, arrest van 8 juni 2000, zaak nr.C-98/98, punt 24; Abbey 
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National, arrest van 4 mei 2006- C169/04, punt 26, en arrest van 3 maart 2005, Fini H, 

C-32/03, punt 26). Het recht op aftrek van de btw die op het betrekken van goederen of 

diensten drukt, vooronderstelt dat de voor de verwerving ervan gedane uitgaven zijn 

opgenomen in de prijs van de belaste handelingen in een later stadium waarvoor recht op 

aftrek bestaat (zie arresten Midland Bank, reeds aangehaald, punt 30; Abbey National, reeds 

aangehaald, punt 28, en arrest van 27 september 2001, Cibo Participations, C-16/00, punt 31). 

». 

Wanneer de infrastructuurkosten die door de projectontwikkelaar gedragen werden 

inbegrepen waren in de prijs van de belaste goederen en diensten had de 

projectontwikkelaar een volledig recht op aftrek.  . 

Hof van Justitie : in beginsel, een recht op aftrek zelfs wanneer deze kosten ten 

goede komen aan derden, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen 

In een zeer genuanceerd antwoord zegt het Hof van Justitie in de zaak Vos Aannemingen voor 

recht dat volgens artikel 17 van de Zesde BTW-Richtlijn (huidig artikel 168 van de BTW-

Richtlijn) : 

1. het feit dat een belastingplichtige – een projectontwikkelaar – bij de verkoop van 

appartementen publiciteits-, administratie- en makelaarskosten betaalt die ook ten 

goede komen aan een derde, staat er niet aan in de weg dat de belastingplichtige de 

in een eerder stadium over deze uitgaven betaalde belasting over de toegevoegde 

waarde volledig in aftrek kan brengen, op voorwaarde dat er een rechtstreeks en 

onmiddellijk verband tussen deze uitgaven en de economische activiteit van de 

belastingplichtige bestaat en het voordeel voor de derde ondergeschikt is aan de 

behoeften van het bedrijf van de belastingplichtige. 

2. de omstandigheid dat de door de belastingplichtige betaalde kosten ook ten goede 

komen aan een derde, niet eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een 

eerder stadium over die kosten betaalde belasting over de toegevoegde waarde 

volledig in aftrek kan brengen wanneer ze niet tot de algemene kosten van de 

belastingplichtige behoren maar toewijsbaar zijn aan welbepaalde handelingen in een 

later stadium, mits die kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de 

belaste handelingen van de belastingplichtige, waarbij het aan de verwijzende rechter 

staat om dit te beoordelen in het licht van alle omstandigheden waarin deze 

handelingen hebben plaatsgevonden. 

3. wanneer een derde voordeel haalt uit de door de belastingplichtige gedane uitgaven, 

de omstandigheid dat laatstgenoemde een deel van die uitgaven kan doorberekenen 

aan die derde, een van de elementen vormt – naast alle andere omstandigheden 
waarin de betrokken handelingen hebben plaatsgevonden – die de verwijzende 

rechter in aanmerking dient te nemen om de omvang van het recht op aftrek van de 

belasting over de toegevoegde waarde van de belastingplichtige te bepalen. 

Geen aftrek voor de uitgaven met betrekking tot handelingen gesteld door een 

derde of die de eigen behoeften van de belastingplichtige overstijgen 

Indien, volgens het Hof van Justitie, zou blijken dat een gedeelte van de diensten (waarvoor 

de uitgaven zijn gedaan), is gebruikt voor de handelingen van derden – verkoop van grond – 

in plaats van die van de belastingplichtige – bouw en verkoop van gebouwen – zou het 

rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen die diensten en de belaste handelingen van deze 
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vennootschap gedeeltelijk worden verbroken, zodat de vennootschap niet het recht zou 

hebben om de btw over dat gedeelte van de uitgaven in aftrek te brengen. 

 

Ter ondersteuning van deze interpretatie verwijst het Hof van Justitie naar analogie, naar 

een arrest van 14 september 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, zaak 

C-132/16, punt 39 : zo de werkzaamheden in verband met het herstel van een pompstation 

verder mochten reiken dan noodzakelijk voor de door Iberdrola (de projectontwikkelaar) 

opgetrokken gebouwen alleen, zou het bestaan van een rechtstreeks en onmiddellijk verband 

tussen bedoelde dienst en de in een later stadium door Iberdrola (de projectontwikkelaar) 

verrichte belaste handeling, de bouw van die onroerende goederen, gedeeltelijk zijn 

verbroken en zou Iberdrola slechts een recht op aftrek moeten worden toegekend voor de 

voorbelasting die drukt op het deel van de kosten voor het herstel van het pompstation dat 

objectief noodzakelijk was om Iberdrola in staat te stellen haar belaste handelingen te 

verrichten. 

