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Artikel 100 van de wet van 28 december 1992 tot wijziging van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der 
registratie-, hypotheek en griffierechten (I!elgisch Staatsblad van 31 december 1992, 
eerste uitgave) bepaalt dat de Koning vóór 31 december 1995 bij de Wetgevende 
Kamers een met redenen omkleed verslag indient betreffende de tenuitvoerlegging 
van het BTW-Wetboek dat van toepassing is sinds 1 januari 1993. Aan dit verslag 
hecht Hij de schriftelijke adviezen uitgebracht door de beroepsverenigingen 1 

Bij dienstbrief van 10 mei 1994 belastte de Heer Minister van 
Financiën de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën 
met het opstellen van het met redenen omkleed verslag en met het inzamelen van de, 
overeenkomstig vermeld artikel 100, aan te hechten schriftelijke adviezen 2 

Met het oog op de inzameling van de schriftelijke adviezen zond de 
Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit kort daarna een gedetailleerde brief aan meer 
dan twintig beroepsverenigingen te lande. Teneinde niemand te benadelen werd 
bovendien door voornoemde Afdeling overgegaan tot een algemene oproep, gedaan 
in de vorm van een in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 1994 gepubliceerde 
mededeling 3. 

De tekst van dit artikel 100 is opgenomen als bijlage I van dit verslag. 

2 Kopie van deze dienstbriefmaakt bijlage 2 uit van dit verslag, 

3 Het voorbeeld van de gedetailleerde brief, de lijst van de beroepsverenigingen waarvoor deze brief 
\'ll!S bestemd en de tekst van de algemene mededeling zijn verzameld als bijlage 3. 
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In antwoord op de brieven en de oproep werden, afgezien van het 
officieel verslag dat de Europese Commissie geregeld aan dit onderwerp wijdt 4

, drie 
adviezen ingezameld. Zij gingen respectievelijk uit van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector en de Boerenbond 5

• 

Het gering aantal ontvangen adviezen is waarschijnlijk te wijten aan 
het feit dat meerdere beroepsverenigingen er de voorkeur aan hebben gegeven hun 
opmerkingen te verwerken in het antwoord van het VBO - de vereniging met de 
meeste autoriteit en de grootste achterban -, en bijgevolg hebben afgezien van een 
individuele en onvolledige beoordeling. 

Bij het opstellen van het gemotiveerd verslag heeft de Afdeling zich 
hoofdzakelijk laten leiden door de feitelijke ontwikkelingen die op zich al 
veelzeggend zijn. Op I januari 1971, "om precies te zijn om 4 uur 's morgens, 
verrees in België de belasting over de toegevoegde waarde uit de as van de met het 
zegel gelijkgestelde taksen", grondslag van de overdrachttaks 6 Vijfentwintig jaar 
later wordt in ons land de BTW nog altijd toegepast. Ogenschijnlijk gaat het nog 
steeds om dezelfde belasting. Niettemin hebben, als gevolg van opeenvolgende 
vernieuwingen, de elementen die het stelsel schragen zware schokken ondergaan. 
De grondslag, de maatstafvan heffing en de belastingtarieven zijn vandaag niet meer 
helemaal dezelfde als gisteren 7 

... 

De beoordeling van het thans van kracht zijnde overgangsstelsel, dat 
in feite de kristallisering vormt van een fase in de ontwikkeling van het BTW-stelsel, 
noodzaakt tot een benadering vanuit een evolutief perspectief De uitvoering van de 
door de Heer Minister gegeven opdracht impliceerde dus : 

4 Zie bijlage 4. 

5 Zie bijlagen 5, 6 en 7. 

6 M. DECKER.S, Les motivations économigues. oolitigues ct fmancières de la T.V.A., Brussel 1971. 
De invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in België op 1 januari 1971 hield 
gelijktijdig de opheffing in van de wets- en verordeningsbepalingen bepaald in artikel 94 van het 
BTW-Wetboek. 

7 Pro memorie, de grondslag van een belasting is "de gebeurtenis, de toestand of de juridische relatie 
waamit de wet een schuld tertoverstaan van de fiscus doet ontstaan u-- J VAN HOUlTE, Princioes 
de droit fiscal beige, Editions Erasme, Brussel en Parijs, 1958, nr. 211, eerste lid, blz. 151. 
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dat, in de eerste plaats, moest nagegaan worden om welke redenen de 
. belasting over de toegevoegde waarde als omzetbelasting werd ingevoerd; 

dat, doorheen alle aangebrachte wijzigingen, de essentiële beginselen die de 
belasting beheersen, moesten worden aangeduid ; 

dat nauwkeurig moest worden nagegaan in welke mate het overgangsstelsel 
beantwoordt aan die leidende beginselen. 

Het gevraagde verslag bevat vijf hoofdstukken. 

De eerste drie hoofdstukken, die opgesteld werden los van iedere 
persoonlijke appreciatie van de leden van de Afdeling, hebben respectievelijk tot 
onderwerp: 

het nauwkeurig nagaan van het ontstaan en de evolutie van de belasting over 
de toegevoegde waarde ; 

de evaluatie van de weerslag van deze belasting op de staatsbegroting ; 

de uiteenzetting in synthesevorm van de inhoud zelfvan het overgangsstelseL 

De laatste twee hoofdstukken geven op hun beurt weer : 

de persoonlijke beschouwingen van de leden van de Afdeling betreffende het 
ontstaan, de evolutie en het huidig stelsel van de belasting; 

de conclusies die de leden van de Afdeling ter zake menen te moeten 
trekken. 

Om deze taak naar behoren te vervullen heeft de Afdeling bestendig 
een beroep kunnen doen op de technische bijstand van de Werkgroep Harmonisatie 
Fiscaliteit 1993 8

. 

8 De opdracht en samenstelling van deze Werkgroep zijn opgenomen in bijlage 8. 
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Onder het voorzitterschap van de heer MALDAGUE, wijdde de 
Afdeling 15 vergaderingen aan de opstelling van het gemotiveerd verslag. Aan de 
werkzaamheden hebben actief deelgenomen, de Heren AUTENNE, DELPOR TE, 
ENGLERT, MOREAU, PORRE, VANISTENDAEL, VAN ROMPUY, 
VERSCHOOTEN en WATTEYNE, evenals de Heren MARCHAL, Auditeur
generaal a.i. bij de Dienst van de Fiscale Coördinatie, en DELODDERE, Adviseur
generaal van Financiën bij de Studie- en Documentatiedienst, die, als expert, 
instonden voor de contacten met de Werkgroep Harmonisatie Fiscaliteit 1993. 

De Heren MARCHAL en DELODDERE hebben op substantiële 
wijze bijgedragen tot het verslag. De originele tekst is deels in het Nederlands, deels 
in het Frans opgesteld: Bijgevolg zijn bepaalde delen van dit document een vertaling 
(hetgeen overigens de definitieve publicatie van het verslag heeft vertraagd). Zij 
werden met een asterisk aangeduid in de inhoudstafel die het boekwerk afsluit. 
Indien de Nederlandstalige en Franstalige versies aanleiding geven tot 
interpretatieverschillen, wordt de lezer verzocht voort te gaan op de oorspronkelijke 
versie. 

~-



HOOFDSTUK! 

ONTSTAAN EN 

ONTWIKKELINGVAN DE 

BELASTING OVER DE 

TOEGEVOEGDE WAARDE 



1. De Conferentie van Messina was een belangrijke stap in de 
wording van Europa. De resolutie die er aangenomen werd, gaf blijk van zeer grote 
moed : de vorming van een gemeenschappelijke markt tussen zes landen die tien jaar 
eerder verwikkeld waren in een vreselijke oorlog. Voor velen leek ze dan ook 
onverwezenlijkbaar. De sceptici waren talrijk. De publieke opinie was, voor het 
grootste dee~ niet vijandig; ze stond er onverschillig tegenover. Het realiseren van de 
gemeenschappelijke markt zou het werk worden van een minderheid die wist wat ze 
wou 9

. 

2. Ongetwijfeld konden de voorstanders van de gemeen-
schappelijke markt putten uit de ervaringen opgedaan met de BLEU 10

, de 
Benelux 11 of de EGKS 12

. Even zeker is dat zij de voordelen hadden 

10 

11 

12 

P.-H. SPAAK, Cambats inachevés, deel. 2, De l'esooir aux déceotions, Fayard, Parijs, 1969, 
blz. 70-71. De conferentie van Messina vond plaats op I en 2 juni 1955. Zij verenigde de 
Ministers van Buitenlandse Zaken van de Lid-Staten van de EGKS. 

Overeenkomst tot oprichting van een Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, ondertekend 
te Brussel op 25 juli 1921, goedgekeurd door de wet van 5 rnaart 1922 (Belgisch Staatsblad 
van 11 maart 1922). Deze overeenkomst, naderhand meermaals gewijzigd, is in werking 
getreden op 1 mei 1922. 

Overeenkomst van Londen, op 5 september 1944, in werking getreden op I januari 1948, 
defmitief opgesteld ingevolge het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, de 
Overgangsovereenkomst en het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Den Haag op 3 februari 
1958, goedgekeurd bij de wet van 20 juni 1960 (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1960). 

Verdrag tot oprichtingvan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, getekend te Parijs 
op 18 april 1951, goedgekeurd door de wet van 25 juni 1952 (Belgisch Staatsblad van 
6 augustus 1952). Dit verdrag is in werking getreden op 23 juli 1952. Het is gesloten voor de 
duur van vijftig jaar te rekenen vanaf die datum. 
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waargenomen die de Europese integratie kon meebrengen voor de contracterende 
partijen, voor de ondernemingen en voor de burgers. Zij stonden niettemin voor een 
zware uitdaging, bewust van het feit dat het succes in casu afhankelijk was van een 
solide gemeenschappelijke wil. 

a. 

13 

14 

" 

3. De feiten hebben hen trouwens gelijk gegeven. 

Op 25 maart 1957 tekenden België, Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, 
Italië, Luxemburg en Nederland in Rome het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 13 en het verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 14

. Eerstgenoemd verdrag hield 
de oprichting in van een entiteit, gebaseerd op een douane-unie, die zou 
uitgroeien tot een gemeenschappelijke markt 15

, waarvan het grondgebied 
uitgroeide tot een supranationale economische ruimte. 

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten, 
getekend te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd door de wet van 2 december 1957 (Belgisch 
Staatsblad van 25 december 1957). Gesloten voor onbeperkte duur, is dit verdrag in werking 
getreden op I januari 1958. 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie - EURATOM, 
getekend te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd door de wet van 2 december 1957 (Belgisch 
Staalsblad van 25 december 1957). Eveneens afgesloten voor onbeperkte duur, is dit verdrag 
ook in werking getreden op 1 januari 1958. 

Ter zake wordt in verschillende, vrij recente, theorieën het volgende onderscheid aangenomen : 

a. binnen de vrijhandelszone drijven de partner-landen onderling handel in nationale 
producten, zonder hetfmg van douanerechten en zonder toepassing van kwantitatieve 
beperkingen 

b. de douane-unie houdt, boven de voordelen van de vrijhandelszone, de invoering in 
van gemeenschappelijke douanetarieven ten overstaan van derde landen ; 

c. de gemeenschappelijke markt vomtt een douane-unie met vrij verkeer op het 
grondgebied· van de contracterende partijen van uit derde landen afkomstige 
producten, Bisook met vrij verkeer van de productiefactoren, kapitaal en arbeid ; 

d. de economische unie voegt aan de voorwaarden die de gemeenschappelijke markt 
stelt het vrij verkeer van personen op het grondgebied van de contracterende partijen 
toe en streeft naar de coördinatie van de economische, financiële en fiscale politiek, 
ten einde elke discriminatie op grond van uiteenlopende nationale beleidsopties te 
vermijden. 

e. tenslotte vereist de economische integratie, bovenop de economische unie, de 
eenmaking -van het monetaire-, begrotings-. en conjunctuurbeleid, hetgeen dan weer 
de instelling van een supranationale autoriteit vereist die beslissingen kan nemen die 
bindend zijn voor de Lid-Staten. 

Zie, o.a., B. BELASSA, The Theory of Economie Integration, Richard D. Irwin, Homewood, 
Illinois, 1961. 
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b. Een fusieverdrag zorgde spoedig daarna voor de instelling van één Raad en 
één Commissie voor het geheel van de Europese Gemeenschappen 16

. 

c. Traden daarna in verschillende etappes tot de Gemeenschap toe : 
Denemarken, Ierland en het Verenigd KollÎnklijk 11

, Griekenland 18
, Spanje 

en Portugal 19
, Oostenrijk, Finland en Zweden 20 

4. Het EEG-Verdrag is nochtans slechts een kaderverdrag. Het 
bepaalt de doelstellingen; de modaliteiten ter verwezenlijking ervan dienen nader te 
blijken uit de handelingen van de communautaire instellingen 21

. Aldus werd aan die 
instellingen een initiatiefrecht gegeven waarvan de uitoefening op de toekomst was 
gericht, evenwel vlug getemperd door het subsidiariteitsbeginsel 22

. Aanvankelijk 
werd snel vooruitgang geboekt. Het gemeenschappelijk douanetarief kon vanaf 
juli 1968 worden toegepast, dit is met achttien maanden voorsprong op het 
programma van twaalf jaar dat in het verdrag werd vooropgesteld. Daarna zakte het 
ritme : de "muntslang" werd in 1972 ingesteld 23 en in 1979 opgevolgd door het 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Fusieverdrag getekend te Brussel op 8 april 1965, goedgekeurd door de wet van l3 mei !966 
(Belgisch Staatsblad van 8 juli 1966). Dit verdrag is in werking getreden op I juli 1967. 

Toetredingsverdrag getekend te Brussel op 22 januari 1972, goedgekeurd door de wet van 
!I december 1972 (Belgisch Staatsblad van 24 januari 1973). Dit verdrag is in werking 
getreden op I januari 1973. 

Toetrediugsverdrag getekend te Athene op 28 mei 1979, goedgekeurd door de wet van 
28 maart 1980 (Belgisch Staatsblad van 30 augustus !980). Dit verdrag is in werking getreden 
op I januari 1981. 

Toetrediugsverdrag getekend te Madrid en te LissabOn op 12 juni 1985, goedgekeurd door de 
wet van 7 augustus 1985 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1986). Dit verdrag is in werking 
getreden op I januari 1986. 

Toetredingsverdrag getekend op Korfoe op 24 juni 1994, goedgekeurd door de wet van 
23 december 1994, nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit verdrag is in werking 
getreden op I januari 1995. 

E. CEREXHE, Le droit européen, deel 2, Les objectifs et les institutions, Bruylant en 
Nauwelaerts, Brussel en Bevekom, 1989, nr. 557, tweede lid, p. 285. 

Ter herinnering, het subsidiariteitsbeginsel, vervat in artikel 3B, tweede lid, van het EEG
Verdrag, wil dat 11op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen" de 
Gemeenschap slechts optreedt 11 indien en V09! zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de Lid-Slaten kutmen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kutmen 
worden venvezenlijkt 11

• 

In het leven geroepen om te verhelpen aan de ine~nstorting van het mondiaal monetair systeem 
dat op de dollar berustte, nam de Europese 11muntsl,ang11

, in hoofdzaak, zijn toevlucht tot een 
mechanisme van wederzijdse hulp bij wis.selkoersproblemen. 
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Europees Monetair Stelsel 24 Toen kwam de inzinking. Het oorspronkelijk elan nam 
af en een periode van stagnatie- soms "eurosclerose" genoemd -werd gedoogd. 

5. De ingedommelde Lid-Staten werden eerst wakkergeschud door 
het Witboek van de Commissie over de voltooiing van de interne markt 25

. Dit 
document dateerde van 14 juni 1985 en bevatte een catalogus van maatregelen die 
onontbeerlijk waren om de gemeenschappelijke markt om te vormen tot een echte 
economische ruimte zonder binnengrenzen, d.w.z. tot één grote gemeenschappelijke 
binnenmarkt. De goedkeuring van die maatregelen ter gelegenheid van de in Mil<jall 
op 28 en 29 juni 1985 gehouden Europese Raad van Staatshoofden en 
Regeringsleiders bevestigde bovendien de noodzaak om de geleidelijke integratie
inspanningen verder te zetten. De op I juli 1987 26 in werking getreden Europese 
Akte kon derhalve besluiten tot het stimuleren van deze doelstellingen door de 
afschaffing, op I januari 1993, van de werkelijke, de technische en de fiscale grenzen 
binnen de Gemeenschap. 

24 

" 
26 

Het Europees Monetair Stelsel, in werking getreden op l3 maart 1979, houdt de principiële 
verbintenis van de Lid~Staten in om de wisselkoers van hun nationale munt binnen een 
schonunelingsmarge, zowel naar boven als naar beneden, van 2,25 pct. te houden. 

De kern van het stelsel is de Europese munteenheid, de ECU. Ze wordt omschreven als een 
korf waarbinnen alle nationale munten zijn vertegenwoordigd in functie van het economisch 
belang van de respectieve EG-landen. 

·Ten titel van inlichting, de samenstelling van de ECU werd op 21 september 1989, op 
8 januari 1990 en op 31 juli 1992 door EUROSTAT als volgt bepaald: 

Duitsland Mark DM 30,10 pct. 30,53 pct. 30,60 pct. 
België Frauk BFR 7,59 pct. 7,83 pct. 7,86 pct. 
Denemarken Kroon DKR 2,45 pct. 2,53 pct. 2,52 pct. 
Spanje Peseta PTA 5,30 pct. 5,18 pct. 5,29 pct. 
Frankrijk Frank FF 19 pct. 19,43 pct. 19,32 pct. 
Griekenland Drachme DR 0,80 pct. 0,77 pct. 0,57 pct. 
Ierland Pond IRL 1,10 pct. 1,12 pct. 1,12 pct. 
Italië Lire LIT 10,15 pct. 9,92 pct. 9,83 pct. 
Luxemburg Frank LFR 0,31 pct. 0,31 pct. 0,31 pct. 
Nederland Gulden HFL 9,40 pct. 9,54 pct. 9,56 pct. 
Portugal Escudo ESC 0,80 pct. 0,78 pct. 0,80 pct. 
Verenigd Pond UKL IJ pct. 12,06 pct. 12,22 pct. 
Koninkrijk 

Doe. COM (85) 310 def., van 14 juni 1985. 

Europese Akte, getekend te Luxemburg op 17 februari 1986 en te Den Haag op 
28 februari 1986, goedgekeurd door de wet van 7 augustus 1986 (Belgisch Staatsblad van 
28 januari 1987). De benaming "Europese Akte" vindt haar oorsprong in het feit van de 
vereniging in één enkel verdrag van zowel de bepalingen tot wijziging van de basisverdragen 
van de Europese Gemeenschappen als van die welke de politieke samenwerking behelzen. Dît 
impliceert evenwel niet de fusie van die twee aangelegenheden en evenmin de bepaling van 
gemeenschappelijke regels voor het nemen van beslissingen in die respectieve 
aangelegenheden. 
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6. Vervolgens werden twee overeenkomsten gesloten die dat doel 
eveneens naderbij moesten brengetl. 

a. Het Verdrag over de Europese Unie, getekend te Maastricht op 
7 februari 1992, wil inderdaad aan de Gemeenschap een politieke dimensie 
toevoegen, welke meer in verhouding staat tot haar economische 
ontwikkeling 27

. 

b. De Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte, getekend te 
Porto op 2 mei 1992, en haar Aanpassingsprotocol opgemaakt te Brussel op 
17 maart 1993 28

, laten bovendien, in de mate van het mogelijke, toe de 
voordelen van de grote binnenlandse markt uit te breiden tot zes buurlanden, 
lid van de EVA, die daartoe de wens hadden geuit 29 

7. De Europese Unie die bij het Verdrag van Maastricht wordt 
ingesteld, steunt op drie pijlers van ongelijke grootte : de Europese Gemeenschap, 
het gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheidsbeleid en de samenwerking 
op het gebied van justitie en politie 30 De Europese Gemeenschap - de centrale en 
oudste pijler - is niet langer meer een louter economische gemeenschap. 

27 

" 

29 

30 

Verdrag over de Europese Unie, zeventien Protocollen en Slotakte met drieëndertig 
Verklaringen, opgemaakt te Maastricht op 7 februari 1992, goedgekeurd door de wet van 
26 november 1992 (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1993, tweede uitgave). De bepalingen 
die het voorwerp uitmaken van die akten zijn in werking getreden op 1 november 1993. 

Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte, protocollen, slotakte en bijlagen, 
getekend te Porto op 2 mei 1992, goedgekeurd door de wet van 18 maart 1993 (Belgisch 
Staatsblad van 7 februari 1994 en addendwn Belgisch Staatsblad van 21 maart 1994). 

Protocol houdende aanpassing van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte, 
getekend te Brussel op 17 maart 1993, goedgekeurd door de wet van22 juli 1993 (Belgisch 
Staatsblad van 21 maart 1994). 

De Overeenkomst en het Protocol tot aanpassing vormen een geheel. Ze zijn gelijktijdig in 
werking getreden op I januari 1994. 

De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) werd opgericht in januari 1960, op initiatiefvan het 
Verenigd Koninkrijk, ten einde een vrijhandelszone up te richten parallel met de Europese 
Gemeenschap. De Associatie verenigde, op het ogenblik van de gebeurtenissen, zeven 
soevereine Staten : Oostenrijk, Finland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zweden en 
Zwitserland. Allen waren oorspronkelijk kandidaat voor het sluiten van de EER
Overeenkomst van 2 mei 1992. 

Het negatief resultaat van het Zwitserse referendum leidde echter tot de onderhandeling van 
het Aanpassingsprotocel van de Overeenkomst. Dit protocol bedingt dat Liechtenstein, in 
douane-wlie met Zwitserland, zijn relaties met dit land moet aanpassen alvorens toegang te 
krijgen tot de Europese Economische Ruimte. 

Bovendien traden op I januari 1995 Oostenrijk, Finland en Zweden toe tot de Europese Unie. 

De Europese Unie- Het Verdrag van Maastricht, Europese Conunîssie, Brussel, 1992. 
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Zij vormt voortaan een meer afgewerkt geheel dat ook bevoegdheden op het vlak 
van de muntunie 3

\ de geïnstitutionaliseerde procedure van gezamenlijke beslissing 
en het Europees burgerschap omsluit. Van hun kant vallen de materies die tot de 
twee andere pijlers behoren, in grote mate, onder gecoördineerde 
intergouvernementele beslissingsprocedures, ingesteld om tot gemeenschappelijke 
stellingnamen te kunnen komen en om, gebeurlijk, tot gemeenschappelijke acties te 
kunnen overgaan. 

8. Enkele tijdelijke uitzonderingen niet te na gesproken, kennen de 
Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte en haar Aanpassingsprotocol 
van hun kant de voordelen van de grote fundamentele vrijheden van de 
Gemeenschap toe aan twee niet-Lid-Staten : lisland en Noorwegen. Zij kunnen zich 
meteen op die voordelen beroepen. Daartegenover staat dat die twee Staten 
voortaan de regels van de interne markt moeten toepassen en dus in hun nationale 
wetgeving zo'n I 0. 000 bladzijden van kracht zijnde wetgeving van de gemeenschap 
moeten opnemen 32 

9. Bovendien staan we voor nieuwe ontwikkelingen. Herinneren we 
aan de vraag tot toetreding van Turkije in 1987, aan de kandidaturen van Malta en 
Cyprus, en aan de toenaderingspogingen die Polen en Hongarije onlangs hebben 
ondernomen. Er zijn ook de verschillende vormen van partnerschap 33

. Verder zijn er 
nog de ruime perspectieven die de plotse emancipatie van de Oostbloklanden 
bieden 34

. Naar de toekomst toe stellen er zich dus heel wat vragen, onder andere op 
het institutionele vlak. Hun dringend karakter rechtvaardigt dat er reeds volgend jaar 
een intergouvernementele conferentie zal gehouden worden over de herziening van 
de verdragen. 

31 

32 

33 

De Economische en Monetaire Unie brengt een onomkeerbare en progressieve ontwikkeling op 
gang die, via het arumemen van vaste wisselkoersen, moet leid~n tot een eenheidsmunt en dit, 
aanvankelijk, ten vroegste op I januari 1997 en ten laatste op I januari 1999. 

Praktijk van de eenheidsmarkt. Dienst van de officiële publicaties van de Europese 
Gemeenschappen, Luxemburg, 1992, blz. I 0. 

Volgens een inventaris van 30 juni 1994 bestonden er, alleen al voor het Europees continent, 
vormen van associaties, samenwerking of partnerschap (in die volgorde) met: 

a. Tsjechië, Slovakije, Roemenië en Bulgarije ; 
b. Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en Albanië ~ 

c. Rusland. 

V. GISCARD d'ESTAING, Les conséguences des événements d'Europe de l'Est sur la 
construction de !'Uni on européenne, Fondation Paul-Henri Spaak, B~ssel, 1992. 
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Afdeling 1 - Economische integratie 

10. Bij het onstaan van de Gemeenschap werd het doel ervanals 
volgt omschreven in artikel 2 van het Verdrag van Rome 35 

: "het bevorderen van de 
harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele 
Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een . 
toenemende verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de 
in de Gemeenschap verenigde Staten". Datzelfde artikel bepaalde tevens de 
methode : "door het instellen van een gemeenschappelijke markt en door het 
geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten ... ". 

I I. Dit doel en deze methode zijn nauwelijks veranderd, tenzij om 
aan nauwkeurigheid te winnen 36 Het Verdrag van Maastricht 37 bepaalt inderdaad 
dit doel als : "het bevorderen van een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van 
de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een duurzame en niet
inflatoire groei met inachtneming van het milieu, een hoge graad van convergentie 
van de economische prestaties, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale 
bescherming, een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het 
bestaan, de economische en sociale samenhang en de solidariteit tussen de Lid
Staten.". De methode van haar kant wordt : " ... , door het instellen van een 
gemeenschappelijke markt en een economische en monetaire unie en door de 
tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk beleid of de gemeenschappelijke 
activiteiten". 

Dit Verdrag werd uitgebreider toegelicht onder voetnoot l3 hiervoor. 

36 Doel en middelen zijn omsChreven in artikel2 van het EEG-Verdrag. 

37 Dit Verdrag werd uitgebreider toegelicht onder voetnoot 27 hiervoor. 
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12. Overeengekomen in die bewoordingen, omvat het gestelde doel 
een drievoudig ideaal : 

a. op economisch vlak : bevordering van de ontwikkeling, de groei en het 
concurrentievermogen van de gemeenschap ; 

b. op sociaal vlak : waken over de toename van de werkgelegenheid, 
bescherming van de levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan van 
de inwoners ; · 

c. op politiek vlak : bevordering van nauwere betrekkingen tussen de Lid
Staten. 

13. De in aansluiting hierop vastgelegde methode beantwoordt 
evenwel aan de vaste overtuiging dat de doelstelling slechts kan gerealiseerd worden 
door de uitwerking van twee samenhangende verrichtingen : het verwezenlijken van 
een gemeenschappelijke markt en het nader tot elkaar brengen van het economisch, 
financieel en monetair beleid van de Lid-Staten. Dat legt meteen uit waarom het doel 
niet ineens maar in opeenvolgende etappes wordt nagestreefd. Die wijze van 
handelen verzoent immers drie vereisten : 

a. een etappe vormt geen afgesloten geheel. Ze is slechts een welbepaald deel 
van een traject dat volledig moet worden afgelegd ; 

b. binnen elke etappe is er nochtans een interne eenheid. Zij bestaat uit acties 
die gezamenlijk moeten worden uitgevoerd omdat zij elkaar aanvullen en 
vergemakkelijken ; 

c. zelfs al zijn het einddoel en de algemene principes stevig verankerd, dan nog 
is het onontbeerlijk dat onderweg rekening kan worden gehouden met de 
opgedane ondervinding en met onverwachte wijzigingen. 

14. Alhoewel de notie "gemeenschappelijke markt" dikwijls wordt 
gebruikt, is ze in het verdrag niet omschreven. Het lijkt bijgevolg moeilijk, zelfs 
onmogelijk, aan deze uitdrukking een streng wetenschappelijke draagwijdte toe te 
kennen. Het onderzoek van het gehele verdrag laat daarentegen toe vast te stellen in 
welke mate het beoogde doel "het beginsel van een open markteconomie met vrije 
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mededinging" 38 onderschrijft en dientengevolge het vrij verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitalen vereist. Globaal beschouwd bestaat het doel er dus in 
om, vertrekkend · van een douane-unie, te komen tot de oprichting van een 
supranationale entiteit waarvan het territorium een vrije en geïntegreerde 
economische ruimte vonnt, waarbinnen de krachten zich kunnen ontplooien zonder 
te stuiten op al teveel belemmeringen van protectionistische aard of op 
concurrentieverstorende hinderpalen 39 

· 

1. Vlijgemaakte economische ruimte 

15. Het realiseren van die supranationale economische ruimte vergt 
in de eerste plaats het stelselmatig verwijderen van de hinderpalen die het 
handelsverkeer tussen de Lid-Staten belemmeren. Die verwijdering impliceert een 
globale inspanning waarbinnen de volgende drie krachtlijnen zich aftekenen : 

a. 

b. 

c. 

" 
" 

de vrije uitwisseling van economische producten ; 

het vrije verkeer van productiefactoren ; 

de vrijmaking van de financiële transfers. 

EEG-Verdrag, artikel 3A. 

P. PESCATORE, La notion du marché conunun dans les traités instituant runion économigue 
belgo-luxembourgeoise. Ie Benelux et les Corrununuatés eurooéennes, En honunage à Victor 
GOTHOT, Faculté de droit de Liège, Luik, 1962, blz. 497-546, en . 
R. WATfEYNE, Algemene Administratie van de Belastingen - Jaarverslag 1991, 
Hoofdstuk VI, De fiscale administratie en Europa, Afdeling I, Europa in wording, Ministerie 
van Financiën, Brussel, 1992, blz. 84-88. 
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16. De vrije uitwisseling van economische producten impliceert in 
de eerste plaats het vrije verkeer van goederen. Idealiter vereist dat drie maatregelen 
: de opheffing van de douanerechten en van elke andere soortgelijke belasting tussen 
de Lid-Staten, de interne afschaffing van de belemmeringen bij invoer en van de 
kwantitatieve beperkingen en, tenslotte, de oprichting van een gemeenschappelijk 
douanekordon aan de buitengrenzen van de gecreëerde ruimte 40 Het heeft 
vervolgens zijn weerslag op de diensten die niets anders dan immateriële producten 
zijn. Het vereist aldus de erkenning van beroepskwalificaties en een eenvormig 
reglement voor openbare aanbestedingen 41

. Daarna volgt, uiteraard, alles wat betreft 
de toepassing van een gemeenschappelijk buitentarief, de keuze van een 
gemeenschappelijk stelsel van handelsreglementering en het aannemen van een 
gemeenschappelijk beleid inzake handelsakkoorden 42

. 

17. De tweede doeltreffende factor, het vrije verkeer van de 
productiefactoren, belangt voomarnelijk de toekomst van de loontrekkenden en de 
zelfstandigen aan. De opzet is groots en raakt de twee polen die de wereld van de 
arbeid beheersen. Hij vereist bovendien dat er snel een doorslaggevende vooruitgang 
wordt gemaakt. Er kunnen dus geen andere beperkingen worden aanvaard dan die 
welke gerechtvaardigd zijn in het belang van de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid en de goede zeden 43 Aan de enen waarborgt de 
m~tregel aldus het vrije verkeer van werknemers, voortaan onderworpen aan 

. dezelfde regels inzake werkgelegenheid en aan een identieke aanpak van de sociale 
zekerheid 44 Voor de anderen, of het nu gaat om natuurlijke personen of 
rechtspersonen, opent zij de weg naar de vrije vestiging van landbouw-, nijverheids
en handelsondernemingen 45 

42 

43 

EEG-Verdrag, artikelen 9, § I, en 30. 

EEG-Verdrag, artikelen 59 lot 66. 

Vanuit de verplichte integratie vergt de interne liberalisering· de gemeenmaking van de 
middelen om de exteme handel te regelen. Tegenover het niet-heffen van douanerechten tussen 
de Lid-Staten moet dus een gemeenschappelijk buitentarief staan. Evenzeer moet tegenover de 
ophefftng van de kwantitatieve beperkingen een gemeenschappelijk stelsel van 
handelsregiementeringen en -akkoorden staan. Die instrumenten liggen voomarnelijk besloten 
in de artikelen 3, 6, 18 tot 29, I 02 A tot 103 en 110 tot 116 van het EEG-Verdrag. 

Die beperkingen zijn ingeschreven in artikel48, § 3, van het EEG-Verdrag. 

EEG-Verdrag, artikelen 48 tot 51. 

EEG-Verdrag, artikelen 52 en 58. 
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18. Het derde en laatste noodzakelijke instrument, het vrijmaken van 
de financiële transfers, beoogt inzonderheid drie doelstellingen. 

a. Het houdt een streven in naar het vrijmaken van de lopende betalingen die 
samengaan met het vrije verkeer van goederen en diensten. 

b. Hetzelfde wordt nagestreefd wat betreft de uitbetaling van lonen die door het · 
vrije verkeer van personen verplaatst wordt. 

c. Bovendien wordt gestreefd naar de vrijmaking van financiële verrichtingen 
met investeringsdoeleinden 46 

19. Alles wel beschouwd, brengt deze triptiek een eerste 
fundamenteel beeld van wat het verdrag wil realiseren. De voorgenomen 
maatregelen dragen inderdaad bij tot de afbakening van een ruimte, die de nationale 
grondgebieden omvat en waarbinnen de economische krachten zich effectief kunnen 
ontplooien zonder op al te veel protectionistische belemmeringen te stuiten. De 
ontwikkeling brengt inzonderheid een meer rationele herverdeling van de 
productiefactoren binnen de nieuwe ruimte mee, en de mogelijkheid om er zich vrijer 
te verplaatsen en te handelen. 

2. Geïntegreerde economische ruimte 

20. Het vrijmaken van het handelsverkeer alleen, ook al zou dat 
verregaand geschieden, volstaat echter niet om een supranationale economische 
ruimte te scheppen die dezelfde voorwaarden biedt als een binnenlandse markt. 
Zowel theoretische benaderingen als de praktijk tonen aan hoezeer het functioneren 
van de economie vandaag niet alleen afhangt van het vrije spel van de natuurlijke 
marktmechanismen, maar ook van strategieën opgezet door de Staat en grote private 
belangengroepen. De aldus opgezette strategieën vertonen overigens zeer diverse 
vormen. Uitgaande van de overheden kan het aldus gaan om een coherente planning 
en om systematische of ad hoc-maatregelen van inierventie, oriëntatie of 

Het EEG-Verdrag wijdt twee hoofdstukken aan deze kwesties. Een eerste (artikelen 67 tot 
73H) betreft de kapitalen. Een tweede (artikelen 102A tot 109) gaat over de betalingsbalans. 
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bescherming. Bij fabrikanten, banken en distributieondernemingen gaat het van 
individuele plannen tot economische kartels 47

. 

21. Voor het scheppen van het duurzaam en permanent kader voor 
de verdere ontwikkeling van het verworvene op gebied van het vrijhandelsverkeer, 
moeten dus de nodige maatregelen genomen worden opdat de handel tussen de Lid
Staten zou kunnen verlopen in omstandigheden die zo dicht mogelijk die van een 
interne markt benaderen. In de eerste plaats moet gezorgd worden voor een redelijke 
naleving van de wetten die inherent zijn aan een markteconomie. Inderdaad, de 
ongebreidelde strijd van allen tegen allen leidt hier per definitie niet tot succes. Er is 
integendeel vereist dat de wetgevingen die een rechtstreekse invloed uitoefenen op 
het tot stand komen of het functioneren van de gemeenschappelijke markt, dichter bij 
elkaar worden gebracht. · 

22. Opdat die marktsituatie efficiënt zou zijn, is het bovendien nodig 
terzelfder tijd aan de ondernemingen die aan de marktontwikkeling willen 
meewerken, gelijke kansen te bieden. Dat doel vereist de verzachting - zoniet de 
neutralisatie - van de gevolgen van interventies die niet conform de marktregels 
geschieden. Dat houdt onder meer de opheffing in van alle maatregelen van 
nationaalrechtelijke aard, daaronder begrepen de administratieve reglementen en 
praktijken, die het normale spel van de mededinging verstoren. Hiermee wordt 
inzonderheid bedoeld de hulp die door de Lid-Staten in" het kader van hun 
momentane beleid wordt toegekend aan bepaalde ondememingen of activiteits
sectoren, het weze in de vorm van subsidies, vrijstellingen of ristorno's, of in enige 
andere vorm van bijzonder voordeel 48

. 

P. PESCATORE, "La notion du rnarché commun dans les traités instituant JUnion éconornigue 
belgo-luxembourgeoise. Ie Benelux et les Communautés européennes", ''En honunage à Victor 
GOTHOT", Faculté de Droit de Liège, Luik, 1962, blz. 523. 

Die subtiele manier van interventie kan bijvoorbeeld de vonn aannemen van venninderde 
transportprijzen of voorkeurtarieven bij de post. 
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23. Ter voorkoming . van kunstgrepen op het vlak van 
klantenwerving en -binding en om de delokalisatie tegen te gaan van de R&D
activiteiten, van de productie of van de distributie, moeten ook de economische 
strategieën van private bedrijven kunnen gecontroleerd worden. Aldus kan vermeden 
worden dat de hoop, gewekt door de vrijmaking van het handelsverkeer, zou kunnen 
worden gesmoord in ondernemingspraktijken die steunen op onderlinge afspraken of 
op de exploitatie van een verworven economische dominantie. Uiteraard bestaat de 
oplossing in het uitvaardigen van regels die precies tot doel hebben 
ondernemingsarspraken of het verwerven van dominante marktposities tegen te 
gaan. 

24. Inzonderheid in de artikelen 85 tot 91, 92 tot 94 en 100 tot 102 
van het EEG-Verdrag wordt, vertrekkend van een redelijke naleving van de aan de 
markt inherente regels, de neutraliteit van de markt gekoppeld aan de afwezigheid . 
van concurrentieverstoringen. Daartoe verstaat men in het Verdrag onder : 

a. concurrentieverstoring: een toestand waarin zich trafiekafleidingen en/of 
activiteitsverplaatsingen ontwikkelen ; 

b. trafiekafleiding: een toestand waarin de operatoren binnen een economie 
zich, bij voorkeur, gaan bevoorraden in een andere economie, ingegeven 
door redenen die, geheel of gedeeltelijk, hun oorsprong vinden in bepaalde 
door de overheid genomen maatregelen ; 

c. activiteitsverplaatsing : een toestand waarbij productieve activiteiten zich 
eerder in de ene economie dan in de andere gaan vestigen, ingegeven door 
redenen die, geheel of gedeeltelijk, hun oorsprong vinden in bepaalde door 
de overheid genomen maatregelen. 
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3. Fiscale implicaties 

25. Dit neemt niet weg dat de beschikkingen die de deelnemende 
Staten binnen de vrije uitoefening van hun territoriaal gezag toepasten op het 
ogenblik van de onderhandeling van deze eengemaakte en homogene economische 
ruimte, onvermijdelijk een individueel en autonoom karakter vertoonden. 
Verschillend van land tot land werken zulke beschikkingen noodzakelijkerwijze op 
een ongelijke manier in op de productiekosten, op de kostprijzen evenals op de 
handel in de ruin1ste zin van het woord. Deze ongelijkheid kan bovendien nog 
versterkt worden door een doelgericht ingrijpen van de overheden. Dit is 
inzonderheid het geval wanneer zij ontheffingen of ristomo's toekennen aan hun 
nationale ondernemingen. Dit is eveneens het geval wanneer zij discriminerende 
lasten opleggen aan buitenlandse ondernemingen om aldus een concurrentievoordeel 
te creëren voor hun nationale economie. 

26. Verder bracht het bestaan van verschillende fiscale stelsels de 
organisatie mee van een fYsieke controle aan de grenzen. De afschaffing van de 
douanerechten en van de kwantitatieve beperkingen, in het kader van de oprichting 
van de nieuwe economische ruimte, liet zonder twijfel toe deze fYsieke grens op te 
heffen. Niettemin bleef er tussen de Lid-Staten een "fiscale grens" bestaan die het 
vrije verkeer van goederen belemmerde. Elke Lid-Staat moest immers de invoer 
blijven controleren om er de bepalingen van zijn eigen fiscaliteit op toe te passen en 
om, door compenserende heffingen, de gelijke concurrentie te bewaren tussen de 
nationaal geproduceerde goederen en de ingevoerde goederen. In theorie kan die 
toestand op twee manieren ondervangen worden. 

27. De eerste oplossing bestaat in de harmonisatie van de fiscale 
stelsels. Hierbij wordt gepoogd iedere discriminatie te uit te schakelen, zodat op 
dezelfde producten een zelfde fiscale last rust. Zelfs al zouden hierdoor de 
concurrentieverstoringen effectief kunnen verminderd worden, dan nog is dit geen 
afdoende oplossing. Een harmonisatie kan immers niet uitsluiten dat de fiscale 
stelsels in zekere mate een nationaal karakter blijven vertonen. De toepassing ervan 
vereist bijgevolg de instandhouding van een goederencontrole bij invoer. 
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28. De tweede oplossing kan van haar kant slechts efficiënt zijn op 
voorwaarde dat overgegaan wordt tot een werkelijke eenmaking van de belastingen 
en het gemeenschappelijk maken van de belastingopbrengst In de mate dat die 
eenmaking ver genoeg wordt doorgedreven, zullen de concurrentieverstoringen en 
de hinderpalen voor het vrije handelsverkeer zonder twijfel verminderen en op 
tennijn zelfs helemaal verdwijnen. Verder doet de gewenste eenvorming evenwel een 
ander probleem rijzen : het gemeenschappelijk maken van fiscale middelen via 
eenmakingsmaatregelen stuit onvennijdelijk op een grens waarboven iedere 
speelruimte zal ontbreken om nog een nationaal financieel beleid te voeren. 

29. Het mislukken van die twee oplossingen is bijgevolg 
onvennijdelijk. Hierdoor is aangetoond dat het scheppen van de bedoelde 
economische ruimte niet noodzakelijk de eenmaking van de fiscale stelsels van de 
Lid-Staten impliceert en dat de fiscale lasten niet noodzakelijk precies gelijk moeten 
zijn in alle Lid-Staten 49 Maar zo men aanneemt dat de interne markt de kenmerken 
moet hebben die hiervoor werden beschreven, moet uiteindelijk vermeden worden 
dat fiscale belemmeringen de volledige verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
markt in de weg zouden staan. 

30. Vanuit praktisch oogpunt moet die tweede - duidelijk 
complementaire - doelstelling gekoppeld worden aan onder andere de opheffing van 
de fiscale grenzen. Voortaan sluit ze aan bij de steeds verder doorgedreven integratie 
van het terzake gevoerd beleid. Zij veronderstelt daarenboven dat de Lid-Staten 
verdragen tot voorkoming van dubbele belasting sluiten of die verdragen indien 
nodig aanpassen of aanvullen. Die stap betreft trouwens niet alleen de indirecte 
belastingen. Hij omvat integendeel ook de directe belastingen. Laatstgenoemde 
belastingen hebben inderdaad ook een weerslag op de werking van de 
gemeenschappelijke markt, daar zij eveneens deel uitmaken van de algemene lasten 
die drukken op de economie van elk land 50

. 

" J. MEGRET, J.-V. LOUIS, D. VIGNES, M. WAELBROECK en R. WAGENBAUR. Le droit 
de la Conunm1auté Economigue Eurooéenne. deel 5, Dispositions fiscal es - Rapprochement des 
législations Institut d'Etudes européennes de l'Université Libre de Bruxelles, Brussel, 1973, 
blz. 45. 

In hetzelfde vcrband wordt' binnen de gemeenschapsinstellingen terzelfder tijd grondig 
nagedacht over de transnationale samenwerking van ondernemingen, de bedrijfsfiscaliteit en 
de fiscaliteit op het sparen. 
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Afdeling 2 - Belasting over de toegevoegde waarde 

31. Het grondvesten van de Europese constructie op een douane- . 
unie vereiste, hoe dan ook, in de eerste plaats drie maatregelen : 

a. de afschaffing tussen de Lid-Staten van de douanerechten en van elke andere 
gelijkaardige belasting ; 

b. de interne opheffing van invoerbelemmeringen en van kwantitatieve 
beperkingen ; 

c. de oprichting van een gemeenschappelijk douanekordon aan de 
buitengrenzen van de gecreëerde ruimte 51 

32. Van meet af aan gesteld, hebben die vereisten bijgedragen tot 
het bepalen van de supranationale ruimte binnen dewelke de economische krachten 
zich zouden kunnen ontwikkelen zonder op al te veel protectionisme te stuiten. 
Negatief naar de vonn, trachtten de eerste twee maatregelen te vermijden dat fiscale 
hinderpalen de volledige ontplooiing van de markt tussen de Lid-Staten zouden 
hinderen. Als positieve maatregel is er de instelling van een gemeenschappelijk 
douanekordon aan de buitengrenzen van de markt. Aldus wordt tegemoetgekomen 
aan de bezorgdheid om toezicht te kunnen houden op de handelsstromen komende 
van of gaande naar derde landen. 

33. De oplossingen die indertijd werden toegepast- het plaatsen van 
goederen onder douanetoezicht, het in het vrije verkeer brengen en de aangifte ten 
verbruik - voldeden echter niet om de voorschriften die een hinderpaal vormden voor 
het vrije verkeer van goederen en diensten tussen de Lid-Staten, te doen verdwijnen. 
Verschillend van land tot land, beïnvloedden deze voorschriften onvermijdelijk op 
ongelijke wijze de productiekosten, de kostprijs evenals de handel in de breedste zin 

SI 
Zie punt m. 16 hiervoor. 



24.-

van het woord 52 Ook moesten nieuwe regels worden uitgevaardigd om de 
mechanismen te doen verdwijnen die het normale spel van de concurrentie tussen de 
verschillende Lid-Staten verstoorden. 

34. Indien dit programma inzake accijnzen op tamelijk eenvoudige 
wijze kon geconcipieerd worden, bleken daarentegen diepgaande wijzigingen 
onvermijdelijk op het stuk van de omzetbelasting. Uit studies bleek inderdaad de 
noodzaak om de vigerende cumulatieve belastingstelsels af te schaffen en in alle Lid
Staten te vervangen door een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde 53

• 

a. 

52 

" 

35. Het gaat hier niet om een volkomen nieuw idee. 

Men vindt inderdaad een eerste spoor in het voorstel dat · Wilhelm von 
SIEMENS reeds in 1921 opperde om de toenmalige "Umsatzsteuer" te 
vervangen door wat hij een "Veredelte Umsatzsteuer" noemde, een 
zuiverder belasting op het omzetzijfer. V on SIEMENS introduceerde in de 

Zie punt nr. 25, hiervoor. 

De verdienste van deze studie komt in het bijzonder toe aan het Fiscaal en Financieel Comité. 

Ter herinnering, het Fiscaal en Financieel Comité werd opgericht bij een beslissing van de 
Conunissie van de Europese Economische Gemeenschap d.d. 5 april 1960 met als voornaamste 
opdracht na te gaan : 

a. 110f en in welke mate de bestaande verschillen ... in de financiën van de Lid-Staten 
een geheel of gedeeltelijk beletsel vannen voor het instellen van een 
gemeenschappelijke markt waarop een toestand moet gecreëerd en gewaarborgd 
worden die analoog is aan die welke bestaat op een interne markt 11 

; 

b. u in welke mate het mogelijk is de verschillen op te heffen die een hinderpaal vonnen 
voor het tot stand komen en de werking van de gemeenschappelijke markt11

• 

Het Comité bestond uit tien permanente leden. Elf vertegenwoordigers van de Corrunissie 
hebben geregeld of oCcasioneel aan de werkzaamheden deelgenomen. Tijdens de eerste zitting 
koos het Comité professor Dr. h.c. Fritz NEUlvlARK tot voorzitter. Overeenkomstig een 
beslissing genomen op de derde zitting \verd hij tevens belast met de functie van algemeen 
verslaggever. 

Het Comité is zeven maal bijeengekomen : op 21 en 22 juli 1960, op 26 en 27 augustus l960, 
op 2 en 3 december 1960, op 14 en 15 september 1961, op 14 en 15 december 1961, op 8 juni 
1962 en op '7 en 8 juli 1962.: 

Het definitieve verslag werd na grondige bespreking aangenomen op de zittingen van 7 en 
8 juli 1962 te Parijs. 
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belastingtechniek het principe van de aftrek. Volgens hem. moet die aftrek 
gebeuren "grondslag van grondslag". Met andere woorden, de grondslag van 
de belasting moet gelijk zijn aan het verschil tussen de verkoop- en de 
aankoopprijs 54

• 

b. Eveneens in 1921 maar aan de andere kant van de Atlantische oceaan, 
verdedigde de econoom Thomas ADAMS in een artikel in de Quaterly 
Joumal of Beonornies het principe van de aftrek in een stelsel van belasting 
op het omzetcijfer. Volgens hem moest die aftrek echter geschieden 
"belasting van belasting". Anders gezegd, de belasting die aan de Staat moet 
betaald worden, diende gelijk zijn aan het verschil tussen de belasting op de 
verkoop en de belasting op de aankoop 55

• 

36. Geraakten die voorstellen al vlug in de vergetelheid in de landen 
waar ze het eerst werden geformuleerd, dan was het Turkije dat in 1927 (het stelsel 
werd in 1957 opgeheven) als eerste een stelsel van belasting op de productie 
invoerde met aftrek van "belasting van belasting" 56

. Griekenland volgde in 1933, 
maar koos haast vanzelfsprekend het andere type van aftrek : de aftrek "grondslag 
van grondslag" 57

. Het principe van de aftrek dook opnieuw op in Japan, in 1950, 
onder Amerikaanse invloed. De commissie SHOUP, genoemd naar een professor 
van de Universiteit van Columbia, stelde een systeem voor dat in een wetsvoorstel 
werd opgenomen. Dat voorstel, waarin geopteerd werd voor de aftrek "grondslag 
van grondslag", werd aangenomen maar zou dode letter blijven. Later werd de 
belasting afgeschaft zonder te zijn toegepast. In 1953 voerde Michigan daarentegen 
in zijn wetgeving de "Business Activities Tax" in, eveneens volgens het principe van 
de aftrek "grondslag van grondslag" 58

. 

" 

" 

" 

" 

W. von SIEMENS, Veredelte Umsatzsteuer, Siemens- Stadt, 1921. 

Th. S. ADAMS, Fundamental Problems of Federal lncome Taxation, Quaterly Joumal of 
Economics, nr. 35, 1921. 

K. TIIIEMANN, Theorie und Praxis der Umsatzbesteuerung, Munchen, 1965. 

Ch. CA1viPET, Le régime fiscal du chiffre d'affaires et son incidence sur la productivité, OEES, 
Parijs, 1957. 

