
 

Belasting op de toegevoegde waarde 

 

Introductie 

De belasting op de toegevoegde waarde is één van de onontkoombare kwesties, zowel voor een 
startende als voor een reeds gevestigde onderneming. 

De btw is betrokken bij elke handeling van het leven van een onderneming en het is belangrijk dat u 
bepaalde aspecten ervan goed onder de knie hebt. 

Is mijn activiteit btw-plichtig? Welk tarief moet ik toepassen? Wat zijn mijn verplichtingen? Of welk 
btw-regime zal er op mij van toepassing zijn? Allemaal essentiële vragen waar de bedrijfsleider een 
antwoord moet op vinden. 

We proberen deze vragen te beantwoorden in dit deel over de btw.  

 

Principe 

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) is een zogenaamde ‘onrechtstreekse’ belasting die 
wordt toegepast op bepaalde goederen of diensten terwijl er andere zijn die niet aan de btw 
onderworpen zijn. 

De btw wordt bepaald door het wetboek van de btw, dat de activiteiten die aan deze belasting 
onderworpen zijn, definieert. De juridische vorm waaronder u uw activiteit zult beoefenen, zal dus 
geen enkele invloed hebben op het btw-tarief waaraan u al dan niet onderworpen bent. 

Wat zijn die tarieven?  

Er worden verschillende btw-tarieven aangerekend, die afhankelijk zijn van het voorwerp van de 
transactie: 

 Het normale tarief van 21 %, dat van toepassing is op alle goederen en diensten die 
hieronder niet vermeld staan. 

Voorbeeld: de aankoop van een elektrisch huishoudapparaat, het leveren van een dienst, 
de aankoop van een nieuwe wagen, enz.  

 Het tarief van 12 %, dat geldt voor bepaalde producten of prestaties die vanuit economisch 
of sociaal oogpunt belangrijk zijn.  

Voorbeeld: Voeding in de Horeca sector, enz. 

 Het verlaagd tarief van 6 %, dat geldt voor de goederen en diensten bestemd voor 
basisbehoeften.  

Voorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, enz.  

 



 

 

Formaliteiten? 

Indien de beoogde activiteit onderworpen is aan de btw, dan zult u verplicht zijn om u bij de BTW 
te identificeren en dient u de btw-verplichtingen die door het btw-wetboek zijn opgelegd, na te 
leven (zie hierna). 

 

Verplichtingen betreffende de btw  

Een onderneming heeft verschillende btw-verplichtingen, die vaak bestaan uit het bijhouden van 
dagboeken, registers en aangiften.  

Een eerste verplichting is het opstellen van facturen die beantwoorden aan de voorschriften van het 
btw-wetboek. De onderneming zal facturen moeten opstellen waarop alle verplichte wettelijke 
vermeldingen genoteerd staan.  

Bovendien zal de onderneming de bewijsstukken voor elke handeling moeten klasseren en bewaren. 
Vervolgens moeten deze stukken worden ingeschreven in specifieke registers die u hieronder kunt 
vinden: 

 Het verkoopboek (boek met uitgaande facturen)  

 Het inkoopboek (boek met de inkomende facturen)  

 Het dagboek van de uitgereikte creditnota’s  

 Het dagboek van de ontvangen creditnota’s  

 Het dagboek van ontvangsten 

We voegen hieraan toe dat er nog andere dagboeken bestaan die bestemd zijn voor specifieke 
beroepen. 

De onderneming zal een reeks listings moeten bijhouden die ze zal moeten indienen bij de fiscale 
overheid, zoals:  

 De klantenlisting die elk jaar moet worden opgesteld, bevat de btw-plichtige Belgische 
klanten, aan wie de onderneming in de loop van het voorgaande jaar meer dan 250 euro 
(bedrag excl. btw) heeft gefactureerd. De btw-plichtigen die voor het franchiseregime 
hebben gekozen, hoeven deze listing niet te maken.  

 De intracommunautaire opgave moet per kwartaal worden opgemaakt. Ze bevat de 
handelingen voor de verwerving van intracommunautaire goederen, d.w.z. de handelingen 
die er zijn geweest met btw-plichtigen die gevestigd zijn in de andere lidstaten van de 
Europese Unie.  

 De opgave van het franchiseregime: de ondernemingen die onderworpen zijn aan het 
franchiseregime moeten een jaarlijkse opgave opstellen die de omzet van het voorgaande 
jaar herneemt.  



 

Nog een andere verplichting van de btw-plichtige is het indienen van een btw-aangifte.  

Deze aangifte moet elke maand of elk kwartaal volgens de gerealiseerde omzet worden ingevuld.  
ZKO’s, KMO’s en Starters mogen hun aangifte elk kwartaal invullen en indienen.  

 

Verschillende regimes: normaal, vereenvoudigd of forfaitair  

Normaal regime  

In de praktijk werkt dit systeem zo: uw goederen of producten worden verkocht voor een bepaalde 
prijs, verhoogd met de toepasbare btw. 

Een deel van het door uw klant betaalde bedrag zal overeenstemmen met het btw-bedrag dat 
vervolgens aan de Belgische Staat moet worden doorgestort via het btw-ontvangstkantoor.  
Anderzijds zal de btw worden afgetrokken wanneer u inkoopt bij uw leveranciers of 
onderaannemers.  