 
Er zij op gewezen dat wanneer het Hof van Justitie van oordeel is dat de kosten die 

betrekking hebben op handelingen die door derden worden gesteld niet aftrekbaar zijn, er 

wordt bedoeld dat deze kosten geen betrekking hebben op handelingen gesteld door 

diegene die de BTW-aftrek vraagt en dat ze uitsluitend bestemd zijn voor handelingen 

uitgevoerd door derden. Elke andere interpretatie zou in strijd zijn met het antwoord van 

het Hof van Justitie aan het Hof van Cassatie en met de tekst van artikel 168 van de BTW-

Richtlijn. 

Heeft Vos Aannemingen uitgaven gedaan die haar eigen behoeften overstijgen 

? 

Volgens het Hof van Justitie bestaat er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband, dat een 

recht op aftrek verhindert wanneer de uitgaven worden gedaan voor handelingen die door 

derden worden gesteld of die de behoeften van de belastingplichtige de de uitgaven heeft 

gedaan overstijgen. 

 

Wat de derden betreft is het vanzelfsprekend dat niet uitsluitend de grondeigenaars 
voordeel halen uit de uitgaven die werden gedaan door Vos Aannemingen. Hoe kan men op 

het vlak van de behoeften gaan vaststellen of de reclame- en administratiekosten, alsmede de 

kosten van de vastgoedmakelaars de behoeften van Vos Aannemingen zouden 

overstijgen?  Indien Vos Aannemingen deze kosten niet zelf had gedaan, wat waren dan de 

gevolgen geweest? Het antwoord is eenvoudig, zij had geen enkel gebouw verkocht.  

Wil dit niet zeggen dat de grondeigenaar niet onrechtstreeks voordeel haalt uit de 

inspanningen van Vos Aannemingen ? Hij haalt er zeker voordeel uit, voor zover hij de grond 

niet apart verkoopt. Maar in het geval waarin de eigenaar zich ertoe beperkt te wachten tot 

de oprichter het gebouw verkoopt, wat zou de grondeigenaar er dan toe verplichten om een 

gedeelte van de kosten moeten gaan dragen? Misschien het fatsoen?  Of mogelijks een 

wettelijke verplichting ? Maar dewelke dan ? De partijen hadden kunnen beslissen tot 

dergelijke wederzijdse verbintenissen, maar dan nog moeten ze bestaan… 
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Is het feit dat anderen voordeel halen uit de uitgaven voldoende om het recht 

op aftrek van de BTW te gaan beperken? 

Het Hof van Cassatie verwerpt de voorziening tegen het arrest van het hof van beroep van 

Gent om reden dat deze laatste zijn beslissing correct gemotiveerd zou hebben : 

• er ook moet overwogen worden dat, zo publiciteits- en administratiekosten en 

commissielonen voor de verkoop van de appartementsgebouwen betrekking hebben 

zowel op het gebouw als de grond, de eiseres een deel van deze kosten zou kunnen 

of zou kunnen laten doorrekenen aan de grondeigenaar aangezien de kosten gemaakt 

worden met het oog op verkoop van de grond; 

• het ook niet enkel zo is dat de eigenaar van de grond enkel "voordeel" haalt uit het 

ten laste nemen van de publiciteits- en administratiekosten en commissielonen voor 

de verkoop van de appartementsgebouwen door de eiseres, maar het kosten zijn 

gemaakt voor de verkoop van gronden die normaal door de derde/eigenaar zouden 

moeten gedragen worden. 

Het hof van beroep van Gent verwijst niet naar de werkelijkheid, maar eerder naar de 

gewone gang van zaken. En we kunnen er van uitgaan dat het volgens zijn visie gaat om de 

gewone gang van zaken. Er moeten daarbij toch vragen worden gesteld : op grond van welke 

wettelijke bepaling, op grond van welke feitelijke gegevens baseert het hof van beroep van 

Gent zich om de grondeigenaars ertoe te verplichten om kosten te gaan dragen die Vos 

Aannemingen gemaakt heeft ? Het feit dat de grondeigenaars er voordeel uithalen is op zich 

onvoldoende. 

Dit weerhoudt het Hof van Cassatie er niet van om te beslissen dat een gedeelte van de 

uitgaven die door Vos Aannemingen werden gedaan geen rechtstreeks en onmiddellijk 

verband hebben met de activiteit van het verkopen van gebouwen terwijl Vos Aannemingen 

wel degelijk de kost volledig zelf heeft gedragen en dat zij de BTW volledig had kunnen 

aftrekken in toepassing van het arrest van 26 februari 2010, Les Grands Prés. 

Brengt het Hof van Cassatie in Vos Aannemingen niet een essentieel onderdeel 

van het Europese BTW-stelsel in het gedrang? 