D. BlEI-U.., Ouelgues problèrnes économigues en relation avec la T.V.A., Documentatieblad 
van het Ministerie van Financiën, nr. 12, Brussel, 1968. 
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37. Het echte startschot werd nochtans in Parijs gegeven. In 1948 
verving Frankrijk inderdaad zijn eenheidstaks op de productie door een cumulatieve 
taks, waarvan evenwel het cumulatief effect werd gematigd door een aftrek 
"belasting van belasting". Die aftrek werd "fYsiek" genoemd want hij werd beperkt 
tot de aankopen van de grondstoffen en andere factoren die in het productieproces 
voorkomen. In 1954-1955 werd de aftrek uitgebreid tot andere aankopen; hij werd 
"financieel". Die hervonning werd vervolgens in 1968 voltooid. 

1. De BTW op zichzelf beschouwd 

38. Het begrip " toegevoegde waarde" is een economisch begrip. 

a. Zij kan beschouwd worden op micro-economisch vlak, d.w.z. op het niveau 
van elke productie-eenheid van goederen of diensten afZonderlijk. 

b. Zij kan ook beschouwd worden op macro-economisch vlak, d.w.z. op het 
niveau van het geheel van de productie-eenheden. 

39. De toegevoegde waarde voortgebracht door een economische 
eenheid kan omschreven worden als de meerwaarde van de goederen en diensten die 
zij voortbrengt, ten opzichte van de waarde van de goederen en diensten die zij 
verbruikt. De waarde toegevoegd door die onderneming is bijgevolg synoniem met 
haar bruto-opbrengst. 

a. Vanuit een subsiractieve benadering komt deze waarde overeen met het 
verschil tussen de verkopen en de aankopen voor intermediair verbruik. 

b. Vanuit een additieve benadering komt zij overeen met de som van de 
vergoedingen toegekend aan alle productiefactoren, met inbegrip van de 
afschrijvingen. 
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40. Men kan het vraagstuk ook benaderen vanuit het oogpunt van 
de toegevoegde waarde welke enkel wordt voortgebracht door binnenlandse 
ondernemingen. Daartoe moet men zich op een sterk vereenvoudigd macro
economisch niveau plaatsen : een gesloten economie waarbij de buitenlandse 
betrekkingen, de subsidies en de andere indirecte belastingen buiten beschouwing 
blijven. Mgezien van de voorraadwijzigingen waarmee ook rekening dient te worden 
gehouden, wordt de toegevoegde waarde bekomen door de som van het binnenlands 
verbruik en de netto-investeringen, verminderd met het verbruikte kapitaal. 

41. In dit geval stelt zich derhalve de vraag hoe de 
investeringsgoederen fiscaal moeten worden behandeld. Theoretisch kunnen 
aanvankelijk drie standpunten worden ingenomen : 

a. de investeringsgoederen gelijkstellen met goederen die helemaal niet 
verbruikt worden ; 

b. ze gelijkstellen met goederen die verbruikt worden naarmate ze bijdragen tot 
het productieproces van andere goederen en diensten ; 

c. ze gelijkstellen met goederen die onmiddellijk en geheel verbruikt worden. 

42. Elk stelsel dat - zoals in de eerste twee hypothesen - geen 
volledige neutralisatie zou inhouden van de belasting op de vorming, de omvorming 
of de verbetering van investeringsgoederen, zou onvermijdelijk tot blijvend gevolg 
hebben die belasting in de heffingsgrondslag van de latere verrichtingen op te nemen. 
Een dergelijk stelsel zou derhalve het risico inhouden de economische evolutie en de 
technische vooruitgang af te remmen. Het zou bovendien de huidige consumptie 
aanmoedigen ten nadele van de toekomstige consumptie. Het stelsel dat, 
overeenkomstig de derde hypothese, evenwel de investeringsgoederen onmiddellijk 
zou onderwerpen aan een volledige detaxatie, zou daarentegen wel beantwoorden 
aan het bestendig streven naar gelijkheid op het vlak van omzetbelasting, alsook aan 
het bestendig streven naar helderheid en doorzichtigheid op het vlak van belastingen. 
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2. De BTW in werking 

43. Het communautaire BTW-stelsel heeft die hoedanigheden. Het 
past het systeem van aftrek "belasting van belasting" toe, waarvan de uitoefening 
soms uitgesloten ofbeperkt wordt opdat de belasting het beoogde eindverbruik zou 
treffen. Het stelsel legt in de regel aan de producent, de handelaar of de 
dienstverrichter de verplichting op om de belasting systematisch te ·heffen op alle 
verkopen, in het vooruitzicht dat de kopers het aangekochte zouden bewaren met 
het oog op het verbruik ervan. Zo blijft het gedeelte van de verkopen aan 
eindverbruikers, particulieren of andere, definitief ten laste van deze laatsten, gezien 
geen enkele bepaling voorziet de in de verkoopprijs vervatte belasting af te trekken. 
Zijn de kopers daarentegen belastingplichtigen, dan laat het belastingmechanisme hen 
automatisch toe teruggaaf te bekomen van de door hun leveranciers aangerekende 
belasting. Zij oefenen dat recht uit door zelf vall het bedrag aan geïnde BTW, het 
bedrag afte trekken van de door hun leveranciers aangerekende belastingen. 

44. Een belastingplichtige wordt aldus niet aangewezen. Voor het 
vestigen van de belasting zijn de eindverbruikers er niet toe gehouden aangifte van 
hun uitgaven te doen. De ondernemingen die aangiften indienen zijn, van hun kant, 
slechts inners van de BTW, daar zij er zich toe beperken datgene te storten wat 
nodig is om de belastingen die geheven werden op de producten die zij hebben 
aangekocht om te zetten in belastingen op de producten die zij verkopen : zij wijzen 
de belastingplichtige niet aan. Belastingplichtige is dus in feite eenieder die bij een 
aankoop niets aangeeft en niets recupereert. Het is de gehele Natie die de belasting 
ondergaat en dit in de persoon van al degenen die er in de hoedanigheid van 
verbruikers deel van uitmaken 59

. 

45. Aldus opgevat om zich tot een gemeenschappelijk stelsel te 
ontwikkelen, streeft de belasting over de toegevoegde waarde in beginsel naar het 
heffen van een algemene verbruiksbelasting op goederen en diensten, tot en met het 
stadium van de kleinhandel. Die belasting is precies evenredig met de prijs van die 
goederen en diensten, en dit ongeacht het aantal transacties dat zich voordoet in het 

" M. LAURE, Scîence fiscale, Presses Universitaires de France, Parijs, 1993, blz. 229. 



29.-

productie- en distributieproces vóór het stadium van de heffing 60 Bij iedere 
transactie is de BTW, berekend over de prijs van het goed of de dienst volgens het 
erop toepasselijk tarief, nochtans slechts opeisbaar na aftrek van het bedrag van de 
belasting dat rechtstreeks de kosten van de verschillende samenstellende delen van de 
prijs heeft bezwaard 61 Het mechanisme van de aftrek is derhalve zo opgevat dat 
enkel de belaste of gemengde BTW-belastingplichtigen de BTW geheven op de 
goederen en diensten die aan hen voorafgaand werden verstrekt, mogen aftrekken 
van de BTW die zij verschuldigd zijn. Als neutrale, doorzichtige en enige belasting 
op het verbruik geheven in de vorm van gefractioneerde betalingen, maakt de BTW 
dus geen kostprijselement uit en is ze evenmin een belasting op de winst. 

46. Anders gezegd, dragen drie vereisten bij tot de doelmatigheid 
van het stelsel. 

a. 

b. 

c. 

60 

" 

Omwille van zijn hoedanigheid van leverancier, speelt de belastingplichtige, 
waar hij zich ook bevindt in het economisch circuit, de actieve rol van inner 
van een gedeelte van de belasting Ouridische vereiste). 

Het traject dat door de BTW wordt afgelegd binnen dat circuit, maakt dat 
die belasting in hoge mate geconditioneerd wordt door de operatoren en de 
producten; de BTW ondergaat de oneffenheden van dat traject (economische 
vereiste). 

Als algemene verbruiksbelasting komt de BTW per definitie toe aan het land 
op het grondgebied waarvan de goederen en diensten uiteindelijk worden 
verbruikt (budgettaire vereiste). 

Artikel 2, eerste en derde lid, van de (eerste) richtlijn nr. 67/227/EEG van de Raad, van 
11 april 1967, betreffende de harmonisatie van de wetgevingt;!n der LidMStaten inzake de 
omzetbelasting (PBEG nr. 71 van 14 aprill967) 

Artikel2, tweede lid, van de (eerste) richtlijn nr. 67/227/EEG van de Raad, van 11 april 1967, 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de omzetbelasting 
(PBEG nr. 71 van 14 aprill967) 
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3. De BTW in ontwikkeling 

4 7. Hoewel ze in het begin verschillen in de keuze wat het meest 
geschikte beleidsinstrument betreft, stemmen de artikelen 99 en 100 van het EEG
Verdrag daarentegen overeen aangaande de uiteindelijke vereiste van eenparigheid 
van stemmen van de Raad. Zonder twijfel wijkt Artikel 100 A, § 1, in bepaalde 
gevallen af van de regel van de eenparigheid door er die van de gekwalificeerde 
meerderheid in de plaats te stellen. Artikel 100 A, § 2, preciseert echter dat § 1 niet 
van toepassing is op onder meer "de fiscale bepalingen": De zaak zou bijgevolg 
afgesloten zijn, ware het niet juist dat de moeilijkheid erin bèstaat die eenparigheid te 
bereiken. 

48. De inzet is dan ook heef belangrijk. Artikell89, lid 2, van het 
Verdrag bepaalt weliswaar dat de verordening "een algemene.strekking heeft Zij is 

. verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat." 
Artikel 189, lid 3, van het Verdrag voorziet al even zeker dat "een richtlijn 
verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor 
zij bestemd is, doch aan de nationale instanties de bevoegdheid laat watdevorm en 
de middelen betreft." Een richtlijn bereikt niettemin, geheel of gedeeltelijk, een . 
directe uitwerking mits : 

a. de richtlijn een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling invoert; 

b. dat die bepaling, wat de gevolgen of de uitvoering ervan betreft, niet 
onderworpen is aan aanvullende maatregelen vanwege de Commissie of de 
Lid-Staat; 

c. aan die Lid-Staat geen mogelijkheid tot beoordeling wordt gelaten. 

49. Waar artikel 155 het initiatiefrecht bij de Commissie legt 62
, 

geeft artikell45 aan de Raad de bevoegdheid om, na raadpleging van het Parlement, 
de communautaire handelingen aan te passen die samen het secundair recht 
uitmaken. Die laatste fase in het aanpassingsproces bestaat met name in 
onderhandelingen waarbij elke Lid-Staat zijn standpunt kan verdedigen. De absolute 
noodzaak om tot de vereiste eenparigheid te komen, heeft onder meer tot gevolg dat 
het sluiten van een noodzakelijk compromis dient te worden teweeggebracht. 

62 Aan de Commissie, en aan haar alleen, komt het toe voorstellen vOor richtlijnen in te dienen. 
Een voorstel wordt initieelltitgewerkt door een groep deskundigen door de Conunissie zelf op 
discretioi1aire wijze aangeWezen. Na voorlegging aan het COREPER, wordt het voorstel 
vervolgens onderzocht door nationale experten alvorens goedgekeurd te worden door de 
betrokken minister of ministers van elke Lid-Staat. 
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Tweeëndertig richtlijnen en ontwerp-richtlijnen inzake BTW zijn aldus tot op heden 
tot stand gekomen : 

• 

Identificatie Publicatie 

Voorstel Richtlijn Onderwerp Datum PBEG Datum 

67/227/EEG Gemeenschappelijk 11.04.67 71 14.04.67 
stelsel 

671228/EEG Modaliteiten 11.04.67 71 14.04.67 
69/463/EEG Invoering 09.12.69 L 320 20.12.69 
711401/EEG Italië 20.12.71 L283 24.12.71 
72/250/EEG Italië 04.07.72 L 162 18.07.72 
77/388/EEG Grondslag 17.05.77 L 145 13.06.77 
94/5/EG Tweedehandse goederen 14.02.94 L 60 03.03.94 
79/1072/EEG Tèruggaaf 06.12.79 L 331 27.12.79 
78/583/EEG Hannonisatie 26.06.78 L 194 19.07.78 
84/386/EEG Roerende verhuur 31.07.84 L208 03.08.84 
80/368/EEG Uitsluiting OZG 26.03.80 L 90 03.04.80 

COM(82)870 Aftrek 25.01.83 
85/560/EEG Teruggaaf 17.11.86 L 326 21.11.86 

COM(82)402 Invoer 05.07.82 
83/648/EEG Griekenland 19.12.83 L 360 23.12.83 

COM(84)318 Invoer 23.07.88 C226 28.08.84 
85/362/EEG Invoer 16.07.85 L 192 24.07.85 
89/465/EEG Grondslag 18.07.89 L226 03.08.89 

COM(92)215 Grondslag 02.07.92 
COM(84)648 Wijzigingen 22.11.84 

85/361/EEG Duitsland 16.07.85 L 192 24.07.85 
86/247/EEG Griekenland 16.06.86 L 164 20.06.86 

COM(86)444 KMO 30.09.86 
91/680/EEG Overgangsregeling 16.12.91 L 376 31.12.91 
92n7/EEG Tarificatie 19.10.92 L 316 31.10.92 

COM(92)441 Belasting goud c 302 19.11.92 
92/111/EEG Vereenvoudiging 14.12.92 L 384 30.12.92 

COM(94)378 Personenvervoer 07.11.94 C226 23.11.94 
94/4/EG Franchise 14.02.94 L 60 03.03.94 

COM(94)584 Landbouw 13.12.94 
94/76/EG Laatste toetredingen 22.12.94 L 365 31.12.94 
95/7/EG Vereenvoudiging 10.04.95 L 102 05.05.95 
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50. In dit geheel nemen sommige van die richtlijnen een bijzondere 
plaats in: 

a. de (eerste) Richtlijn nr. 67/227 /EEG van de Raad van 11 april 1967 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de 
omzetbelasting ~BEG nr. 71 van 14 april 1967) en de (tweede) Ricqtlijn nr. 
67 /228/EEG van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Structuur en 
toepassingsmodaliteiten van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting 
over de toegevoegde waarde ~BEG nr. 71 van 14 april 1967). Gelijktijdig 
omgezet door de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde @elgisch Staatsblad van 
17 juli 1969), gewijzigd door de wet van 19 december 1969 
@elgisch Staatsblad van 20 december 1969), vormen deze twee richtlijnen 
inderdaad de oorsprong van het BTW-Wetboek 1971 ; 

b. de (zesde) Richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde : uniforme grondslag ~BEG nr. L 145 van 
13 juni 1977). 
Omgezet door de wet van 27 december 1977 tot wijziging van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de met het 
zegel gelijkgestelde taksen en het Wetboek der registratie-,· hypotheek- en 
griffierechten @elgisch Staatsblad van 30 december 1977), vormt deze 
Richtlijn de basis van het BTW-Wetboek 1978; 

c. de sedert 16 december 1991 aangenomen richtlijnen waaruit het BTW
Wetboek 1993 voorkomt. Deze richtlijnen zijn uitzonderlijk belangrijk daar 
zij het overgangsstelsel van de BTW instellen dat momenteel van kracht is. 
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Afdeling 1 - Belang van de BTW in de overheidsontvangsten van de 
Lid-Staten van de EU 

51. In het algemeen bekleedt de BTW in de Europese Unie een 
belangrijke plaats in de overheidsontvangsten. Nochtans zijn er aanzienlijke 
verschillen tussen de Lid-Staten. 

· 52. In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt van de 
BTW-ontvangsten van de Lid-Staten, uitgedrukt in functie van de totale (fiscale 
en parafiscale) ontvangsten en van het BBP. 



Tabell : BTW-ontvangsten 1993 van de EU-Lid-Staten 

Lid-Staat. in% totale in% BBP (1) 
ontvangsten 

België 15,14 6,91 
Denemarken 19,67 9,73 
Duitsland 17,55 6,85 
Spanje 14,49 5,08 
Finland 17,82 8,16 
Frankrijk 16,81 7,37 
Griekenland 22,51 9,26 
Ierland 19,26 6,98 
Italië 11,74 5,57 
Luxemburg 14,94 6,66 
Nederland 14,50 6,96 
Oostenrijk 19,07 8,31 
Portugal 19,70 6,12 
Zweden 17,00 8,49 
Verenigd Koninkrijk 19,53 6,56 

(1) Totale ontvangsten= som van fiscale en parafiscale ontvangsten. 

Bron :OESO, Statistiques des recettes publiques en Compies nationaz1x 
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53. Om het belang van een fiscale ontvangstenbron tussen de · 
EU-Lid-Staten te vergelijken, is het aangewezen om de totale fiscale en 
parafiscale ontvangsten als referentie te nemen. De financiering van de sociale 
zekerheid wordt namelijk in de EU op een verschillende wijze verwezenlijkt. Zo 
bedragen in België de SZ-bijdragen ongeveer I/3 van de totale 
overheidsontvangsten. In Frankrijk daarentegen bedragen zij bijna de helft van 
de overheidsontvangsten. Anderzijds bedragen zij in Denemarken slechts 3% 
van deze ontvangsten. 
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54. Als men dus de totale fiscale en parafiscale ontvangsten als 
basis neemt, stelt men vast dat het aandeel van de BTW (in 1993) in Griekenland 
het grootst was (22,5%). Daarna volgt een groep waar de BTW-ontvangsten 
ongeveer 20% van de totale ontvangsten bedragen : Portugal en Denemarken 
(19,7%), het Verenigd Koninkrijk (19,5%), Ierland (19,3%) en Oostenrijk 
(19,1%). Een derde groep wordt gevormd door de landen waar het BTW
aandeel ongeveer 14% tot 18% bedraagt: Finland (17,8%), Duitsland (17,6%), 
Zweden (17,0%), Frankrijk (16,8%), België (15,1%), Luxemburg (14,9%), 
Nederland en Spanje (telkens 14,5%). Italië heeft het laagste aandeel van de 
BTW in de totale ontvangsten: 11,7%. Het gemiddelde over de 15 Lid-Staten 
bedraagt 17,3%. · 

55. De BTW-belastingdruk, uitgedrukt als percentage van het 
BBP, varieert eveneens sterk : hij is het hoogst in Denemarken (9 ,7%) en het 
laagst in Spanje (5, 1 %). België bekleedt met 6,9% een positie die iets onder het 
gemiddelde van de 15 Lid-Staten ligt (7,3%). 

56. Alhoewel het belang van de BTW in de totale fiscale en 
parafiscale ontvangsten dus sterk varieert, blijft in alle EU-Lid-Staten deze 
belasting een belangrijke ontvangstenbron. Dit verklaart .in belangrijke mate de 
weerstand van de Lid-Staten tegen een verregaande harmonisatie van de BTW 
op Europees vlak, vooral met betrekking tot de tarieven. 

57. Deze tarieven lopen dan ook sterk uiteen. In tabel 2 
hieronder worden de tarieven weergegeven zoals zij in 1993 van toepassing 
waren (zonder de drie Lid-Staten die op I januari 1995 toetraden). 
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Tabel2: BTW-tarieven in de EU-Lid-Staten in 1993 

Lid-Staat Nultarief Verlaagde tarieven Normaal Verhoogde 
(1) tarief tarieven 

. 

Belgie ja 1%, 6%en 12% 19,5% -
Denemarken ja - 25% -
Duitsland neen 7% 15% -
Spanje neen 3%en6% 15% -
Frankrijk neen 2,1%en5,5% 18,6% -
Griekenland neen 4%en8% 18% -
Ierland 

1.1-28.2 ja 2,7%,10%,12,5%,16% 21% -
1.3-31.12 ja 2,5% en 12,5% 21% -

Italië ja 4%, 9%en 12% 19% -
Luxemburg neen 3%, 6%en 12% 15% -
Nederland neen 6% 17,5% -
Portugal neen 5% 16% 30% 
Verenigd Koninkrijk ja - 17,5% -

(1) voor eindconsumptie. 

Bron: Commissie van de Europese Gemeenschappen. 

58. Bij het vergelijken van enerzijds de hoogte van de BTW
tarieven en anderzijds de BTW-belastingdruk (als % van het BBP) en het 
aandeel van de BTW in de totale overheidsontvangsten, dient men rekening te 
houden met onder meer de volgende factoren, welke de relatie tussen deze twee 
grootheden kunnen beïnvloeden : 

I. Enkele Lid-Staten maken in meerdere of mindere mate gebruik van een 
nultarief voor eindconsumptie. 

2. Sommige Lid-Staten maken in ruime mate gebruik van de mogelijkheid om 
verlaagde tarieven toe te passen, terwijl andere ze slechts zeer uitzonderlijk 
of helemaal niet hanteren. De indeling van de goederen en diensten onder 
de BTW-tarieven is derhalve verschillend tussen de Lid-Staten. Bijgevolg is 
voor de bepaling van de belastingdruk en het relatief belang van de BTW
ontvangsten eerder het (met de eindconsumptie) gewogen gemiddelde 
BTW-tariefvan belang dan het normale BTW-tarief op zichzelf. 
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3. De zesde BTW-richtlijn staat nog altijd toe dat een aantal goederen en 
diensten belast worden, hoewel zij in principe vrijgesteld moeten zijn en 
omgekeerd. Zo zal de vrijstelling van BTW voor goederen en diensten die 
in hoofdzaak bestemd zijn voor gewone BTW-belastingplichtigen de BTW
ontvangsten doen toenemen omdat de leverancier of dienstverrichter de . . · 
BTW die hij zelf betaald heeft, niet kan aftrekken. Anderzijds zal de · 
belasting met BTW van goederen en diensten die voornamelijk bestemd zijn 
voor gewone BTW-belastingplichtigen de BTW-ontvangsten doen afuemen, 
gezien deze belastingplichtigen de BTW kunnen aftrekken. De mate waarin 
de Lid-Staten deze facultatieve vrijstellingen of belastingen toepassen, heeft 
e~n invloed op de uiteindelijke BTW -ontvangsten. 

4. Gezien de BTW uiteindelijk enkel op de eindconsumptie drukt, is het 
aandeel van de eindconsumptie in het BBP van belang. In bepaalde Lid
Staten is dat aandeel, dat voornamelijk de private consumptie omvat, hoger 
dan in andere Lid-Staten. Bovendien zal in sommige Lid-Staten een groter 
deel van de private consumptie basisgoederen en -diensten betreffen, die 
gewoonlijk tegen een verlaagd tarief belast zijn. In Lid-Staten waar het 
"uitvoer"overschot belangrijk is, zullen er minder BTW-ontvangsten zijn, 
daar de uitvoer belast wordt tegen het nultarief Er wordt geen BTW 

. geheven, maar de ervoor reeds betaalde BTW kan wel worden afgetrokken. 
Tevens kan een hoge mate van bedrijfsinvesteringen (t.o.v. van het BBP) de 
BTW-.ontvangsten doen afnemen, gezien ook in dit geval d.e BTW in 
principe aftrekbaar is. 

5. Een aantal Lid-Staten kunnen door hun relatief lage tarieven voordeel halen 
uit het grensverkeer van particulieren en andere niet-aftrekgerechtigden. 
Gezien de BTW op deze aankopen niet aftrekbaar is, blijft zij in de schatkist 
van de betrokken Lid-Staat. · 

6. Voor de bepaling van het relatieve belang van de BTW in de 
overheidsantvangsten is ook de hoogte van de andere ontvangsten (directe 
belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, ... ) een bepalende factor. In Lid
Staten waar deze andere ontvangsten op zichzelf een hoog peil bereiken, 
wordt het aandeel van de BTW-ontvangsten, zelfs bij een hoog gewogen 
gemiddeld BTW-tarief, in neerwaartse zin beïnvloed. 

7. Het voorkomen van belastingontduiking en de efficiëntie van de bestrijding 
ervan verschillen van Lid-Staat tot Lid-Staat. 
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59. Van 1 januari 1993 tot 1 augustus 1995 zijn er slechts een 
beperkt aantal tariefwijzigingen doorgevoerd, zoals uit onderstaande tabel 3 
blijkt. 

Tabel3 : BTW-tarieven in de EU-Lid-Staten per 01.08.1995 

Lid-Staat Nultarief (I) Verlaagde tarieven Normaal tarief 

België Ja 1%, 6%en 12% 20,5% 
Denemarken ja - 25% 
Duitsland neen 7% 15% 

· Spanje neen 4% en 7% 16% 
Finland Ja 6% en 12% 22% 
Frankrijk neen 2,1% en 5,5% 20,6% 
Griekenland neen 4% en 8% 18% 
Ierland Ja 2,5% en 12,5% 21% 
Italië ja 4%, JO% en J6% J9% 
Luxemburg neen 3%,6% en J2% J5% 
Nederland neen 6% J7,5% 
Oostenrijk neen JO% en J2% 20% 
Portugal neen 5% J7% 
Zweden Ja J2% en2J% 25% 
Verenigd Koninkrijk ja 8% J7,5% 

(1) voor eindconsumptie. 

Bron : Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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60. Naast een verhoging met I percentpunt van alle tarieven in 
Spanje, een verhoging van bepaalde verlaagde tarieven in Italië en een 
herschikking van de tarieven in Portugal (lichte verhoging van het normale tarief 
en afschaffing van het verhoogde tarief) en van de verlaagde tarieven in Ierland 
valt vooral de verhoging van het normale tarief in België (van 19,5% tot 20,5% 
op I januari 1994), in Frankrijk (van 18,6% tot 20,6% op I augustus 1995) en 
andermaal in België (van 20,5% tot 21% op !januari 1996) op. Deze laatste 
tariefVerhogingen werden onder meer doorgevoerd met het oog op de 
financiering van het beleid inzake sociale zekerheid. 

61. Als besluit kan men stellen dat, ondanks een belangrijke 
harmonisatie die in het begin van de jaren negentig in het kader van de 
afschaffing van de binnengrenzen heeft plaatsgevonden, er grote tariefVerschillen 
blijven bestaan. Terwijl de normale tarieven in Duitsland en Luxemburg slechts 
het Europese verplichte minimum van 15% bereiken, liggen zij in zeven Lid
Staten op een niveau van minstens 20%, namelijk in Oostenrijk (20% ), België 
(20,5%, 21% vanaf I januari 1996), Frankrijk (20,6%), Ierland (21%), Finland 
(22%), Denemarken en Zweden (telkens 25%). 

62. Dergelijke tarieiVerschillen, vooral indien zij voorkomen in 
naburige Lid-Staten, kunnen ernstige concurrentieverstoringen en 
trafiekverschuivingen met zich meebrengen, hetgeen de haalbaarheid van 
bepaalde hervormingen in het BTW-stelsel ernstig hypothekeert. · 
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I Afdeling 2 - Belang van de BTW in België 

63c In België is de BTW de belangrijkste ontvangstenbron binnen 
de indirecte belastingen. De opbrengst van deze belasting kent thans vier 
eindbestemmingen : de Europese Unie, de Gemeenschappen, de . Sociale 
Zekerheid en de Federale Overheid. 

1. Belang van de BTW-ontvangsten in de totale overheidsontvangsten 

64. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
BTW-ontvangsten sinds 1971 Gaar van invoering van de BTW) en wordt de 
verhouding berekend van deze ontvangsten t.o.v. de totale ontvangsten (fiscale 
en niet-fiscale, zonder deparafiscale ontvangsten) en het BBP. 

65. Om statistisch-technische redenen, is voor de periode 1971-
1979 enkel het totaal van de BTW, de zegelrechten en de ermee gelijkgestelde 
ontvangsten beschikbaar. De grootste hinderpaal om tot een bepaling van de 
"zuivere" BTW-ontvangsten te komen, wordt gevormd door de ontvangsten 

. door middel van ·fiscale zegels. Deze fiscale zegels kunnen immers ook worden 
gebruikt voor de betaling van een aantal andere belastingen. Vanaf de jaren 
tachtig is de mogelijkheid BTW te betalen met fiscale zegels echter sterk 
beperkt. 
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66. Het overgrote deel van het vermelde totaal aan BTW, 
zegelrechten en ermee gelijkgestelde taksen betreft echter de BTW. 

67. Voor de periode 1980-1995 was het wel mogelijk een reeks 
op te stellen over enkel de BTW-ontvangsten. Voor 1995 betreft het hier 
uiteraard de vooruitzichten. 

68. Om statistische redenen, wordt in deze tabel (in tegenstelling 
tot tabel I) tevens geen rekening gehouden met de parafiscale ontvangsten. 
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Tabel4 :BTW-ontvangsten in België 

m llllll oenen ra T fi nk en 

Totale fiscale BTW -ontvangsten 
Jaar BTW- en niet-fiscale in% totale BTW -ontvangsten 

ontvangsten (I) ontvangsten (2) ontvangsten (2) in %BBP 

1971* 107.761 332.931 32,4 7,8 

1972* 119.312 378.579 31,5 7,7 

1973* 131.723 444.432 29,6 7,5 

1974* 152.108 529.616 28,7 7,4 

1975* 163.142 631.490 25,8 7,2 

1976* 194.217 716.615 27,1 7,5 

1977* 211.540 808.161 26,2 7,6 

1978* 237.305 901.452 26,3 7,9 
1979* 251.535 985.315 25,5 7,9 

1980 254.324 1.055.344 24,1 7,4 

1981 277.297 1.093.229 25,4 7,7 

1982 294.063 1.232.767 23,9 7,6 

1983 311.674 1.284.251 24,3 7,6 

1984 328.492 1.394.553 23,6 7,4 

1985 346.777 1.470.975 23,6 7,3 

1986 352.578 1.503.956 23,4 7,1 

1987 375.489 1.567.492 24,0 7,2 

1988 402.672 1.614.941 24,9 7,2 

1989 432.401 1.687.897 25,6 7,2 
1990 459.704 1.822.750 25,2 7,2 
1991 477.174 1.937.812 24,6 7,1 
1992 492.550 2.022.026 24,4 6,9 
1993 503.350 2.103.908 23,9 6,9 
1994 547.440 2.320.598 23,6 7,2 
1995v 567.688 2.402.291 23,6 7,1 

* Voor de periode 1971-1979 betreft het BTW, zegelrechten en ermee 

gelijkgestelde taksen. Dat verklaart de breuk in de tijdreeks. 

v = vooruitzichten. 

(1) voor eindconsumptie, exclusief boeten en intresten. 

(2) zonder de parafiscale ontvangsten. 

Bron: Ministerie van Financiën, Studie- en Documentatiedienst, 

Conjunctuurnota en interne berekeningen van de Administratie van de 

BTW, Registratie en Domeinen en van het Secretariaat. 
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69. Zoals uit de tabel blijkt, blijft de BTW instaan voor ongeveer 
eenk-wart van de totale overheidsantvangsten (excl. parafiscale ontvangsten). 

70. Het aandeel van de BTW in de totale overheidsantvangsten is 
in de loop van de jaren zeventig sterk gedaald. In die periode zijn de 
ontvangsten uit de directe belastingen immers veel sterker gestegen dan die uit 
de BTW. 

7 I. In de daaropvolgende periode is de trendwaarde van het 
aandeel van de· BTW-ontvangsten enigszins constant gebleven, alhoewel er 
beduidende schommelingen waar te nemen zijn. Deze evolutie is het gevolg van 
de verschillende hervom1ingen bij de directe belastingen en de tariefaanpassingen 
bij de BTW. 

72. Het percentage van de BTW-ontvangsten, uitgedmkt ten 
opzichte van het BBP, is in de ganse periode blijven schommelen rond 7 tot 8%. 

73. Uit dit overzicht moge blijken dat de BTW een belangrijke 
rol speelt in het totaal van de overheidsontvangsten. Drastische veranderingen 
in het BTW-stelsel, welke de ontvangsten uit deze belasting beïnvloeden, kunnen 
dan ook een aanzienlijke invloed hebben op de begroting van de gezamenlijke 
overheid en bijgevolg op de mogelijkheden om aan de Maastricht-criteria inzake 
openbare financiën te voldoen. 
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2. Nadere ontleding van het verloop van de BTW-ontvangsten 

74. In onderstaande tabel wordt het verloop van de netto BTW
ontvangsten voor eindconsumptie hernomen. Onder "eindconsumptie" wordt 
hetzelfde begrip verstaan als hetgeen is gebruikt in de technische nota in 
bijlage 9, met name het verbruik van goederen en diensten door personen die 
geen recht op aftrek hebben van de BTW die op dit verbruik drukt. 

TabeiS: Netto BTW-ontvangsten (I) 

T t1 nk m mllJ oenen ra en 

Jaar BTW-ontvangsten Jaar BTW-ontvangsten 

1980 254.324 1988 402.672 
1981 277.297 1989 432.401 
1982 294.063 1990 459.704 
1983 311.674 1991 477.174 
1984 328.492 1992 492.550 
1985 346.777 1993 503.350 
I986 352.578 I994 547.440 
I987 375.489 1995v 567.688 

v = voorlopig. 
(I) exclusief boeten en intresten. 

Dit verloop is tevens uitgetekend in grafiek I hieronder. 
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Grafiek 1 : Netto BTW-ontvangsten 

Netto BTW-ontvangsten 
in miljarden BF 

600•------------------------------------------~------------~ 

500 1--------·--·-

... , ,@ '" '" ··J ' ' ! I ,.,1 '·1 ,._!·u '" i" ,, '" I'' 
200 t1 i":l ::r:r->:.;! ;:.r-r:J __ :·.:i · .. :r-!::r i::.! ::·::· t·;;H;J---ti~t;·H,;.:~ 
100 _: ·Li ·'H· L-lJ L.::r :~. u."u:: LL.·~-r: :;:.,H~. .. : 1·/t---f.Lr" LJ. ·f---

0 :,;;! 1::J t,: U! rJ !;:I ;·J ::J 1:::1 l::··i L) ::,J ~~ 1 I':J r·1 h' 
'80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95p 



47.-

75. In grafiek 2 wordt de procentuele verandering van de BTW
ontvangsten van het ene jaar t.o.v. het voorgaande evenals het percentage van de 
BTW -ontvangsten tegenover het BBP voorgesteld. 

Grafiek 2 : BTW : % veranderingen en % BBP 
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76. De stijgingspercentages van de BTW-ontvangsten fluctueren 
van het ene jaar tot het andere, maar blijven in alle gevallen positief Het 
kleinste stijgingspercentage (1,7%) neemt men waar in 1986, het grootste 
(9,0%) in 1981. Het gemiddelde van alle stijgingspercentages over de periode 
1981-1995 bedraagt 5,5%. 

77. In de beschouwde periode zijn ook het BBP en de private 
consumptie (beide in lopende prijzen) voortdurend gestegen. 

78. Het aandeel van de BTW-ontvangsten in het BBP evolueert 
vrij constant, evenwel met een licht dalende trend, vooral in het begin van de 
periode. Hierin wordt reeds een eerste aanwijzing gevonden voor een 
ontvangstenelasticiteit t.o.v. het BBP die kleiner is dan één. 

79. Hieronder wordt getracht in een eerste algemene benadering 
een verklaring te zoeken voor het verloop van de BTW -ontvangsten. De 
hieronder gebruikte methode is zeker voor verftjning vatbaar. In het kader van 
dit onderzoek was het echter niet mogelijk deze verbeteringen uit te voeren. 

80. Om de stijging van de BTW-ontvangsten te verklaren, is het 
verloop van de conjunctuur uiteraard een belangrijke factor. Gezien het niet 
eenvoudig is de invloed van de conjunctuur af te zonderen van andere invloeden, 
wordt getracht de invloed van de conjunctuur zelf in de mate van het mogelijke 
uit te schakelen. Dat wordt gedaan door het verschil (in percentpunten) te 
beschouwen van het stijgingsritme van de BTW-ontvangsten enerzijds en dat 
van het BBP anderzijds. 
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81. Er wordt daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat de 
evolutie van het BBP een redelijke benadering is van het verloop van de 
conjunctuur. 

82. Gezien de private consumptie de belangrijkste bron van 
BTW-ontvangsten is, wordt ook onderzocht hoe het verloop van de BTW
ontvangsten al dan niet samenvalt met dat van de private consumptie. 

83. Voor beide vergelijkingspunten (BBP en private consumptie) 
wordt verondersteld dat in deze grootheden afdoende rekening wordt gehouden 
met het bestaan van fiscale fraude. Dit verschijnsel kan namelijk de resultaten 
van de vergelijking vertekenen. Het is echter niet mogelijk in het kader van deze 
nota op een betere wijze met de fiscale fraude rekening te houden dan bij de 
opstelling van de nationale rekeningen wordt gedaan. 

84. In grafiek 3 hieronder worden deze tendensen verder 
uitgediept. Vervolgens zal worden getracht een eerste aanzet tot verklaring te 
geven voor de vastgestelde verschillen in stijgingspercentages. 



Grafiek 3: Verschil(*) stijging BTW-ontvangsten, BBP en 
private consumptie 
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Verschil in stijging BTW-ontvangsten en BBP resp. private 
consumptie (PC) in procentpunten van het verschil in stijging 
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(*) De verschillen zijn uitgedrukt als de percentpunten verschil tussen de 
procentuele stijging van de BTW-ontvangsten en de procentuele stijging 
van respectievelijk het BBP en de private consumptie. Eerstgenoemde 
stijging is daarbij het aftrekgetal, laatstgenoemde stijgingen de 
respectieve aftrekkers. ·. 
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85. Hieronder wordt getracht om, jaar na jaar, een verklaring te 
geven voor de verschillen in stijgingspercentages. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de belangrijke tariefwijzigingen die zijn opgetreden evenals met 
andere factoren, die een aanzienlijke invloed uitoefenen op de BTW
ontvangsten. 

86. Vooreerst dient te worden vermeld dat voor de jaren waar er 
geen belangrijke tariefwijzigingen of andere invloeden plaatsvonden (nl. 1984, 
1985, 1989, 1991, 1992 63 en 1995) er een gemiddeld verschil van 
1,6 percentpunten (of tussen ongeveer één en twee percentpunten) vast te stellen 
is tussen de stijgingspercentages van de BTW enerzijds en het BBP anderzijds. 
Indien de stijging van de BTW-ontvangsten dus met ongeveer één tot twee 
percentpunten achterblijft op de stijging van het BBP, wordt deze evolutie als 
normaal beschouwd. De belangrijkste verklaring voor dit verschijnsel is de 
evolutie van de samenstelling van het BBP in de beschouwde periode. Daarbij 
valt vooral de relatieve achteruitgang van de overheidsconsumptie (deels 
onderworpen aan de BTW) en vooral van de overheidsinvesteringen (volledig 
onderworpen aan de BTW) en anderzijds de sterke vooruitgang van het 
exportoverschot en de productieve investeringen (vrijgesteld van BTW) in het 
oog. Ook de veranderde samenenstelling van de private consumptie (zie · 
hieronder) speelt een rol. 

87. Wat de vergelijking met de private consumptie betreft, wordt 
voor dezelfde beschouwde jaren een gemiddeld stijgingsverschil vastgesteld van 
1,2 percentpunten. Indien de stijging van de BTW-ontvangsten dus ongeveer 
I ,2 percentpunten achterblijft op die van de private consumptie, kan deze 
evolutie als normaal worden beschouwd. De belangrijkste verklaring voor dit 
verschijnsel is de veranderde samenstelling van de private consumptie, waarvan 
een steeds groter gedeelte van BTW is vrijgesteld (o.a. huur, 
gezondheidszorgen, financiële diensten, verzekeringen, ... ) 64

. 

63 In 1992 \vas er weliswaar een belangrijke tariefhervorming, maar op het gebied van de BTW
ontvangsten kwam die per saldo ongeveer op een nuloperatie neer. 

Zie Hoge Raad van Finandên, Verslag over de indirecte belastingen, 1987, blz. 9 en 
E. DELODDERE, Enkele elementen aangaande de evolutie van de BTJV-belastingdmk 
1971-1987, Documentatieblad nr. 6, 1989, blz. 29-52. 
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88. Voor de jaren van de beschouwde periode worden de 
volgende vaststellingen gedaan : 

I. Vergeliiking BTW-ontvangsten en BBP 

1981 : stijging BTW-ontvangsten met 9,0% t.o.v. 1980 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 3, 7%; 
overblijvend verschil +5,3%; 
dit groot positief verschil is deels te verklaren door de uitwerking over 
een gans jaar van de tariefverhogingen (o.a. op brandstoffen voor 
motoren van 16% tot 25% en voor verwanning van 6% tot 16%) in juli 
en oktober 1980 en de invoering van het tarief 30% in december 1980. 
Tevens was er een verhoging op 1.7.1981 van het normale tariefvan 
16% tot 17% en op 1.9.1981 van het tariefvan 30% tot 33%, evenals 
uitbreiding van de toepassing van laatstgenoemd tarief. 

1982: stijging met 6,1% t.o.v. 1981 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 8, 7%; 
overblijvend verschil -2,6%; 
dit verschil is iets groter dan het gemiddelde. Het is voor een deel te 
verklaren door de tariefverlaging van 17% tot 6% voor woongebouwen 
op 1.3 .1982. Anderzijds blijft er de nawerking in 1982 van de 
tariefverhogingen van 1981. 

1983 : stijging met 6,0% t.o.v. 1982 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 6, I%; 
overblijvend verschil -0, I%; 
dit uitzonderlijk kleine verschil is o.m. te verklaren door de verhoging op 
l.I. 83 van het normale tarief van 17% tot 19% (met een aantal 
uitzonderingen, o.a. horeca, energie, bouw) en de tariefverhoging (van 
17% tot 25%) voor o.a. elektrische huishoudtoestellen. 



1984 : stijging met 5,4% t.o.v. 1983 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 7,5%; 
overblijvend verschil -2, I%; 
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dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. Tevens dienen 
enkele kleinere tariefverlagingen, o.a voor bepaalde gebouwen in de 
sociale sector (van 17% tot 6%) te worden vermeld. 

1985: stijging met 5,6% t.o.v. 1984 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 7,0%; 
overblijvend verschil-1,4%; 
dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. 

1986: stijging met 1,7% t.o.v. 1985 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 5,2%; 
overblijvend verschil -3,5%; 
dit verschil is groter dan het gemiddelde en is o.m. te verklaren door de· 
in 1986 waarschijnlijk slechts geringe invloed op de ontvangsten van de 
tariefverhoging op 1.8.1986 van 6% tot 17% voor werken aan 
woongebouwen van minder dan 20 jaar oud. Anderzijds heeft de sterke 
olieprijsdaling in 1986 in eerste instantie ook een negatieve invloed op de 
BTW-ontvangsten (en op de totale waarde van de met BTW belaste 
componenten van het BBP), maar ook een gunstige invloed op de 
economie en het BBP, in het bijzonder op de van BTW vrijgestelde delen 
van het BBP (bv. de productieve investeringen). 

1987 : stijging met 6,5% t.o.v. 1986 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 4,4%; 
overblijvend verschil +2, I%; 
dit positieve verschil is o.m. toe te schrijven aan de verhoging van het 
tarief voor de bouwsector van 6 tot 17% die op I augustus 1986 werd 
doorgevoerd en die in 1987 een vol jaar uitwerking heeft. 



1988 : stijging met 7,3% t.o.v. 1987 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 6,8%; 
overblijvend verschil +0,5%; 
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dit verschil is ongewoon klein en zeer moeilijk te verklaren. Wel dient te 
worden vastgesteld dat de uitgaven voor vervoer (aankoop en gebruik 
voertuigen) die zwaar worden belast, buiten verhouding zijn gestegen. 
Hetzelfde geldt voor de aankoop van duurzame huishoudartikelen (ook 
relatief zwaar belast). Tevens blijkt dat de investeringen in 
woongebouwen, ondanks de tariefverhoging in 1986, sterk blijven 
toenemen. In het algemeen blijkt dat de BBP-componenten die zwaar 
belast zijn, sterker stijgen dan de BBP-componenten die niet of weinig 
belast worden. 

1989 : stijging met 7,4% t.o.v. 1988 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 8,4%; 
overblijvend verschil -I, 0%; 
dit verschilligt ongeveer op het gemiddelde. 

1990 : stijging met 6,3% t.o.v. 1989 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met6,5%; 
overblijvend verschil -0,2%; 
dit ongewoon kleine verschil is deels te verklaren door de gunstige 
evolutie van de private consumptie (vooral van de sterk belaste 
componenten zoals vervoer en vrije tijd, in tegenstelling tot de minder 
belaste en vrijgestelde componenten) en de investeringen in 
woongebouwen. De overige componenten van het BBP beginnen 
daarentegen tekenen van zwakte te vertonen. 

1991: stijging niet 3,8% t.o.v. 1990 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 5,0%; · 
overblijvend verschil -I ,2%; 
dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. 



1992: stijging met 3,2% t.o.v. I99I 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 5,3%; 
overblijvend verschil -2, I%; 
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dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. Er was 
weliswaar een grote tariefhervorming (afschaffing tarieven I 7%, I 9%, 
25% en 33%, invoering tarief I9,5%), maar die leverde echter ongeveer 
een nuloperatie op het gebied van de ontvangsten op. 

1993: stijging met 2,2% t.o.v. I992 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 2,6%; 
overblijvend verschil -0,4%; 
dit verschil is ongewoon klein. Een verklaring daarvoor is moeilijk tè 
vinden. De invoering van het overgangsstelsel heeft slechts een beperkte 
invloed gehad op de ontvangsten. Ten eerste waren er de gespreide 
terugbetalingen van de waarborgen die voordien waren betaald teneinde 
verlegging van heffing bij invoer te verkrijgen (deze terugbetalingen 
betreffen enkel de "invoer" van communautaire goederen). Ten tweede 
was er een verschuiving van BTW -ontvangsten wegens de betaling van 
de BTW op "invoer" van communautaire goederen via de aangifte i.p.v. 
(op een eerder tijdstip) aan de grens. Anderzijds werden deze 
bewegingen gecompenseerd door de afschaffing van art. 43 oud BTW
Wetboek, waardoor de exporterende bedrijven BTW moeten betalen die 
zij pas in de volgende aangifte kunnen recupereren. Mogelijkerwijs 
speelt ook de veranderde samenstelling van het BBP een rol. De private 
consumptie (grotendeels belast) is blijven stijgen, terwijl de productieve 
investeringen (niet belast) daalden en de "export" (niet belast) ongeveer 
constant bleef. 



1994: stijging met 8,8% t.o.v. 1993 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 4,7%; 
overblijvend verschil +4, I%; 
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dit positieve verschil is grotendeels toe te schrijven aan de verhoging van 
het normale BTW-tariefvan 19,5% tot 20,5% op 1.1.1994. Tevens is er 
de verdere uitwerking in 1994 van de invoering van het overgangsstelsel 
van de BTW. 

!2.2§.: stijging met 3,7% t.o.v. 1994 

toe te schrijven aan : 

stijging BBP met 5,6%; 
overblijvend verschil-1,9%; 
dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. 

2. Vergelijking BTW-ontvangsten en private consumptie 

89. Alhoewel de private consumptie (afgekort als PC) de 
belangrijkste bron van de BTW-ontvangsten is, zijn er ook andere, zoals 
uitgelegd in de technische nota in bijlage 9. Met deze andere bronnen (o.a. de 
investeringen in woongebouwen, de overheidsconsumptie en -investeringen) 
dient ook rekening te worden gehouden voor een volledige verklaring van de 
stijging van de BTW-ontvangsten. 

!.2.!!! : stijging BTW-ontvangsten met 9,0% t.o.v. 1980 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 7,4%; 
overblijvend verschil+ 1,6%; 
dit positief verschil is deels te verklaren door de uitwerking over een gans 
jaar van de tariefverhogingen (o.a. op brandstoffen voor motoren van 
16% tot 25% en voor verwarming van 6% tot 16%) in juli en oktober 
1980 en de invoering van het tarief 30% in december 1980. Tevens was 
er een verhoging op 1.7.1981 van het normale tariefvan 16% tot 17% en 
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op 1.9.1981 van het tarief van· 30% tot 33%, evenals uitbreiding van de 
toepassing van laatstgenoemd tarief. 

1982 : stijging met 6, I% t.o.v. 1981 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 9,3%; 
overblijvend verschil -3 ,2%; 
dit verschil is groter dan het gemiddelde. Het is deels te verklaren door 
de tariefverlaging van 17% tot 6% voor diensten i.v.m. woongebouwen 
op 1.3.1982. Tevens blijft er ook de nawerking in 1982 van de 
tariefverhogingen van 1981 die enerzijds een ontvangstverhoging tot 
gevolg hebben, maar er anderzijds ook de oorzaak van kunnen zijn dat de 
stijging van de zwaar belaste vrije-tijdssector ondermaats was. 

1983: stijging met 6,0% t.o.v. 1982 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 5,4%; 
overblijvend verschil +0,6%; 
dit klein positief verschil is o.m.· te verklaren door de verhoging op 
1.1.1983 van het normale tarief van 17% tot 19% (met een aantal 
uitzonderingen, o.a. horeca, energie, diensten i. v.m. woningen) en de 
tariefverhoging (van 17% tot 25%) voor o.a. elektrische 
huishoudtoestellen. 

1984: stijging met 5,4% t.o.v. 1983 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 7,0%; 
overblijvend verschil-1,6%; 
dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. 



1985 : stijging met 5,6% t.o.v. 1984 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 8, 0%; ,., ·· 
overblijvend verschil-2,4%; 

58.-

dit verschil is iets hoger dan het gemiddelde. Wel wordt vastgesteld dat 
de stijging in de sector van de zwaar belaste duurzame 
consumptiegoederen (huishoudtoestellen, vervoer) onder de gemiddelde 
stijging van de private consumptie ligt. 

!.m: stijgingmet 1,7%t.o.v. 1985 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 3,0%; 
overblijvend verschil-1,3%; 
dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. Zoals reeds 
werd aangegeven in de vergelijking niet het BBP is het wel mogelijk dat 
dit gemiddelde het resultaat is van tegengestelde bewegingen 
(tariefverhoging diensten voor woongebouwen, veranderde samenstelling 
van de private consumptie met een vrij grote stijging van de niet-belaste 
componenten). 

!lli: stijging met 6,5% t.o.v. 1986 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 5,0%; 
overblijvend verschil+ 1,5%; 
dit positieve verschil is o.m. toe te schrijven aan de verhoging van het 
tarief voor diensten i. v.m. woningen van 6 tot 17% die op 1 augustus 
1986 werd doorgevoerd en die in 1987 een vol jaar uitwerking heeft. 
Tevens wordt een vrij sterke stijging vastgesteld in de· sector van de 
zwaar belaste duurzame consumptiegoederen en voertuigen. 

1988: stijging met 7,3% t.o.v. 1987 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 4,4%; · 
overblijvend verschil +2,9%; 
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dit vrij grote positieve verschil is zeer moeilijk te verklaren. Wel dient te 
worden vastgesteld dat de· uitgaven voor vervoer (aankoop en gebruik 
voertuigen) die zwaar worden belast, buiten verhouding zijn gestegen. 
Hetzelfde geldt voor de aankoop van duurzame huishoudartikelen en 
vrije-tijdsgoederen (ook relatief zwaar belast). 

1989: stijging met 7,4% t.o.v. 1988 

· toe te schrijven aan : 

stijging PC met 7,6%; 
overblijvend verschil -0,2%; 
dit verschil is ongewoon klein: Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
de meer dan gemiddelde stijging van de . aankoop van duurzame 
consumptiegoederen en vrije-tijdsgoederen (relatief zwaar belast) evenals 
van zwaar belaste uitgaven voor vervoer. 

