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BTW 6% BIJ AFBRAAK EN HEROPBOUW VAN GEBOUW 

Programmawet van 20 december 2020 – Artikel 1quater KB nr. 20 

Samenvatting 
Verlaagd tarief van 6% BTW bij afbraak en heropbouw door dezelfde bouwheer  
- aan een natuurlijke persoon die de woning/ het appartement van maximum 200m² 
gedurende 5 jaar onmiddellijk zal bewonen als enige eigen woning; 
- aan natuurlijke persoon of rechtspersoon die gedurende 15 jaar de woning/ het 
appartement zal verhuren aan of via Sociaal verhuurkantoor (beheersmandaat). 
Tijdelijke maatregel voor jaren 2021-2022 

ENIGE EIGEN WONING 

I. GROND- EN VORMVOORWAARDEN  

1) Voorwerp van de overeenkomst 

Overdracht eigendom of zakelijk recht 

Van een woning en het bijhorend terrein 

Ø ook mogelijk dat enkel de woning met toepassing van BTW wordt overgedragen (en 
grond(aandeel) onder registratiebelasting) 

Ø woning: huis of appartement  

Van een nieuwe woning 

Ø nieuw in de zin van BTW: tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgende op 
jaar van 1ste ingebuikneming/inbezitneming 

Maximale oppervlakte van 200 m² 

Totale bewoonbare oppervlakte van de woning max 200 m².  
Er wordt geen onderscheid gemaakt per type woning (zowel woning als appartement). 

Wel wordt per type woning bepaald hoe de oppervlakte moet berekend worden.  
Ø Eengezinswoning: de oppervlakten van alle woonvertrekken samentellen, gemeten 

vanaf en tot de binnenkanten van de opgaande muren.  
Ø Voor een appartement: de oppervlakten van alle privatieve woonvertrekken van het 

appartement samentellen, gemeten vanaf en tot de binnenkant van de 
gemeenschappelijke muren. De oppervlakte van gemeenschappelijke delen of 
ruimten, met inbegrip van plat dak, centrale hal, trappen en de buitenzijde wordt niet 
in aanmerking genomen. 

Worden als woonvertrekken beschouwd: de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de 
slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor 
huisvesting bedoelde ruimtes. Worden gelijkgesteld met woonvertrekken, alle voor de 
uitoefening van een economische activiteit gebruikte ruimtes.  
Ruimtes die strikt genomen niet voor huisvesting – letterlijke betekenis – worden bestemd, zijn 
uitgesloten van de oppervlakteberekening: garages, badkamers, wc’sz, washuizen, trappen, 
bergplaatsen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolders. 
De oppervlakte van de woonvertrekken worden maar in aanmerking genomen op 
voorwaarde dat die vertrekken een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een 
minimumhoogte boven de vloer van 2 meter.  
 
2) Afbraak en heropbouw door dezelfde bouwheer 

Te slopen gebouw 
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Dient niet noodzakelijk een woning te zijn. Wel dient het gebouw een significante omvang te 
hebben (geen tijdelijke constructie, enkel nog fundering of een paar muren, .. -> beoordeling 
geval per geval). 

Vernieuwbouw wordt gelijkgesteld (ingrijpende verbouwing waarbij de werken ingevolge 
afbraak niet meer op een relevante wijze steunen op oude dragende muren en, meer 
algemeen, op de wezenlijk elementen van de structuur van het gebouw).  

Op hetzelfde kadastraal perceel 

Ø Indien nieuw opgericht gebouw deels op vroeger bebouwde kadastrale percelen en 
deels op vroegere niet-bebouwde percelen: 6% mogelijk indien het nieuwe gebouw 
na afbraak van de oude bestaande gebouwen, voor tenminste 50% gelegen is op de 
vroegere bebouwde kadastrale percelen. 

