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Juridisch en historisch kader

Als algemeen uitgangspunt hanteert Europa het principe dat de Lidstaten een vrijstelling van btw moeten verlenen voor 

onroerende verhuur. 

In afwijking hiervan voorziet de Europese regelgever in een aantal verplichte uitzonderingen voor de 

terbeschikkingstelling van parkeerruimte, voor het verstrekken van accommodatie in hotels, vakantieparken en 

kampeerterreinen, voor blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines en voor safeloketten. Deze handelingen zijn 

verplicht aan btw onderworpen. Bovendien kunnen de Lidstaten nog ‘andere handelingen’ uitsluiten van de  

btw-vrijstelling. Dit heeft de Belgische wetgever o.a. gedaan voor de onroerende financieringshuur of leasing.

Bijkomend laat Europa de Lidstaten ook nog toe om voor bepaalde belastingplichtigen een optie tot btw-heffing over 

onroerende verhuur in te voeren. 

Het is van laatstgenoemde mogelijkheid dat België nu gebruik wil maken door de invoering, per 1 januari 2019, van de 

optie voor btw-heffing over onroerende verhuur in een B2B-context. Om e.e.a. budgettair neutraal te laten verlopen, 

beoogt de Belgische wetgever eveneens een nieuwe verplichte uitzondering op de btw-vrijstelling in te voeren voor 

bepaalde kortlopende verhuringen. 

In wat volgt geven wij u een toelichting van de nieuwe regeling. 

Raadpleeg onze website voor verdere informatie of contacteer ons gerust waar we elkaar kunnen treffen.

Let’s make the journey together.

Deloitte Laga
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“ Met deze regeling beogen de beleidsmakers 
belastingplichtigen op een flexibele manier toe te laten om 
te opteren voor btw-heffing over de onroerende verhuur van 
gebouwen en zodoende investeringen in nieuwe gebouwen 
te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde is dat zowel de 
verhuurder als de huurder hiervoor gezamenlijk opteren en 
dit in een B2B-context. ”

Grondvoorwaarden 
Ten eerste moet de verhuur betrekking hebben op een in België 
gelegen gebouw of een gedeelte van een gebouw, desgevallend 
met het bijhorende terrein. 

De voorwaarde dat de verhuur betrekking moet hebben op 
een gebouw impliceert dat de optie niet zal kunnen worden 
uitgeoefend voor de verhuur van een onbebouwd terrein. De 
verhuring van een terrein blijft van btw vrijgesteld, tenzij het samen 
met een gebouw verhuurd wordt of indien de verhuur onder een 
andere bestaande, verplichte uitzondering op de btw-vrijstelling 
valt (bv. verhuringen in het kader van exploitatie van (vlieg)havens 
en bevaarbare waterlopen).

Ten tweede kan enkel worden geopteerd in een zogenaamde B2B-
context. D.w.z. dat de afnemer een btw-plichtige moet zijn én dat hij 
de gehuurde gebouwen moet gebruiken in de uitoefening van zijn 
belaste of van btw vrijgestelde economische activiteit. De verhuring 
aan een btw-plichtige die het gehuurde gebouw enkel zal gebruiken 
voor zijn privébewoning is dus uitgesloten (bv. de verhuring van een 
privéwoning aan een zelfstandige).

Verhuringen aan particulieren of passieve holdings blijven bijgevolg 
van btw vrijgesteld, alsook verhuringen aan publiekrechtelijke 
overheden die de gehuurde gebouwen uitsluitend zullen 
aanwenden voor hun activiteiten waarvoor zij niet-belastingplichtig 
zijn. 

Het dient opgemerkt te worden dat het mogelijk is om (slechts) 
gedeelten van een gebouw vrij van btw te verhuren en om voor 
andere gedeelten te opteren voor de btw-heffing. Dit afhankelijk 
van de huurders en/of van het gebruik van verschillende gedeelten 
van een gebouw. Voorwaarde hierbij is wel dat de verschillende 
gedeelten van het gebouw dan ‘economisch zelfstandig’ kunnen 
worden geëxploiteerd. Om als 'economisch zelfstandig' te worden 
aangemerkt suggereren de beschikbare teksten dat betreffend 
gedeelte toegankelijk van buitenaf moet zijn, zonder zich te 
moeten begeven door andere, ruimten die exclusief voor andere 
doeleinden worden gebruikt. 