1990: stijging met 6,3% t.o.v. 1989. 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 6,2%; 
overblijvend verschil -0, I%; 
dit ongewoon kleine verschil is deels te verklaren door de gunstige 
evolutie van de sterk belaste componenten val) de private consumptie 
(vooral duurzame huishoudartikelen, vervoer en vrije tijd, in tegenstelling 
tot de minder belaste componenten). 

1991 : stijging met 3,8% t.o.v. 1990 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 5,6%; 
overblijvend verschil -I ,8%; 
dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. Hetis aan de 
ietwat hoge kant wegens o.a. de meer dan gemiddelde stijging van het 
vrijgestelde gedeelte van de private consumptie. 



1992: stijging met 3,2% t.o.v. 1991 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 4,9%; 
overblijvend verschil -I, 7%; 
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dit verschil komt ongeveer overeen met het gemiddelde. Er was 
weliswaar een grote tariefhervorming (afschaffing tarieven 17%, 19%, 
25% en 33%, invoering tarief 19,5%), maar die leverde echter ongeveer 
een nuloperatie op het gebied van de ontvangsten op. Wel dient ook hier 
de meer dan gemiddelde stijging van het vrijgestelde gedeelte van de 
private consumptie te worden genoteerd. 

!22J.: stijging met 2,2% t.o.v. 1992 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 2,4%; 
overblijvend verschil -0,2%; 
dit verschil is ongewoon klein. Een verklaring daarvoor is moeilijk te 
vinden. De invoering van het overgangsstelsel heeft slechts een beperkte 
invloed gehad op de ontvangsten (zie hierboven). Mogelijkerwijs spee.Jt 
ook de veranderde samenstelling van de private consumptie een rol. Er 
is een meer dan gemiddelde stijging van uitgaven aan energie 
(verwarming, vervoer) en . tevens een indirecte tariefVerhoging op · 
energieproducten wegens de invoering van de bijdrage op de energie. 
Gedetailleerde gegevens ontbreken thans echter nog om een meer 
volledige verklaring te geven van deze eigenaardige evolutie. 

1994: stijging met 8,8% t.o.v. 1993 

toe te schrijven aan : 

stijging PC met 4,3%; 
overblijvend verschil +4,5%; 
dit positief verschil is grotendeels toe te schrijven aan de verhoging van 
het normale BTW-tariefvan 19,5% tot 20,5% op 1.1.1994. Tevens dient 
rekening te worden gehouden met de gevolgen in 1994 van de invoering 
van het overgangsstelsel van de BTW op 1.1.1993. 



1995: stijging met 3,7% t.o.v. 1994 

toe te schrijven aan : . 

stijging PC met 3,0%; 
overblijvend verschil +0,7%; 
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dit positief verschil is moeilijk te verklaren daar gedetailleerde gegevens 
over de nationale rekeningen v<Jor 1995 nog niet beschikbaar zijn. 
Mogelijk is er weer een - nader te bepalen - wijziging in het 
consumptiepatroon vast te stellen. Tevens dient erop te worden gewezen 
dat de gegevens voor 1995 nog veranderingen kunnen ondergaan. 

90. Deze analyse is uiteraard niet volledig. In het kader van dit 
verslag is het echter niet mogelijk om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren. 
Daarom dienen de volgende besluiten over het verloop van de BTW
ontvangsten als voorlopig te worden beschouwd : 

Voorlopige besluiten 

65 

de stijging van de BTW-ontvangsten blijft gewoonlijk I tot 
2 percentpunten onder de stijging van het BBP en iets minder onder de 
stijging van de private consumptie 65

; 

indien de BTW-ontvangsten vlugger stijgen dan gewoonlijk, is dat 
meestal te verklaren door tariefVerhogingen of wijzigingen in de 
samenstelling van de grondslag van de belasting, in het bijzonder - maar 

·niet uitsluitend - de private consumptie en vice versa; 
er is geen breuk in het algemeen profiel van de evolutie van de BTW
ontvangsten vast te stellen sinds de invoering van het overgangsstelsel 
van de BTW in 1993; wel zijn er overgangseffecten merkbaar in 1993 en 
1994, die echter deels worden gecompenseerd door andere invloeden 
(o.a. tariefwijzigingen, wijzigingen in de samenstelling van de gTOndslag); 

Deze uitspraak laat geen rechtstreekse conclusies toe over het herverdelend effect van 
wijzigingen in de--verschillende tarieven. Zie daarvoor de studies van A. DE COSTER en 
G. VAN CAMP (K.U.Leuven) en vanS. CNOSSEN (ErasmusUniversiteit Rotterdam). 
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voor verder onderzoek moeten het BBP en de private consumptie verder 
ontleed worden : zo is er in sommige jaren een groter deel van het BBP 
dat als eindconsumptie door BTW wordt belast dan in andere jaren; in 
sommige jaren bestaat de private consumptie uit een groter (al dan niet 
zwaar) belast gedeelte dan in andere. Ook de evolutie van de 
overheidsconsumptie en -investeringen, de investeringen in 
woongebouwen en de andere grondslagen voor BTW-heffing zouden in 
de analyse moeten worden betrokken. 

91. Deze ontleding van het BBP en van de private consumptie 
kan in het kader van dit verslag niet systematisch worden uitgevoerd. Zoals 
hierboven reeds werd vermeld, kan men uit het beschikbare materiaal wel 
vaststellen dat er een tendens is dat grotere delen van het BBP, niet in het minst 
van de private consumptie, van BTW vrijgesteld zijn of buiten het 
toepassingsgebied van de BTW komen te liggen. De soms aanzienlijke 
tariefverhogingen die in de beschouwde periode zijn doorgevoerd, zijn 
nauwelijks voldoende om het aandeel van de BTW-ontvangsten in het BBP 
constant te houden (zie grafiek 2). Bovendien ligt hierin een belangrijke 
verklaring van het fundamenteel - dus afgezien van tariefwijzigingen en 
veranderingen in de samenstelling van de belastbare grondslag - achterlopen van 
de BTW-ontvangsten op de stijging van de private consumptie. 
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3. De BTW als financieringsbron voor verschillende overheden 

92. De opbrengsten van de BTW kennen thans vier 
bestemmingen : de Europese Unie, de Gemeenschappen, de Sociale Zekerheid 
en de Federale Overheid. In het verleden werd een gedeelte van de BTW
ontvangsten ook nog aan andere instellingen toegewezen. 

93. De ontvangsten van de Europese Unie bestaan thans in 
hoofdzaak uit de "eigen middelen" : landbouwheffingen, heffingen op suiker en 
isoglucose, douanerechten, middelen uit BTW en een bijdrage op basis van het 

· BNP. De eigen middelen uit BTW bedragen een uniform percentage van de 
grondslag waarop BTW wordt geheven. Deze grondslag wordt voor alle Lid
Staten op een uniforme wijze berekend. De grondslag waarop dat uniforme 
percentage wordt berekend, wordt (voorlopig) echter beperkt tot 55% van het 
BNP. Het uniforme percentage bedraagt maximaal 1,4%. Er wordt voorzien 
dat, benevens andere wijzigingen en correcties voor bepaalde Lid-Staten, dit 
percentage in de periode 1995-1999 geleidelijk zal verminderd worden tot 1,0%. 

94. Het bedrag aan BTW-middelen voor de EU wordt 
afgenomen van de BTW-ontvangsten (dit in tegenstelling tot de bijdrage op 
basis van het BNP, die als een begrotingsuilgave wordt beschouwd). Doordat 
het een percentage van de BTW-grondslag betreft (en niet van de BTW
ontvangsten zelf), is het aandeel van de ontvangsten die aan de EU worden 
afgestaan, niet constant. Dat wordt geïllustreerd in onderstaande tabel 6. 

95. Vóór de inwerkingtreding van het stelsel van de eigen 
middelen (o.a. uit BTW), werd de werking van de toenmalige EG op een andere 
wijze gefinancierd. Naast de douanerechten en bepaalde andere heffingen 
ontving de EG een "aanvullende bijdrage" die werd voorafgenomen van de BTW 
(als een toegewezen ontvangst). Van 1974 tot 1977 werden in het kader van dit 
stelsel BTW-ontvangsten aan de EG toegewezen. Vanaf 1979 wordt in het 
kader van het hierboven beschreven stelsel van de eigen middelen een deel van 
de BTW-ontvangsten aan de EG afgestaan. 
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96. In het kader van de staatshervorming van I 988 voorziet de 
Financieringswet van de Gemeenschappen en de Gewesten (Bijzondere wet van 
I 6 januari I 989) dat de Gemeenschappen een toegewezen gedeelte krijgen van 
de belasting over de toegevoegde waarde. 

97. De bedragen die toevloeien aan de Gemeenschappen worden 
berekend aan de hand van basisbedragen die worden geïndexeerd en aangepast 
aan de evolutie van de schoolbevolking. De resulterende bedragen worden dan 
afgenomen van de BTW-ontvangsten. Daar de evolutie van de af te nemen 
bedragen verschillend kan zijn van die van de BTW-ontvangsten, is ook voor 
deze overheden het procentueel aandeel van hun ontvangsten uit BTW geen 
constant percentage van de BTW -ontvangsten. Dat blijkt ook uit onderstaande 
tabel 6. 

98. De Sociale Zekerheid is eveneens een begunstigde van een 
deel van de BTW-ontvangsten. Het stelsel van toewijzing is de afgelopen jaren 
herhaaldelijk gewijzigd. Van I978 tot I98I werd een gedeelte van de BTW 
toegewezen aan het RIZIV. In I 981 werd een deel van de BTW -ontvangsten 
aan het globale stelsel van de Sociale Zekerheid toegewezen in het kader van de 
Maribel-operatie. Deze operatie bestond erin dat de verlaging van de 
werkgeversbijdragen aan de Sociale Zekerheid zou worden gecompenseerd door 
de opbrengst van BTW-tariefverhogingen. Nadien werd deze toewijzing 
afgebouwd en tenslotte vanaf I 99 I afgeschaft. 

99. In I 993 werd een begin gemaakt met de zogenaamde 
"alternatieve financiering" van de Sociale Zekerheid. Voor de BTW sloeg dit 
alleen op de BTW-opbrengst verbonden aan de bijdrage op de energie. Vanaf 
I994 werd in het kader van het Globaal Plan hieraan de opbrengst van de BTW
tariefverhoging toegevoegd. 

100. Voor de periode vanaf I995 werd het ingewikkelde stelsel 
van toewijzingen voor de alternatieve financiering van de Sociale Zekerheid 
herwerkt. Het totaal van de geraamde opbrengst van de bijdrage op de energie, 
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alsmede van de BTW- en accijnstariefVerhoging en van de wijziging van de 
roerende en onroerende fiscaliteit wordt vanaf dat jaar uitgedrukt als een· 
percentage van de opbrengst van de BTW en uitsluitend van deze belasting 
voorafgenomen voor de toewijzing aan de Sociale Zekerheid. Bedoeld 
percentage wordt jaarlijks bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit 
vastgesteld. Het bedrag dat wordt toegewezen, wordt vanaf !996 jaarlijks 
aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 66

. Voor het jaar 1995 
werd het percentage vastgesteld op !I, 72806 %. Deze technische operatie werd 
doorgevoerd omwille van de eenvoud door, zonder de omvang van de 
alternatieve financiering te wijzigen, alle fiscale toewijzingen te groeperen binnen 
de BTW, waarvan de opbrengst als redelijk stabiel kan worden beschouwd en 
minder onderhevig aan schommelingen omwille van jaarlijkse wijzigingen op 
basis van fiscale programmawetten. 

I OI. In het verleden werd een gedeelte van de BTW-ontvangsten 
ook aan andere instellingen toegewezen. Deze instellingen waren (enkel voor 
de periode beginnend in 1971) : 

- het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie (FEERR) : 
toewijzingen van 1971 tot 1977; 

- het Wegenfonds : toewijzingen van 1973 tot I 977; 
- het Fonds voor de Financiële Dienst van de Openbare Schuld : toewijzingen 

in 1981; 
- het Fonds voor de Bevordering van het Openbaar Vervoer : toewijzingen in 

1981; 
- het Fonds voor de Stimulering van de Bouwnijverheid : toewijzingen in 1981; 
- het Landbouwfonds : toewijzingen in 1981. 

I 02. De resterende BTW-ontvangsten komen toe aan de 
-Federale Overheid (vroeger "Nationale Centrale Overheid"). 

I 03. In onderstaande tabel 6 wordt getracht de procentuele 
verdeling te geven van de BTW-ontvangsten over de verschillende 
bestemmingen. Ook hier betreft het - om technische en statistische redenen -
voor de jaren 1971 tot 1979 weer de ontvangsten incl. de zegelrechten en ermee 
gelijkgestelde taksen. Daardoor is er een breuk in de tijdreeks, wat de 
vergelijking tussen de twee perioden vertekent. 

Zie de Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, titel V. 
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Tabel6: procentuele herverdeling van de BTW-ontvangsten in België (I) 

Jaar Europese Gemeen- Sociale Andere (1) Federale 
Unie schappen Zekerheid instellingen Overheid 

1971* - - - 2,2 97,8 
1972* - - - 2,3 97,7 
1973* - - - 7,6 92,4 
1974* 2,8 - - 5,3 91,9 
1975* 3,7 - - 4,8 91,5 
1976* 4,0 - - 4,8 91,2 
1977* 2,3 - - 3,7 94,0 
1978* - - 0, I - 99,9 
1979* 5,6 - 0, I - 94,3 
1980 5,9 - 0,1 - 94,0 
1981 6,8 - 3,6 2,3 87,3 
1982 6,3 - 5,2 - 88,5 
1983 6,0 - 2,1 - 91,9 
1984 6,9 - 2,5 - 90,6 
1985 6,6 - 2,0 - 91,4 
1986 9,1 - 2,0 - 88,9 
1987 8,9 - 1,9 - 89,2 
1988 9,1 - 1,9 - 89,0 
1989 8,8 66,0 1,8 - 23,4 
1990 8,9 . 66,0 1,7 . - 23,4 
1991 9,7 66,2 - - 24,1 
1992 9,3 65,4 - - 25,3 
1993 8,7 64,9 0,1 - 26,3 
1994 8,6 62,3 4,4 - 24,7 
1995v 8,0 60,9 11,7 - 19,4 

* Voor de periode 1971-1979 betreft het BTW, zegelrechten en ermee 
gelijkgestelde taksen. Dat verklaart de breuk in de tijdreeks. 

v = vooruitzichten. 

(I) Voor een lijst van deze instellingen: zie de tekst hierboven. 

Bron: Ministerie van Financiën, Studie- en Documentatiedienst, 
Conjunctuurnota, begratingsdocumenten en interne berekeningen van de 
Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen en van het 
Secretariaat. 
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104. In het begin van de beschouwde periode beschikte de 
Federale Overheid nog over het overgrote deel van de BTW-ontvangsten, incl. 
zegelrechten en ermee gelijkgestelde taksen. Dit deel varieerde van ruim 90% 
tot bijna I 00% (waarbij deze cijfers iets naar boven vertekend zijn wegens de 
noodzakelijke opname van de zegelrechten en de ermee gelijkgestelde taksen in 
het totaal). Er waren enkel een aantal toewijzingen aan twee· fondsen (Fonds 
voor Economische Expansie en Regionale Reconversie en Wegenfonds) en aan 
de EG (aanvullende financiering). 

IOS. In I979 werden voor het eerst BTW-ontvangsten afgestaan 
aan de EG in het kader van de nieuwe financiering ervan door het stelsel van 
"eigen middelen". Doordat terzelfder tijd de overige toewijzingen grotendeels 
wegvielen, bedroeg ook in I 980 het aandeel van de Federale Overheid in de 
("zuivere") BTW-ontvangsten r."Jg 94%. 

106. Dit aandeel daalde onder 90% in !981, toen zowel de eigen 
middelen uit BTW voor de EU als de Manbel-operatie een deel uit de 
ontvangsten wegnamen. Daarna bleef het percentage voor de Nationale 
Centrale Overheid rond 90% hangen als resultante van twee tegengestelde 
bewegingen : stijging van het EU-aandeel en daling van de toegewezen 
ontvangsten aan de Sociale Zekerheid. 

107. De grootste verandering trad echter op in 1989. Vanafdan 
ging bijna twee derde van de BTW -ontvangsten naar de Gemeenschappen. In de 
daaropvolgende jaren is dat percentage geleidelijk gedaald, maar het bedraagt 
nog steeds ruim 60%. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de BTW
tariefverhoging in 1994 en aan de gunstige evolutie van de conjunctuur, hetgeen 
de BTW-ontvangsten aanzienlijk deed stijgen. De Federale Overheid hield in de 
periode I989-!994 nog slechts een kwart van de BTW-ontvangsten over. 
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I 08. In 1995 zal het aandeel van de Federale Overheid in de 
BTW-ontvangsten normaal voor het eerst onder 20% dalen. De reden daarvan 
ligt in de technische herziening van de alternatieve financiering van de Sociale 
Zekerheid, hetgeen een aanzienlijke toewijzing van BTW-ontvangsten met zich 
meebrengt. 

109. Grosso modo gaan op dit ogenblik bijgevolg 60% van de 
BTW-ontvangsten naar de Gemeenschappen, 20% naar de Federale Overheid,· 
ruim I 0% naar de Sociale Zekerheid en bijna I 0% naar de EU. 

I I 0. Uit deze evolutie moge ook blijken dat de overdrachten van 
BTW-ontvangsten aan de verschillende bestemmingen grotendeels berusten op 
de ontwikkeling van factoren die niet noodzakelijk dezelfde zijn als die welke de 
BTW-ontvangsten bepalen. De berekening van de over te dragen BTW
ontvangsten gebeurt in belangrijke mate op een eerder pragmatische wijze in 
functie van de behoeften van de begunstigden, zodat de percentages van de over 
te dragen ontvangsten ten opzichte van de totale BTW-ontvangsten merkbaar 
schommelen. 

I I I. Deze regeling heeft tot gevolg dat de Federale Overheid 
enkel de BTW-ontvangsten overhoudt die niet volgens bepaalde constante en in 
hoge mate van de BTW-ontvangsten onafhankelijke formules aan de andere 
bestemmingen moeten worden overgedragen. Een verandering in het BTW
stelsel die een negatieve invloed heeft op de BTW-ontvangsten is dus in de 

- eerste plaats ten nadele van de Federale Overheid. Zij zal als ·eerste met 
budgettaire problemen worden geconfronteerd. 



HOOFDSTUK 111 

DE KRACHTLIJNEN VAN 

HET OVERGANGSSTELSEL 

VAN DE BTW 



. 112. Het opbouwen van Europa - waaronder het fiscale Europa -
gaat gepaard met een zekere spanning. Men stelt aan de ene kant vast dat steeds 
meer uiting wordt gegeven aan de wil om te komen tot een "homogeen en eenduidig 
geheel" gebaseerd op een gemeenschappelijk grondgebied 67

. Aan de andere kant 
moet worden vastgesteld dat de Lid-Staten houden aan hun nationale souvereiniteit 
en daarom hun stelsel van "uitgaven en ontvangsten" wensen te behouden omdat dit 
tot stand gekomen is "als gevolg van regionale verschillen die hun oorzaak vinden in 
natuurlijke of historische omstandigheden" 68

. Bijgevolg blijven er evenveel 
onderscheiden budgettaire entiteiten bestaan als de Gemeenschap Lid-Staten telt. 

. 113. De auteurs van het Verdrag van Rome hebben dit juist 
ingeschat 69

. Inderdaad, in de artikelen 95 en 96 - waarvan de draagwijdte zich 
beperkt tot de heffing op en ontheffing van intracommunautaire goederen - wordt 
zorgvuldig vermeden de fiscale soevereiniteit van de Lid-Staten al te zeer in te 
perken. "Voor alles wat het instellen van een fiscale politiek stricto sensu betreft, en 
dit zowel voor de directe als voor de indirecte belastingen", verwijzen de artikelen 99 
en I 00 van het Verdrag daarenboven "naar een latere harmonisatie waarvan de 
uitwerking" bovendien "wordt opgedragen aan de instellingen van de 
Gemeenschap" 70 

67 

68 

69 

70 

E. CEREXHE, Le droit européen, deel. 2., Les objectifs et les institutions, Bmylant en 
Nauwelaerts, Brussel en Bevekom, 1989, nr. 69, blz. 48. 

Verslag van het fiscaal en financieel Comité, Bijlage A, Mandaat te geven aan een 
wetenschappelijk comité tot het bestuderen van de problemen van fiscale en financiële politiek 
in de E.E.G., Commentaar, nr. 1., Bekendmakingen van de Conunissie van de Europese 
Economische Gemeenschap, Brussel, 1962, blz. 94. De opdracht en de bijdrage van het fiscaal 
en financieel Comité werden reeds venneld in Hoofdstuk I, voetnoot 53, hiervoor. 

Een meer gedetailleerde verwijzing naar dit verdrag wordt gegeven in Hoofdstuk I, 
voetnoot 13, hiervoor. 

J. MEGRET, J.-V. LOUIS, D. VIGNES, M. WAELBROECK en R. WAGENBAUR, Le droit 
de la Conununauté Economigue Européenne, deel 5, Dispositions fiscal es - Rapprochement des 
législations, Hoofdstuk 2, Artikel 95 ~ nr. 1., eerste alinea, Institut d'études européennes de 
IUniversité Libre de Bruxelles, Brussel, 1973, blz. I. 
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114. Aldus opgevat om zich tot een gemeenschappelijk stelsel te 
ontwikkelen, streeft de belasting over de toegevoegde waarde in beginsel naar het 
heffen van een algemene verbruiksbelasting op goederen en diensten, tot en met het 
stadium van de kleinhandel. Die belasting is precies evenredig met de prijs van die 
goederen en diensten, en dit ongeacht het aantal transacties dat zich voordoet in het 
productie- en distributieproces vóór het stadium van de heffing 71

. Bij iedere 
transactie is de BTW, berekend over de prijs van het goed of de dienst volgens het 
erop toepasselijk tarief, nochtans slechts opeisbaar na aftrek van het bedrag van de 
belasting dat rechtstreeks de kosten van de verschillende samenstellende delen van de 
prijs heeft bezwaard 72

• Het mechanisme van de aftrek is derhalve zo opgevat dat 
enkel de belaste of gemengde BTW -belastingplichtigen de BTW geheven op de 
goederen en diensten die aan hen voorafgaand werden verstrekt, mogen aftrekken 
van de BTW die zij verschuldigd zijn. 

115. Anders gezegd, dragen drie vereisten bij tot de doelmatigheid 
van het stelsel : 

a. 

b. 

c. 

71 

72 

7J 

Omwille van zijn hoedanigheid van leverancier, speelt de belastingplichtige, 
waar hij zich ook bevindt in het economisch circuit, de actieve rol van inner 
van een gedeelte van de belasting Guridische vereiste). · 

Het traject dat door de BTW wordt afgelegd binnen dat circuit, maakt dat 
die belasting in.hoge mate geconditioneerd wordt door de operatoren en de 
producten; de BTW ondergaat de oneffenheden van dat traject (economische 
vereiste). 

Als algemene verbruiksbelasting komt de BTW per definitie toe aan het land 
op het grondgebied waarvan de goederen en diensten uiteindelijk worden 
verbruikt (budgettaire vereiste) 73 

Zie Hoofdstuk l, punt nr.45 en noot 60 hiervoor. 

Zie Hoofdsh1k I, punt nr. 45 en noot 61, hiervoor. 

Zie Hoofdstuk I, punt nr. 46, hiervoor. 
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Afdeling 1 - Oorspronkelijk voorstel van een omvattend stelsel 

116 . Overeenkomstig deze pnnctpes werd de BTW tot 
31 december 1992 geheven in het land waar de goederen en diensten werden 
verbruikt, volgens de tarieven die in dat land van toepassing waren. Het algemene 
stelsel van vrijstelling bij uitvoer en van heffing bij invoer waarborgde de inning van 
de belasting in het land waar de goederen en diensten uiteindelijk werden verbruikt. 
Dit stelsel berustte voomarnelijk op controle aan de grenzen 74

. 

117. In de praktijk hadden de grenscontroles bovendien tot doel 
het stelsel te beveiligen tegen belastingontduiking en -ontwijking. Die controles 
lieten inderdaad toe na te gaan of de goederen waarvoor teruggave van reeds 
geheven BTW werd gevraagd, wel degelijk werden uit- of ingevoerd. In die 
toestand maakten de grenzen zowel in principe als in feite een integraal deel uit"van 
het stelsel zelf van de belasting. Zij waren daarvoor onmisbaar. 

1. Evolutie van de opvattingen 

118. Die toestand werd overstegen door het doel om een ruimte 
zonder binnengrenzen te creëren waarbinnen de vrijheid van verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitaal wordt verzekerd overeenkomstig de bepalingen van 
het verdrag tot oprichting van de Gemeenschap. Dat doel werd bevestigd in de 

14 De oorsprong vindt men in (de tweede) richtlijn nr. 67/228/EEG van de Raad van 
11 april 1967. De maatregel bleef van toepassing onder de (zesde) richtlijn nr. 77/388/EEG 
van de Raad van 17 mei 1977. De algemene weerslag van die twee richtlijnen wordt nader 
toegelicht in Hoofdstuk I, punt nr. 50, a en b, hiervoor. 
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Europese Akte, die door België werd goedgekeurd in 1987 75 Het gestelde doel 
vereist de afschaffing van de fYsische, technische en fiscale grenzen binnen de 
Gemeenschap. Het impliceert meer bepaald de afschaffing van douanecontroles op 
de verrichtingen tussen de Lid-Staten 76 

119. Voor de BTW brengt dat doel mee dat intracommunautaire 
verrichtingen in . de grote Europese markt onderworpen moeten worden aan een 
gelijkaardige belasting als die welke de Lid-Staten vanaf het begin toepasten op de 
binnenlandse verrichtingen. 

a. Daartoe zou de leverancier van de goederen of diensten de belasting 
verschuldigd zijn in het land van oorsprong, volgens het daar geldende tarief 
en zou hij de belasting aan deze Staat betalen .. 

b. Die leverancier zou de belasting recupereren door de belasting aan te 
rekenen aan zijn medecontractant in het land van bestemming, die op zijn 
beurt, indien hij zelf ook belastingplichtige is, de belasting zou kunnen 
aftrekkèn. 

120. Het principe dat de BTW een belasting is die geheel moet. 
toekomen aan het land waar het goed of de dienst verbruikt wordt, zou worden 
gevrijwaard niettegenstaande de koper in het land van bestemming de mogelijkheid 
heeft de belasting die werd geheven in het land van oorsprong van zijn verkoper, af 
te trekken. Een compensatiemechanisme, clearing genoemd, zou worden ingesteld 
zodat de belasting geïnd in het land van oorsprong, door dat land zou worden 
overgemaakt aan het land van bestemming, mits het goed of de dienst aldaar werd 

_ verbruikt. Aldus zou iedere Lid-Staat schuldenaar worden ten opzichte van de 
andere Lid-Staten voor de belasting geheven op intracommunautaire leveringen, 
zoals hij ook schuldeiser zou worden ten opzichte van de andere Lid-Staten voor de 
belastingen die hem toekomen wegens zijn intracommunautaire verwervingen. 

75 

76 

Een meer gedetailleerde verwijzing naar de Europese Akte wordt gegeven in Hoofdstuk I, noot 
26, hiervoor. 
EEG-Verdrag, artikel3. 
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2. Problematiek van de clearing 

121. Elke Lid-Staat zou er met andere woorden in de eerste plaats 
toe gehouden zijn : 

a. de verschuldigde BTW vast te stellen op zijn intracommunautaire 
leveringen ; 

b. de schuldvordering te · bevestigen dié voortvloeit uit ZIJn 
intracommunautaire verwervingen. 

122. Omgekeerd heeft elke Lid-Staat eveneens, in overleg met zijn 
partners, de verplichting : 

a. de BTW-schuldvorderingen te erkennen die tegen hem ontstaan voor de 
verwervingen die tegenover zijn intracommunautaire leveringen staan ; 

b. de BTW-schulden te beoordelen die te zijnen gunste zijn onderschreven 
voor de leveringen die aan de oorsprong liggen van zijn 
intracommunautaire verwervingen. 

123. Waarschijnlijk zou de confrontatie van beide soorten 
handelingen gemakkelijker zijn indien het compensatiestelsel enkel zou gelden voor 
de belastingen waarvan de aftrek kan worden verricht in het land van bestemming 
van de geleverde goederen en diensten. Waarschijnlijk zou dat mechanisme echter 
ook onvolledig zijn indien het enkel voor deze aftrekbare belastingen zou gelden. Zo 
werd de Commissie er toe gebracht, ten einde het beginsel beter te eerbiedigen, de 

- toepassing van de clearing uit te breiden tot intracommunautaire verrichtingen : 

a. waarvan de afuemer, als hij een .gemengde belastingplichtige ts, de 
voorbelasting slechts gedeeltelijk kan aftrekken ; 

b. waarvan de afuemer een vrijgestelde belastingplichtige is, bijvoorbeeld : een 
verzekeringsmaatschappij, of een niet-belastingplichtige rechtspersoon, 
waaronder voomarnelijk de overheden worden verstaan ; 

c. waarvan de . verbruiker een particulier is, voor de verkopen per 
correspondentie die geen kleinhandelsverkopen zijn. 



75.-

Afdeling 2- Vernerping van het compensatiemechanisme 

124. Het compensatiemechanisme, dat een verplichte uitweg is 
voor degene die de belastingheffing in het land van oorsprong wil verzoenen met de 
toekenning van de belasting aan het land op wiens grondgebied de goederen en 
diensten worden verbruikt, was bovendien het voorwerp van drie opeenvolgende 
benaderingen : een bilaterale, een globale en een statistische. Bij de principiële 
bezwaren voegen zich hier dus de moeilijkheden die inherent zijn aan elke van de drie 
versies van hetzelfde fundamenteel concept. 

1. Principiële bezwaren 

125. In feite dienen zich van meet af aan vier belangrijke bezwaren 
aan die het beginsel zelf van de oplossing die door de Commissie werd voorgesteld, 
ondermijnen. Om kort te gaan, kunnen deze vier bezwaren als volgt worden 
samengevat. 

a. Het kan absurd overkomen dat een belasting wordt geïnd in een Lid-Staat 
om te worden overgedragen aan een andere Lid-Staat. De rechtstreekse 
belastingheffing in het land van bestemming zou deze moeilijkheid 
vermijden. 

b. In het onderhavige geval komt het bedrag dat aan het land van bestemming 
wordt overgedragen overeen met de belasting geïnd in het land van 
oorsprong, tegen het tarief dat in laatstgenoemd land van toepassing is. 
Het overgedragen bedrag kan dus lager of hoger zijn dan de belasting die 
zou worden geïnd in het land van bestemming, al naar gelang dat land een 
hoger oflager tarief toepast dan het land van oorsprong. 

c. In het geval van een herziening van de belasting als gevolg van bijvoorbeeld 
een verheimelijking van intracommunautaire leveringen, zou het land van 
oorsprong te definitieven titel het voordeel van rechtzetting verliezen. Het 
zou immers het bedrag van de gerecupereerde belasting moeten overmaken 
aan het land van bestemming. Deze werkwijze is niet bijzonder geschikt om 
de ijver van de belastingambtenaren te stimuleren. 
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d. In het geval van een teruggaaf van de belasting die werd gemd in het land 
van oorsprong; zou de aanvankelijk toegekende overdracht aan het land 
van bestemming anderzijds moeten worden herzien, ditmaal tegen de prijs 
van zeer delicate formaliteiten. 

126. Meer fundamenteel dringt zich bovendien het besluit op dat 
de belastingen waarvan elke Lid-Staat schuldenaar zou worden voor zijn 
intracommunautaire leveringen bij het verlaten van zijn grondgebied, niet gelijk 
zouden zijn aan de belastingen waarvan de Lid-Staten van bestemming de aftrek 
zouden kunnen uitoefenen ten gevolge van intracommunautaire verwervingen. Een 
overschot van overdraagbare belastingen zou immers voorkomen, in principe als 
gevolg van de uitbreiding van de clearing tot afuemers die beperkt zijn in de 
uitoefening van hun recht op aftrek van de voorbelasting. In werkelijkheid zou 
echter niet toelaten : 

a. met zekerheid te stellen dat dit overschot van overdraagbare belastingen 
iedere keer gelijk is aan het daadwerkelijke saldo van het zojuist beschreven 
onevenwicht; 

b. op dit punt absoluut de invloed ter zijde te schuiven van eventuele fraude of 
strafbare nalatigheid, die als doel hebben het juiste verloop van de 
verrichtingen in kwestie te versluieren. 

2. Bilaterale benadering 

127. In een eerste, zogenaamd bilaterale, benadering moest het 
compensatiemechanisme, voor hun onderlinge verrichtingen, elke Lid-Staat van 
oorsprong plaatsen tegenover elke Lid-Staat van bestemming. In deze optiek 
zouden de betrokken belastingplichtigen in hun peliodieke BTW-aangiften 
afZonderlijk vermelden : 

a. het totale bedrag van de belastingen welke verschuldigd zijn voor de 
verrichtingen ter bestemming van elk van de elf andere Lid-Staten (veertien 
sinds I januali 1995) ; 
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b. het totale bedrag van de afgetrokken belastingen voor de verrichtingen met 
als oorsprong elk van deze elfLid-Staten (veertien sinds 1 januari 1995). 

128. Op basis van de inlichtingen die hij zodoende van zijn 
belastingplichtigen zou ontvangen, zou het daarna aan elke Lid-Staat toekomen : 

a. het totale bedrag te bepalen van de belastingen die over te dragen zijn aan 
een andere Lid-Staat voor de aldaar verrichte leveringen ; 

b. het totale bedrag te bepalen van de belastingen die door zijn onderdanen 
zijn afgetrokken voor de verwervingen die zij er verricht hebben. 

129. Onvenninderd het overschot van de overdraagbare 
belastingen , zouden de twee Lid-Staten aldus kunnen overgaan tot bepaalde nuttige 
controles, en na compensatie van hun respectieve schulden en schuldvorderingen per 
saldo de noodzakelijke regelingen uitvoeren. Deze oplossing diende echter te 
worden verlaten wegens de voornaamste reden dat zij de inlassing met zich 
meebracht van tweeëntwintig bijkomende vakken (achtentwintig sinds 1 januari 
1995) in de periodieke BTW-aangifte. 

· 3. Globale benadering 

130. Teneinde aan dat nadeel tegemoet te komen, stelde de 
Commissie spoedig de· oprichting voor van een communautaire compensatiekas, 
waarvan zij persoonlijk het beheer zou waarnemen. In hun periodieke BTW
aangiften zouden de belastingplichtigen deze keer enkel nog moeten vermelden : 

a. het totale bedrag van de belastingen die verschuldigd zijn voor hun 
intracommunautaire leveringen, wat de bestemming er ook van weze ; 

b. het totale bedrag van de voor hun intracommunautaire verwervingen 
afgetrokken belastingen, wat de herkomst er ook van weze. 
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131. Op basis van de aldus verkregen inlichtingen van ZIJn 
belastingplichtigen, zou elke Lid-Staat er daarna toe gehouden zijn : 

a. het bedrag te totaliseren van de belastingen die verschuldigd zijn voor zijn 
leveringen aan zijn elfpartners (veertien sinds I januari 1995); 

b. het bedrag te totaliseren van de belastingen die zijn afgetrokken voor zijn 
bij hen verrichte verwervingen. 

132. Indien het totaal van de verschuldigde belastingen dat van de 
afgetrokken belastingen overschreed, zou de Lid-Staat voor het saldo schuldenaar 
zijn ten opzichte van de supranationale compensatiekas. In het tegenovergestelde 
geval, zou hij schuldeiser zijn voor het saldo. Theoretisch zou de Europese 
compensatiekas bijgevolg de door sommige Lid-Staten aangevoerde 
schuldvorderingen dekken door middel van de schulden die door andere Lid-Staten 
erkend zijn. 

133. Dit theoretisch evenwicht zou echter niet de klip van het 
overschot van overdraagbare belastingen kunnen vermijden. 

a. Verborgen in de gecompenseerde massa, zou dit overschot aan belang 
winnen wat het aan nauwkeurigheid zou verliezen. In feite zou zijn exact 
bedrag onmogelijk te bepalen zijn, evenals overigens het aandeel dat aan 
elke Lid-Staat zou toekomen. 

b. De mislukking leek dus onvermijdelijk, uit vrees, onder andere, dat de 
Commissie ertoe zou overgaan, bij gebrek aan een forfaitaire verdeelsleutel 
tussen de Lid-Staten, dit overschot te bewaren als waarborg voor het 
evenwicht van haar rekeningen of om het in te brengen in haar eigen 
middelen. 

134. Meer dan de administratieve vereenvoudigingen die het 
meebracht, had dit globaal compensatiestelsel bovendien het nadeel dat het elke 
vorm van bilaterale toetsing tussen de Lid-Staten onmogelijk maakte. De opsporing 
en de ontdekking van laakbare procédés zouden immers totaal denkbeeldig worden. 
Door een overmaat aan vereenvoudiging leidde de filosofie van het stelsel er reeds 
toe dat alle elementen die van aard waren om de oorsprong van een georganiseerde 
ontsporing van land tot land te achterhalen, verdronken in een ootontwarbaar 
kluwen. 



79.-

4. Statistische benadering 

135. De bekommernis om deze tweede mislukking op te vangen 
bracht de Commissie er uiteindelijk toe voor te stellen dat gebruik zou worden 
gemaakt van een macro-economische verwerking van de statistische informatie over 
de stromen van de intracommunautaire verrichtingen. 

a. In het voorstel zou een kwalitatief hoogstaand statistisch stelsel voor deze 
doeleinden de gegevens vervangen die tot dan uit de periodieke BTW
aangiften werden geput. 

b. De nabijheid van de vervaldatum van I januari 1993 was echter een 
hinderpaal voor uitgebreidere toelichtingen betreffende deze nieuwe 
benaderingswijze. 

5. Omstandige balans 

136. Onverminderd de structurele en punctuele argumenten die 
hierboven werden venneld, zijn er andere, meer technische, bezwaren die 
voornamelijk verband houden met : 

a. de wisselkoers die moet worden toegepast om de, waarschijnlijk in Ecu 
uitgedrukte, te compenseren bedragen om te rekenen ; 

b. de gevolgen inzake deze kwestie van de periodiciteit van de BTW
aangiften, die verschilt van Lid-Staat tot Lid-Staat ; 

c. de vrees van, in het algemeen om het even welke, onachtzaamheid waarvan 
de belastingplichtigen blijk zouden geven bij de mededeling van inlichtingen 
die hen worden gevraagd, wanneer zij geen enkel rechtstreeks belang 
hebben bij de correctheid ervan. 

137. Het geheel van de aldus geformuleerde verwijten ligt aan de 
basis van de afwijzing van de Lid-Staten van de drie opeenvolgende versies van de 
clearing waarop de Commissie prat ging. Vooral doordrongen van realisme, wijzen 
deze verwijten uiteindelijk op de nadelen, tekortkomingen, risico's en gevaren van 
een zeer zwaar procédé dat onvolmaakt is en weinig betrouwbaar en dat bovendien 
aanleiding geeft tot ernstige technische toepassingsproblemen. 
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Afdeling 3- Eruit volgende bepaling van een overgangsstelsel 

138. De logica van het systeem vooronderstelde bovendien een 
uniforme tarifering of minstens een volledige harmonisering van de tarieven voor 
goederen en diensten die het voorwerp waren van intracommunautaire verrichtingen. 
De Commissie oordeelde dat deze tariefeenmaking niet haalbaar was, gelet op de 

specifieke budgettaire noodwendigheden van de Lid-Staten en gelet op de uitingen 
van verzet. De Commissie opteerde bijgevolg voor tariefVorken gaande : 

a. van 4 tot 9 pct. voor goederen en diensten die voor een verminderd tarief in 
aanmerking zouden komen ; 

b. van I 4 tot 20 pct. voor goederen en diensten die aan het normaal tarief 
zouden onderworpen worden. 

139. Bij gebreke van een akkoord over het voorstel heeft de 
ECOFIN-Raad van I 3 november I 989 uiteindelijk de invoering van dit ideale stelsel 
moeten verdagen. Het werd vervangen door een overgangsstelsel dat in de huidige 
omstandigheden geldt van I januari I 993 tot 3 I december I 996 en dat het principe 
behoudt van belasting in het land van oorsprong. De belasting in het land van 
bestemming - die de uitzondering moest zijn - is nochtans van toepassing gemaakt op 
een dermate groot aantal verrichtingen die zo algemeen verbreid en zo omvangrijk 
zijn dat men per slot van rekening kan zeggen dat de uitzondering tot de regel is 
verheven. 

I40. De opvatting van het stelsel brengt mee dat de 
douanefonnaliteiten vervangen worden door verklaringen die door de leverancier en 
zijn klant moeten worden onderschreven. Die verklaringen moeten de fiscale 
overheden in staat stellen na te gaan of de intracommunautaire verrichtingen 
werkelijk plaatsgevonden hebben. Die oplossing vrijwaart de toekomst. Bovendien 
leidt zij er in grote mate toe de belasting onmiddellijk te doen toekomen aan het land 
op het grondgebied waarvan de goederen en diensten worden verbruikt. 
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1. Communautaire wetgeving 

141. Bij de communautaire hervorming van 1993 heeft men het 
verleden niet weggeveegd ; men heeft er integendeel voor gewaakt zich te ver te 
verwijderen van de bestaande grondslagen n Aldus werd er teruggegrepen naar: 

a. (de zesde) richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977, 
betreffende de harmonisatie van de wetgèvingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde : uniforme grondslag (EBEG nr. L 145 van 
13 juni 1977) 78

; 

b. (de achttiende) richtlijn nr. 89/465/EEG van de Raad van 18 juli 1989, 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting - Opheffing van een aantal afwijkingen van artikel 28, 
paragraaf3 van de (zesde) richtlijn nr. 77/388/EEG (EBEG nr. L 226 van 3 
augustus 1989) 79 

142. Vertrekkend van dit geheel, waaraan de nodige wijzigingen 
werden aangebracht, is de eigenlijke hervonning oorspronkelijk gebaseerd op : 

a. 

b. 

77 

78 

79 

richtlijn nr. 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991 tot aanvulling 
van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van de fiscale 
grenzen, van richtlijn nr. 77/388/EEG (EBEG nr. L 376 van 
31 december 1991); 

richtlijn nr. 92/77 /EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot aanvulling 
van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde 
waarde en tot wijziging van richtlijn nr. 77/3 88/EEG (onderlinge 
aanpassing van de BTW-tarieven) (EBEG nr. L 316 van 31 oktober 1992) ; 

De volledige lijst van de communautaire regelingen die tot op heden inzake BTW zijn 
ingediend, bevindt zich in Hoofdstuk I, punt nr. 49 hiervoor. 

Het belang, dat cmciaal blijft, vru1 de (zesde) richtlijn nr. 77/388/EEG wordt onder andere 
onderstreept in Hoofdstuk I, punt nr. 50, b, hiervoor. 

Sindsdien werden aan de LidMStaten bovendien negen voorstellen van richtlijn voorgelegd, 
welke-zijn opgenomen in Hoofdstuk I, punt nr. 49 hiervoor. 
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c. richtlijn nr. 92/111/EEG van de Raad van 14 december 1992 tot wijziging 
van richtlijn nr. 77/3 88/EEG en tot invoering van 
vereenvoudigingsmaalregelen op het gebied van de belasting over de 
toegevoegde waarde (eBEG nr. L 384 van 30 december 1992 en 
rechtzetting PBEG nr. L 197 van 6 augustus 1993) ; 

143. Bij de hervorming heeft men ook rekening gehouden met de 
preciseringen die besloten liggen in twee recente arresten van de zesde Kamer van 
het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen : 

a. arrest van 8 maart 1988 in de zaak C-165/86 : vennootschap 
Leesportefeuille "Intiem" CV tegen de Staatssecretaris van Financiën van 
Nederland; 

b. arrest van 8 februari 1990 in de zaak C-320/88 : de Staatssecretaris van 
Financiën van Nederland tegen Shippi.ng and Forwarding Enterprise Safe 
B.V. (Safe Rekencentrum B.V.). 

144. Bovendien vereist zij de inschakeling van drie onlosmakelijk 
met elkaar verbonden instrumenten zijnde : 

a. 

b. 

c. 

" 

richtlijn nr. 77 /799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de 
wederzijdse bijstand vail de bevoegde overheden van de Lid-Staten op het 
vlak van de directe belastingen (eBEG nr. L 336 van 27 december 1977) ; 

richtlijn nr. 79/l 070/EEG van de Raad van 6 december 1979 tot wijziging 
van de richtlijn nr. 77 /799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de 
bevoegde overheden van de Lid-Staten op het vlak van de directe 
belastingen (eBEG nr. L 331 van 27 december 1979) ; 

verordening nr. EEG/218/92 van de Raad van 27 januari 1992 betreffende 
de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen 
(BTW) (eB EG nr. L 24 van I februari 1992) 80 

De onlosmakelijke verbondenheid van die drie instrumenten is te wijten aan: 

a. de uitbreiding bij richtlijn nr. 79/1070/EEG, met uitwerking op 1 januari 1981, 
van het voordeel van richtlijn nr. 77/799/EEG tot de belasting over de toegevoegde 
waarde; 

b. de vervollediging, met ingang van 1 januari 1993, van dit geheel door de opgelegde 
verplichtingen inzake intracommunautaire transacties bij verordening 
nr. EEG/218/92. 



a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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145. Nadien werd de hervonning vervolledigd door 

beschikking nr. 93/555/EEG van de Raad van 23 oktober I 993, waarbij het 
Koninkrijk België wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die 
afWijkt van artikel 2, punt I en van artikel 17 van (de zesde) richtlijn nr .. 
77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid
Staten inzake omzetbelasting ~BEG nr. L 273 van 5 november 1993); 

richtlijn nr. 94/4/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot wijziging van de 
richtlijnen nr. 69/169/EEG en nr. 77/388/EEG en houdende verhoging van 
het niveau van de vrijstellingen voor reizigers uit derde landen en van de 
grenzen voor belastingvrije aankopen tijdens intracommunautaire reizen 
~BEG nr. L 60 van 3 maart 1994) ; 

(zevende) richtlijn nr. 94/5/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot 
aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde en tot wijziging van richtlijn nr. 77/388/EEG -
Bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, 
voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten ~BEG nr. L 60 van 
3 maart 1994) ; 

richtlijn nr. 94/76/EG van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van 
richtlijn nr. 77/3 88/EEG door de invoering van overgangsmaatregelen op 
BTW-gebied, in verband met de uitbreiding van de Europese Unie op 
I januari 1995 ~BEG nr. L 365 van 31 december 1994) ; 

richtlijn nr. 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995 tot wijziging van 
richtlijn nr. 77/3 88/EEG en tot invoering van nieuwe 
vereenvoudigingsmaalregelen op het gebied van de belasting over de 
toegevoegde waarde - werkingssfeer en praktische regeling voor de 
toepassing van bepaalde vrijstellingen ~BEG nr. L 102 van 5 mei 1995) 81 

Deze richtlijn nr. 94/5/EG heeft voomarnelijk tot doel een aantal vereenvoudigingsmaatregelen 
in te voeren met betrekking tot : 
a. dienstverrichtingen met betrekking tot lichamelijke roerende goederen, met inbegrip 

van het maakloonwerk en de expertises ~ 
b. goederenvervoerdiensten of diensten die samenhangen met goederenvervoer, die 

rechtstreeks samenhangen met een intraconununautaire goederenbeweging ~ 
c. de herzieningstennijn inzake de B1W.afirek op oruoerende investeringsgoederen ~ 

d. modaliteiten inzake belasting op diensten met betrekking tot invoer van goederen ; 
e. levering ·van buiten de Gemeenschap in de persoonlijke bagage van reizigers 

meegevoerde goederen ; 
f. ketentransacties verricht onder de van nu af aan voorziene regeling van entrepot ander 

dan douane-entrepot. 
In de tekst zelf van haar artikel2, § I, Ie lid, zijn de Lid-Staten ertoe gehouden de richtlijn ten 
l~atste op I januari 1996 om te zetten in intern recht. Duitsland en Luxemburg genieten een 
bijzondere beslissing en dienen de maatregelen met betrekking tot het belastingentrepot slechts 
ten laatste op 1 juli 1996 om te zetten in intern recht. 
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2. Omzetting in intern recht 

146. De invoering op 1 januari 1993 van dit BTW-
overgangsstelsel geschiedde op het aanzwellend ritme van drie opeenvolgende 
golven, als volgt samen te vatten : 

a. een laatste maal oppoetsen van het vigerende Wetboek; 

b. het aanpassen van het gewijzigde Wetboek aan de voorschriften van de 
Gemeenschap ; 

c. het amenderen van de aldus tot stand gekomen wetgeving. 

147. Inderdaad, alvorens het BTW-Wetboek aan te passen aan de 
Europese voorschriften werden enkele interne aanpassingen doorgevoerd die 
ontsproten zijn aan de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en 
diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, derde uitgave). Het 
initiatief beoogde een betere manifestatie van de waarheid in dossiers die van aard 
zijn elementen te bevatten die in een fiscaal- en strafrechtelijke context van belang 
ZIJD. 

148. Om aan de voorschriften van de Gemeenschap te voldoen 
dienden vervolgens gelijktijdig drie substantiële stappen te worden gezet : 

a. 

b. 

82 

de onvoorwaardelijke aanpassing van het gewijzigde BTW-Wetboek 1992 
aan de tenninologie gebruikt in (de zesde) richtlijn nr. 77/3 88/EEG van de 
Raad van 17 mei 1977, om aldus de lacunes weg te werken die te wijten 
waren aan het feit dat tot dan toe de omzetting beperkt was gebleven tot 
die wijzigingen welke 01unisbaar waren op 1 januari 1978 82

. 

de overname in het aldus aangepaste Wetboek van de bepalingen 
opgenomen in de richtlijnen nrs. 91/680/EEG, 92/77/EEG en 92/111/EEG 

Ter herillllering, deze minimale omzetting werd doorgevoerd bij de wet van 
27 december 1977 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griflierechten (Belgisch Staatsblad van 30 december 1977) - zie Hoofdstuk I, 
punt nr. 50, b, hiervoor. 
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van de Raad, respectievelijk van 16 december 1991, 19 oktober 1992 en 
14 december 1992 ; 

c . de integratie in dit geheel van de verordening nr. EEG/218/92 van de Raad 
van 27 januari 1992, betreffende de administratieve samenwerking inzake 
de belasting over de toegevoegde waarde. 

149. Daarna dook de verplichting en de noodzaak op om : 

a. de beschikking nr. 93/555/EEG van de Raad van 25 oktober 1993 toe te 
passen; 

b. de richtlijnen nr. 94/4/EG, nr. 94/5/EG en nr. 94/76/EG van de Raad van 
14 februari en 22 december 1994 om te zetten in intern recht 83

; 

c. bepaalde begrippen die nauw verbonden zijn met het instellen van de 
eengemaakte interne markt nauwkeuriger af te bakenen en sommige 
aspecten van het nationaal repressief apparaat te hervormen en er aldus de 
vereiste dimensie aan te geven. 

