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1. BTW
• BTW-plichtig?

• Gevolgen van de BTW-plicht

• BTW-tarieven

• BTW-verplichtingen

• Gemengde BTW-plicht



1.1 BTW-plichtig?
• Onroerende verhuur = vrijgesteld van BTW (Art 44, §3 Wetboek 

BTW)

• Uitzondering: verschaffen van gemeubelde logies = een dienst 
(Art 18, §1 Wetboek BTW) indien voldaan aan bepaalde 
kenmerken.



1.1 BTW-plichtig?
Artikel 18, §1 Wetboek BTW:

“Een permanente organisatie die al de materiële en menselijke 
factoren verenigt die het mogelijk maken aan de gasten diensten te 
vertrekken zoals de ontvangst van de gasten, het ter beschikking 
stellen van gemeubelde kamers en huishoudlinnen (beddengoed, 
dekens, handdoeken, washandjes…), het regelmatig onderhoud en 
schoonmaken van de kamers, met inbegrip van het verversen van 
het huishoudlinnen en, eventueel, het verschaffen van het ontbijt.”



1.1 BTW-plichtig?
Opmerking:
• Niet alle bovengenoemde diensten moeten worden verleend
• 2 voorwaarden (volgens BTWadministratie)

- onthaal/aanwezigheid TP (groot deel vd dag)
- globale prijs met min 1 bijkomende dienst :

*onderhoud en schoonmaak
*verschaffen en vervangen huishoudlinnen
*ontbijt op kamer/eetzaal



1.1 BTW-plichtig?
• Veelal een feitenkwestie:

Concreet: aan alle klanten wordt systematisch, voor een globale 
prijs, een dienstenpakket aangeboden.

• Belang onderscheid:
Aftrekbaarheid BTW op investeringen en kosten.



1.2 Gevolgen van de BTW-plicht
• BTW-nummer aanvragen

• BTW-regeling
– Normale regeling
– Vrijstellingsregeling



1.2.1 BTW-nummer aanvragen
• 1e stap: ondernemingsnummer aanvragen

KBO via ondernemingsloket

• 2e stap: BTW-nummer activeren via ondernemingsloket of 
rechtstreeks bij de plaastelijke BTW-administratie



1.2.2 BTW-regeling
• Normale regeling:

– Kwartaalaangiften

– BTW-listing

– Recht op aftrek



1.2.2 BTW-regeling
• Vrijstellingsregeling:

– Omzet < 25.000,00 euro/jaar
– Optie
– BTW-listing (omzet)
– Spontane melding overschrijding
– Gevolg: a) normale regeling

b) herzieningsmogelijkheid
– Geen recht op aftrek



1.3 BTW-tarieven
• Logies, incl. ontbijt en alle andere gebruikelijke bijkomende 

diensten (zie supra 1.1): 6% BTW

• Andere maaltijden: 12% BTW
Andere geserveerde dranken: 21% BTW



1.3 BTW-tarieven
• Indien een globale prijs (halfpension of volpension) wordt 

afgesproken, dan wordt een splitsing aanvaard van
– 50% aan 6%
– 50% aan 12% (maaltijd) / 21%(drank)



1.3 BTW-tarieven
• Een all-in menu kan forfaitair opgesplitst worden in 35% drank en 

65% maaltijd.

® 3 of meer gangen (aperitief, aangepaste wijn, koffie) 
Niet: indien sterke drank, champagne, alle drank na 
middernacht inbegrepen.



1.3 BTW-tarieven
• Andere bijkomende diensten volgen hun eigen tarief.

Vb. fietsverhuur, sauna, welness…=21% BTW
OPM : GKS niet nodig op voorwaarde dat alle handelingen 

verrekend worden via de globale (hotel)rekening (dwz : geen 
restaurant voor derden)
Indien niet : omzet minder dan 25.000,00 ?



1.3 BTW- tarieven
Opmerkingen:
• Wie moet niet de beroepskennis van restaurateur (kok) bewijzen? 

® “Logiesverstrekkende familiebedrijven en de eigenaars van 
gastenkamers  die uitsluitend maaltijden verschaffen aan 

hun logerende gasten”
- Logiesverstrekkend bedrijf met een familiaal karakter: een inrichting 

waar de ondernemer alleen werkt of met zijn echtgenoot, of bloed- of 
aanverwanten in de eerste of tweede graad die helper van de 
ondernemer of loontrekkende of meewerkende vennoot zijn van het 
bedrijf; het familiaal karakter blijft behouden als één of twee 
bijkomende personen woden in dienst genomen gedurende maximaal 
twee maanden per jaar;

- Gastenkamer: één of meer gemeubileerde kamers die behoren tot de 
eigenlijke woning van de eigenaar en die voor een toeristisch doel 
worden verhuurd.