Vormvoorwaarde 
De optie tot btw-heffing over de onroerende verhuur moet 
gezamenlijk worden uitgeoefend door de verhuurder én de 
huurder. Eens geopteerd, kan men hierop niet terugkomen vóór 
het einde van de overeenkomst. Bij verlenging of vernieuwing, 
heeft men opnieuw de vrijheid om de optie al dan niet uit te 
oefenen. De optie wordt eenvoudigweg uitgeoefend door een 
clausule in het huurcontract. Een formele notificatie aan het btw-
controlekantoor is niet vereist. 

1. Algemene voorwaarden om te opteren  
  voor btw over onroerende verhuur

Vanaf 1 januari 2019 zal worden voorzien in de mogelijkheid om te opteren voor btw-heffing over onroerende 
verhuur. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, zullen de overeenkomsten tot onroerende verhuur 
aan twee grondvoorwaarden moeten voldoen en aan één vormvoorwaarde. 
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“ Bedoeling is om de neutraliteit van de btw te vergroten aangezien 
de btw-heffing over onroerende verhuur aan de verhuurder 
een recht op aftrek geeft van btw over de hiervoor gedane 
investeringen en uitgaven.  
 
Toch is er enkel voor de logistieke sector in een algemene en 
onmiddellijke inwerkingtreding voorzien.  
 
Voor de overige sectoren van de vastgoedmarkt is de regelgeving 
beperkt tot ‘nieuwe’ gebouwen. ”

2. Inwerkingtreding van de nieuwe regeling 

De nieuwe regelgeving is er letterlijk één met twee snelheden.        

Zo zal in de logistieke sector (in een B2B-context) vanaf 1 
januari 2019 btw-heffing mogelijk zijn over alle verhuringen van 
opslagruimten, ongeacht of het gaat om bestaande of nieuwe 
gebouwen en ongeacht of het gaat om lopende of nieuwe 
overeenkomsten. Een opslagruimte wordt voortaan omschreven 
als een gebouw dat hoofdzakelijk (> 50% in oppervlakte of 
volume) wordt gebruikt voor goederenopslag, en op voorwaarde 
dat die ruimte niet voor meer dan 10 % wordt aangewend als 
verkoopsruimte.  
 
Concreet heeft de nieuwe regeling de volgende consequenties:

 • voor nieuwe overeenkomsten is uitdrukkelijk voorzien 
dat men vanaf 1 januari 2019 voor btw-heffing zal kunnen 
opteren, zowel voor oude als voor nieuwe gebouwen. Voor 
deze overeenkomsten zal de vroegere verplichte btw-heffing in 
principe komen te vervallen. 

 • voor lopende overeenkomsten is de regeling tweeërlei: 
 • overeenkomsten die op vandaag reeds aan de btw 
onderworpen zijn, zullen zonder meer aan de btw-heffing 
onderworpen blijven tot het einde van hun oorspronkelijke 
looptijd. Men dient hier niet voor te opteren.

 • overeenkomsten die voorheen niet in aanmerking kwamen 
voor belastingheffing op grond van de bestaande regeling 
rond verhuur van opslagruimten, kunnen vanaf 1 januari 2019 
aan btw worden onderworpen mits uitoefening van de optie.1  
Dit betekent wel dat de verhuurder alsnog een positieve 
herziening zal kunnen verrichten van door hem opgelopen 
-en eerder niet in aftrek gebrachte- btw over investeringen 
en uitgaven verbonden met deze verhuur. Dit voor zover de 
lopende herzieningstermijn hiervoor (van 15 of 5 jaar) nog niet 
verstreken is. 

Ten aanzien van huurders die niet kunnen opteren voor btw-heffing 
(vb. particuliere huurders of geen uitsluitend gebruik voor btw-
doeleinden) of t.a.v. verhuringen van opslagruimten voor minder 
dan 6 maanden, blijft een verplichte btw-heffing bestaan. 