150. De aanpassing van de terminologie van het gewijzigde BTW
Wetboek 1992, de omzetting van de richtlijnen nrs. 91/680/EEG en 92/111/EEG 
evenals de weerslag van de richtlijn nr. 92/77/EEG en de toepassing van de 
verordening nr. EEG/218/92, werden met ingang van 1 januari 1993, verzekerd 
door: 

a. 

b. 

83 

de wet van 28 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten (!lelgisch Staatsblad van 31 december 1992, 
eerste uitgave) ; 

het koninklijk besluit van 29 december 1992 tot wijziging van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde (!lelgisch Staatsblad van 
31 december 1992, vierde uitgave, en errata Belgisch Staatsblad van 
14 januari 1993). 

De richtlijn nr. 9517/EG van de Raad van 10 april 1995 dient immers slechts ten laatste op 
1 januari 1996 en door sommigen slechts op I juli 1996 te worden omgezet in intem recht - zie 
voetnoot 81, in fine, hiervoor. 
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151. De verantwoording voor het parallelle gebruik van een wet 
en een koninklijk besluit - dus van twee juridische instrumenten die zich op 
onderscheiden niveaus van de nationale orde situeren - vindt men in artikel 98 van de 
wet van 28 december 1992, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
31 december 1992, eerste uitgave. Vanuit het besef dat richtlijn nr. 92/111/EEG 
laattijdig zou worden aangenomen en vanuit de bekommernis om recidives te 
vermijden, werd bij dit artikel een nieuw artikel 105 in het BTW-Wetboek 
ingeschreven dat de Koning voor een periode van vier jaar toelaat om bij in 
Ministerraad te overleggen en achteraf bij wet tè bekrachtigen besluiten "alle 
maatregelen te treffen om een goede uitvoering van de verordeningen en richtlijnen 
van de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen die betrekking 
hebben op de afschaffing van de fiscale binnengrenzen op I januari 1993, alsmede 
om de juiste heffing van de belasting te verzekeren" 84

. 

152. De omzetting van richtlijn nr. 82/77/EEG van 
19 oktober 1992 werd gelijktijdig verwezenlijkt bij het koninklijk besluit van 
29 december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot 
vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (]elgisch Staatsblad van 
31 december 1992, vierde uitgave). 

!53. De omzetting van de beschikking nr. 93/555/EEG van de 
Raad van 25 oktober 1993 gebeurde vervolgens bij koninklijk besluit van 
7 maart 1994 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde (]elgisch Staatsblad van !I maart 1994) 85 

84 

8S 

Aldus werd het koninklijk besluit van 29 december 1992 tot wijziging van het BTW
Wetboek, bekrachtigd bij artikel 84, 1• van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en 
financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993), met uitwerking op datum van 
zijn inwerkingtreding. 

Het koninklijk besluit van 7 maart 1994 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde werd bekrachtigd, met uitwerking op de datum van zijn 
inwerkingtreding, door artikel 16, 1 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en 
financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 23 mei 1995). 
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154. De beschikkingen die het voorwerp uitmaken van de 
richtlijnen nr. 94/4/EG, nr. 94/5/EG en nr. 94/76/EG werden bovendien ondermeer 
en voor het eerst ingeschreven in : 

a. het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot wijziging van het Wetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde &elgisch Staatsblad van 
20 juli 1994) 86

; 

b. het koninklijk besluit van 23 december 1994tot wijziging van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde &elgisch Staatsblad van 30 
december 1994) 87

; 

c. het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 tot wijziging van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde &elgisch Staatsblad van 
25 augustus 1995) 88

. 

155. Aan de noodwendigheden op zutver intern vlak werd 
tenslotte tegemoetgekomen in : 

a. 

b. 

c. 

d. 

86 

87 

" 

de wet van 25 mei 1993 houdende WIJZiging van de belasting op 
tweedehandse en nieuwe vervoermiddelen &elgisch Staatsblad van 
28 mei 1993); 

de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen &elgisch 
Staatsblad van 26 juli 1993); 

de wet van 30 maart 1994 houdende uitvoering van het globaal plan op het 
vlak van de fiscaliteit &elgisch Staatsblad van 31 maart 1994, tweede 
uitgave); 

de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale bepalingen &elgisch Staatsblad 
van 16 juli 1994). 

Het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot wijziging van het Wetbock van de belasting over de 
toegevoegde waarde werd bekrachtigd, met uitwerking op datum van zijn inwerkingtreding, 
door artikel 16, 2 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen 
(Belgisch Staatsblad van 23 mei 1995). 

De wettelijke bekrachtiging van dit koninklijk besluit is tot op heden nog niet geschied. 

De wettelijke bekrachtiging van dit koninklijk besluit is tot op heden nog niet geschied. 
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Afdeling 4 - Operationele structuur van het overgangsstelsel van de BTW 
. 

156. De volledige aanpassing vanhet gewijzigde BTW-Wetboek 
1992 aan de tenninologie van de (zesde) richtlijn van 17 mei 1977 beantwoordt in 
wezen aan de fundamentele bekommernis om de ganse economische activiteit te 
omvatten. 

a. Wordt sindsdien beschouwd als een levering van een goed: "de overdracht 
of overgang van de macht om als een eigenaar over een", lichamelijk of 
ermee gelijkgesteld, "goed te beschikken". Elke handeling die geen 
levering van een goed is, wordt aangemerkt als een dienst (BTW-Wetboek, 
artikel 10, § 1, eerste lid, en artikel 18, § 1, eerste lid). 

b. Als belastingplichtige wordt aangemerkt: "eenieder die in de uitoefening 
van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder 
winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, bedoelde levering van 
goederen of diensten verricht, ongeacht op welke plaats de economische 
activiteit wordt uitgeoefend" (BTW-Wetboek, artikel4, § 1). 

c. Artikel 5 van het Wetboek 1992 werd afgeschaft. Daarmee verdwijnt het 
verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige als gevolg van het 
uitoefenen van een vrijgestelde activiteit als bepaald in artikel 44 van het 
Wetboek. Enkel de lijst van die uitzonderingen blijft ter zake van 
toepassing, waardoor die uitzonderingen verplaatst worden van het 
potentiële toepassingsgebied naar het effectieve toepassingsgebied van de 
belasting. Geneesheren, klinieken en scholen bijvoorbeeld, hebben niet 
meer de hoedanigheid van niet-belastingplichtige maar worden voortaan 
aangemerkt als vrijgestelde belastingplichtigen. 

157. De omzetting in het interne recht van de richtlijnen nrs. 
911680/EEG, 92/77/EEG en 92/111/EEG en de naleving van de beschikking nr. 
EEG/218/92 brengen bovendien mee dat het Europees grondgebied wordt 
geordend, waarbij drie concentrische cirkels worden onderscheiden, waarvoor 
telkens een specifiek stelsel geldt : 

a. een stelsel van toepassing op de in- en uitvoer van en naar derde landen, 
aan de behouden buitengrenzen van de Gemeenschap ; 
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b. een stelsel van intracommunautaire transacties dat uitsluitend van 
toepassing is op de verrichtingen tussen de Lid-Staten ; 

c. een nationaal stelsel van belasting dat van toepassing is binnen de eigen 
grenzen van iedere Lid-Staat. 

158. Teneinde deze structuur na te leven, worden in het BTW
Wetboek 1993 dus de volgende verrichtingen aan de belasting onderworpen mits zij 
zich te lande voordoen : 

a. de invoer van goederen door wie ook (BTW-Wetboek, artikel3); 

b. de intracommunautaire verwervingen van goederen, onder bezwarende titel 
en onder de gestelde voorwaarden (BTW-Wetboek, artikel3bis); 

c. de leveringen van goederen en de diensten onder bezwarende titel verricht 
door een als zodanig handelende belastingplichtige (BTW-Wetboek, 
artikel2, eerste lid). 

159. De rol van gedeeltelijke inner van de belasting die door het 
gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde wordt 
opgelegd aan de belastingplichtige leverancier, wordt door deze nieuwe bepalingen 
niet aangetast. Het doel blijft trouwens om de belasting zoveel mogelijk te doen 
toekomen aan het land op het grondgebied waarvan de goederen en de diensten 
uiteindelijk worden verbruikt. De vraag naar het verband tussen die twee polen 
wordt dus complexer ingevolge de afschaffing van de fiscale grenzen en de daaruit 

- volgende vrijmaking van het verkeer tussen de Lid-Staten. Het stelsel lijkt 
bovendien te noodzaken tot : 

a. het eerbiedigen van de omwegen in het economisch circuit ; 

b. het afleiden van een hiërarchie van de operatoren - leveranciers en klanten -
en het nagaan van de uitwerking van de meest actieve producten ; 

c. het van zeer nabij volgen van de interacties tussen die elementen, hopende 
aldus beter de specificiteit ervan te kunnen aantonen. 
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160. Het overgangsstelsel van de BTW neemt dit systeem over. 
Ten gronde wordt erdoor een onderscheid gemaakt tussen : 

a. de verrichtingen met derde landen of derdelands gebieden (zie Afdeling 5 
hierna); 

b. de eigenlijke intracommunautaire transacties, zoals (zie Afdeling 6 hierna) ; 

I o de verrichtingen tussen belastingplichtigen van gemeen recht ; 
zo de leveringen verricht door belastingplichtigen die het stelsel van 

belastingvrijstelling genieten ; 
3 o leveringen met installatie of montage ; 
4° verkoop van accijnsgoederen; 
5° de overdrachten van nieuwe vervoenniddelen ; 
6° de overbrengingen (transfers) ; 
7° het maakloonwerk ; 
8° de verkopen aan landbouwers onderworpen aan het forfaitair stelsel 

van de landbouwondernemers, aan belastingplichtigen die het stelsel 
van de belastingvrijstelling genieten; aan vrijgestelde 
belastingplichtigen en aan niet-belastingplichtige rechtspersonen; 

9° de verkopen aan particulieren ; 
10° . de dienstverrichtingen 

c. de verrichtingen onder het binnenlands stelsel (zie Afdeling 7 hierna). 

161. Benevens de besluiten (zie Afdeling 8 hierna), is aldus het 
plan geschetst van hetgeen volgt. Voor zover nodig en tot al wat dienen kan; wordt 
de aandacht gevestigd op het feit dat de oplossingen die in het kader van de 

c uitwerking van dat plan worden vooropgezet, steeds en uitsluitend gebaseerd zijn op 
de Belgische wetgeving, met name in de eerste plaats het BTW-Wetboek van 
toepassing tot 31 december 1995. 
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Afdeling 5- Verrichtingen met derde landen of derdelands gebieden 

162. Sedert I januari 1993, datum waarop de binnengrenzen zijn 
verdwenen, is het begrip "uitvoer" nog slechts toepasselijk op de verzending of het 
vervoer van goed~ren vanuit een Lid-Staat naàr een land dat niet tot de 
Gemeenschap behoort. De verrichting is van BTW vrijgesteld zonder dat diegene 
die de verrichting doet zijn hoedanigheid van belastingplichtige verliest of enige 
beperking van het recht op aftrek van de geheven voorbelasting ondergaat. De 
vrijstelling omvat tevens een beperkt aantal gelijkgestelde verrichtingen alsook het 
internationaal vervoer van goederen (BTW-Wetboek, artikelen 39 tot 43). 

163. Omgekeerd is het begrip "invoer" voortaan beperkt tot het 
binnenbrengen in het douanegebied van de Gemeenschap van goederen afkomstig uit 
derde landen. De goederen die aldus in het douanegebied van de Gemeenschap 
worden gebracht "zijn vanaf het ogenblik waarop zij worden binnengebracht aan 
douanetoezicht onderworpen en moeten worden gebracht naar een douanekantoor 
of naar een door de douane goedgekeurde plaats om er te worden aangegeven. De 
goederen kunnen in de door de douane goedgekeurde plaats tijdelijk worden 
opgeslagen gedurende 45 dagen wanneer het over zee aangevoerde goederen betreft 
en gedurende 20 dagen wanneer de goederen op een andere wijze werden 
aangevoerd" 89

. Eens deze tennijn verstreken, moeten de goederen een toegelaten 
douanebestemming krijgen. 

164. Vier bestemmingen zijn dan rechtens mogelijk : wederuitvoer . 
uit het douanegebied van de Gemeenschap, vernietiging, afstand aan de Schatkist en 
plaatsing van de goederen onder een bijzondere douarteregeling. Zeven 
douaneregelingen beheersen aldus de materie : 

a. 

89 

het in het vrije verkeer brengen, welke het gevolg is van de aangifte tot 
verbruik; 

Administratie van de Douane en Accijnzen, Vade-mecum l.I. 93, Brussel 1993, blz. 17. 
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b. de doorvoer : TIR, communautair of gemeenschappelijk douanevervoer ; 

c. het publieke of particuliere douane-entrepot ; 

d. de actieve veredeling ; 

e. de behandeling onder douanetoezicht ; 

f de tijdelijke invoer ; 

g. de passieve veredeling. 

165. Het in het vrije verkeer brengen van goederen omvat de 
betaling van de eventuele invoerrechten en de toepassing van de handelspolitieke 
maatregelen betreffende het binnenbrengen van de goederen in het 
gemeenschappelijk douanegebied. De aangifte voor het verbruik onderstelt 
bovendien het betalen van de nationale belastingen, zoals de accijnzen en de BTW, 
evenals de toepassing van de overige bepalingen van nationaal recht van de Lid-Staat 
op wiens grondgebied de goederen in de Gemeenschap worden gebracht. De van 
derde landen afkomstige goederen die voor de Belgische markt bestemd zijn, worden 
gelijktijdig in het vrije verkeer gebracht en aangegeven voor het verbruik 90

. 

166. De aangifte geschiedt middels het enig document. Dit 
document bestaat meestal uit een bundel van acht exemplaren die ieder voor een 
bepaald gebruik bestemd zijn. Ieder exemplaar vertoont hetzelfde aantal vakken 
bestemd om er de te verstrekken informatie - meestal in de vorm van codes - in op te 
nemen. De opeisbare rechten en belastingen moeten in principe bij het valideren van 

, het document gekweten worden aan het douanekantoor (grenskantoor of kantoor in 
het binnenland) 91

• 

90 Administratie van de Douane en Accijnzen, Vade·mecurn 1.1.1993, Brussel, 1993, 
blz. 31-35. 

91 Administratie van de Douane en Accijnzen, Vade-mecum 1.1.1993, Brussel, 1993, 
blz. 19-30. 



93.-

167. Ongeacht of het gaat om schorsingsregelingen of om 
economische douaneregelingen, de zes overige regelingen hebben hoofdzakelijk tot 
doel de goederenbewegingen te begeleiden ; zij vermijden - binnen de voor iedere 
regeling gestelde voorwaarden - de betaling van invoerrechten en de toepassing van 
de handelspolitieke maatregelen. De verplichting tot betaling van die rechten en tot 
naleving van de genoemde maatregelen kan nochtans ontstaan wanneer van de 
regeling vrijwillig of anderszins wordt afgeweken. In de meeste gevallen wordt de 
daaruit volgende toestand geregulariseerd door het in het vrije verkeer brengen en de 
aangifte voor het verbruik van de goederen 92

. 

168. Inzake de belasting over de toegevoegde waarde, geschiedt 
de invoer in principe in de Lid-Staat op het grondgebied waarvan het goed zich 
bevindt ten tijde van het binnenkomen van de gemeenschap. Het in het vrije verkeer 
brengen van een goed op één van de fiscale grondgebieden van de Lid-Staten, wordt 
fiscaal gelijkgesteld met invoer in die Lid-Staat en brengt de opeisbaarheid in die 
Staat mee van de BTW en van de invoerrechten. De aldus in het VIije verkeer 
gebrachte en tot het verbruik aangegeven goederen kunnen daarna vrij circuleren in 
de Gemeenschap zonder dat enige administratieve formaliteit moet worden vervuld 
(BTW-Wetboek, artikel23, §§ I - 3). 

169. Nochtans wordt in afWijking van dit principe: 

a. de invoer van goederen die vanaf hun binnenkomst in de Gemeenschap 
onder een schorsende douaneregeling zijn geplaatst, geacht plaats te vinden 
in de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de goederen in het vrije 
verkeer worden gebracht (BTW-Wetboek, artikel23, § 4); 

b. de invoer van goederen die geplaatst zijn onder een regeling voor intern 
communautair douanevervoer, geacht plaats te vinden in de Lid-Staat op 
het grondgebied waarvan de goederen aan die regeling worden onttrokken 
(BTW-Wetboek, artikel23, § 5). 

170. In dit geval wordt de aldus op grond van de douaneregeling 
opeisbare belasting over het algemeen geïnd op het ogenblik van de aangifte van de 
goederen tot het verbruik. De betaling ervan moet dan worden gedaan op naam van 
diegene voor wie de ingevoerde goederen bestemd zijn. Voor de inning ervan staat 
de administratie van de Douane in (BTW-Wetboek, artikelen 24, 25 en 52, § I). 

" Administratie van de Douane en Accijnzen, Vade-mecum 1.1.1993, Bmsse1!993, blz. 36-62. 
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Afdeling 6 - Intracommunautaire transacties 

171. Met de afschaffing op I januari 1993 van de fysische, 
technische en fiscale grenzen tussen de Lid-Staten werd de eerste voorwaarde 
gerealiseerd om tot het gestelde doel te komen, nl. de Europese Gemeenschap op die 
datum omvormen tot een grote, eengemaakte markt die dezelfde kenmerken 
vertoont als een interne markt. Naast de vooruitgang die daardoor op andere 
gebieden mogelijk wordt, heeft deze afschaffing van de binnengrenzen vooral tot 
gevolg dat voortaan geen stelsel van in- en uitvoer meer toepasselijk is op de 
intracommunautaire transacties van goederen. 

172. Om een antwoord te geven op de viagen die bijgevolg 
werden gesteld met betrekking tot de overgang van een goed van de ene Lid-Staat 
naar de andere, was het overgangsstelsel er bijgevolg toe genoodzaakt een originele 
oplossing te vinden.. Deze oplossing, die beperkt is tot het geval van transacties van 
lichamelijke roerende goederen - omdat per definitie enkel deze goederen in 
aanmerking komen voor fysieke overbrenging van een Lid-Staat naar een andere -
bestaat er over het algemeen in de overbrenging te ontleden in twee verrichtingen : 

a. een levering in de Lid-Staat van vertrek ; 

b. een verwerving in de Lid-Staat van aankomst van het goed. 
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·1. Leidende beginselen 

)73. Gelet op de bepalingen die in feite en in rechte de materie 
beheersen, is er sprake van intracommunautaire levering telkens wanneer (BTW
Wetboek, artikel I 0) : 

a. de macht om over een goed te beschikken als eigenaar, economisch of 
juridisch overgaat of wordt overgedragen"; 

b. de plaats van de verrichting geaéht wordt zich te situeren in de Lid-Staat 
van vertrek van het goed ; 

c. het goed verzonden of vervoerd wordt van die Lid-Staat naar een andere. 

I 74. De intracommunautaire verwerving, die een zeer belangrijke 
vernieuwing vormt in het overgangsstelsel van de BTW, vereist op zijn beurt (BTW
Wetboek, artikel25bis, § I) : 

a. de verkrijgingvan de macht om over het goed te beschikken als eigenaar. 
De definitie van de "verwerving" vormt dus in feite het spiegelbeeld van de 
definitie van de "levering", zijnde de overdracht van de macht om over het 
goed als eigenaar te beschikken ; 

b. de verzending of het vervoer van dat goed van een Lid-Staat naar een 
andere, met als bestemming de verkrijger ; 

c. de uitvoering van die verzending of dat vervoer door de verkoper, door de 
verkrijger of voor hun rekening. 



96.-

175. Opdat die nieuwe oplossing toegepast zou kunnen worden, 
moeten bijgevolg minstens de vier volgende voorwaarden, die alle hun oorsprong 
vinden in de duidelijke wisselwerking tussen de twee verrichtingen, vervuld zijn : 

a. de wisselwerking overdracht - verkrijging van de macht om over een goed 
als eigenaar te beschikken ; 

b. het overgaan, als gevolg van die wisselwerking, van een goed van de ene 
Lid-Staat naar een andere. De oplossing iai dus niet gelden wanneer de 
verplaatsing van het goed zijn oorzaak vindt in een andere reden ; 

c. het effectief verzenden of vervoeren van het goed vanuit de Lid-Staat van 
vertrek met als rechtstreekse bestemming de verkrijger. Het lokaliseren 
van een intracommunautaire levering in een Lid-Staat op het grondgebied 
waarvan de goederen niet komen, wordt aldus uitgesloten ; 

d. de verzending of het vervoer moet geschieden door de verkoper of door de 
verkrijger of voor hun rekening. Het vervoer verricht door of voor 
rekening van een volgende klant geniet dus in principe niet het voordeel van 
deze oplossing. Aan die volgende klant wordt nochtans de mogelijkheid 
gelaten het onbetwistbaar bewijs te leveren dat hij in het betreffende geval 
gehandeld heeft voor rekening van de voorgaande verkoper of verkrijger. 
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2. Algemene heffingsregels 

176. Aan deze vier vooiWilarden - die dus reeds een beperking 
inhouden van het toepassingsgebied van de oplossing - werd van meet af aan nog 
een vijfde vooiWaarde toegevoegd : de verkoper en de verkrijger moeten 
belastingplichtigen zijn die als zodanig handelen (BTW-Wetboek, rutikelen 2, 3bis en 
25ter): Dit is belangrijk : die vooiWaarde toont inunèrs aan dat het innoverende van 
de oplossing in de eerste plaats betrekking heeft op zuivere en eenvoudige transacties 
van gewone goederen van een Lid-Staat naar een andere Lid-Staat, tussen 
belastingplichtigen van gemeen recht die in de Gemeenschap zijn gevestigd. 

Intraconununautaire levering 

177. Wanneer alle vooiWaarden vervuld zijn, geschiedt de 
intraconununautaire levering derhalve op de plaats waar de verzending of het 
vervoer naar de verkrijger aanvangt (BTW-Wetboek, artikel 15, § 2, tweede lid, 1 °). 
Wanneer de levering het vervoer van het goed door of voor rekening van de 

verkoper omvat, vindt de levering plaats op het tijdstip van de aankomst van het 
vervoer bij de verkrijger (BTWcWetboek, artikel 16, § 1, tweede lid). Wanneer 
daarentegen de verkrijger het vervoer doet of dat voor zijn rekening geschiedt, heeft 
de levering plaats op het tijdstip waarop het goed ter beschikking van de verkrijger 
wordt gesteld (BTW-Wetboek, artikel16, § I, eerste lid). 

178. De verrichting, die in ieder geval gelokaliseerd wordt in de 
Lid-Staat van vertrek, is aldaar in de regel aan de . belasting ondeiWorpen. In 
afwijking van de algemene regels wordt de belasting, naargelang het geval, opeisbaar 

' op de vijftiende van de maand volgend op die waarin het belastbare feit heeft 
plaatsgevonden of op de datum van de factuur, indien die is uitgereikt vóór de 
vijftiende van de maand die volgt op de maand waarin het belastbare feit heeft 
plaatsgevonden (BTWcWetboek, artikel17, § 2). Als sluitstuk wordt de verrichting 
nochtans door een uitdrukkelijke bepaling van de belasting vrijgesteld (BTW
Wetboek, artikel39bis, eerste lid, I 0 ). 
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Intracommunautaire verwerving 

179. In de hiervoren beschreven situatie geschiedt de 
intracommunautaire verwerving van haar kant op de plaats van aankomst van het 
naar de verkrijger vervoerde goed (BTW-Wetboek, artikel 25quinquies, § 2). Zij 
vindt plaats op het tijdstip waarop de levering in het binnenland zou geschieden 
(BTW-Wetboek, artikel25sexies). 

180. Vennits de verrichting in ieder geval gelokaliseerd wordt in 
de Lid-Staat van aankomst, wordt zij aldaar aan de belasting onderworpen. Hier 
echter wordt de belasting - bij gebreke van een uitdrukkelijke bepaling in 
tegenovergestelde zin - werkelijk opeisbaar op de vijftiende van de maand volgend 
op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden of, in voorkomend geval, op 
de datum van de factuur indien die werd uitgereikt vóór de vijftiende van de maand 
volgend op die waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden (BTW-Wetboek, 
artikel25septies, § 2). 

Belastbaar feit Factuur Uiterste datum Opeisbaarheid 

20.03 22.03 15.04 22.03 

20.03 06.04 15.04 06.04 

20.03 12.04 15.04 12.04 

20.03 17.04 15.û4 15.04 
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Samenvatting 

181. De - werkelijk vernieuwende - oplossing in dit geval houdt 
dus in dat: 

a. de levering van het goed in de Lid-Staat van vertrek wordt vrijgesteld van 
de belasting, zonder inperking van de hoedanigheid van belastingplichtige 
van de leverancier, en zonder zijn recht op aftrek van de geheven 
voorbelasting te beperken ; 

b. de verwerving van het goed in de Lid-Staat van aankomst belast wordt en 
dat de belasting, naargelang het geval, opeisbaar wordt de vijftiende van de 
maand volgend op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden of op 
datum van de factuur indien die werd uitgereikt vóór de vijftiende van de 
maànd volgend op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden. 

182. Het mechanisme zorgt er dus voor dat de BTW uiteindelijk 
toekomt aan de Lid-Staat waar de goederen worden verbruikt. Opdat een volmaakt 
parcours zou kunnen worden afgelegd, vereist dit mechanisme nochtans : 

a. dat de klant om als begunstigde van de intracommunautaire verwerving te 
kunnen optreden, BTW-belastingplichtige is in het land van aankomst van 
de goederen en er een BTW-identificatienummer heeft (BTW-Wetboek, 
artikel 50, § 1,). Indien nodig kan de formaliteit haar beslag krijgen 
vertrekkend van een vaste inrichting, of door tussenkomst van een 
aansprakelijke vertegenwoordiger (BTW-Wetboek, artikel55); 

b. dat de leverancier, verrichter van de intracommunautaire levering, kennis . 
heeft van dit specifieke identificatienummer, ten einde aan de hem eigen 
administratieve verplichtingen te kunnen voldoen (BTW-Wetboek, 
artikel 53quater) ; 

c. dat de klant op een regelmatige wijze de ontvangen goederen aan de 
belasting onderwerpt en het bedrag ervan inschrijft in het vak 
"intracommunautaire verwervingen" van zijn periodieke BTW-aangifte 
(BTW-Wetboek, artikel 53, eerste lid, 3°); 

d. dat de leverancier het bedrag van de goederen die hij geleverd heeft 
overneemt in het vak "intracommunautaire leveringen" van zijn periodieke 
BTW-aangifte (BTW-Wetboek, artikel 53, eerste lid, 3°). De 
belanghebbende is er bovendien toe gehouden dit bedrag op te nemen in de 
driemaandelijkse samenvattende staat van zijn intracommunautaire 
leveringen (BTW-Wetboek, artikel53sexies, § 1). 
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183. Ongetwijfeld gaat het hier om de precieze vereisten van een 
ideaal parcours. Deze vereisten brengen nochtans niet de wederkerige voorwaarde 
van de vrijstelling bij levering en de belastingheffing bij intracommunautaire 
verwerving tot uitdrukking. Zij kunnen dit ook niet doen. De vrijstelling en de 
belastingheffing blijven in rechte onafhankelijk. Inderdaad, de "Lid-Staat van 
vertrek" oordeelt soeverein of het wel degelijk gaat om een levering en of de 
voorwaarden voor de vrijstelling van die levering zijn vervuld. Noch die Lid-Staat, 
noch de verkoper van de goederen moeten voor de toepassing van de vrijstelling 
aantonen dat de aldus gedane aankoop aan de belasting onderworpen werd in de 
Lid-Staat van bestemming; evenmin hoeven zij na te gaan welke bestemming de 
verwerver aan die goederen zal geven. Het behoort aan de Lid-Staat van 
bestemming - en aan die Lid-Staat alleen - om na te gaan of de verworven goederen 
op een correcte wijze aan de belasting onderworpen werden (ongeacht of ze in de 
Lid-Staat van vertrek al dan niet vrijgesteld werden, overeenkomstig de regels die 
hiervoor in herinnering werden gebracht) en om controle uit te oefenen op het recht 
van aftrek wanneer die goederen door de belastingplichtige verwerver aangewend 
worden voor belastbare verrichtingen 93

. 

Voorwaarden voor de vrijstelling 

184. Wil de verkoper zeker kunnen zijn dat hij de 
intracommunautaire levering met toepassing van de vrijstelling kan verrichten, dan 
staat hij voor de dubbele moeilijkheid het bewijs te kunnen leveren van twee zaken : 

a. de hoedanigheid van de verkrijger ; 

b. de werkelijke verzending of het werkelijk vervoer van het goed. 

185. Om in de praktijk te kunnen nagaan of de verkrijger een 
belastingplichtige is die als dusdanig handelt en die gehouden is zijn 
intracommunautaire verwerving aan de belasting te onderwerpen, moet de verkoper 
aan de verkrijger vragen dat hij mededeling doet van het identificatienummer dat hem 
werkelijk is toegekend door de Lid-Staat van de bestemming van de goederen. 

93 M. AU JEAN, La T. V.A. dans Ie Marché Unique - Un premier bilan, Publicaties van de 
Europese Commissie, DG XXI-C, Brussel, 1994, blz. 21. 
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a. Wanneer de verkoper twijfelt aan de geldigheid van het identificatienummer 
dat de verkrijger hem meedeelt, kan hij mondeling bevestiging ervan vragen 
aan het Centraal bureau voor de administratieve samenwerking met de 
andere Lid-Staten inzake BTW, RAC - Financietoren, !Se verdieping, 
Kruidtuinlaan 50, bus 39, 1010 Brussel, tel. : 02/210.29.25, fax. : 
02/210.29.20. 

b. Indien dit uitdrukkelijk wordt gevraagd, wordt hem bovendien een 
schriftelijke bevestiging gezonden. 

c. Het is belangrijk te onderstrepen dat deze controle noch noodzakelijk, noch 
voldoende is om het recht op vrijstelling ter zake aan te tonen. Het strekt 
dus tot aanbeveling om, door welk middel dan ook, zich te verzekeren van 
de identiteit van de verkrijger, vooral indien hij de goederen meeneemt na 
contante betaling in speciën. 

186. Het bewijs van het recht op vrijstelling moet ook aangebracht 
worden aan de hand van een geheel van gebruikelijke en met elkaar 
overeenstemmende handelsdocumenten die toelaten aan te tonen dat de verzending 
of het vervoer naar de Lid-Staat van bestemming werkelijk is geschied. Hier past het 
waarschijnlijk eraan te heriru1eren dat ter zake ieder bewijskrachtig document -
overeenkomst, vervoersdocument, factuur van de vervoerder, .. . - toegelaten is, 
maar dat geen enkel bijzonder document op zich daartoe onontbeerlijk of voldoende 
is. In de ministeriële mededeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
20 februari 1993 wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat betalingsberichten uitgaande 
van financiële instellingen in ieder geval een belangrijk bewijsmiddel vormen. 
Behalve in uitzonderlijke gevallen hebben de verkopers er dus alle belang bij geen 
contante betaling in speciën te aanvaarden. 
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3. Driehoekstransacties 

187. Onder driehoekstransacties wordt hier verstaan de levering 
van goederen waarbij drie operatoren betrokken zijn en wel derwijze dat de eerste 
operator (A) goederen verkoopt aan de tweede operator (B), die ze wederverkoopt 
aan een derde operator (C). De betrokkenen zijn gevestigd en!of, in voorkomend 
geval geïdentificeerd, in drie verschillende Lid-Staten. De goederen worden 
rechtstreeks van A naar C - tussen wie geen enkele contractuele band bestaat -
vervoerd. Dit houdt in dat het facturatiecircuit (A-B en B-C) niet overeenstemt met 
de fYsieke verplaatsing van de goederen. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

A-- - + B-- -+C 
A I" 

. 

~ Facturering 
----1~~ Traject van de goederen 

188. De oplossing van het probleem, gesteld door de verrichtingen 
A - B en B - C, hangt in feite af van het antwoord op de volgende vragen : 

a. waar vinden de leveringen A - B en B - C plaats ? 

b. aan welke van deze twee leveringen moet het transport of de verzending 
van de goederen van A naar C verbonden worden ? 
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189. In principe geschiedt de levering op de plaats waar het goed 
ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld. Evenwel wordt de 
plaats waar de verzending of het vervoer naar de verkrijger aanvangt als plaats van 
de levering aangemerkt, wanneer het goed door de leverancier, door de verkrijger of 
door een derde wordt verzonden of vervoerd (BTW-Wetboek, artikel 15, § 2, eerste 
lid en tweede lid, 1 °). Bijgevolg wordt de lokalisatie van de verrichting op het 
grondgebied van de Lid-Staat waar de goederen niet komen - in casu L-S 2-, 
volkomen uitgesloten. 

190. Een andere bijzonderheid van de driehoekstransactie is dat 
het vervoer van de goederen van A naar C slechts kan geschieden in het kader van 
één van de contractuele relaties : hetzij in de relatie A - B, hètzij in de relatie B - C. 
Om te kunnen antwoorden op de tweede vraag moeten dus drie hypotheses bekeken 
worden: 

a. het vervoerA-Cwordt verricht door A of voor zijn rekening ; 

b. het vervoerA-Cwordt verricht door c·ofvoor zijn rekening; 

c. het vervoer A -C wordt verricht door B of voor zijn rekening. 
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Eerste hypothese : vervoerder= A 

191. In deze hypothese is het vervoer zonder enige twijfel 
verbonden aan de relatie A - B. A heeft inderdaad enkel met B een overeenkomst 
aangegaan. De levering B - C geschiedt noodzakelijk zonder vervoer. Dit brengt 
mee dat B zich moet laten identificeren in L-S 3. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

A-- - + B-- -+C 
J 11-

.. B' • 

- - - ~ Facturering 
----1.,..,.. Traject van de goederen 

192. Vandaar dat volgende oplossingen gelden: 

a. ten aanzien van A : intracommunautaire levering, vrijgesteld in L-S I ; 

b. ten aanzien van B' : intracommunautaire verwerving, belastbaar in L-S 3 ; 

c. tussen B' en C: zuiver nationale levering, belastbaar in L-S 3. 
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Tweede hypothese : vervoerder = C 

193. In dat geval is het vervoer onbetwistbaar verbonden aan de 
relatie B - C. C heeft inderdaad alleen maar met B gecontracteerd. De levering 
A - B is dus noodzakelijkerwijze een levering zonder vervoer. Dit brengt mee dat B 
zich moet laten identificeren in L-S I. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

A-- - .. B-- - .. c 
A .. 

'I r 

B' 

~ Facturering 

----4~~ Traject van de goederen 

194. Uit deze situatie vloeien dus de volgende oplossingen voort : 

a. tussen A en B' : zuiver nationale levering, belastbaar in L-S I ; 

b. ten aanzien van B' : intracommunautaire levering, vrijgesteld in L-S I ; 

c. ten aanzien van C : intracommunautaire verwerving, belastbaar in L-S 3. 
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Derde hypothese : vervoerder = B 

195. In deze situatie kan het vervoer zowel verbonden zijn aan de 
relatie A - B als aan de relatie B - C. B heeft inderdaad met A en met C 
gecontracteerd. De vraag kan dus enkel opgelost worden via een grondig onderzoek 
van de overeenkomsten en de verkoopsvoorwaarden. 

a. Is het vervoer aldus verbonden aan de relatie A - B, dan moeten de 
operaties geanalyseerd worden zoals onder de eerste hypothese. 

b. Is het vervoer integendeel verbonden aan de relatie B - C, dan moeten de 
operaties geanalyseerd worden zoals onder de tweede hypothese. 

Vereenvoudigingsmaalregel 

196. Er bestaat nochtans een vereenvoudigingsmaalregel die 
toelaat de oplossing die uit de eerste hypothese volgt - en enkel die - te wijzigen : 
identificering van B in L-S 3, land van bestemming van de goederen. In essentie laat 
deze maatregel toe : 

a. de door B in L-S 3 gedane intracommunautaire verwerving niet aan de 
belasting te onderwerpen; 

b. de uiteindelijke koper van de goederen (C) aan te wijzen als schuldenaar 
van de in L-S 3 verschuldigde BTW wegens de nationale levering tussen B 
enC. 

197. Het aldus vereenvoudigde stelsel is van toepassing mits de 
gelijktijdige naleving van zes voorwaarden, waarvan de voornaamste precies is dat 
de uiteindelijke verkrijger moet aangewezen zijn als schuldenaar van de belasting die 
in de Lid-Staat van bestemming van de goederen verschuldigd is (BTW-Wetboek, 
artikel25quinquies, § 3, derde lid). 
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4. Afgeknotte driehoekstransacties 

198. Vanuit hetgeen voorafgaat kunnen afgeknotte 
driehoekstransacties omschreven worden als transacties met drie operatoren maar 
met uiteindelijk slechts twee betrokken Lid-Staten. Hier moeten drie situaties 
onderzocht worden. 

Eerste situatie 

L-S 1 L-S 2 

A---+ 8-- -+C 
A !" 

... B r 

- - - ..,.. Facturering 

---l~ll-- Traject van de goederen 

199. De volgende oplossingen gelden in die situatie : 

a. tussen A en B : zuiver nationale levering, belastbaar in L-S I ; 

b. ten aanzien van B : intracommunautaire levering, vrijgesteld in L-S I ; 

c. ten aanzien van C : intracommunautaire verwerving, belastbaar in L-S 2. 



I 08.-

Tweede situatie 

L-S 1 L-S 2 

-A c +. --8 
I À. 
L - - - - - - -~ - I -

A ~ 

... B' ... 

,.... Facturering 
----ta.~ Traject van de goederen 

200. Die situatie brengt mee : 

a. zuiver nationale levering, belastbaar in L-S I, tussen A en B, die gehouden is 
zich te laten identificeren in die Lid-Staat ; 

b. zuiver nationale levering, belastbaar in L-S I, tussen B' en C. 
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Derde situatie 

L-S 1 Derde land L-S 3 

. 

A-- - ... 8- - - +C 
' IL 

- ,... Facturering 

-----~~· Traject van de goederen 

201. Noodzakelijkerwijze bestaat de oplossing erin B te 
identificeren in L-S I of in L-S 3. 
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5. Ketentransacties 

202. Daarmee worden bedoeld de operaties met meer dan 
één tussenpersoon (koper- wederverkoper) waarbij de goederen rechtstreeks van de 
eerste verkoper verzonden of vervoerd worden naar de laatste koper. Bij dergelijke 
ketentransacties kan slechts een transactie bestempeld worden als 
intracommunautaire levering en intracommunautaire verwerving. De andere 
leveringen tussen de tussenpersonen zijn noodzakelijkerwijze nationale leveringen, 
hetzij in de Lid-Staat van vertrek, hetzij in de .Lid-Staat van bestemming van de 
goederen. Deze omstandigheid brengt mee dat deze tussenpersonen aldaar moeten 
geïdentificeerd zijn of er een fiscale vertegenwoordiger moeten doen erkennen. 

6. Veiligheidsmechanisme 

203. Er bestaat een veiligheidsmechanisrne dat toelaat de 
intracommunautaire veiWerving van een goed te belasten op het grondgebied van de 
Lid-Staat die het BTW -identificatienummer heeft toegekend onder hetwelk de 
verkrijger de verwerving heeft gedaan. Indien de verkrijger echter naderhand bewijst 
dat de goederen in een andere Lid-Staat zijn aangekomen en dat de verwerving 
ervan aldaar aan de BTW werd onderworpen, wordt de maatstaf van heffing tot het 
passend beloop verminderd in de Lid-Staat die het BTW -identificatienummer heeft 
toegekend dat door de verwerver in de eerste plaats werd medegedeeld. Concreet 
houdt dit in dat die Lid-Staat dan van de taxatie moet afi:ien of een teruggave moet 
toestaan van de betreffende belasting (BTW-Wetboek, artikel 25quinquies, § 3, 
leden 1 en 2). 
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7. Intracommunautaire leveringen van goederen verricht door 
belastingplichtigen die het stelsel van belastingvrijstelling genieten 

204-205. Genieten het stelsel van de belastingvrijstelling: de 
kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet het equivalent in nationale munt van 
5000 Ecu, of225.000 BEF, niet overschrijdt (BTW-Wetboek, artikel56, § 2). 

Lid-Staat Ecu Nationale munt 

België 5.000 225.000BEF 

Denemarken 1.200 10.000DKK 

Duitsland 12.255 25.000DEM 

Finland 10.000 50.000FIM 

Frankrijk 10.000 70.000FRF 

Griekenland 2.000 500.000 GRD 

6.000 1.500.000 GRD 

Ierland 50.000 40.000 IEP 

Italië - -
Luxemburg 10.000 400.000LUF 

Nederland - -
Oostenrijk 22.400 300.000ATS 

Portugal 6.600 1.200.000 PTE 

9.445 1.700.000 PTE 

Spanje - -
Verenigd Koninkrijk 59.000 45.000 GBP 

Zweden 10.000 90.000 SEK 
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206. Behoudens wanneer ze anderszins opteren, genieten de 
kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet dat bedrag niet overschrijdt de 
belastingvrijstelling voor de door hen gedane leveringen van goederen en 
verrichtingen van diensten. Vennits zij de belastingvrijstelling genieten, kunnen de 
betrokkenen de BTW die geheven wordt op de goederen en diensten die zij 
gebruiken om hun verrichtingen met vrijstelling van de belasting te doen, niet 
aftrekken en kunnen zij de belasting evenmin factureren of in rekening brengen op 
enig document dat de factuur vervangt. 

207. Aldus vrijgesteld van iedere verplichting op het vlak 
van de BTW, leveren zij "alle belastingen inbegrepen", ongeacht de persoon aan wie 
geleverd wordt en ongeacht de bestemming van de betreffende goederen. Op die 
manier ontnemen zij aan hun belastingplichtige klanten de mogelijkheid tot het 
aftrekken van de belastingen die op de verrichting rusten. 

I. 
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8. Leveringen met installatie of montage 

Z08. Men kan niet voorbijgaan aan de juridische en 
technische vereisten voor het operationeel maken van een goed waarvan de levering 
gepaard gaat met de installatie of de montage ervan, ongeacht of daarbij al dan niet 
wordt overgegaan tot het uitproberen van het geïnstalleerde of gemonteerde goed. 
De afschaffing van de fiscale grenzen op I januari 1993 heeft daaraan niets 
gewijzigd. In ieder geval ontsnapt deze verrichting aan het stelsel van de 
intracommunautaire verwerving en blijft zij eenvonnig belastbaar in de Lid-Staat op 
wiens grondgebied de installatie of montage wordt uitgevoerd. 

Z09. De oplossing wordt ontleend aan het gemeen recht. 

a. In geval de installatie of de montage wordt verricht door de verkrijger of 
voor zijn rekening, wordt de verrichting ontleed als zijnde een levering van 
losse stukken in de Lid-Staat waar ze ter beschikking worden gesteld (BTW
Wetboek, artikel IS, § Z, eerste lid), die in voorkomend geval wordt gevolgd 
door een dienstverrichting in de Lid-Staat waar de installatie of montage 
geschiedt (BTW-Wetboek, artikel Zl, § 3, zo) en- ongeacht de toegepaste 
fonnule - door een ingebruikneming in die Lid-Staat (BTW-Wetboek, 
artikeliZ, § I, 3°). 

b. In geval het goed daarentegen door de leverancier of voor zijn rekening 
wordt geïnstalleerd of gemonteerd, wordt de levering rechtstreeks geacht te 
zijn gedaan in de Lid-Staat waar de installatie of de montage is geschied 
(BTW-Wetboek, artikel IS,§ Z, tweede lid, Z0

). 
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9. Accijnsgoederen 

210. Zoals voorheen reeds het geval was, worden de 
accijnzen in het stelsel dat sedert 1 januari 1993 van toepassing is, in de regel 
géheven in het land waar de goederen worden verbruikt, en dit volgens de tarieven 
die in dat land van toepassing zijn. Het betreft hier een principe dat door de 
Commissie nooit in vraag is gesteld. Het intracommunautaire verkeer van 
accijnsgoederen geschiedt dus onder opschorting van de rechten, onder dekking van 
een geleidedocument, zolang de accijnsgoederen zich bewegen van het ene 
belastingentrepot naar het andere. De accijns wordt opeisbaar van zodra de 
goederen het entrepot verlaten als gevolg van de aangifte voor het verbruik of van de 
vaststelling van tekorten. 

211. Binnen het stelsel wordt volgens de economische 
activiteit een onderscheid gemaakt tussen : 

a. 

b. 

c. 

94 

95 

de erkende entrepothouder : zijnde iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die gemachtigd is om in de uitoefening van zijn beroep 
accijnsgoederen te vervaardigen, te bewerken, voorhanden te hebben, te 
ontvangen of te verzenden onder schorsing van de rechten, in of vanuit een 
belastingentrepot ; 

het geregistreerd bedrijf : zijnde iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon . 
die, zonder de hoedanigheid van erkend entrepothouder te hebben, 
gemachtigd is om, in het kader van de uitoefening van zijn beroep, onder 
schorsing van de rechten geregeld accijnsgoederen te ontvangen die 
afkomstig zijn van een andere Lid-Staat 94

• 

het niet-geregistreerd bedrijf : zijnde iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die, zonder de hoedanigheid van erkende entrepothouder te 
hebben, gemachtigd is om, in de uitoefening van zijn beroep, onder schorsing 
van de rechten, occasioneel accijnsgoederen te ontvangen die afkomstig zijn 
van een andere Lid-Staat 95

. 

Een geregistreerd bedrijf moet de betaling van de accijnzen waarborgen, een boekhouding van 
de leveringen bijhouden, op elk verzoek de goederen vertonen en zich onderwerpen aan de 
controles die nuttig worden geacht. 

Een niet-geregistreerd bedrijf moet, voordat de goederen worden verzonden, een aangifte 
indienen en de betaling van de rechten waarborgen. Het moet de controles betrefTende de 
werkelijke ontvangst van de goederen en betreffende de betaling van de rechtèn toelaten. 
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212. In geval van een aankoop hebben de erkende 
entrepothoud er, het geregistreerd bedrijf en het niet-geregistreerd bedrijf dus gemeen 
dat zij onder opschorting van de rechten accijnsgoederen ontvangen die afkomstig 
zijn van andere Lid-Staten. In ·tegenstelling tot de erkende entrepothouder kunnen 
het geregistreerd en het niet-geregistreerd bedrijf die goederen nochtans niet 
voorhanden hebben of ze verzenden onder schorsing van de rechten. 

a. Wanneer een geregistreerd of een niet-geregistreerd bedrijf dergelijke 
goederen aankoopt, is het dus gehouden over te gaan tot de 
inverbruikstelling van die goederen en tot de betaling van de 
overeenkomstige accijns, van zodra het die goederen in bezit heeft. Die 
accijns is nochtans voor teruggave vatbaar op grond van latere verkopen die 
op hun beurt de verplichting meebrengen tot betaling in de Lid-Staat van 
bestemming van de rechten die op het ogenblik van de ontvangst van de 
goederen door de medecontractant opeisbaar worden. 

b. Goederen die verkocht worden aan personen die niet de hoedanigheid 
hebben van erkende entrepothouder of van geregistreerd of niet
geregistreerd bedrijf en die door de verkoper of voor zijn rekening vervoerd 
worden, zijn eveneens onderworpen aan de accijns die van toepassing is in de 
Lid-Staat van aankomst van de goederen. Die accijns is verschuldigd door de 
verkoper of zijn fiscaal vertegenwoordiger. 

213. Zoals in het verleden bestaat er een uitzondering op die · 
regel ten gunste van de particulier die voor zijn privé-gebruik goederen aankoopt en 
die zelf de goederen vervoert van de ene Lid-Staat naar de andere. In dat geval 
wordt de accijns ten definitieven titel geheven in de Lid-Staat van vertrek van de 
goederen. Het onderscheid tussen privé-gebruik en gebruik voor beroepsdoeleinden 
wordt gemaakt aan de hand van een weerlegbaar vermoeden dat uitgaat van 
objectieve elementen zoals de activiteit van de verkrijger, de frequentie van zijn 
passages, en de overschrijding van in de vorm van vrijgestelde hoeveelheden 

'opgestelde drempels 96
. 

96 
Dezelfde redenering wordt toegepast in geval de goederen betrokken worden uit een niet tot de 
Gemeenschap behorend land, met dien verstande dat het onderscheid tussen privé-gebruik en 
gebruik voor beroepsdoeleinden beoordeeld wordt rekening houdend met vrijstellingen die 
soms verschillen. 
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214. Opdat op die manier de nationale stelsels van schorsing 
in het communautair stelsel van entrepots zouden kunnen geïntegreerd worden, dient 
er evenwel een onderscheid gemaakt te worden tussen : 

a. de communautaire accijnzen, welke op het gehele grondgebied van de 
Gemeenschap geheven worden op. tabak, alcohollioudende dranken en 
minerale oliën ; 

b. de nationale accijnzen, waarvan de inningskosten niet in verhouding staan tot 
het rendement en waaraan zijn onderworpen "zeer verschillende producten, 
zoals bijvoorbeeld thee, koffie, zout of speelkaarten, die daarenboven 
dikwijls beperkt zijn tot enkele landen en waarvoor geen gemeenschappelijke 
structuur kan worden gevonden" 97 

215. De oplossing die zich vanzelf opdringt, bestaat erin 
enkel nog nationale accijnzen toe te laten in de mate dat hun toepassing niet 
noodzaakt tot enige controle of formaliteit bij een eventuele overbrenging van de 
betreffende accijnsgoederen van de ene Lid-Staat naar een andere. In het kader van 
die oplossing heeft België moeten verzaken aan de accijns op suiker en een eigen 
stelsel moeten uitwerken voor de accijnzen op koffie, mineraal water en limonade. 
De andere Lid-Staten zijn op dezelfde wijze tewerkgegaan. De Commissie kon zijn 
inspanningen aldus hoofdzakelijk richten op het dichter bij elkaar brengen van de 
communautaire accijnzen en heeft hiervoor een minimumtarief ingesteld dat geldt 
met ingang van 1 januari 1993. 

216. Omwille van de vereiste coherentie werden ook 
maatregelen genomen op het vlak van de belasting over de toegevoegde waarde, 
teneinde aldus de inning van die belasting te verzekeren : 

-a. 

b. 

97 

in het land van oorsprong, voor de producten - minerale oliën, alcohol, 
alcoholhoudende dranken en gefabriceerde tabak - die door particulieren 
voor eigen rekening worden verworven en door hen zelfvervoerd; 

in het land van bestemming in alle andere - veel talrijkere en belangrijkere -
gevallen. 

