
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD 

van 22 januari 2013 

waarbij het Koninkrijk België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt 
van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde 

(2013/53/EU) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 
2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde ( 1 ), en met name artikel 395, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij brief, ingekomen bij het secretariaat-generaal van de 
Commissie op 21 juni 2012, heeft België verzocht om 
machtiging tot instelling van een bijzondere maatregel 
die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG, 
waarbij België wordt toegestaan belastingplichtigen met 
een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR van de 
btw vrij te stellen. Hierdoor zullen deze belastingplichti
gen van sommige of alle in de hoofdstukken 2 tot en 
met 6 van titel XI van Richtlijn 2006/112/EG vast
gestelde btw-verplichtingen worden ontheven. 

(2) Overeenkomstig artikel 395, lid 2, tweede alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie bij brief van 
13 september 2012 de overige lidstaten van het verzoek 
van België in kennis gesteld. Bij brief van 17 september 
2012 heeft de Commissie België meegedeeld dat zij over 
alle gegevens beschikte die zij nodig achtte voor de be
oordeling van het verzoek. 

(3) Krachtens artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG mogen 
lidstaten die geen gebruik hebben gemaakt van artikel 14 
van de Tweede Richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 
11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wet
gevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Struc
tuur en wijze van toepassing van het gemeenschappelijk 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ( 2 ), vrij
stelling verlenen aan belastingplichtigen met een jaar
omzet die niet hoger is dan 5 000 EUR. België heeft ver
zocht om dit drempelbedrag te verhogen tot 
25 000 EUR. 

(4) Een hoger drempelbedrag voor de bijzondere regeling 
voor kleine ondernemingen komt neer op een vereen
voudiging, omdat dit de btw-verplichtingen voor de 
kleinste ondernemingen aanzienlijk kan verminderen. 
De bijzondere regeling is facultatief voor belastingplich
tigen. 

(5) De Commissie heeft in haar voorstel van 29 oktober 
2004 voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 
77/388/EEG, thans Richtlijn 2006/112/EG, ter vereen
voudiging van de btw-verplichtingen bepalingen opge
nomen die de lidstaten de mogelijkheid moesten bieden 
om het plafond voor de jaaromzet waaronder btw-vrij
stelling kan worden verleend, vast te stellen op een jaar
lijks herzienbaar bedrag van maximaal 100 000 EUR of 
de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid. 
Het verzoek van België is in overeenstemming met dit 
voorstel. 

(6) De derogerende maatregel zal geen noemenswaardige in
vloed hebben op de totale btw-opbrengsten van België in 
het stadium van het eindverbruik en zal geen ongunstige 
gevolgen hebben voor de eigen middelen van de Unie uit 
de btw, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

In afwijking van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG wordt 
het Koninkrijk België gemachtigd om belastingplichtigen met 
een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR van de btw vrij 
te stellen. 

Het Koninkrijk België mag dit drempelbedrag verhogen om de 
reële waarde van de vrijstelling te handhaven. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de kennisgeving 
ervan. 

Het is van toepassing vanaf 1 januari 2013 tot en met de datum 
van inwerkingtreding van een richtlijn houdende wijziging van 
de drempelbedragen voor de jaaromzet waaronder belasting
plichtigen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling 
van de btw, of tot en met 31 december 2015, indien deze 
datum eerder valt.
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( 1 ) PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1. 
( 2 ) PB 71 van 14.4.1967, blz. 1303/67.



Artikel 3 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België. 

Gedaan te Brussel, 22 januari 2013. 

Voor de Raad 
De voorzitter 

M. NOONAN
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