1.  Overeenkomsten tot terbeschikkingstelling van gebouwen die niet 100% voor opslag werden gebruikt, kwamen in principe niet voor belastingheffing in aanmerking. Op basis van een  administratieve tolerantie werd evenwel een  
 beperkte aanwending voor andere doeleinden toegestaan (beperkt tot 10%) en voor zover de overige aanwending (bvb. als kantoor) in principe louter ten dienste stond van het functioneren van het gebouw als opslagruimte. 
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In de overige sectoren zal men (in een B2B-context) vanaf 
1 januari 2019 slechts voor de btw kunnen opteren over de 
onroerende verhuur indien de verhuur betrekking heeft op 
nieuwe of vernieuwde gebouwen.2 

Belangrijk om te weten is dat deze regeling niet verwijst naar 
het begrip nieuwe of vernieuwde gebouwen zoals gebruikelijk 
gedefinieerd voor btw-doeleinden, i.e. gebouwen ten aanzien 
waarvan nog geen twee jaar is verstreken volgend op het jaar van 
eerste ingebruikneming. 

Het gaat om ‘(ver)nieuwbouwprojecten die nieuw opgericht 
worden vanaf 1 oktober 2018’ of nog ‘gebouwen waarvoor de 
btw over handelingen die bijdragen tot de oprichting ervan ten 
vroegste op 1 oktober 2018 voor de eerste keer opeisbaar is’. 3 

Onder handelingen die bijdragen tot de oprichting ervan, 
verstaat men de eigenlijke materiële handelingen aan het 
gebouw (werken in onroerende staat). Handelingen die 
immaterieel van aard zijn (vb. architecten, voorstudies ...) zijn 
irrelevant bij de beoordeling. Ook werken die betrekking hebben 
op de afbraak of de grond zijn irrelevant.

Het zal daarentegen niet volstaan om na 1 oktober 2018 een 
‘nieuw’ gebouw met btw aan te kopen om het vervolgens te 
kunnen verhuren met toepassing van de btw. De verhuurder 
zal zich er van moeten vergewissen dat over het door hem 
aangekochte project nog geen btw opeisbaar is geworden 
voorafgaand aan 1 oktober 2018 bij zijn verkoper of bij diens 
rechtsvoorganger. Langs de andere kant kunnen de verkopers 
zich met het oog op de verificatie hiervan waarschijnlijk 
verwachten aan btw-controles. 

 
2.  Er is sprake van een vernieuwd gebouw wanneer (i) het bestaande gebouw een ingrijpende wijziging in zijn wezenlijke elementen (aard, structuur en - in voorkomend geval - bestemming) heeft ondergaan, ongeacht de kostprijs   
van de werken en/of wanneer (ii) de kosten, excl. btw, van de werken tenminste 60% bereikt van de verkoopwaarde van het gebouw - de grond uitgezonderd - op het tijdstip van voltooiing van de werken. 
 
3.  In principe wordt de btw opeisbaar na uitvoering van de belastbare handeling, dan wel vooruitbetaling of facturering ervan. Hieruit volgt dus dat het niet zal volstaan om een reeds uitgereikte factuur - voorafgaand aan de voltooiing van de  
 belastbare handeling - te crediteren en de voltooiing van het project of 1 oktober 2018 af te wachten om opnieuw te factureren.  
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3. Specifieke gevolgen van de nieuwe regeling

In principe dient een belastingplichtige gedurende 15 jaar 
de door hem in aftrek gebrachte btw over onroerende 
bedrijfsmiddelen te ‘monitoren’ en aan te passen aan het 
effectieve gebruik ervan tijdens de lopende herzieningsperiode 
(5 jaar indien het gaat over andere dan (ver)nieuwbouwwerken, 
zoals loutere renovatie). 

Enkel voor gebouwen die met btw ingevolge de optie worden 
verhuurd, wordt de herzieningstermijn verlengd tot 25 jaar.4  
Concreet wil dit dan zeggen dat men pas na 25 jaar volledige 
zekerheid zal hebben over de btw-aftrek voor het gebouw. Indien 
men bvb. alle btw over een nieuwbouwproject onmiddellijk in 
aftrek zal nemen en dit gebouw voor het eerst in 2020 in gebruik 
zal nemen en aan btw zal onderwerpen ingevolge de optie, zal 
men pas in 2045 met zekerheid weten of men in de loop van 
deze periode geen gedeelte van de initieel in aftrek gebrachte 
btw heeft moeten terugbetalen. 
Dit zou het geval kunnen zijn indien de initiële huurder het 
gebouw in de loop van de huurovereenkomst niet meer gebruikt 
voor zijn economische activiteit of indien na afloop van de 
oorspronkelijke overeenkomst het gebouw verder vrij van btw 
wordt verhuurd.5 

Opvallend is dat voor bestaande gebouwen/opslagruimten 
waarvan de verhuring vanaf 1 januari 2019 aan btw zal 
worden onderworpen ingevolge een optie hiertoe, de lopende 
herzieningstermijn zal worden verlengd van 15 tot 25 jaar.  
Alleen wanneer de 15-jarige termijn al is verstreken, wordt de 
herzieningstermijn niet verlengd. 