La fiscalité dans le marché unique. Office des publications des Conununautés curopéeimes, 
Brussel en Luxemburg, 1990, blz. 22. 
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217. Die maatregelen kunnen, wat de essentie ervan betreft, 
worden samengevat als volgt : 

a. Belastingplichtige verkoper < - > belastingplichtige klant 

De toepassing van het algemeen stelsel van intracommunautaire belasting 
brengt mee: 

I o vrijstelling van de levering van de goederen in de Lid-Staat van 
vertrek (BTW-Wetboek, artikel39bis, eerste lid, 3°); 

zo belasting van de verwerving van de goederen in de Lid-Staat van 
bestemming (BTW-Wetboek, artikel 25quinquies, § 2). 

b. Belastingplichtige verkoper < - > particuliere klant die zich de koopwaar laat 
leveren. 
Op grond van een bijzondere bepaling wordt de levering van de goederen 
geacht zich rechtstreeks te situeren in de Lid-Staat van bestemming (BTW
Wetboek, artikel IS,§§ 4 en 5). 

c. Belastingplichtige verkoper < - > particuliere klant die de goederen 
meeneemt voor zijn privé-gebruik : de belasting wordt ten definitieven titel 
geheven in de Lid-Staat van vertrek van de goederen. 
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10. Nieuwe vervoermiddelen 

218. Tijdens de onderhandelingen over het overgangsstelsel 
van de BTW is bovendien gebleken dat nieuwe vervoenniddelen, omwille van hun 
intrinsieke waarde, bijzonder gevoelig zijn voor trafiekafleidingen. 

a. Ondanks de geringe mate waarin zij aan het stelsel van de 
intracommunautaire verwerving onderworpen zijn, maken die goederen 
niettemin de BTW opeisbaar in het land van bestemming. 

b. Om een uniforme oplossing te bekomen, bleek het nodig te voorzien in een 
bijzonder aanvullend stelsel waarbij die belastingheffing werd veralgemeend. 

219. Dit bijzonder stelsel houdt het volgende in: 

a. Een bijzondere bepaling onderwerpt aan de belasting eenieder die toevallig 
een intracommunautaire levering verricht van een nieuw vervoenniddel 
onder de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek (BTW-Wetboek, 
artikel8bis, § 1). 

b. Iedere andere persoon dan een belastingplichtige die als dusdanig optreedt of 
dan een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die in een andere Lid-Staat een 
nieuw vervoenniddel koopt met als bestemming de Lid-Staat waar hij is 
gevestigd, verricht voortaan een intracommunautaire verwerving die 
belastbaar is in de Lid-Staat van bestemming van het goed (BTW-Wetboek, 
artikel25ter, § 2). De ermee samenhangende intracommunautaire levering is 
van haar kant vrijgesteld in de Lid-Staat van vertrek van het goed (BTW
Wetboek, artikel 39bis, eerste lid, 2° ). 

c. Zonder dat hij recht op aftrek van de voorbelasting heeft, is de in deze 
situatie als koper optredende particulier gehouden tot het indienen van een 
speciale ad hoc-aangifte, welke uitsluitend bestemd is om hem in de 
mogelijkheid te stellen de belasting te kwijten die lastens hem opeisbaar is 
wegens de door hem verrichte intracommunautaire verwerving (BTW
Wetboek, artikel 53ter, I 0 , a, en 2°). 
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V ervoenniddelen 

220. In dat bijzondere stelsel worden als vervoenniddelen 
beschouwd (BTW-Wetboek, artikel8bis, § 2, eerste lid, ! 0

): 

a. schepen met een lengte van meer dan 7,5 m; 

b. luchtvaartuigen met een opstijggewicht van meer dan 1.550 kg; 

c. landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van 
meer dan 48 cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, die bestemd zijn 
voor bepaalde vormen van vervoer van personen of van goederen. 

221. Worden niet als dusdanig beschouwd, omdat ze niet 
onder de definitie vallen of bij toepassing van expliciete uitsluitingsbepalingen : de 
koopvaardijzeeschepen, de reddingsboten, de boten voor kustvisserij, de vliegtuigen 
die door luchtvaartmaatschappijen gebruikt worden voor het internationaal 
luchtverkeer, de ULM's en de motorfietsen met een cilinderinhoud van 48 cc of 
minder en met een vermogen van 7,2 kW of minder. · 
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Nieuwe vervoenniddelen 

222. De hiervoor vennelde vervoenniddelen zijn te 
beschouwen als nieuwe vervoenniddelen indien één van volgende voorwaarden is 
vervuld (artikel 8bis, § 2, eerste lid, 2°) : 

a. de levering vindt plaats binnen de drie maanden (zes maanden vanaf 
1 januari 1995) na de eerste ingebruikneming; 

b. het vervoenniddel heeft, als het een landvoertuig betreft niet meer dan 
3.000 km (6.000 km vanaf 1 januari 1995) afgelegd, als het een boot betreft 
niet meer dan 100 uren gevaren en als het een luchtvaartuig betreft niet meer 
dan 40 uren gevlogen. 

223. Opdat een voertuig niet meer als nieuw maar als 
. tweedehands zou kunnen worden beschouwd, mag dus aan geen enkele van die 
voorwaarden voldaan zijn. 



11. Intracommunautaire 
onderneming 

goederenbewegingen binnen 
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eenzelfde 

224. Op fiscaal gebied is het van belang de 
goederenbewegingen te volgen die geschieden binnen een onderneming die in 
verschillende Lid-Staten vestigingen heeft, om aldus steeds de plaats te kennen waar 
de goederen zich bevinden. 

225. Onder voorbehoud, onder meer, van goederen die voor 
herstelling worden verzonden of van materieel dat vervoerd wordt met het oog op 
een tussenkomst ter plaats van bestemming (Wetboek, artikel 12bis, tweede lid), 
worden die goederenbewegingen voortaan gelijkgesteld met intracommunautaire 
goederentransacties. De oplossing bestaat erin : 

a. de overbrenging, in de Lid-Staat van vertrek, gelijk te stellen met een 
intracommunautaire levering van goederen (BTW-Wetboek, artikel 12bis, 
eerste lid) ; 

b. die aanwending, in de Lid-Staat van aankomst, gelijk te stellen met een 
intracommunautaire verwervmg van goederen (BTW-Wetboek, 
artikel25quater, § 1). 

226. Die situatie, die aan iedere belastingplichtige kan 
worden tegengesteld, brengt mee : 

a. vrijstelling van de overbrenging in de Lid-Staat van vertrek ; 

b. heffing van de belasting op de ontvangst in de Lid-Staat van aankomst van 
de goederen. 

227. Het bedrag van de goederen die werden verzonden 
door het filiaal gevestigd in de Lid-Staat van vertrek, moet bijgevolg ingeschreven 
worden in het vak "intracommunautaire leveringen" van de periodieke aangifte van 
dat filiaal. Het bedrag van de goederen die werden ontvangen door het filiaal 
gevestigd in de Lid-Staat van aankomst, wordt op zijn beurt ingeschreven in het vak 
"intracommunautaire verwervingen" van de periodieke aangifte van dat filiaal. 
Bovendien moet het filiaal van waaruit de goederen werden verzonden, die 
inschrijving overnemen in de driemaandelijkse samenvattende staat van zijn 
intracommunautaire leveringen. 
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12. Maakloonwerk 

228. Maakloonwerk betreft in de eerste plaats de uitvoering 
- meestal tegen betaling -van een contract waarbij een ambachtsman, een industrieel 
of enige andere aannemer zich verbindt tot het maken van een roerend voorwerp uit 
grondstoffen of materialen die door de klant daartoe werden verstrekt 98

• 

Zorgvuldigheid is vereist bij het bepalen van de aard van het contract waaruit 
dergelijke verbintenis voortspruit. 

229. Op het èerste gezicht houdt het maakloonwerk een 
·verbintenis om iets te doen in. Het maakloonwerk is een vorm vàn huur van werk in 
het algemeen (artikel 1710 Burgerlijk Wetboek). Als vorm vim huur van werk 
onderscheidt het maakloonwerk zich van andere contracten die eveneens een 
verbintenis om iets te doen tot voorwerp hebben, door het tegen betaling verrichten 
van een bepaald werk. Ingevolge het aannemingscontract stelt de maakloonwerker 
zijn activiteit, net alsofhet een zaak zou zijn, ter beschikking van iemand anders 99

• 

230. Opdat er sprake zou kunnen zijn van een 
aannemingscontract moeten drie voorwaarden vervuld zijn : 

a. 

b. 

C. 

98 

99 

de klant draagt aan de maakloonwerker niet de eigendom over van de 
materialen die hij aan hem verschaft; van de andere kant belet niets dat het 
verschaffen van de grondstoffen vastgesteld wordt in een borderel dat de 
maakloonwerker als schuldenaar van die grondstoffen aanmerkt en niet als 
schuldenaar van de prijs ervan ; 

het voorwerp van de overeenkomst is het gebruik van de grondstoffen zelf 
die door de eigenaar zijn geleverd, en de teruggave ervan aan die eigenaar 
onder de door hem bedongen vorm ; 

wanneer' de maakloonwerker bijkomende grondstoffen toevoegt, mag de 
waarde ervan die van de door de klant verschafte grondstoffen niet 
overschrijden. 

R. SYMOENS, E. TIIIRY en C. CEULEMANS, Les taxes assimilées au timbre, Bruylant, 
Brussel, 1953, ms. 929, eerste paragraaf en 930, eerste paragraaf, blz. 167. 

H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit ei vil beige, deel IV, Bruylant, Brussel, 1943, m. 835, 
blz. 891 
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Z31. Wanneer de waarde van de door de maakloonwerker 
toegevoegde grondstoffen meer bedraagt dan die verschaft door de klant, heeft men 
daarentegen niet meer te doen met een aannemingscontract maar met een verkoop 
van het vervaardigde voorwerp (Beslissing van het bestuur van 17 februari 1944, 
nr. E.T. 5341 0) 100 

Z3Z. Om de moeilijkheden te vermijden die met dergelijk 
onderscheid van internrechtelijke aard gepaard gaan, beoogden de communautaire 
richtlijnen van meet af aan dat de Lid-Staten de problematiek van het maakloonwerk 
voor de toepassing van de BTW eenvormig zouden benaderen vanuit het oogpunt 
van een verrichting van een dienst of van een levering van goederen. Na 
31 december 199Z ligt in die richtlijnen en in het BTW-Wetboek ter zake overigens 
een originele oplossing besloten. 

a. 

b. 

c. 

100 

101 

Tot 31 december 1995 houdt de afgifte van maakloonwerk per definitie de 
afgifte in door de opdrachtnemer aan zijn opdrachtgever "van een roerend 
goed dat" hij "heeft vervaardigd of samengesteld met behulp van materialen 
en voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer 
zijn verstrekt, ongeacht of de opdrachtnemer al dan niet een deel van de 
gebruikte materialen heeft verstrekt" (BTW-Wetboek, artikelen 10, § Z, zo, 
en Z5bis, § Z, Z0

). 

Wanneer het maakloonwerk een binnenlandse verrichting uitmaakt, blijft het 
een dienstverrichting die de Lid-Staten, indien dit hun uitkomt, eenvormig 
kunnen beschouwen als een levering van goederen. 

Bij intracommunautaire transacties, waarbij in casu belastingplichtigen van 
gemeen recht betrokken zijn, kan deze aanvankelijke keuzevrijheid niet 
overgelaten worden aan de Lid-Staten. Wanneer de Lid-Staten aan het 
maakloonwerk verschillende kwalificaties zouden geven, zou dat immers tot 
dubbele belastbaarheid of onbelastbaarheid leiden. Tevens wordt de 
beweging hier uitsluitend geacht een intracommunautaire transactie van 
goederen mee te brengen 101

. 

J. OTTEN, Traité des taxes assimilées au timbre, Luik, s.d., nr. 1270, 2e alinea, blz. 482. 

De omzetting in intern recht, op 1 januari 1996, van de richtlijn nr. 9517fEG zou onder andere 
tot gevolg hebben het maakloonwerk in het algemeen te beschouwen als een dienstverrichting. 
Zoals elke andere dienstverrichting die betrekking heeft op een lichamelijk roerend goed, 

wordt het maakloonwerk van dan af gelokaliseerd : 

a. op de plaats waar het goed zich bevindt op het ogenblik waarop de dienst materieel 
wordt verricht; 

b. in afwijking daarvan, op het grondgebied van de Lid·Staat die aan de afnemer het 
BTW-identificatienummer heeft toegekend onder hetwelke hem de dienst werd 
verricht, warmeer de dienst wordt geleverd aan een afnemer die voor de BTW 
geïdentificeerd is in een andere Lid-Staat dan die waarin de dienst materieel werd 
verricht en indien het goed, na uitvoering van het werk, wordt verzonden of vervoerd 
buiten deze Lid-Staat van materiële verrichting van de dienst. 
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Z33. Analytisch benaderd, vereist het maakloonwerk, zowel 
intracommunautair als binnenlands, ongetwijfeld het gezamenlijk optreden van : 

a. twee personen : de opdrachtgever en de maakloonwerker ; 

b. twee overmakingen: de verzending van de te bewerken goederen en de 
terugzending na uitvoering van de bewerking 102 

; 

c. twee registers : 
1 o één, bijgehouden door de opdrachtgever, voor de vaststelling van de 

verzending van de te bewerken goederen ; 
zo één, bijgehouden door de maakloonwerker, om de bestemming van 

de ontvangen materialen aan te tonen. 

Z34. · In beide gevallen blijft het voorwerp van de transactie 
de teruggave, in de vereiste vonn, van de te bewerken goederen. De 
maakloonwerker kan inderdaad niet naar willekeur over de goederen beschikken. Zij 
blijven onafgebroken de eigendom van de opdrachtgever. 

a. Vennits de macht om over het goed als eigenaar te beschikken niet wordt 
overgedragen, kan de afgifte van de grondstoffen door de opdrachtgever aan 
de maakloonwerker niet worden beschouwd als een levering in de zin van dit 
Wetboek. 

b. Voortvloeiende uit enkel de teruggave, in de vereiste vom1, van de 
grondstoffen aan de opdrachtgever, wordt de uiteindelijke inzet van het 
maakloonwerk nog verster\,."t . 

. Z3 5. In het binnenlands stelsel een dienstverrichting of een 
levering van goederen uitmakende, wordt de uitvoering van het contract houdende 
aflevering van de goederen in de vereiste vom1 in het intracommunautair stelsel 
ontleed in twee strikt met elkaar verbonden verrichtingen : 

a. in de Lid-Staat van vertrek met een intracommunautaire levering van 
goederen (BTW-Wetboek, artikellO, § Z, zo); 

b. 

102 

in de Lid-Staat van aankomst met een intracommunautaire verwerving van 
goederen (BTW-Wetboek, artikelZ5bis, § Z, zo); 

Soms wordt - eigenlijk overbodig - een ondcrschdd gemaakt tussen de vert.C!H.ling van de te 
bewerken goederen, de bewerking van de g(}(!deren en de lerugze.:nding onder de vereiste vonn. 
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236. Er dienen dus in essentie drie situaties van naderbij te 
worden bekeken : 

a. het lineair maakloonwerk ; 

b. het onbestemd maakloonwerk; 

c. het opgedeeld maakloonwerk 

237. Het lineair maakloonwerk onderstelt enkel de 
aanwezigheid van opdrachtgever A, gevestigd in L-S I, en maakloonwerker B, 
gevestigd in L-S 2, met overgang van de te bewerken materialen van L-S I naar 
L-S 2 en terug, en de overeengekomen en daadwerkelijke overgang van de bewerkte 
goederen van L-S 2 naar L-S I. 

238. Er is sprake van onbestemd maakloonwerk indien : 

a. de bestemming van de bewerkte goederen nog niet vaststaat op het moment 
van verzending van de te bewerken materialen ; 

b. de bestemming van de bewerkte goederen gewijzigd wordt na verzending 
van de te bewerken materialen. 

239. De term "opgedeeld maakloonwerk" omvat alle 
gevallen waarin de bewerkte goederen, krachtens een aanvankelijke beslissing, niet 
rechtstreeks terugkeren naar de L-S van de opdrachtgever van waaruit de te 
bewerken materialen zijn vertrokken. Deze situatie, waarbinnen vijf hypotheses 
kunnen worden onderscheiden, doet zich normaal voor wanneer er bij het 
maakloonwerk van meet af aan minstens drie operatoren betrokken zijn in één van 
de volgende combinaties : 

a. een opdrachtgever, een maakloonwerker en een koper van de bewerkte 
goederen; 

b. een opdrachtgever en meerdere maakloonwerkers; 

c. een opdrachtgever, een verkoper van te bewerken goederen en een 
maakloonwerker. 
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240. De oplossingen voor die acht hypothesen - één inzake 
lineair maakloonwerk, twee inzake onbestemd maakloonwerk en vijf inzake 
opgedeeld maakloonwerk - worden, in het geheel genomen, beheerst door : 

a. de artikelen 10, § 2, zo en 25bis, § 2, zo van het BTW-Wetboek ; 

b. de artikelen 12bis, 2e lid, 4°, en 25quater, § I van dit Wetboek; 

c. artikel 54bis van hetzelfde Wetboek; 

d. in voorkomend geval door de vereenvoudigingsmaalregelen die bij een 
unanieme beslissing van de Commissie en van de twaalf Lid-Staten zijn 
overeengekomen. 

Lineair maakloonwerk - Enige hypothese 

241. Het materiaal wordt door de opdrachtgever die 
gevestigd is in een andere Lid-Staat, verzonden en het bewerkte goed wordt er naar 
teruggezonden door de maakloonwerker nadat de bewerking is gedaan. 

L-S 1 L-S 2 

~r 

A+- - - 8 

·''' \. 

;.... Facturering 
Traject van de te bewerken materialen 

----1..,.,._ Traject van de bewerkte goederen 
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242. De gecombineerde toepassing van de artikelen 10, § Z, 
zo en ZSbis, § Z, zo, enerzijds, en van de artikelen IZbis, Ze lid, 4° en 25quater, § I, 
anderzijds, heeft onder meer tot gevolg : 

a. dat de verzending van de grondstoffen door de opdrachtgever naar de 
maakloonwerker geen overbrenging vanuit de Lid-Staat van vertrek en geen 
aanwending in de Lid-Staat van aankomst van de goederen meebrengt. 

b. dat de eventuele terugzending van de grondstoffen door de maakloonwerker 
aan de opdrachtgever niet beschouwd wordt als een overbrenging vanuit de 
Lid-Staat van vertrek en evenmin als een aanwending in de Lid-Staat van 
aankomst van de teruggezonden goederen. 

Z43. Vandaar dat de verzending van het materiaal door de 
opdrachtgever meebrengt : 

a. wat hem aangaat : 

I o een inschrijving in het register van de "niet-overbrengingen" (BTW
Wetboek, artikel 54bis en koninklijk besluit nr. I, artikelen Z3 en 
Z4); 

zo een inschrijving, zonder waardetoekenning, in de trimestriële 
samenvattende staat van zijn intracommunautaire leveringen ; 

b. wat de maakloonwerker aangaat, een inschrijving in het register van de 
materialen voor maakloonwerk (BTW-Wetboek, artikel 54bis en koninklijk 
besluit nr. I, artikelen ZS en Z6). 

Z44. De verrichting waarbij de bewerkte goederen aan de 
opdrachtgever worden teruggegeven - verrichting die uitdrukkelijk gelijkgesteld is 
met een materiële transactie - wordt op haar beurt ontleed als : 

a. een intracommunautaire levering, vrijgesteld in de Lid-Staat van vertrek 
(Lid-Staat van de maakloonwerker) ; 

b. een intracommunautaire verwerving, belastbaar in de Lid-Staat van aankomst 
(Lid-Staat van de opdrachtgever). 
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Z45. Die levering en veiWerving brengen 
respectievelijk mee : 

a. wat de maakloonwerker aangaat : 

I o een opname in de periodieke aangifte onder de rubriek van de 
vrijgestelde intracommunautaire leveringen ; 

zo een vermelding in de trimestriële samenvattende staat van de 
intracommunautaire leveringen ; 

3 o een passende aanzuivering van het register van de materialen voor 
maakloonwerk ; 

b. wat de opdrachtgever aangaat : 

I o . een inschrijving in de periodieke aangifte onder· de rubriek van de 
belastbare intracommunautaire veiWervingen ; 

zo de · overeenkomstige . aanzuivering van het register · van de 
"niet -overbrengingen". 

Onbestemd maakloonwerk - Eerste hypothese : onbekende bestemming 

-246. Indien de goederen daarentegen, na het maakloonwerk 
te hebben ondergaan, in de Lid-Staat van de maakloonwerker blijven, gezonden 
worden naar een derde Lid-Staat of gezonden worden naar een land dat geen lid is 
van de Gemeenschap, is de oplossing verschillend naargelang van de handelingen die 
de opdrachtgever moet stellen in de Lid-Staat van de maakloonwerker, op het 
grondgebied waarvan hij voortaan geacht wordt een economische activiteit uit te 
oefenen. 
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L-S 1 L-S 2 L-S 3 

A+- -- B c 
/ •" ~ 11-

- .,_ Facturering 
Traject van de te bewerken materialen 

----1."~ Traject van de bewerkte goederen 

247. In dat geval wordt de verzending van de materialen ten 
overstaan van de opdrachtgever, die gehouden is zich in de Lid-Staat van de 
maakloonwerker te laten identificeren of aldaar een fiscaal vertegenwoordiger aan te 
duiden, aangemerkt als een intracommunautaire beweging van goederen binnen de 
onderneming. Te zijnen opzichte moet de verrichting dus ontleed worden als : 

a. 

b. 

een overbrenging, vrijgesteld in de Lid-Staat van vertrek (Lid-Staat van de 
opdrachtgever); 

een ermee samenhangende aanwending, belastbaar m de Lid-Staat van 
aankomst ·(Lid-Staat van de maakloonwerker) . 

248. Indien de afgifte van de grondstoffen uitsluitend wordt 
vastgesteld in een borderel dat de maakloonwerker als schuldenaar aanwijst van die 
materialen en niet van hun prijs, houdt de teruggave van het bewerkte goed aan de 
opdrachtgever - afhankelijk van de benadering die ·door de Lid-Staat van de 

· maakloonwerker wordt voorgestaan - een zuiver nationale dienstverrichting of 
levering van goederen in, waarbij de belastingheffing en de aftrek geen bijzondere 
toelichting behoeven. 
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249. Ten aanzien van de opdrachtgever-verkoper wordt de 
levering van het bewerkte goed aan de uiteindelijke klant, naargelang van het geval, 
ontleed als een levering van goederen die nationaal wordt belast, als een 
intraconununautaire verrichting of als een levering van goederen die vrijgesteld 
wordt op grond van uitvoer. In het tweede geval bestaat de verrichting uit : 

a. een intracomniunautaire levering, vrijgesteld in de Lid-Staat van vertrek 
(Lid-Staat van de maakloonwerker, waar de opdrachtgever-verkoper zich 
heeft moeten laten identificeren) ; 

b. een intraconununautaire verwerving, belastbaar in de Lid-Staat van aankomst 
(Lid-Staat van de overeenkomstig het gemeen recht belastingplichtige klant). 

Onbestemd maakloonwerk- Tweede hypothese: gewijzigde bestemming 

250. Het is tenslotte ook mogelijk, dat de opdrachtgever, die 
de te bewerkên materialen naar een maakloonwerker van een andere Lid-Staat heeft 
verzonden met de bedoeling ze na bewerking te doen terugzenden, van mening 
verandert en besluit het goed af te zetten in de Lid-Staat van de maakloonwerker, het 
te verkopen in een derde Lid-Staat, of nog, het te verzenden naar een land dat niet 
tot de Gemeenschap· behoort. Die situatie zal zich veelal voordoen wanneer de 
opdrachtgever een afhemer vindt buiten zijn eigen land en het hem rationeler 
voorkomt om het bewerkte goed rechtstreeks te leveren vanuit de Lid-Staat waar 
het de bewerking heeft· ondergaan. 

251. Vanaf het ogenblik van de beslemmingsverandering 
moet de eerstvermelde procedure worden verlaten en moet de tweede worden 
gevolgd. De opdrachtgever en de maakloonwerker voeren die verandering door via 
de aanzuivering van respectievelijk het register van de "niet-overbrengingen" en het 
register van ·ontvangen materialen, middels een adequate vermelding houdende 
precisering van de bestemmingsverandering. 
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Opgedeeld maakloonwerk - Eerste hypothese 

252. A, opdrachtgever gevestigd in L-S I, bestelt 
grondstoffen bij leverancier C die gevestigd is in L-S 2. Op verzoek van A, zendt C 
die materialen rechtstreeks naar B, maakloonwerker gevestigd in L-S 2. Na 
uitvoering van de bewerking verzendt B de bewerkte goederen naar A. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

t I 
A ....... - - B 
~ {:f\ ..... l ..... ' ..... î ..... c 

- ,.._. Facturering 
Traject van de te bewerken materialen 

__ __...,. Traject van de bewerkte goederen 



253. Als economisch actief zijnde in L-S 2, moet A zich 
nonnaai in L-S 2 laten identificeren. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

fB t' 
A A' 
J .. ·'' 

c 

................... ·nm.ww');i;:., ... Traject van de materialen 
---t.,.~ Traject van de bewerkte goederen 

254. Uit de strikte toepassing van de terzake geldende 
bepalingen volgt als oplossing. 

a. De levering van de te bewerken materialen is een zuiver nationale levering 
van goederen tussen C en A' die in L-S 2 belastbaar is ; 

b. De afgifte van de bewerkte goederen is een zuiver nationale verrichting 
(levering van goederen of dienstverrichting) tussen B en A' die belastbaar is 
in L-S 2; 
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c. De overgang van de bewerkte goederen ,van L-S Z naar L-S . I wordt 
ontleed: 

I o ten aanzien van A' als een overbrenging die vrijgesteld is in L-S Z ; 

zo ten aanzien van A als een aanwending die belastbaar is L-S I. 

Z55. De ter zake overeengekomen vereenvoudigings-
maalregelen brengen mee: 

a ontslag van de verplichting voor A om zich te laten identificeren in L-S Z ; 

b. · . vrijstelling in L-S Z voor de levering van de te bewerken materialen en voor 
het maakloonwerk, respectievelijk verricht door C en B ; 

c. ermee samenhangende belasting van die twee verrichtingen in L-S I, 

I o de eerste ten titel van intracommunautaire verwervmg van de 
grondstoffen ten aanzien van A ; 

zo de tweede als dergelijke verwerving van maakloonwerk ten aanzien 
van de betrokkene. 
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Opgedeeld maakloonwerk - Tweede hypothese 

256. A, opdrachtgever gevestigd in L-S 1, bestelt 
grondstoffen bij C, leverancier gevestigd in L-S 2. Op verzoek van A verzendt C die 
materialen rechtstreeks naar B, maakloonwerker gevestigd in L-S 3. Na uitvoering 
van het werk verzendt B de bewerkte goederen naar A. 

L-S 1· L-S 2 L-S 3 

A ..... - - - - - - - - B-

- ,.._ Facturering 
-R~· Traject van de te bewerken materialen 

---ljllo..- Traject van de bewerkte goederen 
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257. Als economisch actief zijnde in L-S 3, moet A zich 
normaal in L-S 3 laten identificeren. 

L-S 1 

A ... 

L-S 2 
. 

c 

L-S 3 

81 ,;r, 
) 

' A' 
1 :11\ 

L>:N=-.-:<·:·x-:-,:•:«·:·>«··-·:«·>:«-:<":<'»>X·X<«•J 

Traject van de te bewerken materialen 
-----~~~ Traject van de bewerkte goederen 

258. Het volgende mechanisme is bijgevolg van toepassing 
op deze situatie. 

, a. De levering van de te bewerken materialen geeft achtereenvolgens aanleiding 
tot: 

I 0 een intracommunautaire levering van goederen, vrijgesteld in L-S 2, 
ten aanzien van C ; 

2° een intracommunautaire verwerving van goederen, belastbaar m 
L-S 3, ten aanzien van A'. 
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b. De afgifte van de bewerkte goederen houdt een zuiver nationale verrichting 
(levering van goederen of dienstverrichting) in tussen B en A', die belastbaar 
is in L-S 3. 

c. De overgang van de bewerkte goederen van L-S 3 naar L-S 1 houdt dan 
weerm: 

1 o een overbrenging, die in L-S 3 is vrijgesteld, ten aanzien van A' ; 

2° een aanwending, belast in L-S 1, ten aanzien van A. 

259. De ter zake toepasselijke vereenvoudigingsmaalregelen 
brengen evenwel mee : 

a ontslag van de verplichting voor A om zich te laten identificeren in L-S 3 ; 

b vrijstelling in deze L-S 3 voor de levering van de te bewerken materialen en 
voor het maakloonwerk, respectievelijk verricht door C en B ; 

c ermee samenhangende belasting van die twee verrichtingen in L-S 1, 

1 o de eerste ten titel van intracommunautaire verwervmg van de 
grondstoffen ten aanzien van A ; 

2° de tweede als dergelijke verwerving van maakloonwerk ten aanzien · 
van de betrokkene. 
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Opgedeeld maakloonwerk - Derde hypothese 

260. A, opdrachtgever gevestigd in L-S 1, bestelt twee 
opeenvolgende maakloonwerken : het eerste bij maakloonwerker B en het tweede bij 
maakloonwerker C, beiden gevestigd in L-S 2. C zendt de bewerkte goederen dan 
rechtstreeks terug naar A. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

'8 

- ~ Facturering 
.... , ... ~·~···"·····~<:.:····· Traject van de materialen en half bewerkte goederen 
---4_.,.,.. Traject van de bewerkte goederen 
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261. De strikte toepassing van de principes brengt mee dat A 
zich in L-S 2 moet laten identificeren. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

U' 

I 

.w..-.·.····-········· w-Jik· Traject van de materialen en half bewerkte goederen 
----ifllo~ Traject van de bewerkte goederen 
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262. Hiervoor gelden de volgende oplossingen. 

a. Het vertrek van de te bewerken materialen geeft aanleiding tot : 

JO een overbrenging, vrijgesteld in L-S 1, ten aanzien van A ; 

zo een aanwending, belastbaar in L-S 2, ten aanzien van A'. 

b. De respectieve afgiften van de halfbewerkte en van de bewerkte producten 
zijn zuiver nationale verrichtingen (leveringen van goederen of 
dienstverrichtingen) tussenBen A' en tussen C en A', die belastbaar zijn in 
L-S 2. 

c. De overgang van de bewerkte goederen van L-S 2 naar L-S 1 is te ontleden 
als: 

1 o een overbrenging, vrijgesteld in L-S 2, ten aanzien van A' ; 

zo een aanwending, belastbaar in L-S l, ten aanzien van A. 

263. De vereenvoudigingsmaalregelen brengen in dit geval 
mee: 

a. ontslag van de verplichting voor A om zich in L-S 2 te laten identificeren ; 

b. vrijstelling in deze L-S 2 voor het maakloonwerk uitgevoerd door 
respectievelijk B en C ; 

c. ermee samenhangende heffingen van belasting van die twee verrichtingen in 
L-S 1, beide ten titel van intracommunautaire verwerving van 
maakloonwerk, ten aanzien van A. 
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Opgedeeld maakloonwerk - Vierde hypothese 

264. A, opdrachtgever, gevestigd in L-S 1, bestelt 
achtereenvolgens twee maakloonwerken : het eerste bij maakloonwerker B, 
gevestigd in L-S 2, het tweede bij maakloonwerker C gevestigd in L-S 3. De 
bewerkte goederen worden door C rechtstreeks aan A teruggezonden. 

L-S 1 

~A 
1 

-

L-S 2 

--

L-S 3 

- - -c--
..... 

~ ...... ~ 

L w• •w•! w•ww\~;:i>• ..... B ••·"•·•·•·•·>>'< ••••·•»•>·>»«<•..! 

- - - ..,._ Facturering 
..•.. ".'""t''' Traject van de materialen en half bewerkte goederen 

---1111o• Traject van de bewerkte goederen 
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265. In dit geval moet A zich overeenkomstig de principes 
laten identificeren in L-S 2 en in L-S 3. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

.". ~- ·-f;> Traject van de materialen en half bewerkte goederen 
----1~..- Traject van de bewerkte goederen 

266. De volgende oplossing geldt dan. 

a. Het vertrek van de te bewerken goederen geeft aanleiding tot : 

1 o een overbrenging, vrijgesteld in L-S 1, ten aanzien van A ; 

2° een aanwending, belastbaar in L-S 2, ten aanzien van A'. 



b. De bewegingen van de halfbewerkte producten brengen achtereenvolgens 
mee: 

1 o een zuiver nationale verrichting (levering van goederen of 
dienstverrichting), belastbaar in L-S 2, tussenBen A' ; 

zo een overbrenging, vrijgesteld in L-S 2, ten aanzien van A' ; 

3° een aanwending, belastbaar in L-S 3, ten aanzien van A". 

c. Tenslotte brengt de afgifte van de bewerkte goederen op zijn beurt mee : 

1 o een zuiver nationale verrichting (levering van goederen of 
dienstverrichting), belastbaar in L-S 3, tussen C en A" ; 

zo een overbrenging, vrijgesteld in L-S 3, ten aanzien van A" ; 

3° een aanwending, belastbaar in L-S 1, ten aanzien van A. 

267. Nochtans leiden de vereenvoudigingsmaalregelen in dit 
geval tot: 

a. ontslag van de verplichting voor A om zich in L-S 2 en L-S 3 te laten 
identificeren ; 

b. vrijstelling, in die twee L-S, van de er door B en C gedane verrichtingen ; 

c. ermee samenhangende heffing van belasting van die twee verrichtingen in 
L-S I, telkens ten titel van intracommunautaire verwerving van 
maakloonwerk, ten aanzien van A. 
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Opgedeeld maakloonwerk - Vijfde hypothese 

268. A, opdrachtgever gevestigd in L-S I, bestelt 
maakloonwerk bij B, maakloonwerker gevestigd in L-S 2. B besteedt dit werk 
geheel of gedeeltelijk uit bij C, maakloonwerker die eveneens in L-S 2 is gevestigd. 
C zendt de bewerkte goederen rechtstreeks terug aan A. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

- ~ Facturering 
.__. .... .--... ·.· . ..,.--... +>· Traject van de materialen en half bewerkte goederen 
---1 .. ~ Traject van de bewerkte goederen 



144.-

269. Volgens het geldend principe moet A zich laten 
identificeren in L-S 2. 

L-S 1 L-S 2 L-S 3 

········'"······'"·'"·'"·'""';",.,. Traject van de materialen en half bewerkte goederen 
-----1~~~» Traject van de bewerkte goederen 
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Z70. Deze oplossing houdt bovendien het volgende in : 

a. Het vertrek van de te bewerken materialen is te beschouwen als : 

1 o een overbrenging, vrijgesteld in L-S 1, ten aanzien van A ; 

zo een aanwending, belastbaar is L-S Z, ten aanzien van A'. 

b. De levering van de bewerkte goederen brengt op haar beurt mee : 

mee: 

1 o twee zuiver nationale verrichtingen (levering van goederen of 
dienstverrichting), belastbaar in L-S Z, tussen C en B en tussen B en 
A'; 

zo een overbrenging van de bewerkte goederen, vrijgesteld in L-S Z, ten 
aanzien van A' ; 

3° een aanwending aan die bewerkte goederen belastbaar in L-S 1, ten 
aanzien van A. 

Z71. De vereenvoudigingsmaalregelen brengen nochtans 

a. ontslag van de verplichting voor A om zich in L-S Z te laten identificeren ; 

b. behoud, ten autonomen titel, van de belasting in L-S Z van de zuiver 
nationale verrichting (levering van goederen of dienstverrichting) tussen C en 
B; 

c. vrijstelling, in L-S Z, van de levering van het maakloonwerk die door B 
wordt verricht ; 

d. ermee samenhangende heffing van belasting in L-S 1 van de 
intracommunautaire verwerving van het maakloonwerk, ten aanzien van A. 
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Opgedeeld maakloonwerk- Samenvatting 

272. De oplossingen die de vereenvoudigingsmaatregelen 
bepalen die van toepassing zijn in de vijf gevallen van opgedeeld maakloonwerk, 
bieden het voordeel dat zij uiteindelijk aansluiten bij het circuit van de facturering. In 
essentie berusten die vereenvoudigingsmaatregelen in de praktijk op het adequaat 
bijhouden en aanzuiveren van de registers welke door de opdrachtgever en door de 
maakloonwerker moeten worden ingevuld. De vermeldingen in die registers moeten 
niet alleen volkomen met elkaar overeenstemmen, maar zij moeten tevens volledig 
gestaafd worden door de facturen die uitgereikt worden bij elke ermee 
samenhangende verrichting. 
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13. Verkopen aan de "groep van vier" 

273. Het vennijden van trafiekafleidingen wegens de na de 
afschafling van de fiscale grenzen overblijvende tariefverschillen, leidde er anderzijds 
toe de belastbaarheid in het land van bestemming uit te breiden tot verkopen aan 
landbouwers onderworpen aan het forfaitair stelsel van de landbouwondernemers 
(BTW-Wetboek, artikel 57), aan belastingplichtigen die het stelsel van de 
belastingvrijstelling genieten (BTW-Wetboek, artikel 56, § 2), aan vrijgestelde 
belastingplichtigen (BTW-Wetboek, artikel 44) en aan niet-belastingplichtige 
rechtspersonen, zijnde voornamelijk de overheden (BTW-Wetboek, artikel 6, eerste 
lid). Al vrij vlug bleek nochtans dat deze belastbaarheid in het land van bestemming 
zeer zware administratieve verplichtingen zou meebrengen voor de betrokkenen die 
niet voor BTW-doeleinden geïdentificeerd zijn of die onderworpen zijn aan stelsels 
waarbij zij vrijgesteld zijn van de indiening van periodieke aangiften. Te hunnen 
behoeve werd bijgevolg een bijzonder stelsel ingesteld. 

Werking 

274-275. Dit bijzonder stelsel- waarvan de accijnsproducten 
en de nieuwe vervoenniddelen zijn uitgesloten - stelt in de eerste plaats de vraag of 
de betrokkene, door zich vanuit andere Lid-Staten te bevoorraden, tijdens het 
lopende jaar of het voorgaande jaar, intracommunautaire verwervingen heeft gedaan 
voor een bedrag dat, afgezien van de BTW, de tegenwaarde in nationale munt van 
10.000 Ecu, hetzij 450.000 BEF overschrijdt (BTW-Wetboek, artikel 25ter, § 1, 
tweede lid). 
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. 

Lid-Staat 103 Ecu Nationale munt 

België 10.000 450.000BEF 

Denemarken 10.000 SO.OOODKK 

Duitsland 12.255 25.000DEM 

Finland 10.000 50.000FIM 

Frankrijk 10.000 70.000FRF 

Griekenland 10.000 2.500.000 GRD 

Ierland 41.600 32.000IEP 

Italië 10.000 16.000.000 ITL 

Luxemburg 10.000 400.000LUF 

Nederland 10.000 23.000NLG 

Oostenrijk 10.000 150.000 ATS 

Portugal 10.000 1.800.000 PTE 

Spanje 10.000 1.300.000 ESP 

Verenigd Koninkrijk 59.000 45.000 GBP 

Zweden 10.000 90.000 SEK 

276. Indien dat het geval is, dan is ten aanzien van de 
koper van rechtswege het stelsel van de systematische taxatie van zijn 
intracommunautaire verwervingen van goederen van toepassing. De betrokkene 

. is bijgevolg gehouden tot het indienen van een bijzondere trimestriële aangifte, 
teneinde de BTW te vereffenen die hij voortaan verschuldigd is op het 
grondgebied van zijn Lid-Staat voor de aankopen die hij doet in andere 
Lid-Staten van de Gemeenschap, zonder dat hij nochtans recht heeft op aftrek 
van de voorbelasting. 

277. Is . dat niet het geval dan moet de belasting in 
principe geheven worden in de Lid-Staat van vertrek van de goederen. De 

103 
M. AUJEAN, La T.V.A. dans Ie Marché Unigue • Un premier bilan, Publicaties van de 
Europese Commissie, DG XXI-C, Brussel, 1994, inlegblad, blz. 12-13, achteraf aangevuld voor 
de toetreding op l januari 1995 van Finland, Oostenrijk en Zweden tot de Europese Unie. 
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betrokken koper heeft nochtans de mogelijkheid te kiezen voor het gewone 
stelsel van belastingheffing op de intracommunautaire veiWervingen tussen 
belastingplichtigen. Die keuze, waarbij hij zich voor minstens twee jaar aan dat 
stelsel moet ondeJWerpen, brengt mee dat zijn intracommunautaire veiWervingen 
belast worden in de Lid-Staat van aankomst van de goederen en dat hij de 
bijzondere driemaandelijkse aangifte moet indienen. 

Overschrijding van de drempel 

278. Om te bepalen of een betrokkene al dan niet de 
vereiste drempel heeft overschreden, moet rekening worden gehouden met al 
zijn intracommunautaire veiWervingen, met uitzondering van die : 

a. welke goederen betreffen waarvan de levering is vrijgesteld bij 
toepassing van artikel 42, §§ I, 2 en 3, I o tot 6°, van het BTW
Wetboek; 

b. welke accijnsgoederen betreffen, waarvoor de belasting in de Lid-Staat 
van bestemming de regel is ; 

c. welke nieuwe vervoermiddelen betreffen, die, ongeacht de persoon die ze 
veJWerft, steeds belastbaar zijn in de Lid-Staat van bestemming ; 

d. welke in de Lid-Staat van vertrek worden geleverd door een particulier, 
een niet-belastingplichtige rechtspersoon of een kleine onderneming 
waarvoor het stelsel van de belastingvrijstelling geldt. 

e. Er wordt aan herinnerd dat de leveringen die onder het bijzondere stelsel 
van de verkopen op afstand vallen, die aan het bijzondere stelsel van 
tweedehandse goederen ondeiWorpen zijn of die een installatie of 
montage vergen, hier niet in aanmerking komen : zij geven geen 
aanleiding ten aanzien van de koper tot een intracommunautaire 
veiWervmg. 

279. De overschrijding van de drempel in de loop van het 
jaar brengt mee dat ten aanzien van de koper vanaf dat ogenblik het stelsel van 
de systematische belasting op de door hem verrichte intracommunautaire 
veiWervingen van toepassing is. De verrichting welke die overschrijding 
veroorzaakt, valt onmiddellijk volledig onder dat stelsel. 
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14. Verkopen aan particulieren 

280. De afschaffing van de fiscale grenzen op 
1 januari 1993 heeft onder meer tot gevolg dat particulieren in principe hun 
aankopen voortaan kunnen doen in gans de Gemeenschap met, ten definitieven 
titel, voldoening van de BTW in de Lid-Staat van oorsprong van de goederen. 

a. Dit principe diende nochtans enigszins versoepeld te worden. De 
integrale en systematische toepassing ervan veronderstelt inderdaad dat 
de tarieven van de belasting in voldoende mate geharmoniseerd zijn. 

b. Bijgevolg werd een afwijkend stelsel ingesteld, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het begrip "verkoop op afstand". 

Werking 

281-282-283. Er is verkoop op afstand wanneer een 
leverancier goederen verkoopt aan een particulier en zich belast, zelfs op 
onrechtstreekse wijze, met het vervoer van de goederen naar de verkrijger in een 
andere Lid-Staat dan die van waaruit de goederen vertrekken. Onder dit stelsel 
vallen niet de nieuwe vervoermiddelen en de goederen die installatie of montage 
vereisen. Hier wordt de vraag gesteld of, in de loop van het jaar of tijdens het 
voorbije jaar, de onderneming die op afstand verkoopt, in de Lid-Staat van haar 
klant goederen geleverd heeft voor een bedrag dat, afgezien van de BTW, het 
equivalent in nationale munt van 35.000 Ecu, hetzij 1.500.000 BEF - zoals dit 

' voor België is vastgesteld - overschrijdt. 

a. Is dat het geval, dan zal de belasting geheven worden in het land van 
aankomst van de goederen. 

b. Is dat niet het geval, dan blijft de regel van belasting in het land van 
oorsprong van de goederen van toepassing. De betrokken verkoper 
heeft nochtans de mogelijkheid te kiezen voor een veralgemeende 
belasting in het land van bestemming van het vervoer. Die keuze blijft in 
ieder geval vOor ministens twee jaar gelden. 
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Lid-Staat 104 Ecu Nationale munt 

België 35.000 1.500.000 BEF 

Denemarken 35.000 280.000DKK 

Finland 35.000 200.000FIM 

Griekenland 35.000 8.200.000 GRD 

Ierland 35.000 27.000 IEP 

Italië 35.000 54.000.000 ITL 

Portugal 35.000 6.300.000 PTE 

Spanje 35.000 4.500.000 ESP 

Zweden 35.000 320.000 SEK 

Lid-Staat 104 Ecu Nationale munt 

Duitsland 100.000 200.000DEM 

Frankrijk 100.000 700.000 FRF 

Luxemburg 100.000 4.200.000 LUF 

Nederland 100.000 230.000NLG 

Oostenrijk 100.000 1.400.000 ATS 

Verenigd Koninkrijk 100.000 70.000 GBP 

M. AUJEAN, La T.V.A dans Ie Marché Unigue - Un premier bilan, Publicaties van de 
Europese Commissie, DG XXI-C, Brussel, 1994, inlegblad, blz. 12-13, achteraf aangevuld voor 
de toetreding op 1 januari 1995- van Finland, Oostenrijk en Zweden tot de Europese Unie. 
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284. De toepassing van het afwijkend stelsel, verplicht of 
door optie, wordt gekenmerkt door : 

a. de verplaatsing van de plaats van levering van de Lid-Staat van vertrek 
naar de Lid-Staat van aankomst van de goederen (BTW-Wetboek, 
artikel 15, §§ 4 en 5) ; 

b. de eruit volgende verplichting voor de verkoper-op-afstand om zich in 
die Lid-Staat van aankomst te laten identificeren, ten einde aldaar zijn 
fiscale verplichtingen te kunnen nakomen (BTW-Wetboek, artikel 50, 
§ 1, eerste lid). 

Overschrijding van de drempel 

285. Bij de verificatie in elke Lid-Staat of de drempel is 
overschreden, wordt geen rekening gehouden met verkopen : 

a. aan BTW-belastingplichtigen of aan niet-belastingplichtige 
rechtspersonen die gehouden zijn hun intracommunautaire verwervingen 
aan de BTW te onderwerpen in de Lid-Staat van aankomst van de 
goederen; 

b. van goederen die na installatie of montage zijn geleverd ; 

c. van accijnsgoederen, waarvoor het bijzondere stelsel van de verkopen op 
afstand steeds geldt zonder rekening te houden met de drempel ; 

d. van nieuwe vervoermiddelen ; 

· e. van voorwerpen waarvan de intracommunautaire verkoop valt onder het 
bijzondere stelsel van de tweedehandse goederen. 
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15. Dienstverrichtingen 

286. De afschaffing van de fiscale grenzen op 
1 januari 1993 heeft overigens als dusdanig geen wijziging meegebracht van het 
stelsel dat van toepassing is op de dienstverrichtingen tussen de Lid-Staten. 
Enkel de diensten die rechtstreeks verband houden met intracommunautaire 
transacties van goederen, zoals het vervoer, de ermee samenhangende 
activiteiten en de verrichtingen van de tussenpersonen, werden in dit kader 
aanmerkelijk aangepast. 

Intracommunautair vervoer van goederen 

287. De dienst bestaande in het intracommunautair 
vervoer van goederen werd vóór 1 januari 1993 als dusdanig niet onderworpen 
aan de belasting over de toegevoegde waarde, maar hij werd in aanmerking 
genomen als element voor de heffingsgrondslag van de belasting wegens de 
invoer van de vervoerde goederen. In het nieuwe stelsel van de grote interne 
markt wordt die dienst logischerwijze uit die heffingsgrondslag gehaald en 
opnieuw als autonome verrichting beschouwd. 

288, Hij wordt voortaan belast : 

a. in principe, in de Lid-Staat waar het vervoer aanvangt. Dit geldt zowel 
in geval de opdrachtgever een niet voor de BTW geïdentificeerde 
persoon is, als in geval hij een BTW-identificatienummer heeft in het land 
waaruit het vervoer vertrekt (BTW-Wetboek, artikel21, § 3, 3°bis, a); 

b. in afWijking van a, in de Lid-Staat die aan de opdrachtgever het BTW
identificatienummer heeft toegekend waaronder de dienst hem wordt 
verstrekt, indien die Lid-Staat een andere is dan die waaruit het vervoer 
vertrekt (BTW-Wetboek, artikel21, § 3, 3°bis, b). 
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Activiteiten die samenhangen met het intracommunautair vervoer van goederen. 

289. De met het intracommunautair vervoer van 
goederen samenhangende activiteiten zijn eveneens belastbaar : 

a. in principe, op de plaats waar de dienst materieel wordt verricht (BTW
Wetboek, artikel21, § 3, 4°, c); 

b. in afwijking van a, in de Lid-Staat die aan de opdrachtgever het BTW
identificatienummer heeft toegekend waaronder de dienst hem wordt 
verstrekt, in geval die Lid-Staat een andere is dan die waar de met het 
intracommunautair vervoer samenhangende activiteit materieel wordt 
verricht (BTW-Wetboek, artikel21, § 3, 4°bis). 

Handelingen van tussenpersonen 

290. Telkens wanneer dat mogelijk is, werd eenzelfde 
localisatie-criterium bepaald voor de diensten van tussenpersonen en voor de 
verrichtingen waarin zij betrokken zijn (BTW-Wetboek, artikel 21, § 3, 4°ter en 
go). 
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Afdeling 7- Verrichtingen in het binnenlands stelsel 

Z91. In principe wijzigt de instelling van de grote interne 
markt onder het overgangsstelsel evenmin iets aan de verrichtingen die binnen de 
grenzen van een Lid-Staat geschieden. De inwerkingtreding van het 
overgangsstelsel legt nochtans aan de belastingschuldigen nieuwe verplichtingen 
op met het oog op het vergemakkelijken van de controle van de juiste toepassing 
van de BTW na de afschaffing van de fiscale grenzen. 

Z92. Samengevat houden die nieuwe verplichtingen het 
volgende in : 

a. mededeling aan de medecontractant-leverancier van het specifiek (BE) 
BTW -identificatienummer toegekend, in voorkomend geval, door de 
Lid-Staat van vestiging ; 

b. naleven van de verplichtingen die voortspruiten uit de overschrijding van 
de drempels : 

1 o van 5.000 ECU in het stelsel van de belastingvrijstelling; 

zo van 10.000 ECU, waaruit voor sommigen de verplichting 
voortvloeit zich te onderwerpen aan het stelsel van de belastbare 
intracommunautaire verwervingen ; 

3° naargelang van het geval, van 35.000 of van 100.000 ECU, in het 
stelsel van de verkopen op afstand ; 

c. indiening van : 

1 o de gewone - eenvormige - aangifte, waarin de mededeling van het 
bedrag van de intracommunautaire leveringen en verwervingen 
van goederen wordt vermeld ; 

zo de bijzondere trimestriële aangifte, waartoe sommigen gehouden 
zijn uit hoofde van hun intracommunautaire aankopen ; 
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3 o de speciale ad hoc-aangifte wegens intracommunautaire 
verwerving van een nieuw vervoermiddel ; 

d. indiening : 

I o van de samenvattende trimestriële opgave van de intracom
munautaire leveringen van goederen ; 

zo van de jaarlijkse lijst van de BTW-belastingplichtige klanten. 