1.3 BTW-tarieven
• Gevolgen FAVV (zelfde aangifteformulier)

– Enkel ontbijt: registratie :
a) U moet bij het FAVV geregistreerd zijn
b) U moet datacontrole doen

– Ook middag en avondmaal: toelating:
a) voorafgaand aanvragen 
(administratief onderzoek binnen 30 dagen) 
b) toelating zichtbaar afficheren



1.4 BTW-verplichtingen
• De jaarlijkse klantenlisting
• De BTW-aangifte:

– Maand
– Kwartaal
– Aan- en verkoopjournaal

• Dagonvangstenboek

• BTW-bonnetje



1.4 BTW-verplichtingen
• BTW-bonnetje (rekening of ontvangstbewijs)

– = controledocument
– Laten drukken bij een erkend drukker
– Indien bijkomende maaltijden (naast ontbijt):

• aantal vermelden
• Opsplitsing in BTW-tarieven

– Eén globaal ontvangstbewijs
– Af te leveren op het einde van het verblijf of bij een 

gedeeltelijke afrekening (= einde van de dienst)
– Niet bij vrijgestelde onroerende verhuur
OPM : het Geregistreerd KassaSysteem of ‘blackbox’



1.4 BTW-verplichtingen

• Bewaringstermijn = 7 jaar
• Alle ‘documenten’ bijhouden:

– Bestelbons
– Kassarollen, Z-totalen
– Reservatieboek
– …



1.5 gemengde BTW-plicht
Van toepassing bij:
• Gedeelte onderworpen aan BTW
• Gedeelte vrijgesteld van BTW
• Gedeeltelijke aftrek

verhoudingsgetal (algemeen/bijzonder)
• Jaarlijkse herziening investeringen



1.5 Gemengde BTW-plicht
Opmerkingen:
• BTW is slechts aftrekbaar in verhouding tot de 

onderworpen omzet

• Kan jaarlijks wijzigen en aanleiding geven tot 
herziening in het voordeel/nadeel van de 
oorspronkelijke aftrek
– 15-jarige herzieningstermijn op nieuwbouw
– 5-jarige herzieningtermijn op verbouwing



2. Fiscaal
• Niet beroepsmatig

• Beroepsmatig

• Kadastraal inkomen

• Inkomsten uit logies en de weerslag op het pensioen



2. Fiscaal
Al dan niet een beroepsactiviteit?

• Beheer privé-patrimonium: niet beroepsmatig

• Beroepsmatig:
– Met diensten (zie BTW)
– Geen beheer privé-patrimonium = “veel”

Individueel te beoordelen
Discussie met controleurs



2.1 Niet beroepsmatig
• Normale “verhuur” (niet gemeubeld) voor privé-doeleinden

Het geïndexeerd KI x 1.4 = het belastbaar onroerend inkomen
(code 1106/2106)
(indexatie 2016 = 70,57%)

® bij de genieter van het inkomen
® eventueel betaalde intresten af te 

trekken
® progressief tarief



2.1 Niet beroepsmatig
• Gemeubelde verhuring (vakantiewoning, kot, appartement) zonder 

diensten
– KI idem supra
– Meubilair: 

• 1e mogelijkeheid: 
forfaitair 40% van de huur = huurwaarde meubilair. 
Daarvan mag 50% afgetrokken worden voor afschrijving en 
onderhoud. Dus: 1/5 van de huuropbrengst

• 2e mogelijkheid: -ander % in het huurcontract 
vermelden

-kosten bewijzen (uitzondering: 
intresten)

Belasting: 27% roerende voorheffing + gemeentebelasting: 
Deel 1 Vak VII code 1156/2156



2.2 Beroepsmatig
• Onderscheid hoofd- of bijberoep is fiscaal van geen belang
• Onderworpen aan sociale bijdragen
• Belast aan marginaal tarief (als winsten deel 2 aangifte 

personenbelasting)



2.2 Beroepsmatig
• Wat is de aan te geven winst?

Omzet
- goederen (ontbijt)
Brutowinst

- algemene kosten (aftrekbare beroepskosten = 
beroepsmatig en bewezen)

