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BTW – wetswijziging met betrekking tot het verstrekken van gemeubeld logies 
 

Mevrouw, mijnheer, 

 

Met ingang van 1 juli 2022 werd uw activiteitensector geconfronteerd met een belangrijke wetswijziging inzake 

btw: de wijziging van de draagwijdte van de toepassing van btw voor wat betreft het verstrekken van 

gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten (in bijlage van dit schrijven kan u een samenvatting 

terugvinden met betrekking tot deze wijzigingen). 

 

De Administratie heeft op 15 juni 2022 reeds een eerste verduidelijking gepubliceerd via een FAQ "Verstrekken 

van gemeubeld logies – belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2022”, terug te vinden op de website van de Federale 

Overheidsdienst Financiën. 

 

Niettemin hebben onze diensten nog verschillende vragen tot verduidelijking  ontvangen met betrekking tot 

deze wetswijziging. Teneinde op een efficiënte wijze deze wederkerende vragen te verzamelen en de 

antwoorden aan het brede publiek te verspreiden, is door de centrale diensten van de Algemene Administratie 

van de Fiscaliteit besloten om deze vragen centraal te verzamelen door contact op te nemen met diverse 

stakeholders binnen de sector. De bedoeling is dan om deze algemene vragen nadien te publiceren in een 

afzonderlijke FAQ of omzendbrief.  

 

In het geval u wenst deel te nemen aan dit initiatief, en u of uw leden geconfronteerd worden met bijkomende 

vragen betreffende deze recente wijziging in de btw-behandeling van het verstrekken van gemeubeld logies en 

eventuele bijkomende diensten, dan verzoeken wij u om uw vragen op schriftelijke wijze aan ons over te maken.  

 

Wij wijzen er nogmaals op dat het doel van dit initiatief er niet in bestaat om individuele casussen te analyseren, 

maar op algemene wijze antwoorden te formuleren op de wederkerende vragen waarmee aanbieders van 
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gemeubeld logies geconfronteerd worden. Individuele vragen met betrekking tot een specifiek dossier dienen 

te worden ingediend bij het lokale kantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert. 

 

Wij danken u alvast bij voorbaat voor de aandacht die u aan ons schrijven besteedt. 

 

Hoogachtend,  

 

François COUTUREAU, 

Adviseur-generaal 
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Bijlage - draagwijdte van de wetswijziging inzake de toepassing van btw voor wat betreft het verstrekken 

van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten (artikel 44, § 3, 2°, a), derde streepje, van het Btw-

Wetboek). 

 

De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (vb. een woning, een appartement, een studio) is in principe 

vrijgesteld van btw (artikel 44, § 3, 2°, van het Btw-Wetboek). 

 

Op dit principe bestaan een aantal uitzonderingen zoals het aanbieden van gemeubeld logies in hotels, motels 

en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verschaft (artikel 44, § 3, 2°, a), derde streepje, van 

het Btw-Wetboek). 

 

Met ingang van 1 juli 2022 is de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en 

eventuele bijkomende diensten gewijzigd.  Deze wijzigingen hebben tot een uitbreiding van de btw-heffing over 

gemeubeld logies geleid. Door deze wijzigingen zullen de diensten van een aantal inrichtingen die tot op heden 

btw-vrijgestelde gemeubelde logies ter beschikking stelden van hun klanten onderworpen worden aan de btw. 

 

Het nieuwe artikel 44, §3, 2°, a), derde streepje, van het Btw-Wetboek bepaalt dat “het verschaffen, voor een 

periode van minder dan drie maanden, van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen met een 

soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode van 

minder dan drie maanden, tenzij die inrichtingen geen van de volgende nauw samenhangende diensten 

verrichten: instaan voor het fysiek onthaal van de gasten, de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, 

wanneer het gemeubeld logies wordt verstrekt voor een periode van meer dan een week, de vervanging ervan 

tenminste eenmaal per week, en het dagelijks verschaffen van het ontbijt, door de exploitant van het logies of 

door een derde voor zijn rekening.” 

 

De criteria om in het geval van het verstrekken van gemeubeld logies het onderscheid te maken tussen een 

vrijgestelde of een belaste dienst (voortaan opgenomen in artikel 44, § 3, 2°, a), derde streepje, van het Btw-

Wetboek) omvatten: 

• een nieuw kwantitatief criterium dat verband houdt met een duur van minder dan drie maanden 

• gewijzigde kwalitatieve criteria die verwijzen naar de zogenaamde ’samenhangende diensten’ die gewoonlijk 

worden verstrekt door hotels en motels, die worden geëist in hoofde van inrichtingen met een soortgelijke 

functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode van minder dan drie 

maanden. 

 

In hoofde van een inrichting met een soortgelijke functie als een hotel of motel waar gewoonlijk aan betalende 

gasten onderdak wordt verleend voor een duur van minder dan drie maanden, indien de duur van een verblijf 

korter is dan drie maanden zal die dienst belast zijn op voorwaarde dat de dienstverrichter minstens één van 

volgende samenhangende diensten verstrekt aan zijn gasten: 

• instaan voor het fysiek onthaal 

• huishoudlinnen ter beschikking stellen van de gasten alsook het vervangen ervan minstens éénmaal per week 

(wanneer het gemeubeld logies wordt verstrekt voor een periode van meer dan een week) 

• dagelijks ontbijt verschaffen. 
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Indien daarentegen de duur van het verblijf korter is dan drie maanden én indien de uitbater van een inrichting 

met een soortgelijke functie als die van een hotel of motel gewoonlijk voor een duur van minder dan drie 

maanden betalende gasten huisvest, geen enkele van de hiervoor genoemde samenhangende diensten 

verstrekt, dan is deze terbeschikkingstelling van logies vrijgesteld van btw. Voor passieve verhuren 

(bijvoorbeeld verhuur van een appartement aan de zee waarbij enkel aan het begin van het bezoek de sleutel 

wordt overhandigd door het verhuurkantoor) wijzigt er dus niets. 

 

 

 