293. Bovendien moet nog ten bijzondere titel het 
INTRASTAT-stelsel vermeld worden. Gebaseerd op de verordening nr. 
EEG/3390/91 van 7 november 1991 (PBEG nr. L 316 van 16 november 1991) 
legt dit stelsel aan alle ondernemingen die jaarlijks voor meer dan 100.000 ECU 
goederen verzenden of ontvangen, de verplichting op om maandelijks een 
kwalitatief en kwantitatief overzicht van die verrichtingen te verstrekken. 
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I Afdeling 8 - Punctuele balans 

294. Er wordt aan herinnerd dat drie vereisten - een 
juridische, een economische en een budgettaire - op, substantiële wijze de 
doelmatigheid van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de 
toegevoegde waarde bepalen : 

a. de actieve rol van de belastingplichtige-leverancier als inner van een 
gedeelte van de belasting ; 

b. de gevoeligheid van de belasting voor de oneffenheden in het economisch 
circuit ; 

c. de toekenning van de opbrengst van de belasting aan het land op het 
grondgebied waarvan de goederen en diensten uiteindelijk worden 
verbruikt 105

. 

295. Vanuit praktisch oogpunt is het aangewezen hier 
nog een zo gebald mogelijke samenvatting te geven van de oplossingen die 
sedert 1 januari 1993 gelden ten aanzien van een BTW~belastingplichtige van 
gemeen recht waarvan de activiteit zich beperkt tot de zuivere en eenvoudige 
levering van goederen voor dagelijks gebruik, andere dan accijnsgoederen of 
vervoermiddelen. Vertrekkend van de BTW-belastingplichtige als inner van een 
gedeelte van de belasting ten aanzien van zijn cliënteel, moet deze samenvatting 

> het mogelijk maken na te gaan in welke mate het doel - de toekenning van de 
opbrengst van de belasting aan het land waar de goederen of diensten worden · 
verbruikt - is bereikt. 

296-297-298-299. (Samenvattende tabel) 

105 
Zie Hoofdstuk I, punt nr. 46 en onderhavig Hoofdstuk, punt nr. 115 hiervoor. 
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Aantekeningen 
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300. Het overgangsstelsel inzake BTW waaruit deze 
oplossingen voortvloeien, is in principe van toepassing gedurende vier jaar, met 
andere woorden tot 31 december 1996. Normaal zal dit overgangsstelsel daarna 
vervangen worden door het definitieve stelsel dat ruim toepassing maakt van het 
principe van de BTW-heffing in het land van oorsprong van de goederen. 
Nochtans zal het overgangsstelsel automatisch verlengd worden indien de Raad 
van de Europese Gemeenschappen vóór het einde van 1996 geen beslissing heeft 
genomen voor de toepassing van het definitieve stelsel. 



HOOFDSTUK IV 

KRACHTENZWAKHEDEN 

VANHET 

OVERGANGSSTELSEL 

VAN DE BTW 
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301. De voorgaande drie hoofdstukken belichten, in een 
volgorde die opgedrongen is door de loop der dingen, achtereenvolgens : 

a. het ontstaan en evolutie van de belasting over de toegevoegde waarde ; 

b. de weerslag van deze belasting op de staatsbegroting ; 

c. de synthese van het BTW-overgangsstelsel dat momenteel van toepassing 
is. 

302. Na deze drie hoofdstukken, die vrij zijn van alle persoonlijke 
overwegingen vanwege de leden van de Afdeling, volgt hierna een, door de 
voorgaande beschrijving uitgelokt, kritisch onderzoek van de basiselementen. In 
een zorg om de duidelijkheid te garanderen, volgt dit onderzoek de volgorde van de 
vragen zoals zij zich aanbieden. Hierdoor krijgt het debat achtereenvolgens : 

a. een communautaire dimensie, waarbij nagegaan wordt in hoeverre het 
overgangsstelsel tegemoetkomt aan de doelstellingen van het Verdrag (zie 
Afdeling 1 hierna) ; 

b. een budgettaire dimensie, waar de weerslag van het overgangsstelsel op de 
staatsinkomsten wordt ingeschat (zie Afdeling 2 hierna) ; 

c. een structurele dimensie, waarbij onderzocht wordt of er eventueel 
moeilijkheden rijzen eigen aan het intern recht (zie Afdeling 3 hierna) ; 

d. een conjuncturele dimensie, daar de belangrijkste betrokken actoren 
problemen melden die in het bijzonder de fiscale fraude en de juiste heffing 
van de belasting raken (zie Afdeling 4 hierna). 
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I Afdeling I - Communautaire leemten 

303. Het is juist dat artikel 2 van het EEG-Verdrag 106 drie 
doelstellingen vooropstelt : een economisch, een sociaal en een politiek 107

. Zoals 
meteen in hetzelfde artikel is vastgelegd, wordt uitgegaan van de rotsvaste 
overtuiging dat die doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden door louter de 
realisatie van twee samenhangende projecten: de totstandkoming van de 
gemeenschappelijke markt en het nader tot elkaar brengen van de economische, 
financiële en monetaire politiek van de Lid-Staten die deel uitmaken van die 
gemeenschappelijke markt 108

. Het tijdstip is goed gekozen. De economische groei 
draagt immers bij tot het welzijn van de bevolking en tot de wereldvrede. De 
economische factor verheffen tot de enige maatstaf lijkt echter te voortvarend. 
Welzijn omvat meer dan enkel welvaart. Economische groei volstaat niet om op 
grote schaal het nagestreefde welzijn en de vrede te verzekeren. 

304. Artikel 2 van het Verdrag bepaalt duidelijk, en dit met het 
risico het doel en de middelen te verwarren op dit punt, ·dat de onderscheid_en 
stappen bij de verwezenlijking van het opzet op een verschillende wijze zullen 
gerealiseerd worden.. Deze ongelijkheid veroorzaakt op haar beurt onzekerheid en 
geeft aanleiding tot het blijvend zoeken naar een labiel evenwicht in het Verdrag 
tussen de bepalingen die automatisch uitwerking hebben en de bepalingen waarvan 
de verwezenlijking een verdere wilsuiting vereist. Deze onzekerheid is ongetwijfeld 
ook, zij het bekeken vanuit een andere invalshoek, de drijfveer voor de overdreven 
ijver van de Commissie om initiatieven te nemen zelfs al dreigt de dubbele kritiek 
dat zo de technocratie wordt bevoordeeld en dat bijgevolg het democratisch deficit 
verder wordt gevoed. In ieder geval is het duidelijk dat een situatie gecreëerd wordt 
waarbij, op korte termijn, de sociale vooruitgang niet altijd baat zal vinden. 

106 
Dit Verdrag werd uitgebreider toegeli~ht in Hoofdstuk I, voetnoot 13, hiervoor. 

107 
Zie Hoofdstuk I, punten nrs. 10 tot 12, hiervoor. 

108 
Zie Hoofdstuk I, punten nrs. 10, !Jen 14, hiervoor. 
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I Afdeling I - Communautaire leemten 

303. Het is juist dat artikel 2 van het EEG-Verdrag 106 drie 
doelstellingen vooropstelt : een economisch, een sociaal en een politiek 107

. Zoals 
meteen in hetzelfde artikel is vastgelegd, wordt uitgegaan van de rotsvaste 
overtuiging dat die doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden door louter de 
realisatie van twee samenhangende projecten: de totstandkoming van de 
gemeenschappelijke markt en het nader tot elkaar brengen van de economische, 
financiële en monetaire politiek van de Lid-Staten die deel uitmaken van die 
gemeenschappelijke markt 108

. Het tijdstip is goed gekozen. De economische groei 
draagt immers bij tot het welzijn van de bevolking en tot de wereldvrede. De 
economische factor verheffen tot de enige maatstaf lijkt echter te voortvarend. 
Welzijn omvat meer dan enkel welvaart. Economische groei volstaat niet om op 
grote schaal het nagestreefde welzijn en de vrede te verzekeren. 

304. Artikel 2 van het Verdrag bepaalt duidelijk, en dit met het 
risico het doel en de middelen te verwarren op dit punt, · dat de onderscheiden 
stappen bij de verwezenlijking van het opzet op een verschillende wijze zullen 
gerealiseerd worden. Deze ongelijkheid veroorzaakt op haar beurt onzekerheid en 
geeft aanleiding tot het blijvend zoeken naar een labiel evenwicht in het Verdrag 
tussen de bepalingen die automatisch uitwerking hebben en de bepalingen waarvan 
de verwezenlijking een verdere wilsuiting vereist. Deze onzekerheid is ongetwijfeld 
ook, zij het bekeken vanuit een andere invalshoek, de drijfveer voor de overdreven 
ijver van de Commissie om initiatieven te nemen zelfs al dreigt de dubbele kritiek 
dat zo de technocratie wordt bevoordeeld en dat bijgevolg het democratisch deficit 
verder wordt gevoed. In ieder geval is het duidelijk dat een situatie gecreëerd wordt 
waarbij, op korte termijn, de sociale vooruitgang niet altijd baat zal vinden. 

106 
Dit Verdrag werd uitgebreider toegeliéht in Hoofdstuk I, voetnoot 13, hiervoor. 

107 
Zie Hoofdstuk I, punten nrs. 10 tot 12, hiervoor. 

108 
Zie Hoofdstuk I, punten nrs. I 0, 13 en 14, hiervoor. 
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305. Gelukkig hebben de regel van het medebeslissingsrecht 109 en 
het subsidiariteitsbeginsel 110 dit beeld aangepast. Dat kan echter niet volstaan. 
Integendeel, want de oplossing eist een beter evenwicht tussen de supranationale en 
de nationale macht, zodat, in een streven naar het democratisch ideaal, de betrokken 
Europese instellingen ten gepaste tijde kunnen beschikken over budgettaire 
bevoegdheden en over politieke en sociale instrumenten die die naam waardig zijn. 

1. Kracht en zwakheden van het afgeleid recht 

306. De overtuiging is gegroeid dat voor de realisatie van het 
vooropgesteld doel 111 en het fiscaal aanhangsel ervan 112

, een beroep moet gedaan 
worden op verschillende technieken die hetzij de opheffing van chronische 
hinderpalen hetzij het invoeren van nieuwe interventiemechanismen beogen. Dit 
verklaart ongetwijfeld waarom, met uitzondering van het artikel 220 van het 
Verdrag, de communautaire fiscale bepalingen verdeeld zijn over twee 
hoofdstukken - en wel de laatste twee hoofdstukken - in Titel V van het derde deel 
van het Verdrag 113

• Deze twee hoofdstukken omvatten meer in het bijzonder : 

a. de artikelen 95 tot 99 van hoofdstuk 2, waarin fiscale regels zijn 
opgenomen; 

b. 

109 

llO 

111 

ll2 

113 

de artikelen 100 tot 102 van hoofdstuk 3, over de harmonisering van de 
wetgevingen. 

Zie Hoofdstuk I, punt nr. 7, hiervoor. 

Zie Hoofdstuk I, ptmt nr. 4 en voetnoot 22, hiervoor. 

Zie Hoofdstuk I, punt nr. 14, hiervoor. 

Zie·Hoofdstuk I, punten nrs. 25 tot 30, hiervoor. 

Derde deel : Het beleid van de Gemeenschap - Titel V : Gemeenschappelijke regels 
betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen -Hoofdstuk I : Regels betreffende de mededinging. 
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307. Het tweede hoofdstuk, waarin de fiscale bepalingen gevat zijn, 
bestaat duidelijk uit twee delen : 

a. de artikelen 95 tot 98 vannen een eerste deel, waarin een reeks regels voor 
het intracommunautair goederenverkeer zijn opgenomen, en 

b. een tweede deel, dat beperkt is tot het artikel 99, waarin de juridische 
grondslag voor de hannonisatie van de indirecte belastingen wordt 
vastgelegd. 

308. Ook het derde hoofdstuk bestaat, rekening houdende met het 
Verdrag van Maastricht 114

, uit twee delen : 

a. het artikel 100 vonnt een eerste deel en bevat het principe van het nader tot 
elkaar brengen van de wetgevingen ; 

b. een tweede deel, dat bestaat uit de artikelen 100A tot 102, bepaalt de 
totstandkomingsmodaliteiten, zoals onder andere de stemprocedure, die 
eigen zijn aan de ter zake nuttige rechtsintrumenten. 

309. Los van de begeleidende maatregelen, wordt de aandacht 
daarom vooreerst opgeëist door de fundamentele dialoog tussen de artikelen 99 en 
100 van het Verdrag. Ter herinnering, deze artikelen luiden respectievelijk als 
volgt: 

a. 

114 

artikel 99 - "De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging 
van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met 
eenparigheid van stemmen de bepalingen vast die betrekking hebben op de 
hannonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en 
de andere indirecte belastingen, voor zover deze hannonisatie noodzakelijk 
is om de instelling en de werking van de interne markt binnen de in artikel 
7 A gestelde termijn te verzekeren." ; 

Dit verdrag wordt uitgebreider toegelicht onder voetnoot 27 in Hoofdstuk I hiervoor. 
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b. artikel 100 - "De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 
Comité met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast voor de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid
Staten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van 
de gemeenschappelijke markt.". 

310. Het Verdrag geeft onweerlegbaar een prioritair karakter aan 
het principe van de harmonisatie van de wetgevingen inzake indirecte belastingen. 
Inderdaad bevat het Verdrag dit principe voor "de omzetbelasting, de accijnzen en 
de andere indirecte belastingen". Bovendien moet dit principe in werking treden 
telkens wanneer blijkt dat het "noodzakelijk is om de instelling en de werking van de 
interne markt binnen de voorgeschreven termijn te waarborgen". Artikel 99 
verplicht de Raad echter niet om gebruik te maken van een welbepaald juridisch 
instrument, verordening of richtlijn, bij het vaststellen van de akten terzake. Wel 
bepaalt het de goedkeuringsprocedure van deze akten: een voorstel van de 
Commissie en goedkeuring met eenparigheid van stemmen door de Raad na 
raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité. 

311. Het artikel 100, van zijn kant, verplicht - strikter - het gebruik 
van een richtlijn voor het nader tot elkaar brengen van de daar bedoelde 
wetgevingen. Het artikel omvat, zonder uitzonderingen, alle normatieve, wettelijke, 
reglementaire en administratieve teksten die uitgaan van de centrale overheid, 
waarvan het nader tot elkaar brengen van aard is "rechtstreeks van invloed (te) zijn 
op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt" " 5

. Samen met 
artikel 220, dat de Lid-Staten uitnodigt om binnen de Gemeenschap het traditioneel 
systeem van wederzijdse akkoorden verder te gebruiken om dubbele belasting te 
vermijden, biedt het, gezien het ruime toepassingsgebied en het bijna onuitputtelijk 
aantal onderwerpen die aan bod kunnen komen, een doeltreffende en afdoende 
juridische basis voor de harmonisatie van de directe belastingen. Bovendien stelt het 
dezelfde goedkeuringsprocedure als artikel 99 als voorwaarde : een voorstel van de 
Commissie en goedkeuring bij eenparigheid door de Raad na raadpleging van het 
Europees Parlement en van het Economisch en Sociaal Comité. 

115 
Daarbij is niet vereist dat er in alle Lid-Staten voordien een specifieke wetgeving in voege 
zou zijn. Daarentegen zou het volledig ontbreken van elke specifieke wetgeving in alle 
Lid-Staten wel een bezwaar vormen. Er kan in dat geval immers geen sprake zijn van het 
nader tot elkaÜr brengen van wetgevingen bij gebrek aan wetgevingen die men nader tot 
elkaar kan brengen. 



167.-

312. Hoewel de keuze van het meest geschikte instrument 
aanvankelijk verschillend is, vereisen zowel artikel 99 als artikel 100, naast 
raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, de 
eenparigheid van stemmen bij de definitieve goedkeuring door de Raad. Artikel 
100 A, § 1, wijkt wel in een aantal gevallen af van de eenparigheid die dan wordt 
vervangen door de vereiste van een gekwalificeerde meerderheid. Artikel 100 A, 
§ 2, verduidelijkt echter onmiddellijk: "lid 1 is niet van toepassing" op onder andere 
"de fiscale bepalingen". Daar de eenparigheid een absolute vereiste is, wordt 
hierdoor de compromisvorming onvermijdelijk 116

. 

313. In de praktijk wordt dit elke dag bevestigd. Waar het voorstel 
van richtlijn juist gekenmerkt wordt door een coherente opbouw, blijkt de richtlijn 
zelf meestal erg veel aan kwaliteit verloren te hebben. 

· a. Door de opeenvolgende politieke compromissen, blijkt de aangenomen 
tekst uiteindelijk de aanvankelijke uitgangspunten niet langer te 
onderschrijven. Deze stap achteruit tast onder andere de eenvormige 
toepassing van het gemeenschapsrecht aan. 

b. In het geval van een omzetting van verplichtingen in keuzemogelijkheden, 
wordt een voedingsbodem gegeven aan uiteenlopende interpretaties en 
worden in dezelfde mate de concurrentie-omstandigheden vervalst. 

c. Het invoeren van aldus verzwakte en aanvankelijk gemeenschappelijke 
regels in vijftien verschillende nationale wetgevingen vermindert bovendien 
de doorzichtigheid ervan. De controle door de Commissie op de juiste 
toepassing van de richtlijnen wordt bovendien bemoeilijkt door de noodzaak 
om alle omgezette teksten in al hun verscheidenheid voorafgaandelijk 

· grondig te analyseren. 

314. Bovendien is bij de inwerkingtreding van het overgangsstelsel 
van 1993 dit probleem nog in omvang toegenomen. Dit volgt voomarnelijk uit: 

a. 

116 

de publicatie op 14 december 1992 van de vereenvoudigingsrichtlijn 
nr. 92/111/EEG, niettegenstaande deze richtlijn vanaf 1 januari 1993 diende 
toegepast te worden ; 

. Zie Hoofdstuk I, punten ms. 4 7 tot 49 hiervoor. 



167.-

312. Hoewel de keuze van het meest geschikte instrument 
aanvankelijk verschillend is, vereisen zowel artikel 99 als artikel I 00, naast 
raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, de 
eenparigheid van stemmen bij de definitieve goedkeuring door de Raad, Artikel 
100 A, § 1, wijkt wel in een aantal gevallen af van de eenparigheid die dan wordt 
vervangen door de vereiste van een gekwalificeerde meerderheid. Artikel 100 A, 
§ 2, verduidelijkt echter onmiddellijk: "lid 1 is niet van toepassing" op onder andere 
"de fiscale bepalingen". Daar de eenparigheid een absolute vereiste is, wordt 
hierdoor de compromisvorming onvermijdelijk 116

• 

313. In de praktijk wordt dit elke dag bevestigd. Waar het voorstel 
van richtlijn juist gekenmerkt wordt door een coherente opbouw, blijkt de richtlijn 
zelf meestal erg veel aan kwaliteit verloren te hebben. 

· a. Door de opeenvolgende politieke compromissen, blijkt de aangenomen 
tekst uiteindelijk de aanvankelijke uitgangspunten niet langer te 
onderschrijven. Deze stap achteruit tast onder andere de eenvormige 
toepassing van het gemeenschapsrecht aan. 

b. In het geval van een omzetting van verplichtingen in keuzemogelijkheden, 
wordt een voedingsbodem gegeven aan uiteenlopende interpretaties en 
worden in dezelfde mate de concurrentie-omstandigheden vervalst. 

c. Het invoeren van aldus verzwakte en aanvankelijk gemeenschappelijke 
regels in vijftien verschillende nationale wetgevingen vermindert bovendien 
de doorzichtigheid ervan. De controle door de Commissie op de juiste 
toepassing van de richtlijnen wordt bovendien bemoeilijkt door de noodzaak 
om alle omgezette teksten in al hun verscheidenheid voorafgaandelijk 

· grondig te analyseren. 

314. Bovendien is bij de inwerkingtreding van het overgangsstelsel 
van 1993 dit probleem nog in omvang toegenomen. Dit volgt voomarnelijk uit: 

a. 

116 

de publicatie op 14 december 1992 van de vereenvoudigingsrichtlijn 
nr. 92/111/EEG, mettegenstainde deze richtlijn vanaf I januari 1993 diende 
toegepast te worden ; 

Zie Hoofdstuk I, punten nrs. 47 tot 49 hiervoor. 
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b. het feit zelf dat een reeks van drie richtlijnen dienden omgezet te worden op 
dezedatum; 

c. het ontbreken van een officiële coördinatie door de wetgever zelf, in dit 
geval de Raad, van de tekst van die richtlijnen en de verschillende 
wijzigingen ervan; 

d. de duistere structuur van de huidige teksten. Om thans ten gronde het 
toepassingsgebied van de belasting over de toegevoegde waarde te kunnen 
afbakenen is het bijvoorbeeld noodzakelijk om artikel 2 van richtlijn 
nr. 77/388/EEG en artikel28bis, 1 en 2, zoals ingevoegd door artikel 1, 22, 
van richtlijn nr. 91/680/EEG en gewijzigd door artikel 1, 10, van de richtlijn 
92/111/EEG, door artikel 26bis, D, b, ingevoegd door artikel 1, 3, van de 
richtlijn nr. 94/5/EG en door artikel 1, 6, van dezelfde richtlijn nr. 94/5/EG, 
te raadplegen. 

315. Op gevaar van verwarring van het aanvankelijke hoofddoel en 
de werkwijze, tast de vereiste eenparigheid van stemmen en de daaruit 
voortvloeiende omvorming van de voorstellen in een compromis de, nochtans 
noodzakelijke, rechtszekerheid aan die de communautaire regelgeving inzake BTW 
moet bieden. Deze toestand verklaart de toename van het aantal procedures, en in 
het bijzonder van het aantal prejudiciële vragen, voor het Hof van Justitie te 
Luxemburg. Zij verstevigen ongetwijfeld de positie van dit Hof Niettemin 
vertragen zij tot aan de uitspraak, het bekomen van een juist inzicht in de oplossing. 
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2. De institutionele, douane-, accijns- en fiscale gebieden van de 
Gemeenschap 

316. Het toepassingsgebied ratione loci van het Verdrag van Rome 
117 wordt gedefinieerd in artikel 227 van dit verdrag 118

. Dit artikel is gesteund op 
drie grote principes die bijdragen tot de aflijning van het institutioneel territorium 
van de Gemeenschap 119 Deze drie principes kunnen in hoofdzaak als volgt 
worden samengevat. 

317. Het eerste pnnctpe wil vooreerst dat het verdrag van 
toepassing is op de in Europa gelegen grondgebieden van de oorspronkelijke en 
later toegetreden Lid-Staten. In dit opzicht steunt de aangegane overeenkomst, via 
een impliciete referentie, op de grondwettelijke bepalingen van de Lid-Staten die het 
verdrag onderschreven (artikel 227, § 1). Bij wijze van uitdrukkelijke uitsluiting 
werd vervolgens beslist dat de voordelen van het verdrag zich niet uitstrekken tot : 

a. de Faeröer-eilanden, daar het Koninkrijk Denemarken voor 
31 december 1975 geen bekrachtigende verklaring heeft neergelegd (artikel 
227, § 5, a); 

b. de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen (artikel 227, § 5, 
b); 

c. de Kanaaleilanden, het· eiland Man en de Aland-eilanden, behoudens 
wanneer dit noodzakelijk zou zijn ter verzekering van de in de 
toetredingsverdragen voorziene bijzonder regeling (artikel 227, § 5, c end). 

318. Het verdrag, zo oppert het tweede pnnctpe, is ook van 
toepassing "op de Europese grondgebieden welker buitenlandse betrekkingen door 
een Lid-Staat behartigd worden" (artikel227, § 4). Het Vorstendom Monaco en de 
Republiek San Marino worden hier niet bedoeld, wegens de relatieve autonomie 
waarover zij beschikken. 

117 

118 

119 

Dit verdrag wordt uitvoering toegelicht in voetnoot 13 in Hoofdstuk I. 

Dezelfde opmerking geldt ook, in zoverre zij van toepassing is, voor respectievelijk 
artikel 79 van het EGKS-verdrag en artikel 198 van het EURATOM-verdrag. 

E. CEREXHE, Le droit européen, deel 2, Les objectifs et les institutions, Bruylant en 
Nauwelaerts, Brussel en Bevekom, 1989, nr. 74 - 83, blz. 52- 55. 
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319. Bij toepassing, confonn het derde pnnc1pe, van de 
communautaire regels op de niet-Europese gebieden die onder de jurisdictie vallen 
van de Lid-Staten, zijn er twee hypothesen. 

a. Zo zijn sommige bepalingen van het verdrag ambtshalve van toepassing op 
de Franse overzeese departementen. Voor andere bepalingen is een 
unanieme beslissing van de Raad vereist (artikel227, § 2). 

b. Bovendien is een bijzondere associatieregeling voorzien voor de beoogde 
overzeese landen en gebieden. Behalve in uitzonderlijke gevallen, is deze 
bijzondere regeling niet van toepassing op de overzeese landen en gebieden 
die bijzondere betrekkingen onderhouden met het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland (artikel227, § 3). 

320. De afschaffing van de fYsieke, technische en fiscale grenzen 
tussen de Lid-Staten op I januari 1993 als resultaat van de Europese Akte zou, 
onder meer, een vernieuwing moeten brengen in de ordening van het Europees 
territorium, waardoor drie concentrische cirkels kunnen waargenomen worden, 
ieder met een specifiek regeling : 

a. een invoer-uitvoer-stelsel met derde landen, van toepassing aan de 
buitengrenzen van de Gemeenschap welke behouden blijven ; 

b. een stelsel van intracommunautaire transacties, voorbehouden voor de 
uitwisselingen tussen de Lid-Staten ; 

c. een nationaal belastingstelsel, verplicht beperkt binnen de eigen grenzen van 
de Lid-Staten 120. 

321. De wijzigingen die toen werden aangebracht aan de stelsels 
van de invoerheffingen, de accijnzen en de BTW, brengen bovendien mee dat 
nieuwe grenzen voor het douane-, accijns- en fiscaal gebied van de Gemeenschap 
moeten vastgesteld worden. Onvenninderd de latere verdragen, met inbegrip van de 
Toetredingsverdragen met Finland, Oostenrijk en Zweden, maken deze nieuwe 
bepalingen het voorwerp uit van respectievelijk : 

120 
Zie Hoofstuk lil, punt nr. 157, hiervoor. 
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a. artikel 3 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 
12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair Douanewetboek 
<rBEG nr. L 302 van 19 oktober 1992) ; 

b. artikel 2 van de Richtlijn nr. 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 
betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop <rBEG nr. L 76 van 
23 maart 1992); 

c. artikel 1, 1, van de Richtlijn nr. 9!1680/EEG van de Raad van 
16 december 1991 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging, met het oog op de 
afschaffing van de fiscale grenzen, van Richtlijn nr. 77/388/EEG <rBEG nr. 
L 376, van 31 december 1991). 

322. Het is juist dat de drie artikelen oorspronkelijk uitgaan van het 
institutioneel territorium van de Gemeenschap. Wegens de eigen noden is echter 
voorzien dat er kan van afgeweken worden door individuele uitbreidende of 
beperkende bepalingen. Het vergelijkend schema van de douane-, accijns- en fiscale 
gebieden van de Gemeenschap ziet er bijgevolg als volgt uit. 
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323. Het douanegebied 

Douanegebied 

Lid-Staten inclusief exclusief 

1. België - -

2. Denemarken - a) Faeröer -eilanden 
b) Groenland 

3. Duitsland - a) Helgoland 
b) Büsingen 

4. Spanje De Canarische eilanden a) Ceuta 
b)Me1illa 

5. Griekenland - -

6. Frankrijk a) De Overzeese De Overzeese Gebieden 
Departementen 

b)Monaco 

7. Ierland - -

8. Italië SanMarino a) Livigno 
b) Campione d'Italia · 
c) De nationalewateren van 

het Meer van Lugano 

9. Luxemburg - -
10. Nederland Enkel Europa -
11. Portugal - -

' 12. Groot-Brittannië+ a) De Kanaaleilanden -
Noord-Ierland b) Het eiland Man 

13. Finland De Aland-eilanden -
14. Oostenrijk - -
15. Zweden - -
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324. Het accijnsgebied 

Accijnsgebied 

Douanegebied met uitsluiting van : 

De berg Athos 
De Overzeese Departementen 

De Canarische eilanden 
De Kanaaleilanden 
De Aland-eilanden 

325. Het fiscaal gebied 

BTW - gebied 

Douanegebied met uitsluiting Accijnsgebied met uitsluiting van 
van 

De berg Athos SanMarino 
De Overzeese 
Departementen 

De Canarische eilanden 
De Kanaaleilanden 

SanMarino 
De Aland-eilanden 
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326. Het specifieke statuut van sommige gebieden voorziet 
bovendien: 

EEG - gebied 

Douane Accijns BTW 

De berg Athos Ja neen neen 

De Overzeese ja neen neen 
Departementen 

De Canarische ja neen neen 
eilanden 

De Kanaaleilanden Ja neen neen 

SanMarino Ja Ja neen 

Monaco ja Ja ja 

Het eiland Man ja Ja Ja 

De Aland-eilanden ja neen neen 

327. De conclusie dringt zich dan ook op dat door deze 
benadering,. het douane-, accijns- en fiscaal gebied niet hetzelfde gebied bestrijken. 
In dalende volgorde kunnen ze als volgt gerangschikt worden : douanegebied, 
accijnsgebied en fiscaal gebied. Hetgeen omgekeerd bekeken, naargelang het geval, 
inhoudt dat soms : 
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a. gelijktijdig de inning mogelijk is van invoerrechten, accijnzen en BTW ; 

b. de gecombineerde inning mogelijk is van invoerrechten en accijnzen ; 

c. enkel de inning van de invoerrechten mogelijk is. 

328. De grote binnenlandse markt, ingesteld op 1 januari 1993, 
wordt niettemin gedefinieerd als een ruimte zonder binnengrenzen, waarbinnen het 
vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen wordt gewaarborgd 
volgens de bepalingen van het verdrag. Deze nieuwe ruimte die bovendien 
voortkomt uit een douane-unie, is uitgegroeid tot een gemeenschappelijke markt 
waarvan de verdere ontwikkeling een constante zoektocht vereist naar een hoge 
mate van unifonniteit. De hiervoor geschetste situatie kan dan ook niet anders dan 
de aandacht trekken van het Rekenhofvan de Europese Gemeenschap en leiden tot 
de neerlegging van een bijzonder rapport door dit Hof Aangenomen op de zitting 
van 1 april 1993, brengt dit rapport een minutieus en gedetailleerd onderzoek van 
de toestanden die ontstaan door het behouden van gebieden met een bijzonder 
statuut (rBEG nr. C 347 van 27 december 1993, blz. 1 - 26). 

329 In haar antwoord diende de Commissie in hoofdzaak erop te 
wijzen dat de afWijkende regelingen en verschillen hoofdzakelijk "historische 
gronden en/of politieke gronden" hebben. "De Gemeenschap en de Lid-Staten 
dienen in de toekomst geleidelijk aan bij onderhandelingen en in toekomstige 
contracten de situaties die onverenigbaar zijn met de eenheidsmarkt uit te schakelen, 
daarbij rekening houdend met de verplichtingen die voortvloeien uit de akkoorden 
tussen de Gemeenschap en de betrokken derde-landen. De Commissie spant zich 
aldus in om de gepaste middelen te zoeken om de historische en politieke belangen 
die op het spel staan te verzoenen met het financiële belang van de eigen middelen · 
van de Commissie. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de financiële 
implicaties van deze uitzonderingssituaties van marginaal belang zijn voor de 
Gemeenschap" (rBEG nr. C 347 van 27 december 1993, blz. 27- 29). 
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330. Niets laat toe om a priori de besluiten die de Commissie 
hieromtrent neerlegt te verwerpen. Omgekeerd zijn er ook geen redenen om er zich 
door te laten overtuigen. Positief of negatief, hier ontbreken inderdaad de 
elementen die nodig zijn om, bij benadering, een mogelijk risico trafiekafleiding te 
kunnen inschatten. De overeenkomst tussen de lijst van gebieden met een bijzonder 
statuut op het vlak van de indirecte belastingen en de lijst van de fiscale 
belastingparadijzen inzake directe belastingen, zoals opgenomen in een vorige studie 
van deze Afdeling van de Hoge Raad van Financiën l21, blijft verontrustend. 

!2! 
Hoge Raad van financiën, Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit, Het Ruding~rapport en de 
Europese harmonisering van de vennootschapsbelasting - V oorstellen voor de eerste 
stappen naar een noodzakelijke harmonisatie, bijlage 2, Brussel, 1993, blz. 36- 50. 

r·: 
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Afdeling 2 - Budgettaire gevolgen van het overgangsstelsel van de BTW 

331. De raming van de budgettaire gevolgen van het 
overgangsstelsel van de BTW is een moeilijke kwestie. In een eerste 
onderafdeling worden de moeilijkheden toegelicht, terwijl in een tweede 
onderafdeling wordt getracht aan de hand van de vastgestelde evoluties enkele 
voorlopige besluiten te trekken. 

1. Problematiek van de raming van de budgettaire gevolgen van het 
overgangsstelsel van de BTW 

332. De problematiek van de raming van de budgettaire 
gevolgen van het overgangsstelsel van de BTW kadert in de meer algemene 
problematiek van de raming van de budgettaire gevolgen van wijzigingen in het 
BTW -stelsel. In de technische nota's in bijlagen 9 en I 0 wordt daarop dieper 
mgegaan. 

333. De grote moeilijkheid bestaat er voornamelijk in dat de 
beschikbare gegevens het niet rechtstreeks mogelijk maken de raming van de 
met BTW belaste eindconsumptie aan te passen. 

334. Hieronder worden dan ook de moeilijkheden beschreven 
waarmee de BTW -administratie werd geconfronteerd bij de raming van de 
budgettaire gevolgen van de invoering van het overgangsstelsel van de BTW op 
I januari 1993. 

<.-.I, 
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335. De gegevens waarover de BTW-administratie toen 
beschikte, maakten het immers in 1992 slechts in zeer beperkte mate mogelijk 
een inzicht te verkrijgen in de budgettaire aspecten van de inwerkingtreding van 
de interne markt op I januari 1993, niettegenstaande op dat ogenblik de nieuwe 
regeling reeds in detail was uitgewerkt. 

336. Voor elke Lid-Staat betekende de eenheidsmarkt een stap 
in het onbekende, zo ook voor België. De ramingen die op budgettair vlak in 
1992 werden opgesteld voor het jaar 1993 werden met de nodige omzichtigheid 
benaderd en er kon maar rekening worden gehouden met die factoren waarvan 
de gevolgen van de eenheidsmarkt konden ingeschat worden. 

337. Het betreft hier ondermeer de verschuiving in de 
ontvangsten wegens het niet meer voldoen van de BTW aan de binnengrenzen 
van de Europese Unie, de terugbetaling van de voorschotten destijds betaald 
voor de toepassing van de verlegging van de heffing naar het binnenland van de 
BTW verschuldigd bij de invoer en de afschaffing van artikel 43 van het BTW
wetboek waardoor bepaalde exportbedrijven konden aankopen of invoeren met 
vrijstelling van BTW. 

338. Voor bepaalde andere wijzigingen van het BTW-wetboek 
werd trouwens door de administratie aan de Heer Minister medegedeeld dat de 
impact niet of zeer moeilijk in te schatten was. Dat was onder andere het geval 
voor de verkopen op afstand, de intracommunautaire verwervingen door niet
belastingplichtige rechtspersonen, de wijzigingen met betrekking tot de plaats 
van de dienst, . . . · 

339. Zelfs a posteriori is het uiterst moeilijk, zoniet onmogelijk, 
om de juiste impact van de afschaffing van de fiscale grenzen in te schatten. De 
BTW-ontvangsten 1993 zijn immers niet alleen beïnvloed door de 
totstandkoming van de interne markt, maar ook door de conjunctuur, het 
consumptiepatroon van de verbruikers, ... 

. ' ! i 
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340. Ook op Europees vlak was het niet mogelijk bij voorbaat 
de budgettaire gevolgen te bepalen van het wegvallen van de binnengrenzen. 

341. Achterafis evenwel gebleken dat de evolutie van.de fiscale 
ontvangsten der Lid-Staten zeker niet zorgwekkend was, ook al wordt deze 
beoordeling sterk bemoeilijkt door de veelheid van factoren die deze evolutie 
beïnvloed hebben. 

342. Zelfs op het vlak van de bepaling van de grondslag Eigen 
Middelen uit BTW is het momenteel nog niet mogelijk om de berekening van 
het gewogen gemiddeld BTW-tarief volledig aan te passen aan de gewijzigde 
situatie inzake BTW-wetgeving. 

343. De nationale rekeningen van de betrokken Lid-Staten zijn 
immers niet voldoende gedetailleerd om volledige overeenstemming te bekomen 
tussen enerzijds de BTW-ontvangsten met betrekking tot de aankopen van de 
buitenlanders in België en anderzijds de daarmee overeenstemmende 
grondslagen van die aankopen, opgesplitst naar tariefgroep. 

344. De huidige structuur van de nationale rekeningen maakt 
het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen de handelingen waarvoor de 
BTW in de Lid-Staat van aankoop is betaald en de handelingen waarvoor de 
BTW in de Lid-Staat van verbruik of gebruik betaald is. 

345. Zolang dit onderscheid niet kan gemaakt worden, is het 
niet mogelijk de grondslag Eigen Middelen te berekenen zoals dit theoretisch 
zou moeten gebeuren. 
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346. Het beste bewijs hiervan is dat de tekst van Verordening 
nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de 
Eigen Middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde, waarvoor reeds 
op 18 december 1992 een voorstel bij de Raad werd ingediend voor de te 
verrichten wijzigingen, nog steeds niet is aangepast. 

347. Bovendien blijkt uit een studie die in opdracht van de 
Europese Commissie werd uitgevoerd dat de invloed van de mogelijke 
wijzigingen in het consumptiegedrag (bv. grensoverschrijdende aankopen), 
hoewel niet kwantificeerbaar, in alle gevallen verwaarloosbaar is. 

348. Zoals tenslotte in de technische nota in bijlage 10 wordt 
uitgelegd, is de raming van de budgettaire gevolgen van het overgangsstelsel 
van de BTW (en van wijzigingen in dit overgangsstelsel) ook niet mogelijk door 
uit te gaan van de uitsplitsing van de drie grote categorieën van belastbare 
handelingen, namelijk invoer, intracommunautaire verwervmgen en 
binnenlandse leveringen. 

2. Enkele voorlopige besluiten 

349. Hierboven is aangetoond dat de raming van de budgettaire 
gevolgen van de invoering van het overgangsstelsel van de BTW geen evidente 
aangelegenheid is. Het is nochtans mogelijk op basis van de geanalyseerde 
evoluties van de BTW-ontvangsten (zie Hoofdstuk II, punten nrs. 74 tot 91 van 
dit Verslag) enkele voorlopige besluiten te trekken met betrekking tot de 
budgettaire invloed van het overgangsstelsel van de BTW. 
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350. Voorlopige besluiten 

1. Over de periode 1981-1995 ligt de stijging van de BTW-ontvangsten 
gemiddeld 1 tot 2% onder die van het BBP en iets minder onder die van 
de private consumptie; 

2. Als de BTW -ontvangsten sneller stijgen dan de gemiddelde stijging over 
de periode, is deze evolutie hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
tariefverhogingen of aan wijzigingen in de samenstelling van de 
belastbare grondslag (dit wil zeggen voornamelijk, maar niet uitsluitend 
van de private consumptie) en vice versa; 

3. De invoering van het overgangsstelsel in 1993 schijnt geen breuk te 
.hebben teweeggebracht in dit algemeen profiel over de lange termijn. Er 
hebben zich weliswaar enkele overgangseffecten voorgedaan in 1993 en 
1994, maar deze werden echter gecompenseerd door andere invloeden 
(onder meer tariefveranderingen en wijzigingen in de samenstelling van 
de grondslag). Men dient echter deze evolutie te verifiëren naarmate 
recentere statistieken beschikbaar worden. 

3 51. Men kan bovendien een trend op middellange termijn 
vaststellen waarbij een toenemend gedeelte van het BBP en niet in het minst van 
de private consumptie van BTW is vrijgesteld. 

352. Hoe dan ook, zou elke negatieve 'evolutie van de 
BTW-ontvangsten voornamelijk ten nadele van de Federale Overheid zijn, 
vermits zij slechts het saldo van de totale ontvangsten ( ± 20%) overhoudt, na 
aftrek van de aandelen die worden toegewezen of afgestaan aan de EU, de 
Gemeenschappen en de Sociale Zekerheid en die worden berekend volgens 
regels die minder afhankelijk zijn van de algemene evolutie van de 
BTW-ontvangsten. 
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Afdeling 3 - De structurele kwetsbaarheid van de BTW 

353. De Memorie van toelichting van de (zesde) Richtlijn 
nr. 77/388/EEG 122 bevestigt dat : "de vaststelling van het feit waardoor de 
belastingschuld ontstaat (belastbaar feit) en het bepalen van het tijdstip waarop de 
schatkist zijn recht op deze schuld kan doen gelden (verschuldigdheid van de 
belasting), alsmede het tijdstip waarop deze belasting moet worden voldaan 
(opeisbaarheid van de belasting) aanleiding gaven tot talrijke controversen" 123 

354. Hier is de oplossing uiteindelijk geworden, dat het tijdstip 
waarop het belastbaar feit zich voordoet, in de regel, samenvalt met dat waarop de 
belasting opeisbaar wordt en oruniddellijk het recht op aftrek van de belasting doet 
ontstaan. Daarentegen situeren de opeisbaarheid van de betaling en de effectieve 
aftrek van de belasting zich in het algemeen - en dit om voor de hand liggende 
praktische redenen- op een later tijdstip. 

355. De manier waarop de eerste (opeisbaarheid van de belasting 
op een later tijdstip) en de tweede (aftrek van de voorbelasting) van deze essentiële 
bewegingen verlopen, is van kapitaal belang voor de modaliteiten bij de inning van · 
de belasting (samenloop van de twee stromen). 

122 

123 

De (zesde) Richtlijn nr. 77/388/EEG wordt uitgebreider omschreven in Hoofdstuk I, punt 
nr. 50, b, hiervoor. 

Voorstel voor een (zesde) BTW-Richtlijn, ad artikel 11, le lid, BTW-Revue nr. 13, 
blz. 479. 

l· l 
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1. De opeisbaarheid van de belasting op eenlater tijdstip 

3 56. De structuur van het stelsel wil het als volgt : de BTW wordt 
transactie per transactie geïnd (BTW-Wetboek, artikelen 2, 3 en 3bis). 

a. Voor elke transactie bekomt men het bedrag van de belasting door het 
tarief, dat van toepassing is voor een dergelijke handeling, toe te passen op 
de maatstaf van heffing (BTW-Wetboek, artikelen 26 tot 36, alsook 
artikelen 38 en 38bis). 

b. Hierdoor wordt de belasting vastgesteld en bovendien wordt ze ook 
opeisbaar door de transactie zelf of ingevolge feiten die ermee gepaard gaan 
(BTW-Wetboek, artikel 17, § 1, eerste lid, artikel22, §§ I en 2, eerste lid, 
artikel 24, alsook artikel 25septies, §§ 1 en 2, eerste lid). 

357. Zonder twijfel is ook voorzien dat de belasting opeisbaar 
wordt of kan worden op een andere datum dan de datum waarop de handeling 
wordt gesteld. Deze opeisbaarheid kan evenwel enkel aan de handeling voorafgaan 
in geval van : het verstrijken van een contractuele vervaldag, facturatie of betaling 
van de volledige prijs of een gedeelte ervan. Indien een bedrag vervalt, gefactureerd 
of ontvangen wordt, is de belasting op dit bedrag opeisbaar (BTW-Wetboek, 
artikel17, § 1, 2e en 3e lid, artikel22, § 2, 2e en 3e lid, alsook artikel25septies, § 2, 
2e lid). 

a. De uitzondering is gerechtvaardigd. Zij respecteert de wil van de 
contracterende partijen om op deze wijze vooraf alle contractuele en 
financiële gevolgen, die met de uitvoering van de transactie verbonden zijn, 
te dragen. 

b. Zij is bovendien redelijk. Indien de uit te voeren handeling uiteindelijk niet 
plaatsvindt, dan is de vooraf betaalde belasting terugvorderbaar (BTW
Wetboek, artikel77, § I, 4°). 

I I I . 
I 
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358. Dit toont op voldoende wijze aan hoe absoluut de handeling 
uiteindelijk aan de oorsprong ligt van de BTW en hoe zij in de regel haar 
verschuldigdheid en opeisbaarheid bepaalt. Deze opeisbaarheid van rechtswege 
sluit zonder uitzondering uit dat een administratieve handeling een belastingschuld 
zou kunnen laten ontstaan. Strikt genomen heeft dit gelijktijdig als gevolg dat de 
ontdekking van een verdoken handeling geen ontdekking is van een nieuwe 
belastingschuld, maar wel integendeel van een reeds bestaande schuld. 

359. In principe, telkens een. belastbaar feit (invoer, 
intracommunautaire verwerving, levering van het goed of de voltooüng van de 
dienst) of de oorzaak van opeisbaarheid (contractuele einddatum, facturatie of de 
betaling vooraf van de prijs of een deel van de prijs) plaatsvindt, vereist zij trouwens 
de uitreiking van een factuur of een vervangend document (BTW-Wetboek, 
artikel53, alinea 1, 2°, en artikel 53octies, § 1) 124 Om aan de wettelijke bepalingen 
te voldoen, moet een factuur onder andere de volgende vermeldingen bevatten : de 
identiteit van de bij de handeling betrokken partijen, de aard van de handeling, de 
structuur van de maatstaf van heffing, het tarief en het bedrag van de verschuldigde 
belasting 125

. De factuur moet bovendien worden uitgereikt uiterlijk de vijfde 
werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de belasting opeisbaar 
werd 126

• De verplichte, bevestigende en fiscale vermeldingen die de factuur 
samenvoegt, geeft aan de BTW ook het duidelijke. karakter van een scripturale 
belasting. · 

124 

12l 

126 

De uitvoering van deze verplichting wordt geregeld door de artikelen I tot 13 van het. 
koninklijk hesluit nr. I, van 29 december 1992, met hetrekking tot de regeling voor de 
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 
31 december 1992, vierde uitgave). 

Koninklijk hesluit nr. I, artikelS,§ I. 

Koninklijk hesluit nr. I, artikel 4, § I. 
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2. Aftrek van de voorbelasting 

360. De regel maakt deel uit van de essentie zelfvan het stelsel: op 
de belasting die hij verschuldigd is, mag elke belastingplichtige de belasting geheven 
van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, van de door hem 
ingevoerde goederen en de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen 
van goederen, in aftrek brengen, in de mate dat hij ze aanwendt om handelingen te 
stellen die recht geven op deze aftrek (BTW-Wetboek, artikelen 45 tot 49) 121

. Een 
precisering dringt zich op om aan de_ belastingplichtige toe te laten de belasting af te 
trekken die de door hem verkregen goederen en diensten, ingevoerd of verworven, 
bezwaart zodra hij deze goederen en diensten gebruikt om hogervermelde 
handelingen te kunnen verwezenlijken 128

. 

361. Opdat de belanghebbende dit recht effectief zou kunnen 
uitoefenen, is bovendien vereist : 

a. 

b. 

127 

128 

129 

130 

dat dit recht ontstaan is, d.w.z. dat het belastbaar feit of de oorzaak van 
opeisbaarheid van de belasting zich heeft voorgedaan 129 

; 

dat de belastingplichtige die de aftrek wil toepassen, een regelmatig 
document bezit, over het algemeen een factuur, opgemaakt op zijn naam en 
dat hem de belasting in rekening brengt 130

. 

De uitvoering van deze verplichting wordt geregeld door het koninklijk besluit nr. 3, van 
10 december 1969 met betrekking tot de allrekregeling voor de toepassing van de belasting 
over de toegevoegde waarde CBelgisèh Staatsblad van 12 december 1969). 

Koninklijk besluit nr. 3, artikel 1, eerste lid. 

Koninklijk besluit nr. 3, artikel2. 

Koninklijk besluit nr. 3, artikel3. 

-~l' 'I I 
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3. Het raakpunt van de twee stromen 

362. Het streven om onmiddellijk betaling te bekomen van de voor 
ieder onderscheiden handeling afZonderlijk van rechtswege opeisbaar geworden 
belasting, heeft, wanneer het stelsel op kruissnelheid moet draaien, het nadeel dat er 
bij iedere transactie afZonderlijke formaliteiten dienden te worden vervuld. Indien 
men op deze manier te werk zou gaan, dan moest men dezelfde houding aannemen 
ten opzichte van de aftrek van de voorbelasting. Om evidente praktische redenen 
heeft men er aldus voor gekozen om : 

a. te werken met aangiften, waarin een periodieke en compensatoire 
confrontatie mogelijk wordt gemaakt tussen de verschuldigde belasting en 
de voorbelasting die voortspruiten uit de activiteit van de belastingplichtige 
(BTW-Wetboek, artikel 53, eerste lid, 3°); 

b. . door aanzuivering van het saldo van deze periodieke aangifte de betaling 
mogelijk te maken van de schuld (verschuldigde BTW) of van de vordering 
(voorbelasting) die niet door compensatie zijn teniet gegaan; 

c. het indienen van de periodieke aangifte en de betaling te laten samenvallen. 
Er werd een termijn bepaald voor de indiening van de aangifte en de 
betaling (BTW-Wetboek, artikel 53, eerste lid, 4°). Maandelijkse of 
trimestriële aangiften moeten in de praktijk ingediend worden uiterlijk de 
twintigste dag van iedere maand die volgt op het tijdvak waarop de aangifte 
betrekking heeft 131

• 

363. Onverminderd andere voorwaarden waaraan eveneens moet 
voldaan zijn, omvat deze operatie onder meer : 

a. 

b. 

131 

dat de verschuldigde belasting wordt opgenomen in de aangifte voor de 
periode waarin het belastbaar feit of de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft 
voorgedaan ; 

dat, van zodra de twee voorwaarden, namelijk het ontstaan van het recht en 
het in het bezit zijn van een document dat aan de vereisten voldoet, verenigd 
zijn, de aftrek van de belasting toegestaan wordt vanaf de eerstvolgende 
aangifte die moet worden ingediend. 

Koninklijk besluit nr. I, artikel 18, §§I en 2. 
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Belastingplichtige Belastingplichtige 

leverancier klant 
. 