Netto (belastbare) winst



2.3 Kadastraal inkomen (KI)
• = de huurwaarde

Afhankelijk van het pand (woning, commercieel), oppervlakte, 
afwerking, ligging…

• Wijziging KI
– Bij nieuwbouw/verbouwing (bouwvergunning)
– > 50,00 of > 15% van het bestaande KI

– Vanaf beïndiging van de werken
(zelf laten weten aan kadaster)



2.3 Kadastraal inkomen (KI)
• Bij beroepsmatige uitbating (zie supra 2.2)

– Gedeelte KI eigen gebruik:
® aan te geven code 3100/4100 indien nog   

hypothecaire lening < 2005 
(dan wordt gedeelte van de roerende 
voorheffing verrekend)

® anders niets aan te geven

- Gedeelte KI beroepsmatig:
® aan te geven code 1105/2105
® niet belastbaar



2.4 Inkomsten uit logies en de 
weerslag op het pensioen

• Beroepsmatig (zie supra)

Vooraf melden:
Grensbedragen (zie bijlage) respecteren, anders vermindering 
pensioen



2.4 Inkomsten uit logies en de 
weerslag op het pensioen

• Niet beroepsmatig: KI

• In beide gevallen neemt de belastings- vermindering op pensioenen 
(max. 2046,70 euro) of naarmate er meer ‘bijverdient’ wordt.
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1. Aftrekbare beroepskosten
1.1. Winstbepaling

Omzet
- KP verkochte goederen

BRUTOWINST
-Algemene onkosten

NETTOWINST VOOR BELASTINGEN 
-belasting op het resultaat

NETTOWINST NA BELASTINGEN
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1.1. Winstbepaling = 2 elementen
§ Ontvangsten = positief bestanddeel

Þ Bewijslast bij fiscus

§ Uitgaven = negatief bestanddeel
Þ Bewijslast bij belastingplichtige

35



1.2. Beroepskosten = 3 voorwaarden

(artikel 49 W.I.B.)
§ Kosten gedaan/gedragen in belastbaar tijdperk
§ Doel = belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
§ Echtheid + bedrag wordt verantwoord met bewijsstukken of indien dit niet 

mogelijk is met alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijzen
(niet via eed!)
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1.2.1. Algemeen principe
100 % beroepskost

=
100 % aftrekbaar

UITZONDERINGEN ZIJN ECHTER LEGIO!
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Gebouwen
- Huurlasten
- Onderhoudskosten 
- Inrichtingskosten
- Inrichting
- Aankoopprijs/Registratierechten (10% of 5%)

& Aktekosten
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Lokaalkosten
- Elektriciteit
- Verwarming
- Onderhoud
- Brandverzekering

• Opletten: eventueel afstand recht van verhaal 

- Verfraaiings- en/of schilderwerken 
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)
§ Machines/materiaal 

-Spreiding over de normale levensduur door middel van 
afschrijvingen 

- Klein materiaal => in onkosten
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Afschrijvingen
§ Bij voorkeur minstens over 3 jaar
§ Boekjaar verschillend van 12 maand = pro rata temporis
§ Eerste boekjaar: geen verplichting tot afschrijven
§ In jaar vervreemding mogen nog afschrijvingen geboekt worden 

(discussie)
§ Afschrijvingspercentage vastgesteld na akkoord

ÞOnomkeerbaar
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Afschrijvingen
§Afschrijvings% volgens administratie 

- Rollend Materieel 
- Materiaal en machines
- Gebouwen

=> Steeds dossier per dossier analyseren in functie van de reële situatie ! 
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Rollend Materiaal
-Aankoopprijs + N/A BTW spreiden over normale levensduur
- Brandstofkosten
- Verzekering
- Verkeersbelasting
- B.I.V.
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Bureelkosten 
-Telefoon/Fax/Gsm
- Portkosten
- Documentatie
- Drukwerk
- Kleine bureelbenodigdheden (papier, töners voor printer, 

upgrade computerprogramma’s…)
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Loonlasten (arbeiders/bedienden)
- Brutoloon
- Patronale lasten
- Overige lasten (vb. Terugbetaling kosten eigen aan werkgever,

woon-werkverkeer, groepsverzekering, opleidingskosten)
- Verzekering arbeidsongevallen

- Onderhoud beroepslinnen
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Loonlasten (bedrijfsleider)
- Éénmanszaak : eigen loon = winst

(geen aftrekbare beroepskost)
- Vennootschap : eigen loon = aftrekbare beroepskost voor de 

vennootschap, belastbaar inkomen in hoofde van de bedrijfsleider 
(personenbelasting)
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Bijdragen
-Sociale bijdragen (grote en kleine risico’s)
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Erelonen
- Accountant/Belastingsconsulent
- Advocaat
- Notaris
- Bedrijfadviseur
Opletten met fiscale fiches !