Opstalrecht aan promotor (die afbreekt en heropbouwt) 

Ø Met vergoeding voor bestaande gebouwen zodat promotor gerechtigd om 
gebouwen af te breken 

Ø Zonder vergoeding voor bestaande gebouwen doch met toelating om tot afbraak 
over te gaan, in hypothese dat opstalovereenkomst niet werd overgeschreven op 
kantoor Rechtszekerheid of in de hypothese dat het gebouw als vervroegd roerend 
werd aangekocht? Standpunt administratie gevraagd door Fednot 

Tolerantie bij afbraak door persoon en heropbouw door andere persoon als er voor 1 januari 
2021 reeds een oorzaak van opeisbaarheid van btw geheven van de kosten van afbraak 
van het oude gebouw heeft voorgedaan mits: 

Ø Eenheid van project (blijkt normaliter uit omgevingsvergunning) 
Ø Grondeigenaar en bouwpromotor zijn verbonden partijen (ze behoren tot dezelfde 

groep). 

Indien er zich uiterlijk 31 december 2020 nog geen oorzaak van opeisbaarheid zou hebben 
voorgedaan van btw geheven mbt de afbraak is de tolerantie niet van toepassing. Partijen 
dienen zich zodanig te organiseren.  

3) Verkrijger/koper is een natuurlijke persoon 

Ook mogelijk bij aankoop deels natuurlijke persoon (6%) en deels vennootschap (21%) 

4) Enige woning van de verkrijger 

Verhinderd bezit 

Verkrijger mag geen andere woning/appartement (of gedeeltelijk als woning gebruikt) in 
(blote) eigendom/ vruchtgebruik/opstal/erfpacht hebben, ook geen onverdeeld aandeel 
hierin. 

Ook de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner (WSP) niet, als zij samen verkrijgen (dus 
geen van hen mag dan verhinderend bezit hebben). Bij feitelijk samenwonenden kan het 
wel zijn dat ene wel en de andere niet het verlaagd tarief kan genieten. 

Uitzonderingen: 
Ø Erfenis: Andere woning waarvan de verkrijger ingevolge erfenis, mede-eigenaar, blote 

eigenaar of vruchtgebruiker is (dus geen 100% volle eigendom) 
Ø Verkoop: Andere gezinswoning die uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op 

het jaar van de eerste ingebruikneming/inbezitneming van de nieuwe woning is 
verkocht 
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Quid bouwgrond? A contrario geen probleem 

Op het ogenblik van de eerste inbezitneming/ingebruikneming van de woning 

Tenzij uitzondering verkoop uiterlijk 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de 
eerste ingebruikneming/inbezitneming van de nieuwe woning is verkocht 

5) Eigen woning van de verkrijger 

Onmiddellijk bij ingebruikneming/inbezitneming hoofdzakelijk eigen woning zijn en zonder 
uitstel (zo spoedig mogelijk na oplevering) domicilie vestigen 
Hoofdzakelijk de eigen woning: woongedeelte dient groter te zijn dan professioneel 
gedeelte. 

6) BTW opeisbaar tussen 1 januari 2021 en 31 december 2020 

BTW opeisbaar vanaf 1 januari 2021 

= ogenblik van het uitreiken factuur 

Betaling vóór levering, maakt de btw opeisbaar op vooraf betaalde bedrag. 
Voorschot (≠ waarborg) betaald vóór 1 januari 2021) a 21% btw, facturatie daarna kan wel 
nog aan 6%.  

BTW opeisbaar uiterlijk op 31 december 2022 

Factuur opgemaakt voor 1 januari 2023 mogelijk aan 6% 

Betaling voor 31 december 2022, ook al is factuur nog niet uitgereikt en de woning nog niet 
geleverd, kan toch aan 6% (voor gedeelte dat betaald wordt voor 1 januari 2023). 

Opm EL: Quid Wet Breyne? Overgaan tot vrijwillige betaling?  

Indien aanvraag omgevingsvergunning na 1 juli 2022 werd ingediend, zal maar 6% kunnen 
worden toegepast op 25% van het totale bedrag van de in de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning vermelde werken. 