Belastbaar feit 15.01 15.01 

F acturatie uitreiking 03.02 

ontvangst 05.02 

Maandaangifte A.01 A.01 

Wettelijke indiening 20.02 20.02 

Trimestriële aangifte A.03 A.03 

Wettelijke indiening 20.04 20.04 

364. Het verstrijken van de wettelijke tennijn voor de indiening van 
. de aangifte en de betaling van deze aangifte is op zich tevens het vertrekpunt van de 
vordering tot voldoening en de teruggave van de belasting, waarvan de inschrijving 
op de aangifte is vereist. De periodieke BTW-aangifte neemt, hetzij als 
ondertekende schulderkenning, hetzij als ondertekende schuldvordering, een heel 
bijzondere plaats in. 

a. Indien zij wordt ingediend vóór het verstrijken van de tennijn, heeft zij geen 
invloed op de uitdovende ve~aring waarvan zij het vertrekpunt voorafgaat. 

b. Indien zij laattijdig wordt ingediend, stuit de aangifte de veijaring die was 
begonnen. Zij doet een nieuwe veijaring ontstaan die ook kan gestuit 
worden. Indien zij op correcte wijze werd ingevuld, vormt de BTW
aangifte een daad van de schuldenaar, waaraan de wet de kracht toekent om 
een uitdovende ve~aring te stuiten (Burgerlijk Wetboek, artikel 2248). 
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365. Als wij alle elementen samenvoegen, dan merken wij dat de keuze 
voor deze wijze van werken een drievoudig gevolg heeft : 

a. het ontbreken van een BTW -aangifte, laat alle schulden en vorderingen voor 
de betrokken periode verder bestaan, doordat er geen compensatie gebeurd 
is. Elke niet-aangifte van een schuld, die aldus niet werd gecompenseerd, 
laat deze schuld verder bestaan ; 

b.. het niet-betalen van het debetsaldo van een periodieke aangifte die 
ingediend werd, laat alle opeisbare belastingen ·verder bestaan die de 
compensatie niet heeft uitgewist. Door het saldo dat zij tot gevolg heeft, 
verbergt een bedrieglijke aftrek van de voorbelasting, een equivalent bedrag 
aan te betalen belastingen voor die aangifte; 

c. de acties tot herstel van de aldus gepleegde inbreuken nemen, naargelang 
het geval, een aanvang op de wettelijke indieilingsdatum (afwezigheid van 
het document, verborgen transactie) of, naargelang de handeling voortijdig 
of laattijdig is, op de datum van de wettelijke of daadwerkelijke indieiling 
(niet-betaling, wederrechtelijke aftrek) van de desbetreffende periodieke 
aangifte. 
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4. Zwakheid eigen aan de BTW 

366. Als belasting gebaseerd op aangiften die bovendien 
tegemoetkomt aan principes van financiële aard, beantwoordt de BTW aan een 
aantal communautaire verplichtingen waarvan de belangrijkste zijn : 

a. het alles overheersende belang van het belastbaar feit of van de oorzaak van 
opeisbaàrheid van de belasting ; 

b. de determinerende rol van een regelmatige factuur ; 

c. de afstand op fiscaal gebied die bestaat tussen de handeling en de uit te 
voeren betalingen. 

367 Voor eenzelfde verrichting verenigt de BTW, inderdaad, voor 
de ene in de optiek van een nog te betalen belasting, voor de andere in de optiek van 
een terug te krijgen voorbelasting, door het spel van de periodieke aangiften : 

a. de véiplichtirig van de leverancier om de verschuldigde belasting aan de 
Staat te storten, onafhankelijk van de betaling ervan door zijn klant ; 

b. het recht van de klant op aftrek van de voorbelasting, onafhankelijk van de. 
betaling ervan aan zijn leverancier ; 

c. het recht, van diezelfde klant, om deze aftrek te doen, ongeacht of de 
leverancier zijn verplichting naleeft om de belasting die hij aan de Staat 
verschuldigd is, te betalen. 

368. Overeenkomstig de opzet van het stelsel bevestigt deze 
ontkoppeling . ongetwijfeld het verschil tussen de oorspronkelijke conventionele 
commerciële verbintenis en de wettelijke en belastit1grechtelijke verbintenis. Deze 
ontkoppeling doet zich evenwel voor op een tijdstip waarop het belastbaar feit en de 
oorzaak van verschuldigdheid reeds ophouden tot het heden te behoren om stilaan 
naar het verleden op te schuiven om spoedig tot het domein van het bewijs te gaan 
behoren. Dit heeft, met andere woorden, tot gevolg : 

n . 
I 

' I 
I 



190.-

a. de belasting en de factuur waarop zij vermeld is, nog meer los te koppelen, 

zodat ze bijna los van elkaar staan ; 

b. voortaan de rol van de factuur te versterken die, bij gebrek aan een 
wettelijke omschrijving, slechts bevestiging biedt van de schuld die zij 

vertegenwoordigt ; 

c. de belasting uiteindelijk te onderwerpen aan de lotgevallen van dit 
document : aankopen en verkopen zonder factuur of fictieve facturen. 

369. Hierdoor is de vraag van de fraude gesteld. Het is nochtans 

niet het enige knelpunt. Voortaan is er ook het probleem van de voorfinanciering 

van de belasting 
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5. Voorfinanciering van de BTW 

370. Onder de tenn "voorfinanciering van de BTW" verstaat men 
in feite de toestanden waarin : 

a. · de belastingplichtige leverancier wettelijk verplicht is aan de Staat de hem 
verschuldigde belasting te storten alvorens die door de klant is betaald ; 

b. de belastingplichtige klant contractueel verplicht is deze betaling te 
verrichten alvorens hij de aftrek van de voorbelasting mag uitvoeren en 
vóór, eventueel, de effectieve terugbetaling ervan. 

371. Omgekeerd doet deze toestand zich niet voor, bij gebrek aan 
belasting, wanneer de handeling, door de aard zelf ervan, ontsnapt aan de 
toepassing van de belasting in het geval dat : 

a. de handeling bijvoorbeeld de overdracht betreft van een algemeenheid van 
goederen of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij 
wege van inbreng in vennootschap of anderszins en wanneer de overnemer 
een belastingplichtige is die de belasting, indien zij ingevolge de overdracht 
zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken (BTW
Wetboek, artikelen 11 en 18, § 3) ; 

b. wanneer zij de vrijstelling geniet die voorzien IS voor bepaalde 
invoerverrichtingen die een intracommunautaire levering van goederen 
voorafgaan (BTW-Wetboek, artikel 40, § 1, 1 ~). 

a. 

132 

372. De voorfinanciering wordt eveneens uitgeschakeld wanneer : 

de belastingplichtige leverancier, vrijgesteld of begunstigde van de 
bijzondere regeling van de vrijstelling 132

, wettelijk ontlast is van de 
verplichting tot betaling aan de Staat van hem verschuldigde taks daar hij 
zijn klant geen BTW mag aanrekenen; 

De toestand van de vrijgestelde belastingplichtige is uiteengezet in Hoofdstuk lil, punt nr. 
156, c, en in hetzelfde Hoofdstuk lil, in punten nrs. 273 tot 279 hiervoor. 
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b. de belastingplichtige klant, vrijgestelde of begunstigde van de bijzondere 
regeling van de vrijstelling 133 

, wettelijk geen recht heeft op aftrek van de 
voorbelasting. 

3 73. Er is ook geen voorfinanciering telkens : 

a. de klant-eindverbruiker, particulier of andere, betaalt bij hetmeenemen van 
de goederen. De contante verkoop, die in de detailhandel trouwens.de regel 
is, heeft inderdaad tot gevolg dat de betaling van de klant hier telkens 
voorafgaat aan de verplichting van de leverancier-belastingplichtige om de 
verschuldigde belasting aan te geven en te betalen aan de Staat ; 

b. de klant-belastingplichtige, terecht, zijn toevlucht neemt tot de techniek van 
de verlegging van de heffing van de BTW in het binnenland hetgeen hem 
toelaat, door middel van gelijktijdige tegenovergestelde inschrijvingen, de 
belasting te voldoen en de aftrek ervan te bekomen in dezelfde aangifte. 

374. Ook blijkt het nuttig om bij de overblijvende gevallen te 
onderstrepen dat de periodieke aangifte, in hoofde van de belastingplichtige 
leverancier of klant, meestal de compensatie mogelijk maakt van de voorbelasting 
en de nog te betalen belasting voor de betrokken periode 134 Ongetwijfeld mag ook 
opgemerkt worden dat de vermelde voorfinanciering afhankelijk is van de 
faciliteiten en betalingstermijnen die de partijen vrij overeenkomen in het kader van 
hun volledige contractuele autonomie m 

133 

134 

135 

De toestand van de belastingplichtige die het stelsel van de vrijstelling geniet, werd 
uileengezel in Hoofdstuk JII, punten ms. 204 tot 207 en punten ms. 273 tot 279, hiervoor 

Zie punt m. 362, hiervoor. 

Zie punten ms. 367, 368 en 370, hiervoor. 
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375. De omstandigheid kan echter de reële moeilijkheid niet verbergen die 
rijst bij het wachten op de effectieve terugbetaling van het overschot aan 
voorbelasting : 

a. voor de invoerder die onmiddellijk de B1W betaald heeft aan de Douane ; 

b. voor een belastingplichtige waarvan de activiteit geheel of bijna geheel 
gericht is op de andere Lid-Staten of derde landen. 

376. Deze moeilijkheden blijven niettemin onopgelost. Het 
probleem verdeelt ook vandaag nog de voor- en tegenstanders van het oude 
artikel 4 3 van het BTW-Wetboek 136

. 

136 
Artikel 43, oud, van het BTW-Wetboek voorzag voor de belastingplichtigen-houders van 
een in die zin opgestelde toelating, de mogelijkheid de door hen voor uitvoer bestemde 
goederen, de grondstoffen en hulpstoffen voor de vervaardiging van die goederen en de 
diensten met betrekk.ing.tot deze vervaardiging, hier te lande af te nemen of in te voeren 
met vrijstelling van de belasting. Dit artikel 43 werd op I januari 1993 opgeheven door 
artikel 49 van de wet van 28 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten (Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, eerste uitgave). 
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Afdeling 4 - Conjuncturele kwetsbaarheid van de BTW 

1. Beoordelingen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
en door bepaalde beroepsverenigingen 

377. Hieronder volgt een samenvatting van een aantal meningen 
over het overgangsstelsel van de BTW. In de eerste plaats worden een aantal 
punten samengebracht die vervat zijn in het verslag van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen over het overgangsstelsel, aangevuld met 

· standpunten van een aantal beroepsverenigingen. Tevens worden enkele 
bevindingen van de Administratie en bijkomende kanttekeningen toegevoegd. 
De volledige evaluatie van het overgangsstelsel door de Administratie is elders 
in dit Verslag opgenomen (zie punten nrs. 437 tot 449). 

378. Op 23 november 1994 legde de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen haar verslag betreffende de werking van het 
overgangsstelsel van de BTW voor (document COM(94) 515 def.). Tevens 
hebben een aantal beroepsverenigingen op vraag van de Afdeling Fiscaliteit en 
Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën hun evaluatie voorgelegd. De 
verslagen van deze beroepsverenigingen worden in bijlage aan dit Verslag 
gehecht. 

' I 
I 
I 
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379. Het betreft de volgende instellingen : 

het Verbond van Belgische Ondernemingen, m een nota van 
14 december 1994 ; 

de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, in een nota van 
20 december 1994; 

de Belgische Boerenbond, in een nota van 3 januari 1995. 

In het kader van dit Verslag heeft ook de Administratie haar 
evaluatie kenbaar gemaakt. Zoals vermeld, vindt men deze elders in onderhavig 
V erslag terug. 

380. Al deze verslagen worden enkel aangehaald'ïn zoverre zij 
betrekking hebben op het overgangsstelsel van de BTW. 

3 81. In het algemeen kan worden gezegd dat het 
overgangsstelsel geslaagd is in zijn opdracht in zoverre dat de grenscontroles 
(voor het goederenverkeer) op 1.1.1993 effectief konden worden afgeschaft 137 

en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de Lid-Staten hun BTW -ontvangsten op 
peil hebben kunnen houden 138

. 

382. Nochtans dient dit globaal positieve beeld genuanceerd te 
worden. De prijs voor de realisatie van de bovenvermelde doelstellingen is een 
vrij ingewikkeld stelsel, dat een aantal bijzondere regelingen kent die moeilijk in 
overeenstemming te brengen zijn met de doelstellingen van een echte Europese 

h 'd k 139 een et smar t . 

137 Verslag EG-Commissie, blz. l. 

138 Verslag EG-Commissie, blz. 3 en§ 85. 

139 Verslag EG.Commissie, blz. 2 en 3. 
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3 83. Bovendien brengt het stelsel een niet onbelangrijke mate 
van rechtsonzekerheid met zich mee. Dat is niet alleen toe te schrijven aan 
enkele regelingen die eigen zijn aan het stelsel (bv. het leveren van het bewijs 
van het recht op vrijstelling van intracommunautaire leveringen), maar ook aan 
de verschillende interpretaties die de Lid-Staten geven aan de concrete 
uitwerking van de Europese richtlijnen 140

, hetgeen enigszins onvermijdelijk is 
gezien een richtlijn de procedures niet in detail regelt. 

384. Ook waren er een aantal tijdelijke moeilijkheden bij de 
invoering van het overgangsstelsel in België. Door de laattijdige opstelling van 
de Richtlijnen en de problemen die zich daardoor stelden bij de omzetting ervan 
in intern recht, werden de wetten slechts vrij laat gepubliceerd (in het Belgisch 
Staatsblad van 31.12.1992). Ook de publicatie van de administratieve 
commentaar werd veelal als laattijdig ervaren. Er werd tevens geklaagd over 
laattijdige en soms onvoldoende informatie aan de betrokkenen 141

. Tenslotte 
wordt ook het gebrek aan informatie over de regelingen (o.a. fiscale 
vertegenwoordiging, maakloonwerk, driehoekstransacties, ketentransacties, ... ) 
in de verschillende andere Lid-Staten als problematisch ervaren 142

. In het 
algemeen werd vaak de vraag gesteld om werk te maken van een harmonisatie 
van de concrete regels op het vlak van de hele EU. 

385. Ook op economisch vlak werd gewezen op een aantal 
ongewenste verschijnselen, namelijk concurrentieverstoringen, trafiek
afleidingen en productieverplaatsingen. Meer in het bijzonder werden de 
trafiekafleidingen inzake accijnsgoederen en bepaalde duurzame 
consumptiegoederen aangehaald. De afschaffing van art. 43 oud BTW
Wetboek, waarbij onder bepaalde voorwaarden BTW-vrijstelling werd verleend 
aan ondernemingen die voornamelijk exporteren, en het gebrek aan een 
waterdichte controle op het verkeer van accijnsgoederen kunnen dan weer 
aanleiding geven tot concurrentieverstoringen 143 

'" O.a. verslag EG-Commissie, § 144. 

141 Verslag VBO, bijlage blz. 8. 

'" Verslag VBO, blz. 2 . 

. 14) 
Verslag VBO, blz. 2. 
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386. Hieronder zullen voor de verschillende aspecten van het 
overgangsstelsel van de BTW een aantal bedenkingen worden gemaakt over de 
moeilijkheden die zich nu nog stellen. 

387. De volgende aspecten van de BTW op intracommunautaire 
verrichtingen worden daarbij behandeld : 

a. De intracommunautaire transacties tussen ondernemers ; 

b. De bijzondere regeling voor de intracommunautaire aankopen van niet-
aftrekgerechtigde belastingplichtigen en niet-belastingplichtige 
rechtspersonen ; 

C; De bijzondere regeling voor de intracommunautaire verkopen op afstand ; 

d. De bijzondere regeling voor de intracommunautaire transacties inzake 
. nieuwe vervoermiddelen ; 

e. De aankopen van particulieren in de EU. 
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I. De intracommunautaire transacties tussen ondernemers 

388. In deze afdeling zullen de verschillende soorten 
intracommunautaire transacties tussen ondernemers worden behandeld. Onder 
"ondernemer" wordt een natuurlijke of rechtspersoon verstaan die een volledig 
of gedeeltelijk recht op aftrek van de BTW op zijn inputs heeft. De leveringen 
van deze ondernemer zijn in principe onderworpen aan de BTW. 

389. De intracommunautaire transacties tussen ondernemers 
kunnen verschillende vormen aannemen. Zo onderscheidt men : 

l.I. de "klassieke" intracommunautaire levering/verwerving van goederen ; 

1.2. de driehoekstransacties ; 

1.3. de ketentransacties ; 

1.4. de levering met montage of installatie; 

I. 5. het intracommunautair maakloonwerk ; 

1.6. de intracommunautaire levering van accijnsgoederen; 

I. 7. de intracommunautaire goederenbewegingen binnen eenzelfde 
onderneming ; 

1.8. de intracommunautaire dienstverlening. 
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1. 1. De "klassieke" intracommunautaire levering/verwerving van goederen 

390. Het stelsel voor de "klassieke" intracommunautaire 
levering en verwerving van goederen werkt globaal genomen vrij bevredigend. 
Ten opzichte van het vroegere stelsel van invoer/uitvoer, dat toen ook van 
toepassing was op goederen uit andere EU-Lid-Staten, kunnen de volgende 
voordelen worden aangehaald 144 

: 

geen grensformaliteiten meer, geen vertraging van het vervoer ; 

afschaffing van de waarborgen bij "invoer" uit EG-Lid-Staten, geen 
voorfinanciering van de BTW bij "invoer" uit EG-Lid-Staten (thans : 
intracommunautaire verwerving) ; 

ruimere mogelijkheden tot bevoorrading in andere Lid-Staten. 

391. Tegenover deze voordelen staan echter ook een aantal niet 
te verwaarlozen nadelen. 

392. Een eerste bezwaar betreft de meervoudige registratie 145
. 

Doordat een intracommunautaire verwerving belastbaar is, dient de 
belastingplichtige in het land waar de intracommunautaire verwerving geschiedt, 
voor BTW-doeleinden geregistreerd te zijn. Eventueel kan hij ook een fiscaal 
vertegenwoordiger aanstellen die de BTW-verplichtingen voor hem vervult In 
vele gevallen zal de intracommunautaire verwerving geschieden in het land waar 
de belastingplichtige reeds voor BTW-doeleinden geïdentificeerd is. Er zijn 
echter ook een reeks gevallen waar dat niet het geval is. Het voldoen aan deze 
verplichtingen kan soms zeer lastig tot bijna onoverkomelijk zijn, zeker voor 
kleinere ondernemingen. 

144 Verslag EG-Commissie,§ 73. 

'" O.a. verslag EG-Commissie, § 76. 
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393. Een tweede probleem wordt gesteld door het principe van 
belastingvrijstelling voor intracommunautaire leveringen en belasting van 
intracomnmnautaire verwervingen. Gezien er voor zuiver binnenlandse 
lêVeringen, in toepassing van het algemeen BTW -principe, geen vdjstelling is, 
stelt zich het principiële probleem van de voorfinanciering van deze 
verdchtingen. De BTW moet namelijk eerst door de koper aan de verkoper 
worden betaald en pas na de indiening van zijn BTW-aangifte kan de koper 
deze BTW recupereren 146 Er zijn gevallen bekend, waar bepaalde 
verdchtingen, die normaal zuiver binnenlandse zouden zijn, om deze reden op 
een "intracommunautaire wijze" worden afgehandeld. Bij een intra
communautaire transactie met vrijstelling van de intracommunautaire levering, 
is er geen betaling van BTW, wat dit soort transacties een concurrentieel 
voordeel kan opleveren. 

3 94. Een derde emstig bezwaar tegen de nieuwe regeling blijkt 
de toename van de rechtsonzekerheid te zijn. 

395. Opdat een intraconununautaire levering de BTW-
vrijstelling zou kunnen genieten, moet het betrokken goed effectief van de ene 
naar de andere Lid-Staat worden gebracht. Het transport van dat goed moet 
dus worden bewezen. Daarbij is elk gebruikelijk bewijsstuk toegelaten, maar 
het document in kWestie is op zichzelf ~iet noodzakelijk, noch voldoende om 
het bewijs te leveren. Er stellen zich i~ 1~et bijzonder ook problemen als de 
koper het vervoer zelf doet. Het is dus ri10gelijk dat de verkoper niet over een 
effectief bewijs van het veivoer beschikt en zo het risico loopt dat hij BTW op 
dat goed moet aanrekenen en afdragen aan de sèhatkist 14

'-

14< 

141 

Zie hiervoor ook de afdeling die in dit Verslag aan het probleem van de voorfmanciering is 
gewijd. 

Verslag EG-Commissie, § 94 e.v., verslag Boerenbond, blz. 2, zie ook evaluatie van de 
administratie. 



201.-

396. Ook kan het gebeuren dat sommige leveranciers, om 
veiligheidsredenen, weigeren hun intracommunautaire leveringen van BTW vrij 
te stellen als het vervoer door de koper zelf wordt verricht. De koper heeft dan 
geen andere keuze dan zich bij de BTW-administratie in deze Lid-Staat te laten 
identificeren om alzo het goed naar de Lid-Staat van bestemming over te 
brengen en deze verrichting op te nemen in een periodieke aangifte waarin het 
recht op aftrek van de BTW die door de leverancier werd aangerekend, uit te 
oefenen, hetgeen een omslachtige procedure is 148 Deze handelwijze is 
duidelijk in strijd met het algemene principe van de vrijstelling van de 
intracommunautaire leveringen 149

• 

397. Een in sommige gevallen voorkomend probleem is de 
controle van de hoedanigheid van de koper 150

. Intracommunautaire leveringen 
zijn namelijk enkel van BTW vrijgesteld als de koper zijn intracommunautaire 
verwervingen aan de BTW moet onderwerpen. Kopers die deze verplichting 
hebben, beschikken over een BTW -identificatienummer in hun Lid-Staat van 
vestiging. De verkoper kan de geldigheid van een door de koper opgegeven 
nummer controleren via het VIES-systeem (Value Added Tax Information 
Exchange System - in België concreet via het Centraal Bureau voor de 
Administratieve Samenwerking met de andere Lid-Staten). Deze controle is 
echter noch een noodzakelijke, noch een voldoende voorwaarde opdat de 
intracommunautaire levering van BTW vrijgesteld zou zijn. Een belangrijk 
probleem daarbij is de geldigheidsperiade van de BTW-identificatienummers : 
de raadpleging van het stelsel geeft slechts een momentopname weer 15

l 

148 Verslag EG-Conunissie, § 96. 

149 Verslag EG-Conunissie, § 97. 

150 Verslag VBO, blz. 2 . 

. JSJ Verslag EG-Commissie,§ 99 e.v., zie ook de evaluatie van d~ administratie. 
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398. Deze omstandigheden leiden er dus toe dat de 
aansprakelijkheid van de leveranciers voor de betaling van de BTW afhangt van 
het fiscale gedrag van hun klanten In 

399. Het stelsel van de vrijstelling van intracommunautaire 
leveringen en de belasting van intracommunautaire verwervingen doet afbreuk 
aan het algemeen principe dat stelt dat de belastingplichtige leverancier BTW 
aanrekent, onafgezien van het statuut of gedrag van de klant. Sommige Lid
Staten hebben dan ook de voorwaarde van de belasting van de 
intracommunautaire verwerving in de Lid-Staat van aankomst van de goederen 
gesteld om vrijstelling van de intracommunautaire levering te verlenen. Deze 
handelwijze verontrust de operatoren wegens de bijkomende 
verantwoordelijkheid die zij opgelegd krijgen zonder dat zij er volledige 
controle over hebben 153

. Op die wijze wordt het probleem van de positieve 
discriminatie van intracommunautaire verrichtingen ten opzichte van 
binnenlandse verrichtingen (o.a. op het vlak van de voorfinanciering) weliswaar 
weggewerkt, maar slaat de balans over in de andere richting, hetgeen ook 
afbreuk doet aan de doelstellingen van een Europese interne markt. Bovendien 
ontstaat door deze voorfinanciering een concurrentienadeel voor Lid-Staten die 
relatiefhoge BTW-tarieven hanteren. 

400. In bijkomende orde kan nog worden vermeld dat het stelsel 
nieuwe administratieve verplichtingen aan de ondernemers oplegt, welke in het 
vroegere stelsel door douaneagentschappen werden verricht 154

• De BTW
aangiften zijn ook iets ingewikkelder geworden en naast de (in België) 
gebruikelijke jaarlijkse klantenlistings zijn er de kwartaallistings van 
intracommunautaire leveringen bijgekomen. Deze aanvullende administratieve 
verplichtingen blijken echter vooral door de grotere ondernemingen goed 
opgevangen geweest te zijn en zouden ook voor de KMO's geen 

· onoverkomelijke kosten veroorzaken 15s. 

'" Verslag EG-Commissie,§ 295. 

"' Verslag EG-Commissie,§ 104 . 

. 154 Verslag EG-Commissie, § 76. 

Verslag EG-Commissie,§ 73. 

i I 
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40 I. De onmogelijkheid (ten gevolge van de afschaffing van 
artikel 43 oud BTW-Wetboek) van BTW-vrijstelling op inputs van 
exporterende bedrijven wordt als concurrentieverstorend ervaren. Daardoor 
zouden namelijk, als gevolg van de bijhorende voorfinanciering van de BTW, 
hun kosten oplopen. Anderzijds zouden, volgens de informatie waarover het 
VBO beschikt, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland wel officieel 
een stelsel van vrij stelling toepassen ten voordele van hun belastingplichtigen 
die uitvoer en intracommunautaire verrichtingen doen, terwijl Nederland en 
Duitsland dit voordeel op een individuele basis, in de vorm van een "ruling" 
zouden toekennen 156

. 

402. Tenslotte wordt ook gevraagd dat de regels in verband met 
de fiscale vertegenwoordiging zouden worden geharmoniseerd 157

. De 
bestaande regeling hieromtrent brengt overigens een aantal lasten en kosten met 
zich mee die vooral voor KMO's moeilijk te dragen zijn 158 

1.2. De driehoekstransacties 

403. De driehoekstransacties zijn in de nieuwe BTW -regeling, 
die de afschaffing van de grenscontroles moet verzoenen met de betaling van de 
belasting in het land van bestemming, noodzakelijkerwijze erg ingewikkeld 
geworden. 

156 Verslag VBO, bijlage, blz. 7. 

157 Verslag VBO, bijlage, blz. 8. 

"' Verslag EG-Commissie, § 271. 
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404. De basisregeling heeft in vele gevallen tot gevolg dat een 
van de betrokkenen een BTW-identificatienummer moet aanvragen in een Lid
Staat waar hij niet gevestigd is of dat hij er een fiscaal vertegenwoordiger moet 
hebben 159

• Deze regeling is omstandig indien deze driehoekstransacties in 
hoofde van de betrokkene slechts sporadisch of eerunalig voorkomen. Ook 
dient te worden vermeld dat het stelsel van fiscale vertegenwoordiging niet in 
alle Lid-Staten op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd 160

. 

405 . Onder meer om die redenen werd reeds spoedig een 
vereenvoudigingsregeling voor deze driehoeksverrichtingen opgesteld. De 
uitvoering van deze vereenvoudigingsregeling geschiedt echter niet overal op 
dezelfde wijze. Bovendien is de vereenvoudigingsregeling onderworpen aan 
een aantal voorwaarden, zodat zij in vele gevallen niet toepasbaar is. 

1. 3. De ketentransacties 

406. Op ketentransacties die niet onder een opschortende 
regeling vallen (bv. bepaalde douaneregelingen) is de gewone procedure van 
vrijstelling van intracommunautaire levering en belasting van de 
intracommunautaire verwerving van toepassing. Wanneer belastingplichtigen 
dergelijke verrichtingen doen in Lid-Staten van de Unie waar zij niet gevestigd 
zijn, dienen zij de tarieven en de voorwaarden van al de betrokken Lid-Staten 
toe te passen en dienen zij de aan de verplichtingen te voldoen die in al die Lid
Staten van toepassing zijn 161 Dit leidt tot zware administratieve 
verplichtingen 162 

"' Verslag EG-Commissie, § 246. 

160 Verslag EG-Commissie, § 267. 

161 Verslag EG-Commissie, § 261. 

\62 Verslag EG-Commissie, § 262. 
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407. Deze ingewikkelde regeling is het gevolg van de uitsluiting 
van communautaire goederen van het stelsel van douane-entrepot 163

. Dit 
stelsel wordt enkel nog gebruikt voor niet-communautaire goederen. Deze 
kunnen in een douane-entrepot onder douanetoezicht worden opgeslagen en 
veelvuldig van eigenaar veranderen. Er wordt slechts belasting geheven als de 
goederen het entrepot verlaten. Communautaire goederen dienen echter bij 

. elke verandering van eigenaar aan de BTW te worden onderworpen 164
• 

Sommigen pleiten dan ook sterk voor het behoud van het stelsel van het "BTW
entrepot" 165

• 

1.4. De levering met montage of installatie 

408 De behandeling van deze verrichtingen is niet gewijzigd 
door de invoering van het overgangsstelseL Zij blijven dus belast in het land 
waar het goed gemonteerd of geïnstalleerd wordt. 

409. Er blijft het probleem bestaan dat in vele gevallen de 
leveranciers de BTW-wetgeving moeten kennen van landen waar zij niet 
gevestigd zijn. 

163 Verslag EG-Commissie, § 260. 

164 Verslag EG-Commissie,§ 258 e.v. 

"' Verslag EG-Commissie,§ 264; verslag VBO, bijlage, blz. 9. 
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I. 5. Het intracommunautair maakloonwerk 

410. Het maakloonwerk maakt deel uit van het begrip "werken 
aan lichamelijke roerende goederen". Het begrip was echter niet in alle Lid
Staten op dezelfde wijze gedefinieerd. Sommige Lid-Staten beschouwden het 
als een levering van goederen, andere als een dienstverrichting. Dat had tot 
gevolg dat er het gevaar van niet-belasting of dubbele belasting kon bestaan 166

• 

Daarom werd op intracommunautair vlak het maakloonwerk eerst gedefinieerd 
als de levering van een goed en daarna als een dienstverrichting. Het Belgisch 
BTW-Wetboek zal in die zin worden aangepast per I januari 1996. 

411. Het stelsel van de taxatie van het intracommunautair 
maakloonwerk is zeer ingewikkeld. De "vereenvoudigde" regeling die is 
uitgewerkt, geldt enkel voor het bilateraal maakloonwerk Zij is niet van 
toepassing op de andere soorten maakloonwerk Als bijvoorbeeld de 
opdrachtgever het te vervaardigen goed niet zelf in ontvangst neemt, maar 
doorverkoopt aan een klant in een andere Lid-Staat, wordt de overdracht van 
het goed beschouwd als een levering van goederen en dient de opdrachtgever in 
de Lid-Staat van de maakloonwerker geïdentificeerd te zijn 167 Vanaf 1996 zijn 
wijzigingen in deze regelingen voorzien. 

1.6. De intracommunautaire levering van accijnsgoederen 

412. De accijnsgoederen vallen onder een bijzonder stelsel, 
. waarbij de heffing van de rechten wordt opgeschort zolang zij zich in een fiscaal 

entrepot bevinden. In de regel worden de accijnzen geheven in het land waar 
het verbruik plaatsvindt, tegen het tarief van dat land. Het intracommunautaire 
verkeer geschiedt onder dekking van een document. 

166 Verslag EG-Commissie, § 215. 

167 Verslag EG-Commissie,§ 219. 
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413. Het nieuwe stelsel werkt over het algemeen bevredigend. 
Toch blijft er een probleem bestaan in hoofde van de erkende entrepothouders, 
daar zij op hun intracommunautaire verwervingen wel de BTW moeten 
voldoen, maar zij anderzijds niet de accijns moeten voldoen omdat de 
schorsingsregeling van toepassing is, waardoor zij het recht hebben goederen te 

· bezitten onder schorsing van accijns 168
. 

1.7. De intracommunautaire goederenbewegingen binnen eenzelfde 
onderneming 

414. Opdat de administratie zou weten waar de goederen van 
de ondernemingen zich bevinden, worden de intracommunautaire overdrachten 
van goederen tussen afdelingen van eenzelfde onderneming gelijkgesteld met 
(vrijgestelde) intracommunautaire leveringen voor de leverende afdeling en 
(belaste) intracommunautaire verwervingen voor de ontvangende afdeling 169

. 

415. Voor een aantal tijdelijke transfers (bv. reparaties) zijner 
uitzonderingen, die gelijklopen met de douanereglementering terzake 170

. 

168 Zie de evaluatie van de administratie elders in dit rapport. 

\69 Verslag EG-Conunissie, § 185 e.v. 

\70 Verslag EG-Commissie, § 190. 
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416. Er kunnen zich echter problemen stellen met de transfers 
van stocks. In vele gevallen moet de verkoper die de stocks overbrengt naar 
het land van bestemming, zich in dat land voor de BTW identificeren opdat de 
belasting op de intracommunautaire transfers geheven zou kunnen worden m. 

417. Er is ook identificatie in het land van bestemming vereist als 
en belastingplichtige goederen in een andere Lid-Staat verkoopt ter gelegenheid 
van tentoonstellingen, jaarmarkten e.d. In Deze identificaties brengen een 
aantal verplichtingen met zich mee die van Lid-Staat tot Lid-Staat kunnen 
verschillen. 

1.8. De intracommunautaire dienstverlening 

418. Het overgangsstelsel heeft geen grote wijzigingen gebracht 
aan de taxatie van diensten in EU-Lid-Staten. 

419. De enige diensten waarvoor een nieuw stelsel is 
uitgewerkt, zijn het intracommunautair vervoer van goederen, diensten die 
samenhangen met het intracommunautair vervoer van goederen (bv. laden en 
lossen) en diensten van tussenpersonen. 

171 Verslag EG-Commissie, § 201. 

172 Verslag EG-Commissie, § 203 c. v. 
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420. Deze regelingen werken vrij tevredenstellend 173
, alhoewel 

zij in bepaalde gevallen (bv. bij diensten van tussenpersonen) niet altijd goed 
begrepen worden 174

. 

421. In bepaalde gevallen brengt de regeling echter weer een 
registratieverplichting van de vervoerder met zich mee 175

. Tevens is het in 
bepaalde gevallen voor de afuemer enkel mogelijk de BTW te recupereren via 
de teruggaafProcedure 176 

2. De bijzondere regeling voor de intracommunautaire aankopen van niet-
aftrekgerechtigde belastingplichtigen en niet-belastingplichtige 
rechtspersonen 

422. Deze bijzondere regeling slaat op de intracommunautaire 
aankopen van de zogenaamde "groep van vier". Het betreft (in België) : 

173 

174 

176 

de vrijgestelde belastingplichtigen krachtens artikel44 BTW-Wetboek; 

de niet-belastingplichtige rechtspersonen (Artikel6 BTW-Wetboek); 

de kleine ondernemingen die de vrijstellingsregeling krachtens artikel 56, 
§ 2 BTW-Wetboek genieten; 

de forfaitaire landbouwers (Artikel57 BTW-Wetboek). 

Verslag EG-Commissie,§ 136. 

Verslag EG-Conunissie, § 143. 

Verslag EG-Commissie,§ 235. 

Verslag EG-Conunissie, § 176. 
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423. Deze regeling heeft aan een groep personen die voordien 
geen BTW-formaliteiten moesten vervullen, aanzienlijke boekhoudkundige 
verplichtingen opgelegd. Zij moeten, indien zij in een bepaald jaar een 
aankoopdrempel van 450.000 F (excl. BTW) overschrijden een (bijzonder) 
BTW-identificatienummer aanvragen en een bijzondere BTW-kwartaalaangifte 
indienen. 

424. Om binnen de wettelijke bepalingen te handelen, dienen 
deze personen eveneens steeds de stand van hun intracommunautaire aankopen 
bij te houden om ten gepaste tijde de nodige administratieve formaliteiten te 
vervullen. Ook voor de overheid is het soms moeilijk de naleving van de 
drempel van 450.000 F te controleren 177 

425. Er wordt vastgesteld dat, van de enkele duizenden 
personen die in België deze verplichtingen moeten nakomen, slechts 
zevenhonderd bij de BTW geïdentificeerd zijn en slechts zestig onder hen de 
bijzondere aangifte hebben ingediend. Het is dus noodzakelijk maatregelen te 
treffen opdat de toepassing van dit bijzondere stelsel zou worden nageleefd. 

426. De veranderingen die in de bijzondere landbouwregeling 
werden aangebracht, worden als nuttig en efficiënt beschouwd. Zij laten o.a. 
toe de administratieve last te beperken. De combinatie van de bijzondere 
landbouwregeling (Art. 57 BTW-Wetboek) met de vrijstellingsregeling voor 
kleine ondernemingen (Art. 56, §2 BTW-Wetboek) wordt als positief ervaren. 
Zij maakt het mogelijk dat omwille van een beperkte bijkomende activiteit niet 
dadelijk moet worden overgeschakeld naar de normale BTW -regeling. Er 
wordt wel voor gepleit het omzetplafond voor de toepassing van de 
vrijstellingsregeling te verhogen van 225.000 F tot 450.000 F m 

177 

178 

Verslag EG-Commissie, § 115. Zie ook de evaluatie van de administratie, elders in dit 
Verslag. 

Verslag Boerenbond, blz. 3. 
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427. Wel zijn er problemen met de vrijwillige optie van de 
toepassing van het normale stelsel (vrijstelling in het land van oorsprong, 
belasting in het land van bestemming). Er wordt namelijk verondersteld dat 
voor deze optie wordt gekozen als de buitenlandse leverancier het Belgisch 
BTW -identificatienummer van de forfaitaire landbouwer gebruikt, ook als 
laatstgenoemde er niet om vraagt. Op deze manier dient de buitenlandse 
leverancier geen BTW aan te rekenen. De forfaitaire landbouwer is dan echter 
de Belgische BTW verschuldigd. Als hij, uit onwetendheid of anderszins, nalaat 
op tijd de bijzondere BTW-aangifte in te dienen, volgen daaruit administratieve 
complicaties en boetes of dient achteraf de toestand geregulariseerd te worden, 

· wat vrij omslachtig is 179 

3. De bijzondere regeling voor de intracommunautaire verkopen op afstand 

428. Deze regeling, waarbij de belasting gebeurt in het land van 
bestemming, brengt met zich mee dat de verkoper op afstand zich in dat land 
voor BTW-doeleinden moet laten registreren 180

• Voor de verkoop op afstand 
van accijnsgoederen dient dat ambtshalve te geschieden, voor de verkopen van 
andere goederen (uitgezonderd nieuwe vervoermiddelen) vanaf een jaaromzet 
van 1.500.000 F (in België). 

429. Door de uiteenlopende aangifteverplichtingen in de 
verschillende Lid-Staten en door het probleem van de bepaling van het juiste 
tarief, ontmoedigt deze regeling de verkopen op afstand 181

. Bovendien is er 
zowel voor de verkopers als voor de overheden het probleem van de controle 

119 Verslag Boerenbond, blz. 3. 

18<l Verslag EG-Commissie, § 119. 

181 Verslag EG-Commissie, § 119. 
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op de drempels. Vervolgens is de praktische toepassing van een van de 
voorwaarden voor de toepassing van het stelsel van de verkopen op afstand, 
namelijk dat de koper gekend is op het moment van de aanvang van het 
vervoer, dikwijls problematisch. "Deze voorwaarde wordt in de praktijk ook 
niet nageleefd, in die zin dat de leverancier zijn koper veelal pas kent op het 
moment dat hij het vervoer heeft verricht naar de andere lidstaat" 182 Blijkbaar 
is de controle op het vervullen van genoemde voorwaarde in de praktijk 
moeilijk 183

. 

430. De matige controleerbaarheid van het stelsel heeft ook tot 
gevolg dat er misbruik van kan worden gemaakt (o.a. aanrekening van BTW 
van het land van oorsprong, zelfs als de drempel overschreden is), hetgeen 
aanleiding geeft tot concurrentieverstoringen en trafiekafleidingen 184 

4. De bijzondere regeling voor de intracommunautaire transacties inzake 
nieuwe vervoermiddelen 

431 Deze bijzondere regeling moet ervoor zorgen dat de BTW 
steeds geheven wordt tegen het tarief en de regels van het land van bestemming. 

432. Indien het voertuig in het land van bestemming moet 
ingeschreven worden in een register, is de controle in principe gemakkelijk. 
Indien er geen inschrijvingsverplichting is, wordt de controle reeds 
moeilijker 18s. 

'" Verslag Boerenbond, blz. 5. 

'" Verslag Boerenbond, blz. 5. 

184 Verslag VBO, blz. 2. 

'" Verslag EG-Commissie,§ 130. 



213.-

433. De administratieve complexiteit van de ganse regeling 
ontmoedigt vooral de particulieren om hun nieuwe voertuigen in andere EU
Lid-Staten te kopen. Prijsverschillen (exclusief belasting) tussen de landen 
blijven op die manier bestaan en leiden tot een gesegmenteerde 
eenheidsmarkt 186

. In 1995 werd de toepassing van deze bijzondere regeling 
nog verscherpt door de verruiming van het begrip "nieuwe vervoenniddelen" : 
voor landvoertuigen werd de grens van 3 maanden of 3. 000 km verruimd tot 
6 maanden of6.000 km 187

• 

5. De aankopen van particulieren in de EU 

434. Voor de particulieren betekende de invoering van het 
overgangsstelsel van de BTW een grote stap vooruit in hun mogelijkheden om 
aankopen te doen in andere Lid-Staten. Nochtans waren velen, vooral in de 
beginperiode, niet op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden. Er wordt dan 
ook gewezen op een informatie- en communicatieprobleem 188

. 

435. De particulieren kunnen nu, op voorwaarde dat zij de 
goederen zelf meenemen, vrij hun aankopen doen in andere Lid-Staten met 
betaling van de BTW tegen het tarief van die Lid-Staat (beginsel van taxatie in 
het land van oorsprong). Voor accijnsprodukten zijn er wel een aantal 
kwantitatieve beperkingen. Indien de hoeveelheden groter zijn, dienen de 
particulieren te bewijzen dat zij voor particulier gebruik bestemd zijn. Voor 
nieuwe vervoermiddelen is er zelfs een zeer omslachtige regeling (zie 
hierboven) die ervoor moet zorgen dat de taxatie van deze voertuigen steeds in 
het land van bestemming geschiedt. 

"' 
187 

"' 

Verslag EG-Commissie, § 133. 

Verslag EG-Commissie, § 128. 

Verslag EG-Commissie, § 66 e.v. 
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. 436. Voor leveranciers die in de grensgebieden gevestigd zijn 
van Lid-Staten die relatief hoge tarieven toepassen, leidt deze regeling echter 
tot een concurrentieel nadeel. Doordat blijkbaar inzake die regeling ook fraude 
wordt vastgesteld, in die zin dat ook handelaars aankopen doen onder dit 
stelsel, kan dat leiden tot een concurrentieel nadeel voor bepaalde producenten . 
in Lid-Staten met hoge tarieven, bijvoorbeeld in de sierteeltsector 189

. 

189 Verslag Boerenbond, bijlage. 

I 
I 
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2. Opmerkingen van de administratie 

437. De administratie heeft, uitgaande van haar theoretische en 
praktische ervaring, opmerkingen geformuleerd, welke gepaard gaan met 
uitdrukkelijke reserves. Deze terughoudendheid houdt voomarnelijk verband met 
het feit dat : 

a. de controle op de juiste heffing van de belasting over de handelingen gesteld 
tijdens het jaar 1993, niet kon aangevangen worden vóór 1 juli 1994; 

b. het volledige resultaat van deze controles tot op heden nog niet gekend is ; 

c. de administratie zich bijgevolg verplicht zag om voorzichtig te zijn bij de 
beoordeling. 

438. Zeer algemeen, maken het gemeenschapsrecht en het BTW
Wetboek 1993 een onderscheid tussen: 

a. 

b. 

c. 

19{) 

191 

192 

de niet-vrijgestelde belastingplichtige, die in de regel de intracommunautaire 
levering verricht die vrijgesteld is in het land van oorsprong en die de 
intracommunautaire verwerving verricht die belast wordt in het land van 
bestemming van de geleverde goederen 1

9{) ; 

de particulier, die, in principe, voortaan zijn aankopen in gans de 
Gemeenschap mag verrichten met definitieve voldoening van de BTW in het 
land van oorsprong van de goederen 191

; 

de personen die behoren tot de "groep van vier" - de belastingplichtige die de 
vrijstellingsregeling geniet (ingevolge artikel 56, § 2 BTW-Wetboek), de 
belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling, de vrijgestelde 
belastingplichtige (ingevolge artikel 44 BTW-Wetboek) en de niet
belastingplichtige rechtspersoon - die als particulier behandeld worden zolang 
zij bij hun bevoorrading in een andere Lid-Staat een drempelwaarde, exclusief 
BTW, voor intracommunautaire verwervingen niet hebben overschreden, 
maar als belastingplichtige behandeld worden vanaf het ogenblik dat zij die 
drempel overschrijden 192

. 

Zie hoofdstuk lil, punten ms. 176 tot 186 hiervoor. 

Zie hoofdstuk lil, punten ms. 280 tot 285 hiervoor. 

Zie hoofdstuk lil, punten ms. 273 tot 279 hiervoor. 
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439. Zonder twijfel is het invoer-uitvoerstelsel met derde landen niet 
van dien aard om zware problemen te stellen. Feitelijk kenmerkt dit stelsel zich 
vooral door het verplaatsen van de regeling naar de buitengrenzen van de 
Gemeenschap m Dezelfde beoordeling dringt zich op inzake het binnenlands 
stelsel 194 en het stelsel van de dienstverrichtingen 195

, zoals vastgesteld sedert 
1 januari 1978. Buiten de interpretatieproblemen die veroorzaakt worden door het 
gebrek aan een officieel gecoördineerde tekst van de (zesde) Richtlijn 
nr. 77/388/EEG en van zijn opeenvolgende amendementen, hebben de nadelen die 
de administratie voortaan ontmoet, betrekking op : 

a. het vereiste bewijs inzake vrijstelling in het land van oorsprong van de 
intracommunautaire levering van goederen ; 

b. het stelsel van accijnsproducten; 

c. de bepalingen van toepassing op de "groep van vier". 

Vrijgestelde intracommunautaire leveringen 

440. Alhoewel het algemeen stelsel van vrijgestelde intracoinmu
nautaire leveringen en van belaste intracommunautaire veJWervingen, die de relaties 
tussen de belastingplichtigen beheerst, in grote mate volledige voldoening geeft, 
rijzen er daarentegen meerdere vragen rond het vereiste bewijs inzake de vrijstelling 
in het land van oorsprong van de intracommunautaire levering. De verkoper die 
bezorgd is om de intraconununautaire levering die hij verricht op regelmatige wijze 

193 
Zie hoofdstuk III, punten nrs. 162 tot 170 hiervoor. 

194 
Zie hoofdstuk III, punten nrs. 291 tot 293 hiervoor. 

195 
Zie hoofdstuk III, punten nrs. 286 tot 290 hiervoor. 
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vrij te stellen, wordt met de dubbele wezenlijke moeilijkheid geconfronteerd het 
bewijs te leveren : 

a. van de hoedanigheid van de verwerver ; 

b. van de daadwerkelijke verzending of vervoer van de goederen 196 
• 

.441. In de praktijk kan de verkoper slechts weten of de verwerver een 
als zodanig handelende belastingplichtige is die ertoe gehouden is zijn 
intracommunautaire verwerving aan de belasting te onderwerpen, indien deze hem 
een authentiek identificatienummer meedeelt dat hem door de Lid-Staat waarvoor 
de goederen bestemd zijn, werd toegekend. Het bewijs van het recht op vrijstelling 
moet bovendien aangetoond worden door een geheel van gebruikelijke en 
overeenstemmende commerciële documenten, die het mogelijk maken de 
werkelijkheid van de verzending of van het vervoer naar de Lid-Staat van 
bestemming te bewijzen 197

. 

442. De moeilijkheid komt voornamelijk voort uit het feit dat "de Lid
Staat van vertrek souverein blijft op zijn grondgebied om na te gaan of het wel 
degelijk gaat om een levering en of de voorwaarden tot vrijstelling voor deze 
levering wel zijn vervuld. Noch deze Lid-Staat, noch de verkoper van de goederen 
moeten, voor de toepassing van de vrijstelling, zich ervan vergewissen of de aldus 
verrichte aankoop . aan de belasting werd onderworpen in de Lid-Staat van 
bestemming, of zich bekommeren om het gebruik dat van deze goederen zal 
worden gemaakt door de verwerver. Het komt aan de Lid-Staat van bestemming 
toe - en enkel aan deze Lid-Staat - om na te gaan of de verworven goederen correct 
aan de belasting werden onderworpen (of ze al of niet een vrijstelling hebben 
genoten in de Lid-Staat van vertrek, onder de hierboven vermelde voorwaarden) en 
om de uitoefening van het recht op aftrek, in de mate waarin de goederen door de 

· belastingplichtige ver\verver worden gebruikt voor de verrichting van belastbare 
handelingen, te controleren" 198

. 

196 

197 

198 

Zie hoofdstuk lll, punt nr. 184 hiervoor. 

Zie Hoofdstuk lil, punten nrs. 185 en 186 hiervoor. 

M. AUJEAN, LA T.V.A. dans Ie Marché Unigue- Un premier bilan, Publications de la 
Commission européenne, DG XX!-C, Brussel 1994, blz. 21. 

.. , ''.·! 
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443. "Iedere Lid-Staat moet inderdaad de mogelijkheid hebben zijn 
bevoegdheid inzake belastingheffing uit te oefenen, ongeacht de feiten die zich 
hebben voorgedaan in een ander land (andere Lid-Staat cif een derde land). In het 
kader van een gemeenschappelijk stelsel van belastingheffing voor alle Lid-Staten, 
steunt de eerbiediging van dit principe integraal op de regels van territorialiteit van 
de handelingen." .. . "Deze bezorgdheid voor een onafhankelijke bevoegdheid tot 
belastingheffing gaat niet alleen de Lid-Staten aan; zij heeft tevens belangrijke 
gevolgen voor de ondernemers zelf De verantwoordelijkheid van de ondernemers 
voor de correcte toepassing van de belasting mag niet in het gedrang komen door 
het fiscaal gedrag van hun partners. De voorwaarden voor tax;atie of vrijstelling van 
een handeling moeten bijgevolg worden bekeken in hoofde van de ondernemer die 
de belastbare handeling verricht, wat ook het fiscaal gedrag van de handelspartner 
moge zijn." 199

• . 

444. Bij gebreke daarvan, is er overigens onmiddellijk een reactie. 
"Hoewel de hoedanigheid van de intra-communautaire verwerver aan de hand van 
zijn BTW-identificatienummer kan worden verondersteld( ... ), hebben bepaalde Lid
Staten bepalingen in hun wetgeving opgenomen waarbij het verlenen van de 
vrijstelling voor intra-communautaire leveringen wordt ondergeschikt aan de 
naleving van bijkomende vereisten zoals het bewijs dat de verwerving in de Lid
Staat van aankomst van het vervoer effectiefaan de belasting werd onderworpen. 
Geconfronteerd met deze nogal verrassende bepalingen en tegenover het risico dat 
de door hen verleende vrijstelling voor hun intra-communautaire levering in vraag 
wordt gesteld, zijn de ondernemers sterk verontmst omtrent de bescherming van 
hun goede trouw." 200

. 

199 

200 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de werking van 
de BTW ·overgangsregeling voor intracommunautaire transacties, Publicaties van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Doe. COM(94) SIS def., Brussel, 1994, 

§§ 28 en 29, blz. IS en 16. 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de werking van 
de BTW-overgangsregeling voor intracommu.nautaire transacties, Publicaties van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Doe. COM(94) SIS def., Brussel, 1994, 

§ 104, blz. 34. 
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De accijnsproducten 

445. In het stelsel dat van toepassing is sinds 1 januari 1993, worden 
de accijnzen, in de regel, verdèr geheven in het land waar de goederen worden 
verbruikt, volgens het tarief dat in dat land van toepassing is. Het gaat daarbij om 
een regel die de Commissie zelf nooit in vraag heeft gesteld. Het 
intracommunautaire verkeer van accijnsproducten voltrekt zich dus onder 
opschorting van de rechten, gedekt door een geleidedocument, zolang de goederen 
zich van het ene naar het andere belastingentrepot verplaatsen. De accijns wordt 

· daarentegen opeisbaar op het ogenblik dat de goederen het entrepot verlaten bij de 
aangifte tot verbruik of bij de vaststelling van tekorten. 201

. 