Ook voor nieuwe gebouwen (i) waarvoor bij een eerste 
ingebruikneming niet zal worden geopteerd voor verhuring met 
btw of (ii) waarvan de verhuring verplicht te belasten is  

(zie verder), zal de herzieningsperiode ook worden verlengd van 
15 tot 25 jaar, in het geval achteraf wordt gekozen om de verhuur 
te onderwerpen aan de heffing van de btw.

Hieruit blijkt dan meteen het belang van de keuze van de eerste 
gebruiker voor nieuwe gebouwen en van de btw-behandeling van 
de hiermee te sluiten overeenkomst. 

Overeenkomsten van onroerende verhuring waarvoor de 
optie tot btw-heffing wordt uitgeoefend zullen in principe 
onderworpen worden aan het normale btw-tarief van 21%. 
T.a.v. van overeenkomsten met verbonden partijen, die geen 
volledig recht op btw-aftrek hebben en voor wie de btw over 
de onroerende verhuur dus (deels) een bijkomende kost zou 
kunnen vormen, is tot slot voorzien in een minimum maatstaf 
van heffing (i.e. normale huurwaarde). Dit om te vermijden dat 
een onevenwicht zou worden gecreëerd tussen de in aftrek 
te brengen btw over de oprichtings- of aanschaffingskosten 
van het te verhuren gebouw en de verschuldigde btw over de 
huurvergoedingen door deze kunstmatig laag te houden. 

Gelet op het strikte toepassingsgebied, de correcties en 
onzekerheden die met de nieuwe regeling gepaard gaan en 
gelet op het feit dat er daarnaast op gemeenrechtelijk vlak nog 
andere obstakels zijn die een flexibele huurmarkt verhinderen 
(de regeling voor pop-up stores , het aangepast zijn van de 
handelshuurwetgeving voor de retailmarkt en het e-commerce 
gebeuren, …), kan de vraag gesteld worden of de nieuwe regeling 
effectief revolutionair is en het beoogde effect zal bereiken. 
Het is op vandaag dan ook moeilijk in te schatten welk effect de 
nieuwe regeling zal hebben op de gehanteerde huurprijzen en de 
waardering van het vastgoed.    

4. In principe kan de herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen slechts tot maximaal 20 jaar worden verlengd, artikel 187 van de btw-Richtlijn 2006/112/EG 
5. Op welke wijze de nieuwe herziening concreet vorm zal krijgen, is verder uit te werken bij Koninklijk Besluit. Wel zal in principe worden voorzien dat er niet tot herziening moet worden overgegaan indien:  
 - er sprake is (onvrijwillige) leegstand voorafgaand aan een eerste huurcontract of tussen twee overeenkomsten in; 
 - er sprake is van omstandigheden zoals overmacht (zoals rampen en branden);  
 - er sprake is van huurvrije periodes bij wijze van commerciële korting. 
6.  Tenzij de verhuring betrekking heeft op privé-woningen of instellingen voor gehandicapten (6% btw) op gebouwen bestemd voor onderwijs (6% btw) of huisvesting in het kader van sociaal 
 beleid (6% of 12% btw), cf. verder onder punt 5. 
7. Hierbij dient dan bovendien nog rekening te worden gehouden met regionale verschillen

“ Bedoeling is ook om de concurrentiepositie van de 
Belgische economie te versterken nu huurders in principe 
niet langer zullen worden geconfronteerd met in de 
huurprijzen opgenomen niet-aftrekbare btw. 

 Indien de verhuurder en de huurder gebruik wensen 
te maken van de regeling is de verhuurder voor het 
betreffende gebouw wel onderworpen aan een langere 
herzieningstermijn. De verhuurder zal pas na 25 jaar 
volledige zekerheid hebben over de uitgeoefende  
btw-aftrek voor de het door hem verhuurde gebouw. ”
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4. Wat met de bestaande - al dan niet verplichte -     
  uitzonderingen op de btw-vrijstelling van 
  onroerende verhuur ?