Aan het einde van het kwartaal dient u een btw-aangifte volledig in te vullen. Deze aangifte 
vertegenwoordigt de btw-afrekening van alle verkopen en de afrekening van alle btw-aftrek op de 
gedane inkopen.  

Deze afrekening zal twee gevolgen hebben: 

 Ofwel betaalt u het btw-saldo dat u aan de belastingdienst verschuldigd bent;  

 ofwel betaalt de belastingdienst het btw-saldo waarop u recht heeft, terug.  

 

Vereenvoudigd regime  

Kleine ondernemingen zoals zelfstandigen of maatschappijen hebben de mogelijkheid om te 
genieten van een vereenvoudigd btw-regime.  

Het vereenvoudigd regime of het ‘franchiseregime’ is een optie voor een onderneming. De 
onderneming heeft dus de keuze tussen het franchiseregime of het normale regime.  

Deze keuze moet worden gemaakt in de ‘aangifte van economische activiteit’ indien de 
onderneming nieuw wordt opgericht.  
Een reeds gevestigde onderneming kan eveneens in de loop van haar activiteit kiezen voor franchise 
en voor zover ze aan de hieronder vermelde voorwaarden voldoet.  

Voorwaarden  

De keuze van het vereenvoudigd regime of franchise is onderworpen aan twee voorwaarden:  

‐ de onderneming moet beschouwd worden als een kleine onderneming. 

‐ de jaarlijkse omzet mag niet hoger zijn dan 5.580 euro. 

Gevolgen  



 

De keuze van het franchiseregime zal gevolgen hebben voor uw dagelijks beheer, zoals hieronder 
wordt uitgelegd:  

 U moet de vermelding ‘Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van 
belasting. Btw niet toepasselijk’ op uw verkoopfacturen zetten.  

 De verkoop zal gebeuren zonder toepassing van de btw.  

 U geniet de vrijstelling om een dagboek van inkomende en uitgaande facturen bij te houden. 
Maar de facturen, documenten en andere bewijsstukken moet u wel bijhouden en ze moeten 
een klassementnummer dragen.  

 U moet een kasboek van de dagelijkse ontvangsten bijhouden.  

 U moet geen kwartaalaangifte van de btw invullen. 

Maar we moeten er wel op wijzen dat franchise impliceert dat de onderneming geen btw kan 
aftrekken op een aankoop of op het gebruik van goederen en diensten om haar omzet te realiseren.  

Hetzelfde geldt voor investeringen of andere uitgaven waarop de onderneming geen btw kan 
recupereren.  

Advies 

Het franchiseregime biedt faciliteiten en het maakt het administratieve werk aanzienlijk lichter. 
Maar u moet wel opletten voor bepaalde gevolgen die nefast kunnen zijn voor uw activiteit.  

Bovendien stuurt de fiscale administratie regelmatig brieven naar de btw-plichtigen van wie de 
omzet gedaald is; in die brieven wordt automatisch vermeld dat ze automatisch naar het 
franchiseregime zouden overschakelen als ze niet op de brief reageren. In dat geval mag u niet 
aarzelen om contact te nemen met een adviseur. Kwestie van de relevantie en de voordelen van de 
overstap naar het franchiseregime te analyseren.  

 

Forfaitair regime  

Het principe van het forfait is dat men de ontvangsten die een onderneming effectief heeft gedaan, 
kan bepalen, zonder dat deze laatste een kasboek van de dagelijkse ontvangsten moet bijhouden.  

Het forfaitair regime werd door het fiscaal beleid ingevoerd om te beantwoorden aan de specifieke 
eigenschappen van bepaalde beroepen. Na overleg met de betrokken beroepsgroeperingen, heeft de 
administratie forfaitaire heffingbasissen opgesteld die samenvallen met de betreffende 
beroepskenmerken.  

Het forfait is dus een methode die het dagelijks beheer van de onderneming vereenvoudigt.  

Het forfaitair regime wordt niet automatisch toegekend. De onderneming die voor het forfait wil 
kiezen, moet dit vermelden in de aangifte van economische activiteit indien ze nog niet actief is.  

Ondanks het optioneel regime behoudt de administratie de mogelijkheid om te beslissen of de 
onderworpen onderneming wel of niet onderworpen moet zijn aan het normale belastingstelsel, 



 

wanneer zou blijken dat de voorwaarden voor de toepassing van het forfait niet vervuld zullen 
worden.  

Voorwaarden  

De toepassing van het forfaitair regime is onderworpen aan bepaalde voorwaarden: 

 De onderneming moet behoren tot de activiteitensectoren waarvoor er een forfaitaire basis 
bestaat (link naar de lijst van sectoren waarvoor er een forfaitaire basis bestaat).  

 De onderneming moet gekozen hebben voor één van de volgende juridische vormen: 

‐ Zelfstandige natuurlijke persoon  

‐ Privéonderneming met beperkte aansprakelijkheid  

‐ Vennootschap onder firma  

‐ Gewone commanditaire maatschappij  

 De omzet mag niet meer bedragen dan 750.000 euro per jaar 

 75 % van de omzet van de onderneming moet bestaan uit handelingen waarvoor men niet 
verplicht is een factuur te maken voor de toepassing van de btw - toogactiviteit.  

Goed om weten: de fiscale administratie heeft de mogelijkheid om een onderneming te verplichten 
documenten, boeken en dagboeken bij te houden met de bedoeling het forfait nauwgezet toe te 
passen.  

 

 