Het is correct dat het Hof van Justitie met de nodige voorzichtigheid van oordeel is dat de 

omstandigheid dat Vos Aannemingen de mogelijkheid zou hebben gehad een gedeelte van de 

uitgaven door te rekenen aan de verkoper van de grond een van de gegevens is waarmee de 

verwijzende rechter, samen met alle andere omstandigheden waarin de handelingen zijn 

verlopen, rekening kan houden. 

 

We laten het aan de lezer over om te beoordelen of het Hof van Cassatie een al dan niet 

strikte lezing heeft gedaan van het arrest van het Hof van Justitie of als ze niet wat te snel 

zou hebben geoordeeld dat het hof van beroep van Gent rekening heeft gehouden met alle 

omstandigheden zoals dit werd aangegeven door het Hof van Justitie. Heeft het hof van 

beroep van Gent niet enkel rekening gehouden met het feit dat deze kosten, in theorie, 

hadden kunnen doorgefactureerd worden aan de grondeigenaars, die deze kosten hadden 

moeten dragen...? 

Het hof van beroep had weliswaar kunnen oordelen dat Vos Aannemingen deze kost had 

moeten dragen, bijvoorbeeld, wanneer het om een kunstmatige constructie ging, dat de 
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grondeigenaars een band hadden met de oprichter van de gebouwen en dat er sprake was 

van een onrechtmatige structuur. En het is misschien het bestaan van administratieve 

bepalingen die dergelijke onrechtmatige structuren indekken die aan het debat ten grondslag 

liggen. Maar op zich opent het enkele feit dat het hof van beroep of om het even welke 

ambtenaar een gedeelte van de BTW kan verwerpen om reden dat derden onrechtstreeks 

voordeel halen uit bepaalde kosten de deur voor misbruiken, administratieve willekeur en 

rechtsonzekerheid. Door te raken aan het recht op aftrek komt het wezen van het BTW-

stelsel zelf in het gedrang (vaste rechtspraak, zie zaak C-124/12, Maritza East). 

Heeft het Hof van Cassatie een juiste toepassing gemaakt van het begrip « 

rechtstreeks en onmiddellijk verband »? 

Wanneer het Hof van Cassatie een gedeelte van het recht op aftrek van de BTW door Vos 

Aannemingen verwerpt, zou het dan niet zijn omdat ze van oordeel is « dat er voor dat 

gedeelte van de uitgaven geen rechtstreeks en noodzakelijk verband bestaat met de verkoop 

van de gebouwen door de eiseres » ? 

Het Hof van Justitie heeft dergelijke interpretatie reeds verworpen in een arrest van 16 
september 2020, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG, zaak C-528/19 door uitdrukkelijk te 

verwijzen naar de punten 28 en 29 van het arrest Iberdrola : 

• Het recht op aftrek van de btw over in een eerder stadium verworven goederen of 

diensten vooronderstelt dat de voor de verwerving ervan gedane uitgaven zijn 

opgenomen in de prijs van de belaste handelingen in een later stadium waarvoor 

recht op aftrek bestaat ; 

• De belastingplichtige heeft niettemin eveneens recht op aftrek, ook al bestaat er geen 

rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen een bepaalde handeling in een eerder 

stadium en een of meer handelingen in een later stadium die recht geven op aftrek, 

wanneer de kosten voor de betrokken diensten deel uitmaken van de algemene 

kosten van deze laatste en als zodanig zijn opgenomen in de prijs van de door hem 

geleverde goederen of verrichte diensten. Dergelijke kosten houden immers 

rechtstreeks en onmiddellijk verband met de gehele economische activiteit van de 

belastingplichtige. 

Daar de interpretaties van het Hof van Justitie in de zaken Vos Aannemingen en Mitteldeutsche 

Hartstein-Industrie consistent zijn, is er daarentegen zeker behoefte aan een grondig 

onderzoek van de rechtspraak van het Hof van Cassatie in de zaken Vos Aannemingen in 

vergelijking met haar rechtspraak in Les Grands Prés. 

Taalkundig punt ... of institutionele crisis ? 

Laatste punt dat ook van belang is. Voor de uitdrukking « lien direct et immédiat » in het 

Frans, gebruikt het Hof van Justitie in het Nederlands de bewoordingen « rechtstreeks en 

onmiddellijk verband », maar het Hof van Cassatie « rechtstreeks en noodzakelijk verband ». 

Dergelijk verschil kon niet onopgemerkt voorbijgaan en geeft duidelijk weer in welke mate 

het Hof van Cassatie vrijwillig afwijkt van de interpretatie van het Hof van Justitie. 

Om de rechtszekerheid te herstellen ten gevolge van dit arrest Vos Aannemingen van het Hof 

van Cassatie zal een « onmiddellijk » debat zeker « noodzakelijk » zijn ... 

 