In principe blijft de bestaande regeling op vlak van btw en 
onroerende verhuur -mits toevoeging van de mogelijkheid om te 
opteren voor belastingheffing- nagenoeg onaangeroerd.

Zo blijft de principiële btw-vrijstelling van onroerende verhuur 
ook onder de nieuwe regeling overeind. 

Verder blijven alle op vandaag reeds bestaande uitzonderingen 
op de btw-vrijstelling van onroerende verhuur behouden, 
inclusief de niet-verplichte uitzonderingen zoals de onroerende 
financieringshuur en de verhuring in het kader van de exploitatie 
van (vlieg)havens en bevaarbare waterlopen. 

Daarnaast wordt er zelfs een nieuwe uitzondering ingevoerd voor 
bepaalde korte termijn verhuringen (zie verder). 

Enkel de verplichte btw-heffing over de verhuur van 
opslagruimten wordt licht aangepast en beperkt tot (i) 
verhuringen in een B2B-context van minder dan 6 maanden 
of (ii) verhuring aan huurders die niet voor btw kunnen 
opteren (zonder enige voorwaarde omtrent de duurtijd van de 
overeenkomst). Voor de overige verhuringen van opslagruimten 
zal men dus voor btw moeten opteren, uitgezonderd voor de op 
vandaag reeds belaste overeenkomsten. 

Het wettelijk schema zal er dan na 1 januari 2019 als volgt uit 
zien: 

Ook de regelingen rond bedrijvencentra, commerciële centra 
en ‘actieve’ verhuringen blijven (logischerwijze) bestaan, nu 
het hier in feite niet gaat om overeenkomsten van onroerende 
verhuringen maar om andere, in principe belastbare diensten 
waarvan de terbeschikkingstelling van onroerend slechts een 
onderdeel is. 

Tot slot zal men ook na 1 januari 2019 met btw belaste 
gebruiksrechten op nieuw onroerend goed kunnen blijven 
verstrekken door de vestiging van zakelijke rechten (bv. opstal, 
erfpacht en vruchtgebruik).

Gelet op het feit dat t.a.v. voormelde figuren ook na 1 januari 
2019 ‘slechts’ rekening moet worden gehouden met een 
herzieningstermijn van 15 jaar en deze figuren reeds hun 
degelijkheid hebben bewezen, verdient het aanbeveling om ook 
in de toekomst steeds goed af te wegen welke figuur het best 
aansluit bij de juridische, economische, financiële en fiscale 
noden van het project. 

Uitgangspunt: vrijgesteld van btw Verhuur van onroerend goed

Uitzondering: 
aan btw onderworpen

Verhuur van parkings
Verhuur opslagruimten, tenzij optie mogelijk is
Hotel, motel en verhuur van plaats om te kamperen
Verhuur in het kader van exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens
Terbeschikkingstelling van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
Verhuur van maximum 6 maanden, behoudens enkele uitzonderingen
Onroerende leasing
Verhuur van safeloketten
Verhuur nieuwe gebouwen (1 oktober 2018) waarvoor de optie wordt uitgeoefend

“ Is de nieuwe regeling een ‘one size fits all’ oplossing, of 
wordt het slechts een nieuwe mogelijkheid onder de vele 
reeds bestaande alternatieven ? ”
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5. Impact van de nieuwe regeling  
  op de residentiële verhuurmarkt 

Het basisprincipe is inderdaad dat de verhuring van een gebouw 
rechtstreeks aan de particuliere bewoners, vrijgesteld is van btw. 
Dit zal na 1 januari 2019 niet anders zijn.

Maar de regeling is genuanceerder. Vooreerst kan de optie - zoals 
toegelicht onder punt 1 - worden uitgeoefend voor een gedeelte 
van een gebouw dat exclusief voor professionele doeleinden 
wordt gebruikt. Een thuiskantoor kan derhalve met btw worden 
verhuurd op voorwaarde dat dit gedeelte van het gebouw 
zelfstandig kan worden geëxploiteerd.