Ø Tenzij tegenbewijs dat het voor 31 december 2020 door de aannemer gefactureerde 
bedrag wel degelijk overeenstemt met de daadwerkelijk voltooide handeling van 
afbraak en wederopbouw 

7) Verklaring aan de Administratie vóór de BTW opeisbaar wordt en overhandiging van een 
kopie aan de verkrijger 

Verklaring (elektronisch) indienen door de verkoper/bouwheer voor de btw opeisbaar wordt 
(= ogenblik van factuur, tenzij betaling voor levering, btw onmiddellijk opeisbaar op 
voorafbetaalde gedeelte). 

Indien verklaring via MyMinfin of formulier opvragen per post of mail. 

Indien factuur bij akte -> verklaring indienen vóór akte (tenzij voorschot betaald aan verkoper 
-> dan voor betaling voorschot. Betaling van een waarborg is geen voorafgaandelijke 
betaling). 

Verklaring: 

Ø Mee ondertekend door de verkrijger (‘verklaring door de verkoper’ beschikbaar via 
MyMinfin) 

Ø Vermelding dat de woning door bouwheer werd afgebroken en heropgericht die als 
enige woning en hoofdzakelijk als eigen woning zal worden gebruikt door de 
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verkrijger-NP die er zonder uitstel zijn domicilie zal hebben en totale bewoonbare 
oppervlakte niet meer dan 200m². 

Ø Toevoegen:  
o Omgevingsvergunning 
o Aannemingscontract m.b.t. afbraak van het gebouw en de heropbouw van 

de woning (of enkel ter beschikking houden) 
o Compromis of authentieke akte m.b.t. tot de in het eerste lid bedoelde 

handeling (of enkel ter beschikking houden) 

Afschrift van verklaring overhandigen aan medecontractant. 

Lopende projecten: 

Ø Uiterlijk 31 maart 2021 voorafgaande verklaring indienen; 
Ø Verkopen op plan: vanaf 1 januari 2021 kan gefactureerd worden aan 6% (voor zover 

voorwaarden voldaan). Verklaring indienen voor voorlopige oplevering (maar best zo 
snel mogelijk). 

Ø Afbraak reeds (geruime tijd terug) gebeurd, toepassing 6% mogelijk mits afbraak en 
heropbouw door dezelfde bouwheer (behoudens toepassing tolerantie hoger 
vermeld).  

8) Verplichte vermelding in de authentieke akte en op de facturen 

Zowel op factuur als authentieke akte moet worden vermeld dat is voldaan/zal voldaan 
worden aan de voorwaarden om het verlaagd tarief te bekomen (op basis van het afschrift 
van de verklaring). 

II. VOORWAARDEN TOT BEHOUD 

Tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming / 
inbezitneming, dienen de voorwaarden vervuld te blijven: 
- enige woning 
- eigen woning (domicilie) 
- max. oppervlakte 

III. SANCTIE INDIEN NIET (LANGER) IS VOLDAAN DE VOORWAARDEN TOT BEHOUD 

Indien aan (minstens) een voorwaarde tot behoud niet langer is voldaan: 

Ø verklaring elektronisch bezorgen binnen een termijn van 3 maanden vanaf datum 
wijziging; 

Ø binnen dezelfde 3 maanden moet het belastingvoordeel (21-6%= 15%) worden 
teruggestort voor jaar waarin de wijziging zich voordoet en voor de nog te lopen 
jaren tot beloop van 1/5de per jaar (pro rata). 

Uitzondering: 
Ø overlijden van de verkrijger-NP 
Ø (behoorlijk te verantwoorden) overmacht 

 

SOCIAAL VERHUURKANTOOR 

Zelfde voorwaarden behoudens: 
- verhuur aan of door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor (beheersmandaat) voor 
minimum 15 jaar (ipv enige eigen woning); 
- verkrijger mag ook rechtspersoon zijn; 
- geen beperking qua bewoonbare oppervlakte; 


