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Het btw-tarief van 6 % van toepassing op de renovatie van 

rusthuizen ter discussie gesteld? 
 

Sinds 1 januari 2017 heeft de wetgever de mogelijkheid uitgebreid om te genieten van het verlaagd 

btw-tarief van 12% in de sector van de sociale huisvesting. Voortaan kan iedere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon het verlaagd tarief van 12% bekomen wanneer deze personen 

ondermeer een nieuw gebouw kopen of een werk in onroerende staat laten uitvoeren ten aanzien 

van een gebouw dat zal worden verhuurd aan een van de instellingen belast met het beheer van 

de sociale huisvestiging (zoals ondermeer gewestelijke huisvestingsmaatschappen, gewestelijke 

woningfondsen, OCMW’s, sociale verhuurkantoren, …). Om van deze nieuwe regeling te genieten 

moeten er specifieke formaliteiten worden vervuld en moeten de woningen voor minstens 15 jaar 

verhuurd worden aan één van de daartoe aangewezen sociale dienstverleners. 

Vraag is hieromtrent gerezen of deze wijziging de toepassing van het btw-tarief van 6% dat geldt 

voor de renovatie van rusthuizen in het gedrang brengt. 

 

1. 6 % btw-tarief voor renovatie van rusthuizen 

 

Voor de renovatie van erkende rusthuizen die ouder zijn dan 10 of 15 jaar is een verlaagd tarief 

van 6% mogelijk mits voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet om van deze regeling te 

genieten de renovatie ondermeer worden verricht in opdracht van de beheerder van het rusthuis. 

De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft echter aanvaard dat dit tarief van 6% ook 

“onrechtstreeks” kan toegepast worden, met name wanneer de renovatiewerken niet rechtstreeks 

voor de beheerder van het rusthuis werden uitgevoerd, maar in opdracht van de eigenaar die het 

rusthuis verhuurt aan de beheerder. Deze administratieve tolerantie geldt dan wel enkel in de 

relatie tussen de aannemer en de eigenaar van het gebouw. 

 

2. Parlementaire Vraag van 6 februari 2017 

 

In  de Parlementaire Vraag van 6 februari 2017 heeft de Minister van Financiën bevestigd dat het 

btw-tarief van 6 % voorzien voor de renovatie van rusthuizen van toepassing blijft en dit 

niettegenstaande de invoering van de nieuwe regeling in het kader van de sociale huisvesting.  De 



 

 

minister heeft verduidelijkt dat het niet de bedoeling is “de bestaande toepassingen van het 

verlaagd btw-tarief van 6% of 12% in die sector te beperken of te verstrengen” en dat “de invoering 

van de nieuwe regeling in principe geen gevolgen heeft voor de reeds bestaande wetgeving inzake 

de toepassing van het btw-tarief van 6 % of 12 % en ook niet op de administratieve richtlijnen 

hieromtrent”.  

 

3. Andere praktische aspecten 

 

Andere praktische vragen worden regelmatig gesteld inzake het verlaagd btw-tarief van 6 % voor 

renovatiewerken aan gebouwen. Zo is het verlaagd tarief van 6% bijvoorbeeld uitgesloten op het 

gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van een liftinstallatie in een rusthuis voor een 

gebouw ouder dan 10 jaar. De werkuren komen wel in aanmerking voor het verlaagd tarief. 

Indien het gebouw ouder is dan 15 jaar, zal zowel de levering van de installatie als de werkuren 

onder toepassing vallen van het 6% btw-tarief.  

De btw-administratie is van oordeel dat de levering en montage via muur- en plafondrails en 

plafondmotors van plafondliften die gebruikt worden om mindervalide personen, zieken of 

gepensioneerde te tillen niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 6%.  

De levering met plaatsing van een traplift daarentegen kan wel genieten van het verlaagde tarief 

van 6%. 

De beoordeling of een bepaalde handeling kwalificeert als een werk in onroerende staat dat kan 

genieten van een verlaagd tarief is in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Dit moet worden 

bekeken op basis van de feitelijke omstandigheden rekening houdend met de wettelijke 

bepalingen, administratieve beslissingen en rechtspraak. Ingeval van twijfel is hierbij een 

voorafgaande toetsing bij de btw-administratie aangewezen.  

Voor vragen over dit onderwerp kan u terecht bij Brigitte Braeckmans, Tax Partner BDO, 

Kantoor Antwerpen via e-mail brigitte.braeckmans@bdo.be (03/230.58.40) of via e-mail btw-

tva@bdo.be ter attentie van één van de leden van het Competence Center VAT (Erwin Boumans, 

Brigitte Braeckmans, Pascal Dauw, Kaatje Bondewel). 

Deze info-Express wordt aangeboden door BDO in samenwerking met FERUBEL 
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