Daarnaast kan een eigenaar van residentieel vastgoed zijn 
gebouw(en) verhuren aan een exploitant die het op zijn beurt zal 
onderverhuren aan de uiteindelijke bewoners. De verhuur tussen 
de eigenaar en de exploitant zou wel aan btw te onderwerpen 
zijn, nu de afnemer dan een belastingplichtige is. Het uitoefenen 
van de optie kan voor residentiële projecten interessant zijn 
om de btw over het project te spreiden in de tijd. Denk bv. 
aan verhuringen aan exploitanten van bejaardentehuizen of 
studentenhuizen.

Hierbij komt dan nog dat - voor zover is voldaan aan de overige 
voorwaarden hiertoe gesteld in huidige wetgeving - deze 
verhuringen onderworpen zullen kunnen worden aan verlaagde 
btw-tarieven van 6% of 12% zoals dat op vandaag het geval is 
voor onroerende leasingovereenkomsten met betrekking tot 
privéwoningen of instellingen voor gehandicapten (6% btw), met 
betrekking tot gebouwen bestemd voor onderwijs (6% btw) of 
met betrekking tot gebouwen in het kader van sociaal beleid (6% 
of 12% btw).8 

Vanuit de voorwaarde dat de huurder een belastingplichtige moet zijn, lijkt het residentieel vastgoed per definitie 
uitgesloten te zijn van de mogelijkheid om voor de verhuring te opteren voor btw-heffing. 

 8.  In dit verband voorziet het voorontwerp van wet in wijzigingen van Rubrieken XXXII, XXXIII, XXXVI en XL van Tabel A en Rubrieken X en XI van Tabel B bij het Koninklijk Besluit nr. 20.

“ En wat met de residentiële vastgoedsector:  
biedt de btw-belaste optie ook daar opportuniteiten? ”
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t
6. Verplichte toepassing van btw op kortetermijnverhuur:   
  onverwachte gevolgen voor verhuurders en afnemers 

Om één en ander budgettair neutraal te laten verlopen, zal men 
ook een nieuwe verplichte uitzondering op de btw-vrijstelling 
invoeren voor bepaalde kortlopende verhuringen. Het betreft 
verhuringen: 

 • van minder dan 6 maanden (waarbij de werkelijke duurtijd zal 
primeren en opeenvolgende overeenkomsten van korte duur 
samen zullen worden beschouwd);

 • die niet voor bewoning worden bestemd, niet door natuurlijke 
personen voor privédoeleinden worden gebruikt of door 
organisaties zonder winstoogmerk noch voor handelingen van 
sociaal-culturele aard.

Voor de toepassing van deze regeling is het van geen belang of de 
verhuur betrekking heeft op bestaande of nieuwe gebouwen. 

De uitzondering op de btw-heffing zorgt ervoor dat de 
kortdurende verhuur van vakantiewoningen, studentenverblijven 
vrijgesteld van btw blijven.

Deze wetswijziging kan in ieder geval een belangrijke impact 
hebben op verhurende entiteiten van zulke ruimten die voorheen 
zelfs volledig buiten het toepassingsgebied van de btw vielen, 
zoals publiekrechtelijke overheden. 

Waar de administratie tot op heden t.a.v. overheden - zoals 
gemeenten, OCMW’s …. - aanvaardt dat zij geen btw moeten 
aanrekenen over de verhuring van (ongemeubelde) zalen , ook 
niet wanneer de hieruit behaalde omzet een jaarbedrag van 
25.000,00 euro overschrijdt, zal hierin vanaf 1 januari 2019 
noodzakelijkerwijze verandering komen.

Wanneer deze overheden vanaf 1 januari 2019 zulke verhuringen 
zullen verrichten en hieruit een jaarlijkse omzet van meer dan 
25.000 euro zullen genereren, zullen zij hierover btw moeten 
aanrekenen. En dit ongeacht of deze verhuringen op vandaag 
reeds gebeuren met toepassing van de btw-vrijstelling, ongeacht 
of het gaat om een gebouw in aanbouw…. 

En dit kan dan voor bepaalde overheden alleen op grond hiervan 
aanleiding geven tot de verplichting om zich voor het eerst voor 
btw-doeleinden te laten identificeren met alle gevolgen (op vlak 
van btw-compliance) van dien.

“ Zit het venijn hem in de staart: invoering van een nieuwe 
verplichte uitzondering op de btw-vrijstelling van onroerende 
verhuur bij korte termijn verhuring? ”
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