§ Publiciteit
§ Representatiekosten
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Verzekeringen
- Burgerlijke aansprakelijkheid
- Machinebreuk/Diefstal
- Rollend materiaal 
- Brand/waterschade,
- Vrij aanvullend pensioen

- Gewaarborgd inkomen

49



1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Niet als beroepskost aftrekbare verzekeringen 
• Hospitalisatieverzekering
• Zorgverzekering
• Levensverzekering (discussie)

§ Opletten met ontvangen vergoedingen
• Cfr. Auto-ongeluk
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Intresten
- Bedrijfsleningen (investeringskrediet, onroerend goed …)
- Kaskredieten/Straight loans
- Leveranciers
- BTW-administatie/Sociale schulden
- Voorafbetaling
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1.2.2. Overzicht beroepskosten 
(niet-limitatief)

§ Opmerking
- Intrestlasten zijn aftrekbaar
- Kapitaalaflossingen : n/a
- Bankkosten : aftrekbaar
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Speciale gevallen
§ Rollend Materiaal
§ (Beroeps)kledij

§ Restaurantkosten
§ Relatiegeschenken 
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Rollend materiaal 
- Lichte vrachtwagens/Bestelwagens/vrachtwagens = 100% aftrekbaar 

indien uitsluitend voor beroepsmatig gebruik
- Personenwagens/Wagens voor dubbel gebruik/Minibussen

• BTW: maximum 50% aftrekbaar
• Vennb.: afhankelijk van de CO2 uitstoot
• Éénmanszaak: 75% van het beroepsgebruik
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Personenwagen 
§ 75% geld voor

- Onderhoud
- Verzekering
- Verkeersbelasting + B.I.V.
- Aankoopprijs
- N/a BTW
- GPS-systeem
- Brandstof
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Personenwagen 
§ 75% geld niet voor

- Intrestlasten
- Mobilofoonkosten

§ Opgelet indien personenwagen ook privé gebruikt wordt
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Personenwagen 
§ Pw wordt 60% beroepsmatig gebruikt

- Afschrijvingskost 5.000EUR
- Onderhoudkost 1.000EUR
- Brandstofkost 2.500EUR
- Verzekering 1.000EUR
- Verkeersbelasting 500 EUR

Totaal 10.000,00 EUR
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Personenwagen 
Aftrekbare beroepskost (pb.)
Totaal 10.000,00*60%*75% = 4.500,00

% t.o.v. totaalkost = 45%
% t.o.v. beroepskost =75%
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Kledij
§ Principe: niet aftrekbaar
§ Uitzondering: specifieke beroepskledij

- Verplicht wegens reglementering op de arbeidsbescherming of door CAO
bv. Helm, overalls, veiligheidsschoenen

- Verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid
bv. Uniform voor hostess
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Kledij
§ Uitgesloten = kledij die in het privéleven als

- stads-,
- avond-,
- ceremonie-,
- reis-,
- vrijetijdskledij wordt aangemerkt
vb. Maatpak, jeans
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Restaurantskosten
§ Principe: 69% aftrekbaar
§ Voorwaarde: beroepsmatig karakter bewijzen

Cfr. Uitstap aan zee?
§ Heel wat uitzonderingen

(cfr. Sinterklaasfeest, Kerstmis, Nieuwjaar)
Þ 1 manifestatie per jaar
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Relatiegeschenken
§ Principe: 50% aftrekbaar mits bewijs van beroepsmatig karakter
§ Uitzondering:

- Stalen en monsters
- Reclame-artikelen die opvallend en blijvend de benaming van de 

schenkende onderneming dragen = geringe waarde

Þ Eindejaargeschenken zorgvuldig uitkiezen
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Relatiegeschenken
§ Volledig aftrekbaar

- Kogelpennen

- Aanstekers
- Agenda’s
- Asbakken
- Kalenders

- Sleutelhangers
(mits voldaan aan de algemene vw.) 
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Tot slot …
§ Personenbelasting aanslagjaar 2017 (=inkomsten 2016)

- Hoogste tarief = 50%
• 0,00 – 10.860,00 25%
• 10.860,00 – 12.470,00 30%
• 12.470,00 – 20.780,00 40%
• 20.780,00 – 38.080,00 45%
• > 38.080,00 50%
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Tot slot …
§ Vennootschapsbelasting

- Algemeen tarief = 33% + 3% crisisbelasting => 33,99%
- Verlaagd tarief (voorwaarden!)

