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Gemengde BTW-plichtige  

 
Wanneer de BTW-plichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit ook andere handelingen 
verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel 45 WBTW aanspraak op aftrek bestaat, wordt 
de belasting ter zake van de voor die activiteit gebruikte goederen en diensten in aftrek gebracht naar 
verhouding van de breuk gevormd door het bedrag van de laatstbedoelde handelingen en het totale 
bedrag van de door de betrokkene verrichte handelingen (art. 46, § 1 WBTW). Dit is niet geheel 
conform artikel 17, 5 Zesde Richtlijn (art. 173 Richtlijn 2006/112). Volgens deze Richtlijn heeft men 
slechts te maken met een gemengde belastingplichtige wanneer goederen en diensten worden 
gebruikt zowel voor handelingen waarvoor recht op aftrek ontstaat als voor handelingen waarvoor 
geen recht op aftrek ontstaat. Wanneer er twee activiteiten zijn - nl. één waarvoor recht op aftrek 
bestaat en één waarvoor geen recht op aftrek bestaat -, is er volgens de Richtlijn niet noodzakelijk 
sprake van een gemengde belastingplicht. Dit doet zich pas voor zodra er kosten zijn, die betrekking 
hebben op deze beide activiteiten gezamenlijk. Dit werd bevestigd door het Europese Hof van Justitie 
in het arrest van 6 april 1995 (C-4/94, BLP Group plc).  
 
Dit houdt in dat het niet volstaat vast te stellen dat een belastingplichtige in het kader van zijn 
economische activiteit handelingen verricht waarvoor aanspraak op aftrek bestaat, en tegelijk 
handelingen waarvoor geen aanspraak op aftrek bestaat, om voor die belastingplichtige een 
algemeen verhoudingsgetal toe te passen. Artikel 17, 5 Zesde Richtlijn gaat ervan uit dat eerst per 
soort handelingen het recht op aftrek moet worden bekeken, dit volgens het werkelijk gebruik. Alleen 
voor goederen en diensten die de belastingplichtige verwerft ter uitvoering van de beide soorten 
handelingen, zal volgens de Richtlijn een algemeen verhoudingsgetal worden toegepast. Op dat punt 
heeft de Richtlijn rechtstreekse werking en kan de belastingplichtige zich tegen de belastingadminis-
tratie op de Richtlijn beroepen.  

 