446. De opname in dit geheel van de regels die op het vlak van de 
BTW van toepassing zijn, bracht vlug problemen mee voor de erkende 
entrepothouder, die ertoe gehouden is onmiddellijk de BTW op zijn 
intracommunautaire veiwerving te betalen, terwijl hij vrijgesteld is van de accijns op 
de goederen die hij onder opschorting van de rechten mag voorhanden hebben 20z. 
Er wordt een administratieve aanschrijving voorbereid die de verschillen tracht te 
overbruggen die aan het licht zijn gekomen. 

"Groep van vier" 

447. Het bijzondere stelsel dat de leden van de "groep van vier" 
genieten, stelt, in de eerste plaats, de waag of tijdens het lopende jaar of het vorige 
jaar de betrokken persoon in andere Lid-Staten belastbare intracommunautaire 
verwervingen heeft verricht voor een bedrag dat, exclusief BTW, de vastgestelde 
drempel heeft overschreden. In bevestigend geval worden zij van 

201 Zie Hoofdstuk lil, punt nr. 210 hiervoor. 

202 
Zie Hoofdstuk lil, punten nrs. 211, a, en 212 hiervoor. 
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rechtswege onderworpen aan het stelsel van de systematische belasting, in hoofde 
van de koper, van de intracommunautaire verwervingen van goederen. De koper is 

· dan gehouden tot de indiening van een bijzondere trimestriële aangifte teneinde de 
BTW, waarvan hij schuldenaar is op het grondgebied van zijn Lid-Staat voor de 
aankopen die hij heeft gedaan in een andere Lid-Staat van de Gemeenschap, te 
voldoen zonder dat hij daardoor het recht op aftrek bekomt 203 

448. Afgezien van advocaten, notarissen, artsen en verzekerings
instellingen, omvat de "groep van vier" ongeveer 8.000 niet-belastingplichtige 
rechtspersonen waaraan nog 350 klinieken en hospitalen toegevoegd moeten 
worden. · 

a. Daarvan hebben zich tot op heden slechts 700 personen als belastingplichtige 
laten registreren. 

b. 60 onder hen hebben de bijzondere trimestiiële aangifte ingediend. 

c. Het totaal gecumuleerd bedrag van deze aangiften blijkt uiteindelijk 
onbeduidend te zijn. 

tot: 

a. 

b. 

203 

449. De wil om deze paradox op te heffen, heeft aanleiding gegeven 

de herirmeiingsbrief die onlangs aan de belanghebbenden werd gericht ; 

een omvangrijke controle-operatie die gezamenlijk uitgevoerd wordt door de 
Administratie van de Directe Belastingen (controle van de situatie bij de 
advocaten, notarissen en artsen) en door de Administratie van de BTW, 
Registratie en Domeinen (verzekeringsinstellingen, hospitalen, klinieken en 
niet-belastingplichtige rechtspersonen). De administratieve instructies voor 
deze actie werden reeds verspreid. 

Zie Hoofdstuk lil, punten rus. 273 tot 279 hiervoor. 
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3. Realiteit van de fiscale fraude · 

450. Tegen de belasting die een deel van zijn inkomen of van zijn 
kapitaal wegneemt en die bijgevolg zijn verbruik, zijn spaar- en investerings
mogelijkheden vermindert, is de reactie van de belastingplichtige soms om deze 
voorafhame te verhinderen door gebruik te maken van ontwijking of ontduiking. 

a. Door de belasting te weigeren, verzet de belastingplichtige zich tegen de 
betaling van de sommen die hij verschuldigd is of tegen het vervullen van de 
hem opgelegde fiscale formaliteiten. Zowel op individueel als op· collectief 
vlak 204

, uit deze weigering zich gewoonlijk in operaties die de vervolgingen 
tot invordering nutteloos maken, door goederen waarop beslag kan worden 
gelegd, te laten verdwijnen en door organisatie van het onvermogen. 

b. Fiscale· ontwijking is de vennijding van de belasting zonder de wet die de 
belasting regelt te overtreden. Materieel gebeurt dat door gewoonweg geen 
belastbare materie te creëren. Juridisch karakteriseert het zich door het 
gebruik van juridische constructies die toelaten aan de wet de ontsnappen 
zonder de belastingwet te overtreden. 

c. Bij fiscale fraude daarentegen plaatst de belastingplichtige zich in een situatie 
die de fiscale wet voorziet, maar verdoezelt hij, door het een of ander middel, 
geheel of gedeeltelijk de belastbare handeling. Materieel neemt de fiscale 
fraude zijn toevlucht tot het vergeten of het vervalsen van gegevens die 
invloed uitoefenen op de heffing van de belasting. Juridisch vereenzelvigt zij 
zich met simulatie door aan de Staat een akte voor te leggen die niet correct 
IS. 

451. Materieel gezien is fiscale ontwijking niet onwettig. Inderdaad, 
"behoudens andersluidende bepalingen in de wet, is eenieder vrij zijn belangen te · 
regelen zoals hij het verkiest, om zijn fortuin te beheren en er over te beschikken 
zoals hij het wenst. De Staat heeft geen verworven recht op de openbare 
belastingen. Daarom kan de belastingplichtige op geoorloofde wijze trachten de 
belasting te ontwijken door zich niet te plaatsen in de voorwaarden die de belasting 
opeisbaar maken" 205

. 

204 

205 

Een voorbeeld van collectieve weigering van belasting is de poujadistische beweging die in 
1954 in Frankrijk heeft bestaan. 

C. SC AlL TEUR, Le contribuable et l'Etat, Leuven en Brussel, !961, blz. 64 
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452. Juridisch gezien bestaat belastingontwijking er daarentegen in om, 
met een algemene naleving van de wet, de lacunes, gebreken en 
onnauwkeurigheden van fiscale of andere wetgevingen te gebruiken om .zich aan de 
heffing van de belasting te onttrekken. 

a. Deze houding vindt zijn rechtvaardiging in de regel, gebaseerd op een 
eeuwenoude traditie, van de vrije keuze van de minst belaste weg. Deze 
traditie onderstreept o.a. hoe vrij men is om, wanneer er een keuze is tussen 
meerdere contractsvormen, de minst belaste weg te kiezen. De wet of de 
gewoonte leggen op dit punt geen enkele beperking op aan de wilsautonomie 
van de partijen. 

b. Indien dientengevolge niets toelaat de daden, waardoor een handige 
belastingplichtige erin slaagt een belasting te omzeilen terwijl hij binnen de 
limieten van zijn rechten blijft, als frauduleus te bestempelen, loopt de 
uitoefening, zelfs wettelijk, van de vrije keuze van de minst belaste weg 
gevaar uiteindelijk aanleiding te geven tot misbruiken. Dit is o.m. het geval 
wanneer de belastingplichtige overgaat tot het gebruik van kunstgrepen die 
hem toelaten "stilleljes over de wet heen te gaan" 206

• · 

c. Ook komt het de wetgever toe deze misbruiken te bestrijden door o.m. de 
wetteksten te verbeteren en aldus juridische combinaties, waarvan de praktijk 
ronduit de nadelen heeft aangetoond, onmogelijk of voortaan nutteloos te 
maken. 

4 53. De fiscale fraude, waarvan de bepaling hier enkel wordt toegepast 
op de indirecte belastingen, is een gevoelig onderwerp dat een bijzondere plaats 
inneemt in de "witteboordencriminaliteit". Of zij nu het resultaat is van een 
positieve handeling of slechte wil vertolkt of zich hult in slordigheid zo het geen 
lijdelijk verzet is 207

, de fiscale fraude blijft steeds het resultaat van een 
voorafgaanclelijke berekening. 

a. 

206 

207 

De belastingplichtige weegt het voordeel af tegen het gevaar dat hij loopt 
ontdekt en gesanctioneerd te worden. 

J. DUSSART, Déontologie de la fiscalité, Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, Brussel, 
1971, blz. 18. 

Verslag van de Commissie voor de studie van de strafrechtelijke beteugeling van de 
belastingontduiking. parl. doe., Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, bijlage 1!, punt nr. 2, eerste 
lid, blz.4. 
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b. Indien het gevaar kleiner blijkt dan het verhoopte voordeel, onttrekt hij zich 
aan de betaling van de belasting 208

. 

454. Bijgevolg is fiscale fraude een van de concurrentieverstorende 
factoren aangezien degene die zich onttrekt aan de belasting, bevoordeeld wordt ten 
koste van hen die de hun opgelegde verplichtingen nakomen 209

. Wanneer 
gefraudeerd wordt door burgers die zoals anderen de voordelen genieten van het 
leven in gemeenschap, maar die weigeren hun deel van de gemeenschappelijke last 
te dragen, vormt de fraude bovendien een sociaal delict 210

. Uiteindelijk vervalst zij 
de normale werking van de instellingen van het land. Zij creëert een klimaat van 
leugens en argwaan 2!!. 

455. De wetenschap dat de fiscale fraude, zowel op economisch als op 
sociaal en moreel vlak, een belangrijk probleem vormt, vestigde dikwijls de 
aandacht van de overheid op het verschil terzake tussen de directe en de indirecte 
belastingen. "Algemeen is de omzetbelasting minder gevoelig voor fraude dan de 
belasting op het inkomen. Inderdaad, het verhelen van een bepaald percentage van 
de ontvangsten laat de belastingplichtige toe een heel wat hoger percentage van zijn 
inkomstenbelastingen te ontduiken, omdat hij enerzijds de uitgaven niet verminderd 
heeft zoals de ontvangsten en omdat anderzijds de vermindering van het belastbaar 
inkomen uitwerking heeft op de hoogste schijven van het progressieve barema van 
de inkomstenbelastingen." 212 

208 

209 

2!0 

211 

212 

C. SC AlL TEUR, Le contribuable e11'Etat, Leuven en Brussel, 1961, blz. 141. 

Verslag van de Commissie voor de studie van de strafrechtelijke beteugeling van de 
belastingontduiking. Pari. doe., Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, bijlage IJ, punt nr. I, Je lid, 
blz. 3. 

G. LALOUX, Conunentaire durapoort de M. R Henrion,in L'exacte perception de l'impöt -
Actes du coltoque de rinstitut Beige des Finances PUbligues tenu Ie 15 mai 1972 sous la 
présidence du Baron Jean Van Houtte, Minisire d'Etat, Bruylant, Brussel, 1973, blz. 54. 

Verslag van de Commissie voor de studie van de strafrechtelijke beteugeling van de 
belastingontduiking, Pari. doe., Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, bijlage IJ, punt nr. I, 2e lid, 
blz. 3. 

M. LAURE, Science fiscale, Presses Universitaires de France, Parijs, 1993, blz. 237. 
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· 456. Van bij de aanvang werd gebruik gemaakt van de zwakheid die 
de BTW kenmerkt als belasting gebaseerd op een schriftelijk bewijs dat de factuur is 
213, om: 

a. aan te kopen zonder factuur, voornamelijk aankopen van grondstoffen door· 
een fabrikant of van goederen door een handelaar die hoofdzakelijk aan 
particulieren verkoopt ; 

b. te verkopen zonder factuur, eenvoudigweg hopend dat de implicaties en 
gevolgen van deze daad voor altijd verborgen zullen blijven. 

457. De vlugge vooruitgang die werd gemaakt inzake de verificatie 
van verbanden tussen boekhoudingen hebben zeker tot gevolg gehad dat die 
mechanismen konden worden vastgesteld. De mechanismen werden opgevolgd 
door andere, waarbij bij voorkeur fictieve facturen gebruikt worden. Die 
mechanismen liggen aan de basis van netwerken, carrousels genoemd, waarvan het 
principe het verhelen is van de zwakke schakel in de ketting, waarvan de lengte 
uiteindelijk afhangt van het wederzijds vertrouwen tussen de hoofdrolspelers van en 
de medeplichtigen aan de inbreuk. Niettegenstaande er gebruik gemaakt wordt van 
reeds lang gekende kunstgrepen 214

, wordt het mechanisme toch in de hand gewerkt 
door: . 

a. de verspreiding van de partners over het grondgebied van de verschillende 
Lid-Staten ; 

b. het opheffen van de douanecontroles na het afschaffen van de binnengrenzen 
van de Gemeenschap ; 

c. het des te betreurenswaardiger ontbreken, op Europees vlak, van een · 
eenvönnig, geharmoniseerd of een nader tot mekaar komend strafrecht. 

213 

214 

Zie punten nrs. 359 en 368, hiervoor. 

De hiervoor Senoerode. zwakheid in hoofde ~an dC leden van de· ngroep van vier" ~temt 
overeen met het vergeten van de vereiste aangifte. 
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4. Controle op de juiste heffing van de belasting 

458. Overeenkomstig het gemeen recht, begint de verjaring van de 
vordering tot voldoening van de BTW gewoonlijk te lopen bij het verstrijken van de 
datum voor de indiening, die eveneens de betalingsdatum is, voor de aangifte waarin 
de ontdoken,belasting had moeten ingeschreven zijn (BTW-Wetboek, artikel 81, 
eerste lid). 

a. Behalve in uitzonderlijke gevallen zou een controle van de stukken vóór het 
verstrijken van de indieningstermijn van de vereiste periodieke aangifte, 
lichtvaardig zijn. Die controle zou immers plaatshebben op een tijdstip 
waarop de termijn nog niet voorbij is die de wet de belastingplichtige toekent 
om aan zijn verplichtingen te voldoen. 

b. Zelfs wanneer het BTW ,stelsel op kruissnelheid werkt, is deze uitzondering 
slechts gerechtvaardigd vanaf het ogenblik dat de feiten en daden die de 
betrokkene stelt inzonderheid tot gevolg hebben de rechten van de schatkist 
in gevaar te brengen 215

. 

c. ·Daarentegen zou het nutteloos zijn te wachten tot de dag waarop de verjaring 
. voor de invordering van de belasting reeds bereikt is. 

459. Sinds 1 januari 1993 is de uit te voeren controle, met 
inachtneming van deze principes, niet alleen beperkt tot het nationaal grondgebied. 
Zij strekt zich daarentegen uit tot het gehele grondgebied van de Gemeenschap. 
Ook het daaf\loor gebruikte systeem is voortaan onderworpen aan drie totaal 
onlosmakelijke instrumenten 216

, te weten : · 

a. 

215 

216 

Richtlijn nr. 77 /799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de 
wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het 
gebied van de directe belastingen (!'BEG nr. L 336, van 27 december 1977); 

Zie punt nr. 450 hiervoor. 

Zie Hoofdstuk III, punt nr. 144 hiervoor. 
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b. Richtlijn nr. 79/1 070/EEG van de Raad van 6 december 1979 houdende 
wijziging van de Richtlijn nr. 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand 
van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe 
belastingen (EBEG nr. L 331, van 27 december 1979) ; 

c. Verordening nr. EEG/218/92 van de Raad van 27 januari 1992 betreffende de 
administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen 
(BTW) (rBEG nr. L 24, van 1 februari 1992); 

460. Het onlosmakelijk karakter van deze drie instrumenten is het 
gevolgvan: 

a. de Richtlijn nr. 79/1 070/EEG die vanaf I januari 1981 het voordeel van de 
Richtlijn nr. 77/799/EEG uitbreidt tot de belasting over de toegevoegde 
waarde; 

b. de Verordening nr. EEG/218/92 die vanaf I januari 1993 dit geheel komt 
aanvullen met de plichten inzake de intracommunautaire transacties 217 

461. Zonder afbreuk te doen aan het nut van precieze acties waartoe 
de aangiften van de uitwisseling van goederen aanleiding zouden geven 218

, brengt 
de nieuwe dimensie van de controle voomarnelijk mee : 

a. 

b. 

217 

218 

dat het noodzakelijk zal zijn om soms in verschillende Lid-Staten gelijktijdig 
de inrichtingen te controleren van eenzelfde belastingplichtige of van 
verschillende belastingplichtigen die een ketentransactie verrichten ; 

dat, bij gebrek aan een gelijkaardige aangifte als die voor de uitwisseling van 
goederen, het verrichten van een dienst, voomarnelijk dan intellectuele 
werkzaamheden, moeilijk te achterhalen is ; 

Zie Hoofdstuk III, voetnoot 80 hiervoor. 

Zie Hoofdstuk III, punt nr. 182, d, hiervoor. 
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c. dat er bijkomende economische actoren optreden die toch een gewis belang 
hebben : vrijgestelde belastingplichtigen, belastingplichtigen die de 
vrijstellingsregeling genieten, belastingplichtigen die de bijzondere regeling 
voor de landbouwondernemingen genieten 219

, benevens de particulieren 220 in 
de mate waarin zij accijnsgoederen 221 of nieuwe vervoermiddelen 
verwerven 222 

• 

462. De laatste fiscale statistiek die algemeen werd verspreid, vermeldt 
overigens de volgende bedragen voor de rechten en boeten voor de jaren 1993 en 
1994 223

· 

224 BTW BBI 225 

. 

1993 1994 1993 1994 

Belastingsupplementen 19.098 27.865 

8.068 9.668 

Administratieve boeten 2.408 3.839 

219 
Zie Hoofdstuk lil, punten nrs. 273 tot 279 hiervoor. 

220 
Zie Hoofdstuk lil, punten nrs. 280 tot 285 hiervoor. 

221 
Zie Hoofdstuk lil, punten nrs. 210 tot 217 hiervoor. 

222 
Zie Hoofdstuk II!, punten rus. 218 tot 223 hiervoor. 

223 
Algemene Administratie van de Belastingen, Jaarverslag 1994, Brussel, 1995, blz. 12 en 17 . 

. 224 
In ntiljocnen Belgische franken. 

225 Administratieve sancties inbegrepen. 

. 



228.-

463. In zijn geheel beschouwd blijkt, uit hetgeen voorafgaat, 
zonder twijfel waarom de verschillende diensten, die belast zijn met de strijd 
tegen de fiscale fraude, recentelijk werden gehergroepeerd onder één gezag. 
De feiten pleiten bovendien voor : 

a. de aanstelling van fiscale vertegenwoordigers in de andere Lid-Staten, 
zoniet in bepaalde derde landen ; 

b. de eis van de administratie om voortaan toegang te krijgen tot de 
algemene gegevensbanken teneinde een breed veld voor onderzoek en 
vergelijking te openen. 

464. In elk geval, of het nu gaat om de uitwisseling van gegevens, 
methodes of mensen, nodigen de omstandigheden bovendien uit tot het 
verstevigen van de samenwerking tussen de Lid-Staten op de vermelde punten 
en dus om betere contacten te bevorderen tussen de nationale administraties. 
De omstandigheid herinnert er vooral de fiscale administratie aan dat het haar 
taak is te waken over de aangepaste middelen tegen de fiscale fraude, door o.a. 
het methodisch gebruik van gecoördineerde gegevens uit te breiden. Succes op 
dit vlak zou l)veneens bijdragen in het versterken van het Europees imago van 
ons land. 
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465. In Hoofdstuk IV dat gewijd was aan het kritisch onderzoek 
van het overgangsstelsel van de BTW werden eerst de elementen die inherent zijn 
aan de communautaire BTW in het licht gesteld. Vereiste van unanimiteit, 
"verwatering" van het voorstel van richtlijn tot een compromis, endogene zwakte 
van de BTW aangerekend bij facturatie : dit zijn heel wat problemen die soms nog 
worden vergroot door .de afschaffing van de grenscontroles. · 

Daarna zijn twee nieuwe moeilijkheden opgedoken ; zij houden respectièvelijk 
verband met een vermindering van de rechtszekerheid van de communautaire 
instrumenten en met de gelijktijdige definitie van het douane-, accijns- en fiscaal 
grondgebied van de Gemeenschap. 

Deze moeilijkheden brengen op hun beurt verschillende problemen mee die worden 
onderstreept door verscheidene rechtstreeks betrokken instanties (Europese 
Commissie, beroepsverenigingen, administratie). 

466. In Hoofdstuk IV wordt daarna getracht de budgettaire 
gevolgen van het overgangsstelsel van de BTW te onderzoeken. Er wordt 
besloten met een nauwlettend onderzoek van de problemen inzake fraude en 
controle die inherent zijn aan zowel de BTW "op zichzelf' als aan het 
overgangsstelseL 

467. Het past nu de verdiensten en gebreken van het 
overgangsstelsel die bij dit onderzoek werden gevonden, samen te vatten rond 
enkele belangrijke beoordelingscriteria. 
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Afdeling 1 - De beoordelingscriteria van de Hoge Raad van Financiën 

468. De Raad van Ministers van de EU heeft· vier criteria in 
aanmerking genomen waaraan het definitieve BTW-stelsel dient te voldoen. 

vermindering van de administratieve lasten voor de ondernemingen en de 
overheid en aanmerkelijke vereenvoudiging van de inning van de belasting ; 

geen vermindering van de begrotingsantvangsten voor de Lid-Staten ; 

geen verhoging van het risico op fraude ; 

behoud van de neutraliteit van de BTW, inzake concurrentie. 

Deze criteria worden als gelijkwaardig beschouwd. 

469. De HRF meent dat deze criteria een goede vertrekbasis zijn, 
zowel ter beoordeling van het overgangsstelsel ten opzichte van het voorgaande 
stelsel als ter beoordeling van de verdiensten van alternatieve definitieve stelsels 226

• 

Nochtans dienen bepaalde nuanceringen te worden gemaakt. 

Eerst moet worden nagegaan hoe moeilijk het is voor elk stelsel om aari al die 
criteria in dezelfde mate te beantwoorden. Bepaalde van die criteria zijn overigens 
gedeeltelijk tegenstrijdig. Zo is het moeilijk éen geringere complexiteit te 
verzoenen een effectievere bestrijding van de fraude. Evenzo brengt neutraliteit· 
dikwijls een grotere complexiteit met zich mee. Het is derhalve noodzakelijk deze 
cr!teria van gewichten te voorzien. Sommige zijn immers belangrijker dan andere. 

Overigens hangt het relatieve belang van de criteria zelf af van de gekozen 
tijdshorizon : korte of lange termijn. Daarenboven, en zeker op korte termijn, 
dient eraan te worden herinnerd dat elk BTW-stelseldekenmerken moet bewaren 
die eigen zijn aan een belasting op de eindconsumptie, waarvan de ontvangsten op 
een billijke wijze verdeeld dienen te worden over de 15 budgettaire territoria. 

226 Zonder afbreuk te doen aan andere criteria, zoals de invloeden op de inkomensherverdeling die, 
inzake indirecte belastingen, overigens verre van duidelijk zijn. 
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470. · Om al deze redenen meent de HRF dat· het past het 
overgangsstelsel (zoals overigens elk ander alternatief stelsel) te beoordelen aan de 
hand van de volgende criteria : 

neutraliteit ; 

noodzakelijke graad van tariefharmonisatie en/ of graad van 
tariefautonomie ; 

budgettaire gevolgen ; 

administratieve complexiteit voor de ondernemingen en de overheid. 

471. Al zijn zij minder hanteerbaar, zijn twee andere criteria niet 
minder belangrijk om verschillende stelsels te vergelijken. Het gaat om de 
rechtszekerheid en de fraudegevoeligheid. Rechtszekerheid is een eigenschap 
waaraan elk BTW-stelsel moet voldoen, zelfs indien dat verre van vanzelfsprekend 
is .. De fraudegevoeligheid is ook essentieel, zelfs indien de kwalitatieve en zeker de 
kwantitatieve beoordeling ervan dikwijls moeilijk is. 

472. Deze verschillende criteria worden hieronder nauwkeuriger 
gedefinieerd ; er wordt ook getracht het belang ervan .af te wegen. · 

' 
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1. Neutraliteit 

473. Neutraliteit is een "meerduidig" begrip, in die zin dat het zowel 
economische, juridische, administratieve als fiscale aspecten heeft die elkaar . 
overigens in hoge mate overlappen. Nochtans dient de neutraliteit vooral in haar 
economische betekenis te worden verduidelijkt, onder meer daar de Raad van 
Ministers van de EU haar gelijkstelt aan de afwezigheid van 
concurrentieverstoringen. 

4 7 4. In hèt algemeen verstaat men onder : 

concurrentieverstoring : een toestand waarin zich trafiekafleidingen en/of 
activiteitsverplaatsingen ontwikkelen ; 

activiteitsverplaatsing : een toestand waarin productieve activiteiten zich 
bij voorkeur vestigen in een bepaalde economie, eerder dan in een andere, 
onder meer of uitsluitend wegens motieven die voortspruiten uit bepaalde 
door de overheid getroffen maatregelen ; 

trafiekafleiding : een toestand waarin bepaalde operatoren van een 
economie zich bij voorkeur bevoorraden in een andere economie, onder 
meer of uitsluitend wegens motieven die voortspruiten uit bepaalde door de 
overheid getroffen maatregelen 227 

· 

475. De algemene filosofie van het Verdrag van Rome is 
dufdelijk : de handel tussen de Lid-Staten dient te verlopen onder voorwaarden die 
zo dicht mogelijk liggen bij die welke heersen op een interne markt. Dat houdt op 
de eerste plaats de redelijke inachtname in van -de natuurlijke wetten van de 
markteconomie en, in het verlengde daarvan, de verplichting om de effecten van de 
tussenkomsten welke buiten de wetten van de markt liggen, zoniet ongedaan te 
maken, dan toch af te zwakken (Verdrag van Rome, art. 100-1 02, 92-94 en 
85-91). 

227 Vergelijk Hoofdstuk I, punt nr. 24 hiervoor. 
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476. De marktto~stand die het Verdrag van Rome op het oog heeft, 
houdt onder andere drie vereisten in : 

a. zij vereist dat de concurrentie tussen Lid-Staten geschiedt onder 
voorwaarden die zo dicht mogelijk liggen bij die welke op een interne markt 

. heersen; 

b. zij zet dientengevolge aan tot een convergentie van de wetgevingen die een 
rechtstreekse invloed uitoefenen op de oprichting of de werking van de 
geïntegreerde markt ; 

c. zij dwingt er bovendien toe, in verband met concurrentieverstoringen, 
eventuele kunstgrepen te vermijden die tot doel hebben : 

de klant te verleiden en hem naar zich toe te trekken 
(trafiekafleiding) ; 

naar zich een verplaatsing van het onderzoek, de uitvinding, de 
productie of de distributie uit te lokken (activiteitsverplaatsing). 

477. Het criterium neutraliteit dient dus in hoofdzaak in termen van 
concurrentie te worden opgevat. Overigens refereren ook de beraadslagingen van 
de Raad van Ministers van de EU inzake de invoering van een definitief BTW
stelsel aan deze definitie 228

. 

478. In het licht van de aldus gedefinieerde 
concurrentieverstoringen zal worden beoordeeld of het overgangsstelsel de fiscale 
heterogeniteit vermindert of integendeel vergroot en versterkt. Deze houdt immers 
een gewisse achteruitgang in ten opzichte van de voorwaarden die op een inferne 

·markt gelden. Zij brengt op haar beurt trafiekafleidingen en 
activiteitsverplaatsingen met zich mee. 

Zonder evenwel atbreuk te doen aan de neutraliteit ten aanzien van de structuur, de grOotte en het 
juridische statuut van de ondernemingen. 
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2. Graad van tariefharmonisatie en/ of vim tariefautonomie 

479. Een tweede criterium heeft betrekking op de noodzakelijke 
graad van tariefharmonisatie. Vanuit het standpunt van de Europese Unie is het 
immers belangrijk dat de tarieven voldoende geharmoniseerd zouden worden, wil 
men komen tot een algemeen Europees stelsel. 

480. Vanuit het standpunt van bepaalde Lid-Staten, voornamelijk 
die welke worden geconfronteerd met ernstige budgettaire moeilijkheden, kan dit 
criterium evenwel ook worden beschouwd in termen van tariefautonomie. Voor 
deze landen is het immers belangrijk een bepaalde graad van autonomie te 
behouden tenêinde hun budgettaire toestand te saneren evenals overigens teneinde 
de BTW te hanteren voor doeleinden van economisch en sociaal beleid, tenminste 
zolang als belangrijke economische en budgettaire taken onder de bevoegdheid van 
de Lid-Staten blijven. Deze budgettaire autonomie mag echter niet te absoluut 
worden geïnterpreteerd. In een eenheidsmarkt zonder grenscontroles is de 
mogelijkheid tot tariefverhoging immers bijzonder beperkt (o.a. in het geval van 
België) indien de buurlanden beduidend lagere tarieven behouden. Er weze 
bijvoorbeeld aan herinnerd dat het normale tarief in Nederland 17,5 % bedraagt, in 
Luxemburg en Duitsland 15 %, maar in België 20,5 % (21 % vanaf 1.1.96). 
Bijgevolg is het ook voor die landen die hoge tarieven hanteren, belangrijk dat een 
bepaald niveau van harmonisatie wordt bereikt. 
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3. Budgettaire gevolgen 

481. In Hoofdstuk II werd het relatieve belang van de BTW
ontvangsten in de begroting van de Lid-Staten onderstreept. Dit belang maakt het 
noodzakelijk dat een bijzondere aandacht wordt geschonken aan de budgettaire 
gevolgen van elk stelsel dat wordt onderzocht. 

482. Kràchtens het Verdrag van Maastricht moeten de Lid-Staten 
die willen dèelnemen aan de laatste fase van de Economische en Monetaire Unie, 
waarvan de invoering van de gemeenschappelijke munt het sleutelelement is, 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. Verschillende daarvan hebben betrekking op 
de openbare financiën. De netto-financieringsbehoeften van de gezamenlijke 

. overheid mag einde 96 niet meer bedragen dan 3 % van het BBP. De 
overheidsschuld mag van haar kant 60 % van het BBP niet overschrijden of moet 
tenminste dalen tegen een tempo dat toelaat deze doelstelling in een bevredigend 
tijdsbestek te bereiken. 

483. De beoordeling van de budgettaire gevolgen van een BTW
hervorming komt er in de eerste plaats op neer erover te waken dat de BTW
ontvangsten niet verminderen, eerder dan een bewegingsruimte te creëren voor de 
begrotingssanering. 
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4. Administratieve complexiteit 

484. Alhoewel de BTW in wezen een eenvoudige belasting is, is 
een bepaalde complexiteit noodzakelijk om een effectieve controle te kunnen 
uitoefenen, onder andere in het kader van de bestrijdingvan de fraude en ook om 
de neutraliteit van het stelsel te garanderen. 

485. Deze complexiteit mag echter niet hoger ztJn dan strikt 
noodzakelijk is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

486. De concrete uitwerking van een BTW-stelsel valt in de eerste 
plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissie van de EU die daartoe de 
nodige richtlijnen voorstelt. De Lid-Staten hebben echter ook een belangrijke rol 
te spelen bij de tenuitvoerlegging van het stelsel. 

487. Inzake administratieve complexiteit wordt dikwijls bijzondere 
aandacht geschonken aan de KMO's. De administratieve lasten van de BTW zijn 
voor deze ondernemingen immers relatief zwaarder dan voor de grote 
ondernemingen. Aan de andere kant zijn echter de BTW -regels in beginsel 
dezelfde voor alle ondernemingen en kan men altijd, in de mate van het mogelijke, 
bepaalde modaliteiten aanpassen aan de KMO's (bijvoorbeeld aangiftetermijnen, 
forfaitaire stelsels). 

488. Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat administratieve 
vereenvoudiging voor de ondernemingen niet noodzakelijk samengaat met 
administratieve vereenvoudiging voor de overheid. Dikwijls is het omgekeerde 
waar. Een stelsel dat administratief eenvoudig is voor de ondernemingen kan de 
controle op oneigenlijk gebruik bemoeilijken. Bovendien kunnen bepaalde stelsels 
die, op basis van de individuele verrichtingen, een clearing inhouden en bijgevolg 
financiële overdrachten tussen Lid-Staten of tussen de Commissie en de 
Lid-Staten, ook een bron zijn van administratieve complexiteit evenals van 
juridische betwistingen. 
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5. Rechtszekerheid 

489. Waarschijnlijk zal een bepaald stelsel er moeilijker aan 
beantwoorden dan een ander. Bovendien heeft rechtszekerheid meerdere 
dimensies. Niet alleen de verbruikers en de ondernemingen dienen. ondubbelzinnig 
hun rechten en plichten te kennen. Ook de overheid moet zeker zijn van de 
noodzakelijke rechtszekerheid, onder andere wanneer overdrachten van fiscale 
ontvangsten dienen te geschieden bij de uitoefening van de grensoverschrijdende 
aftrek. 

6. Fraudegevoeligheid 

490. Het is inderdaad van wezenlijk belang dat een BTW-stelsel 
niet kan leiden tot een massale belastingontduiking. Dit risico ramen, kwalitatief 
en vooral kwantitatief, is echter steeds moeilijk ; in Hoofdstuk IV werd niettemin 
een licht geworpen op de belangrijkste mechanismen die tot fraude kunnen leiden 
in het overgangsstelsel, alsmede op de beperkingen en leemten van de 
controlemogelijkheden. 
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7. Weging van de criteria 

491. De beoordeling van het overgangsstelsel houdt niet enkel in 
dat een score wordt gegeven voor elk criterium maar ook dat de criteria onderling 
worden gewogen. Deze weging is overigens niet constant ; zij hangt af van 
omgevingsfactoren die kunnen verschillen naargelang men de korte of de lange 
termijn beschouwt. 

492. In België is nog steeds een proces bezig om de budgettaire 
toestand te saneren. 

Deze sanering is absoluut noodzakelijk om twee redenen. 

In de eerste plaats dient einde 1996 te worden voldaan aan de Maastricht-criteria 
om deel te kunnen nemen aan de eindfase van de Economische en Monetaire Unie. 

Vervolgens dient men, los van deze voorwaarde, te vermijden dat de intresten op 
de openbare schuld de manoeuvreerruimte dermate inperken dat de overhei,d geen 
autonoom budgettair beleid meer kan voeren om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de samenleving. 

493. Op korte termijn is het criterium "budgettaire gevolgen" 
prioritair, zelfs indien de kwantificatie van deze gevolgen slechts benaderend kan 
zijn, rekening gehouden met onder meer de beperkingen van de statistische 
informatie. 

Eens de budgettaire sanering verworven en duurzaam is, zal het mogelijk zijn de 
weging van de criteria te herzien en ze zelfs op gelijke. voet te stellen. De 
voltooiing van de Economische en Monetaire Unie en de invoering van de 
eenheidsmunt zou de EU dichter bij een echte eenheidsmarkt brengen. Indien dat 
het streefdoel is, zullen onder meer de criteria "neutraliteit", "noodzakelijke graad 
van tariefharmonisatie" en ook "administratieve complexiteit" aan belang winnen. 



Afdeling 2 - Beoordeling van het overgangsstelsel in het licht van de 
gekozen criteria 

1. Neutraliteit 
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494. In principe is het overgangsstelsel neutraal ten opzichte van 
het voorgaande stelsel in de mate dat voortaan de intracommunautaire leveringen 
(onder bepaalde voorwaarden) vrijgesteld zijn. 

Deze vrijstelling van de intracommunautaire leveringen stelt evenwel onmiddellijk 
het probleem van de "voorfinanciering" van de binnenlandse leveringen die, wat 
hen betreft, deze vrijstelling niet genieten. In hun geval dient de koper immers 
eerst de BTW aan de verkoper te betalen en kan hij de belasting slechts 
recupereren bij de indiening van zijn aangifte 229

. Op die wijze genieten de 
intracommunautaire leveringen van een concurrentievoordeel ten opzichte van de 
binnenlandse leveringen. Het komt overigens voor dat laatstgenoemde in bepaalde 
gevallen worden "omgezet" in intracommunautaire verrichtingen. Alhoewel dit 
probleem duidelijk omschreven dient te worden, is het niettemin, in de precieze 
gevallen welke beschreven werden, een bron van concurrentieverstoring. 

495. Anderzijds is het overgangsstelsel het resultaat van een 
moeizaam compromis tussen fiscale harmonisatie (benadering "from above") en 
fiscale concurrentie (benadering "from below"). Wegens de verschillen die het 
toestaat inzake taxatie, tarificatie of interpretatie, leidt het overgangsstelsel op de 
~nige en dezelfde markt die het tot stand brengt, tot fiscale heterogeniteit, welke 
overigens inherent is aan het behoud van de budgettaire grenzen. Zij brengt 
trafiekafleidingen en activiteitsverplaatsingen met zich mee en beperkt terzelfder 
tijd de autonomie in.Zake begroting en economisch beleid van die Lid-Staten die 
vanwege hun geografische ligging erg kwetsbaar zijn voor de risico's van fiscale 
concurrentie. 

229 Zie Hoofdstuk IV, punten nrs. 370 tot 376 hiervoor. 
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496. In dezelfde gedachtengang houdt het niet-samenvallen van de 
douane-, accijns- en fiscale gebieden van de Gemeenschap een bijkomend risico in 
op trafiekafleidingen, in het bijzonder wanneer men de lijst van de gebieden "met 
bijzonder statuut" op het vlak van de indirecte belastingen vergelijkt met die van de 
fiscale paradijzen inzake directe belastingen. 

497. Indien tenslotte voor de vrijgestelde belastingplichtigen en de 
. niet-belastingplichtigen het stelsel min of meer neutraal is in de mate waarin de 

"grote" leveringen onderworpen worden aan het tarief van het land van 
bestemming, · is er toch een groot verschil tussen de regels . en de werkelijkheid, 
tenminste in het geval van België. 

Er weze immers aan herinnerd dat van het totaal van de niet-belastingplichtige 
rechtspersonen die eèn bijzondere kwartaalaangifte moeten indienen, slechts een 

· onbeduidend aantal zich van deze verplichting gekweten hebben. 

Een dergelijke toestand is niet alleen een bron· van fraude en van verlies van 
begrotingsontvangsten, maar ook van concurrentieverstoringen. 

2~ Tariefautonomie (en -harmonisatie) 

498. Het overgangsstelsel laat de Lid-Staten een niet-onaanzienlijke 
marge van tariefautonornie, zowel op het vlak van de tarieven als inzake de 
indeling van goederen en diensten onder die tarieven. Het is overigens de 
onmogelijkheid tot een sterke táriefharmonisatie, welke Zich in het begin van de 

· jaren 90 voordeed, die onder meer aan de basis lag van het overgangsstelseL 

499. Deze "ruimte" is inherent aan het behoud van een autonoom 
economisch en budgettair beleid en begrijpelijk in het licht van de convergentie
inspanningen die worden opgelegd door het Verdrag van Maastricht, zelfs indien 
zij aan de andere kant een oorzaak is van concurrentieverstoringen (zie hierboven). 
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500. In de praktijk mag deze manoeuvreerruimte echter niet 
worden overroepen. België past immers thans de huidige tariefstructuur toe : 

EUROPA BELG IE 

Buitenland en vrijstelling -
Nultarief 0 
Superverlaagd tarief I pct. 
Verlaagd tarief: minimum 5 pct. 6 pct. 
Parkeertarief : minimum 12 pct. 12 pct. 
Normaal tarief: minimum 15 pct. 20,5 pct. (21 pct. vanaf 

1.1.96) 

501. Zijn manoeuvreerruimte wordt dus bepaald door: 

het beperkend karakter van het nultarief, het superverlaagd tarief en het 
verlaagd tarief; 

de relatief smalle ruimte die respectievelijk het verlaagd tarief van het 
parkeertarief en het parkeertarief van het normaal tarief scheidt ; 

de regels die de commerciële mededinging en de competitiviteit van de 
ondernemingen beheersen, wat betreft elke opwaartse druk op het normaal 
tarief 

3. Budgettaire gevolgen 

502. Op basis van de beschikbare gegevens en bij gebrek aan een 
mogelijkheid om de BTW-ontvangsten van !993 en de volgende jaren uit te 
splitsen tussen invoer, intracommunautaire verwervingen en binnenlandse 
leveringen, kan men voorlopig besluiten dat : 
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over de periode 1981-95 de stijging van de BTW-ontvangsten gemiddeld 
1 tot 2 % lager ligt dan die van het BBP en iets minder onder die van de 
private consumptie ; · 

wanneer de BTW -ontvangsten sneller stijgen dan het gemiddelde van de 
periode, deze evolutie voornamelijk toe te schrijven is aan 
tariefverhogingen of aan veranderingen in de samenstelling van de 
belastbare grondslag (dat wil zeggen vooral, maar niet uitsluitend, de 
private consumptie) en omgekeerd ; 

de invoering van het overgangsstelsel in 1993 geen breuk schijnt 
teweeggebracht te hebben ten opzichte van dit profiel over de lange termijn. 
Er hebben zich weliswaar enkele overgangseffecten voorgedaan in 1993 en 
1994 ; deze werden echter gecompenseerd door andere invloeden (onder 
andere tariefwijzigingen en veranderingen in de samenstelling van de 
grondslag). Men dient deze evolutie echter te verifiëren, naarmate er 
recentere statistieken beschikbaar zijn. 

503. Men stelt bovendien een trend op middellange termijn vast 
waarbij een toenemend gedeelte van het BBP en met name van de private 
consumptie van BTW is vrijgesteld. 

504. Hoe dan ook, zou elke negatieve evolutie van de BTW
ontvangsten voornamelijk ten nadele van de Federale Overheid zijn, vermits zij 
slechts het saldo van de totale ontvangsten ( ± 20 %) overhoudt, na aftrek van de 
aandelen die worden afgestaan aan de EU, aan de Gemeenschappen en aan de 
Sociale Zekerheid en welke worden berekend volgens regels die minder afhankelijk 
zijn van de algemene evolutie van de BTW-ontvangsten. 
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4. Rechtszekerheid en administratieve complexiteit 

505. Beide zijn nauw met elkaar verbonden : dikwijls overlappen zij 
elkaar, vloeien zij samen of beïnvloeden zij elkaar wederzij ds. Hooguit kan men 
onderstrepen dat de rechtsonzekerheid zowel de belastingontvangers als de 
belastingbetalers treft, terwijl de administratieve complexiteit voornamelijk 
laatstgenoemden aangaat. 

Rechtszekerheid 

506. De gebreken die het stelsel in dit opzicht heeft, vloeien 
voornamelijk voort uit de regels en de praktijk die leiden tot de uitwerking van de 
richtlijnen op het gebied van de fiscaliteit in het algemeen en van de indirecte 
belastingen in het bijzonder, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden 
met de unanimiteitsregel. 

Inderdaad lijdt de goedgekeurde richtlijn dikwijls aan een ernstig verlies aan 
kwaliteit ten opzichte van het voorstel van de Commissie. 

Daar hij het resultaat is van opeenvolgende politieke compromissen, verliest 
de goedgekeurde tekst veel van zijn rechtlijnigheid en samenhang die tot 
zijn ontstaan hebben geleid. Deze achteruitgang tast, onder andere, de 
uniforme toepassing van het gemeenschappelijk recht aan. 

De omvorming van verplichtingen tot mogelijkheden begunstigt bovendien 
de verschillen in interpretatie. 

De omzetting van de aldus verzwakte gemeenschappelijke beschikkingen in 
vijftien verschillende nationale wetgevingen vermindert verder de 
doorzichtigheid van deze beschikkingen. De controle, door de Commissie, 
van de juiste toepassing van haar richtlijnen wordt des te meer bemoeilijkt 
naarmate deze controle, wegens de uiteenlopende interpretaties, de 
voorafgaande en gedetailleerde ontleding van alle omzettingsteksten vereist. 
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507. Dit verschijnsel nam nog ernstiger vormen aan ter gelegenheid 
van ·de tenuitvoerlegging van het overgangsstelsel van 1993. Deze verergering 
houdt voornamelijk verband met : 

de publicatie op 14 december 1992 van de vereenvoudigingsrichtlijn 
nr. 92/111/EEG, die niettemin van toepassing werd vanaf 1 januari 1993 ; 

de opeenvolging van zelfs drie richtlijnen die tegen deze datum omgezet 
dienden te worden ; . 

de afwezigheid van een officiële coördinatie, door de Raad, van de tekst 
van deze richtlijnen en van hun opeenvolgende wijzigingen ; 

de slordige structuur van de teksten. Ènkel de bepaling van het 
toepassingsgebied van de BTW vereiste al een ontcijfering van meerdere 
richtlijnen en artikelen. 

Een dergelijke toestand rechtvaardigt de toename van het beroep, met name ten 
prejudiciële titel, op het Europees Hof van Justitie, wat de juiste interpretatie van 
de richtlijnen vertraagt tot op de dag van de uitspraak. 

508. Het is dus niet verwonderlijk dat er in overvloed voorbeelden 
van rechtsonzekerheid zijn (die overigens dikwijls flagrante gevallen van 
administratieve complexiteit inhouden). 

Onder andere kunnen worden aangehaald : 

de moeilijkheden die het bewijs dat nodig is voor de vrijstelling van de 
intracommunautaire levering in het land van oorsprong, met zich 
meebrengt; 

de verschillende interpretatie van de communautaire richtlijnen naargelang 
van de Lid-Staat en bijgevolg de noodzaak om de regels te kennen die in 
deze verschillende landen van toepassing zijn ; 

de problemen die verbonden zijn aan de integratie van de regels die van 
toepassing zijn op de BTW in het accijnsstelsel dat van toepassing is sinds 
1 januari 1993. 
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Administratieve complexiteit 

509. Waarschijnlijk is het voornaamste kenmerk van het 
overgangsstelsel dat het de administratieve formaliteiten aan de binnengrenzen 
heeft afgeschaft. 

510. Nochtans voert het anderzijds een reeks administratieve 
complicaties in waarvan Hoofdstuk Ili een veelzeggend overzicht biedt. 

511. Onder andere kunnen, in het verlengde van de moeilijkheden 
die verbonden zijn met de rechtsonzekerheid, worden vermeld : 

die welke inherent zijn aan het overgangsstelsel zelf en met name : 

het bewijs dat vereist is inzake de vrijstellingen van de 
intracommunautaire levering in het land van oorsprong ; 

de bijzondere regels volgens dewelke de vrijgestelde 
belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige rechtspersonen 
thans bijzondere aangiften moeten indienen ; 

de complexiteit van de beschikkingen inzake de verkopen op afstand 
en de levering van nieuwe vervoermiddelen ; 

en tenslotte de moeilijkheden die samenhangen met de overgang van een 
controlestelsel naar een ander en met name de toegenomen complexiteit van 
de BTW-aangiften. 

I 

' I 



247.-

5. Fiscale fraude en controle van de juiste toepassing van de belasting 

512. Gebruik makend van de. inherente zwakte van de BTW- die 
een scripturale belasting is welke steunt op een factuur - welke de belasting 
onderhevig maakt aan de wisselvalligheden van het document, ontwikkelde zich 
een praktijk van aankopen en verkopen zonder factuur, welke nadien werd afgelost 
door zogenaamde carrousels welke werden opgebouwd op één fictieve factuur die 
in een keten van verrichtingen werd verheimelijkt. 

513. Deze constructie werd in het overgangsstelsel begunstigd 
door 230

: 

de spreiding van de partners over het grondgebied van verschillende 
Lid-Staten ; 

de opheffing van de douanecontroles als gevolg van de afschaffing van de 
binnengrenzen van de Gemeenschap ; 

de des te betreurenswaardiger afwezigheid op communautair vlak van een 
eengemaakt, geharmoniseerd of convergent strafrecht. 

514. Overigens krijgt de controle die voortaan uitgebreid is tot het 
gehele grondgebied van de Gemeenschap, een nieuwe dimensie die onder meer 
problemen stelt wat betreft : 

230 

de noodzaak om soms over te gaan tot het gelijktijdige bezoek, in 
verschillende Lid-Staten, van vestigingen van eenzelfde belastingplichtige of 
van meerdere belastingplichtigen die in een ketentransactie betrokken zijn ; 

de moeilijkheid om, bij gebrek aan een aangifte die gelijkaardig is aan die 
voor het goederenverkeer, de verrichtingen te achterhalen die een 
dienstverlening tot voorwerp hebben, in het bijzonder indien het toevallige 
verrichtingen betreft ; 

Zonder atbreuk te doen aan de tekortkomingen van de leden van de 11groep van vier" wat de 
vereiste aangifte betreft -zie Hoofdstuk IV, punt nr. 448 hiervoor. 
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het optreden van economische operatoren waarvan het gedrag voortaan van 
een gewis fiscaal belang is op het vlak van de controle : vrijgestelde 
belastingplichtigen, belastingplichtigen die de vrijstellingsregeling genieten, 
belastingplichtigen die de bijzondere landbouwregeling genieten, benevens 
de particulieren in de mate waarin zij accijnsproducten of nieuwe 

vervoermiddelen verwerven. 

515. Dit onderstreept in elk geval de noodzaak om, op de 

betrokken punten, de samenwerking te verbeteren : 

tussen de administraties van eenzelfde land enerzijds ; 

' en tussen de Lid-Staten anderzijds. 
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I Afdeling 3 -Tot besluit 

516. Het onderstrepen van de kwaliteit en van de gebreken van het 
overgangsstelsel van de BTW komt enigszins ook neer op de bepaling van de 
mogelijkheden tot een tussentijdse verbetering van dit stelsel. De bepaling van de 
krachtlijnen van een authentiek definitief stelsel, zelfs indien de invoering ervan 
vertraging zou oplopen, blijkt thans evenwel voortijdig te zijn. 

517. De verbetering van het van kracht zijnde overgangsstelsel van 
de BTW zou idealerwijze in een enkele stap moeten geschieden. Deze verbetering 
mag immers niet worden beperkt tot de invoering, in verschillende fasen, van 
nieuwe vereenvoudigingsmaatregelen. Deze houden te dikwijls de afschaffing in 
van administratieve instrumenten waarvan het bestaan bijdraagt tot de indijking van 
de fiscale fraude. 

518. De vooruitgang terzake komt eerder voort uit een grotere 
harmonisatie : 

van het toepassingsgebied (bepaling van de verrichtingen en definitie van de 
vrijstellingen) ; 

van de belastinggrondslag ; 

van het stelsel van aftrek ; 

van de procedure, met inbegrip van de voorrechten en zekerheden ; 

van de wederzijdse bijstand en van de administratieve samenwerking tussen 
de Lid-Staten. 
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519. Deze vooruitgang die ook refereert aan verscheidene .. ·.· 
. voorstellen van richtlijn die sedert geruime tijd in behandeling zijn, zoll, ook ... 

daarmee moeten gepaard gaan dat terzelfdertijd een harmonisatie van de 'tari~veri 
wordt geprogrammeerd die zowel progressief is, onder andere wegens budgettaire 
bekommernissen, als gelijklopend met een overdracht van fiscale en budgettaire 
bevoegdheden naar het Europese niveau. Bepaalde aangehaalde 
concurrentieverstoringen spruiten immers minder voort uit het bestaan van 
verschillende tarieven dan uit de indeling van goederen en diensten onder die 
tarieven, welke dikwijls van Lid-Staat tot Lid-Staat verschilt. De definitieve 
oplossing inzake de harmonisatie van de tarieven en de budgettaire problemen die 
erop betrekking hebben hangt, in laatste instantie, af van de keuze van het 
definitieve belastingstelsel. 

520. Een hindernis voor een van de vijf punten van het geschetste 
programma mag overigens niet via een verlamming van de andere punten van dit 
programma de totale stilstand van de onontbeerlijke hervorming van het 
overgangsstelsel van de BTW met zich meebrengen. De harmonische ontwikkeling 
van het stelsel vereist integendeel dat dit programma naar best vermogen wordt 
uitgevoerd. 
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