• 0,00 – 25.000,00 24,9775%
• 25.000,00 – 90.000,00 31,93%
• 90.000,00 – 322.500,00 35,535%
• > 322.500,00 33,99%
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2. Onderscheid eenmanszaak – vennootschap 
2.1. Aansprakelijkheid

§ Splitsing tussen zaak en privaat vermogen 
• Beperkte aansprakelijkheid

- BVBA
- NV

• Onbeperkte aansprakelijkheid
- VOF
- Comm. V
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2.2. Samenwerken
§ (één)/meerdere vennoten 
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2.3. Andere belastingstarieven
§ PB progressief (opklimmende) tarieven + gemeentebelasting
§ VennB

- Normaal tarief (34%)
- Verlaagd tarief (25% - 32% - 35,5% - 34%)
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Sociale bijdragen
§ Eénmanszaak: ± 20% op de winst (20,5 – 21 - 21,5)
§ Zaakvoerder/ werkend vennoot: 20% op “ontvangen loon”

§ Vennootschap: vast jaarlijks bedrag (347,50 of 868,00) 
(afh van balanstotaal)
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Voorbeeld
Winst = 50.000,00
EZ: PB: Tot 38.000,00 : 14.300,00

50% op 12.000,00 : 6.000,00
- 25% op belastingvrije som : -1.773,00
→ 7.090,00 (als alleenstaande)

± 18.500,00
SB: 20% op 50.000,00 10.000,00

TOTAAL 28.500,00
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Voorbeeld
Venn
“Loon” zaakvoerder: 25.000,00

PB: Tot 20.780,00 : 6.522,00
40% op 4.220,00 : 1.688,00
- 25% op belastingvrije som : -1.773,00
→ 7.090,00 (als alleenstaande)

± 6.400,00
SB: 20% op 25.000,00 5.000,00

TOTAAL 11.400,00
Saldo winst vennootschap : 25.000,00
VennB: 25.000,00 x 25% : 6.250,00
TOTAAL 17,650,00
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Voorbeeld
Verschil

Eenmanszaak: 28.500,00
Vennootschap: 17.650,00

10.850,00
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Dubbele boekhouding (Venn) ↔ enkelvoudige (EZ)

§ “Zwaardere” structuur
- Oprichtingsformaliteiten/kosten

§ Privévermogen ↔ vennootschapvermogen
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3. Sociaal statuut
3.1. Hoofdberoep/ bijberoep

• Hoofdberoep:
• Indien beroepsmatig en geen ander statuut
• Eventueel mogelijkheid tot artikel 37 = gelijkstelling aan bijberoep wegens 

echtgeno(o)t(e) met volwaardig statuut.
Opgepast: geen rechten! (pensioen/ ziekte-uitkering)



3.1. Hoofdberoep/ bijberoep
• Bijberoep:

• Minimum halftijds werken (60% in onderwijs)
• Eventueel vrijstelling



3.2. Bijdragen
•Bijdragen: zie bijlagen
• Principe:

® sinds 01/01/2015 op het inkomen van het jaar zelf
gevolg : voorlopige bijdragen betalen 

®21,5% (tot 56,182,45)
- Hoofdberoep:

®minimum 726,94 euro per kwartaal (basis = 13,010,66)
-Bijberoep

® inkomen < 1.439,41: vrijstelling
- Gepensioneerd:

® inkomen < 2.878,84: vrijstelling
® indien hoger: 14,70% bijdrage 



3.2. Aanvullend pensioen

- Pensioensparen 
→Bank/ verzekering max. 940,00/jaar
→Belastingsvoordeel: 30% (max 282,00)

- VAPZ
→Max. 8,17% van inkomen (max. 3060,07)
→Aftrekbare beroepskost



3.2. Aanvullend pensioen

- Lange termijnsparen
→ Indien geen kapitaalsaflossingen 
→ Fiscale korf

- IPT (Individuele pensioentoezegging)
→Binnen een vennootschap
→ 80% regel (periodiek loon)
→Backservice (max. 10 jaar inhalen; eenmalig of in 

schijven)


