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btw-vermeldingen op ereloonnota's van advocaten en het 

beroepsgeheim tegenover de fiscus (13 augustus 2016) 

Christian Amand, Advocaat Xirius 

Een besluit van de Franse raad van state van 15 februari 2016 werpt een nieuw licht op de 

draagwijdte van het beroepsgeheim van advocaten wanneer ze facturen opmaken. Naam, 

adres en btw-nummer van de cliënt vallen in tegenstelling tot het voorwerp en detail van de 

prestaties niet onder het beroepsgeheim. In een arrest van 1 april 2016 oordeelde het hof 

van beroep van Bergen echter omgekeerd in een geschil rond het beroepsgeheim tussen 

accountants en de belastingadministratie. Men kan zich afvragen of dit verschil tussen 

Frankrijk en België gerechtvaardigd is. 

Standpunt van de fiscus 

In circulaire 47/2013 van 20 november 2013 geeft de btw-administratie te kennen dat ze 

aaanvaardt dat de omschrijving beperkt blijft tot de vermelding dat het om diensten van 

advocaten gaat gevolgd door de vermelding dat de handeling kadert in de professionele of 

privé-activiteiten van de cliënt. (punt 144). De administratie voegt eraan toe dat de omvang 

van de door de advocaat verrichte prestatie moet kunnen beoordeeld worden. Indien de 

prijs per uur wordt berekend moeten het aantal uren en de prijs per uur vermeld worden. 

Als een forfaitaire prijs per item wordt gevraagd, dienen de diverse items met hun 

afzonderlijke prijs vermeld worden. De werkelijke prijs moet worden vermeld, evenals de 

redenen voor een prijsvermindering. Onder punt 145 van circulaire 47/2013 wijst de 

administratie erop dat als de factuur op zich onvoldoende gegevens bevat maar een bijlage 

de vereiste gegevens aanvult, deze bijlage een integrerend bestanddeel uitmaakt van de 

factuur en ze er één geheel mee vormt. Voor de fiscus moet de bijlage die een beschrijving 

en het aantal van de geleverde diensten bevat voorgelegd worden aan de controleambtenaar 

die erom vroeg. 

Standpunt van de balies 

FAQ 9.23 op de website avocats.be stelt de volgende formulering voor facturen voor: 

- 1) standaardsamenvatting van de aard van de prestatie (zonder verdere details):  

 

 "bijstand in het kader van een juridische procedure"; 

 "raadpleging/advies voor privédoeleinden"; 

 "raadpleging/advies voor beroepsdoeleinden" of "advies voor uw 

onderneming/vennootschap". 

- 2) prijs en overige details: 

methode voor berekening van erelonen en bedrag; 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=secret%20professionnel&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=15/02/2016&datef_date_lec_s=15/02/2016
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-nl/0/20171016-prod-5948-59e4c4997c8eb3-22946208
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-nl/0/20171016-prod-1373-59e4c4997c8f40-12662295
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http://www.infos-tva-avocats.be/faq_9_controle_preuve_prescription_sanctions#9.23
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a) aantal gefactureerde uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief; 

b) aantal prestaties (aard van de prestatie zonder de inhoud) vermenigvuldigd met de 

forfaitaire prijs per prestatie; 

c) "bezoldiging in functie van het resultaat conform het akkoord van de cliënt." 

In de praktijk onderscheidt men volgens avocats.be gedetailleerde aan de cliënt mee te delen 

documenten die in hun geheel onder het beroepsgeheim vallen en onder een aparte bijlage 

worden opgesteld, en de facturatiedocumenten met de minimum vereiste vermeldingen voor 

de belastingen en controle van de btw. 

FAQ nr. 24 van de OVB geeft echter aan dat als de omschrijving op de factuur voldoende is 

om het recht op aftrek bij de klant te controleren de cliënt en verrichte handelingen bij de 

advocaat, dan maken de bijkomende documenten verzonden naar de cliënt geen deel uit van 

de factuur (zie punt 146 van Circulaire 47/2013). 

De FAQ van avocats.be en de OVB reppen echter met geen woord over de naam en het 

adres op de facturen. Gezien het groot aantal rechtszaken ingespannen tegen de jaarlijkse 

btw-listings (nog een Belgische eigenaardigheid) kan men stellen dat avocats.be en de OVB 

ook oordelen dat de indiening van listings van intracommunautaire handelingen (twee- of 

driemaandelijks) door advocaten een schending inhoudt van artikel 458 uit het strafwetboek, 

net als het voorleggen aan een ambtenaar van financiën van een factuur waarop de naam en 

het adres van de cliënt niet anoniem werden gemaakt. 

Een verdeelde rechtsleer 

In 2010 stelde Thierrry Afschrift een verslag op over het beroepsgeheim en de fiscale 

verplichtingen van de advocaat (Revue Générale du Contentieux Fiscal 2011/1 p. 5 e.v.). Dat 

verslag was geschreven in het kader van een btw-vrijstelling van advocatenprestaties 

wanneer ze in België gesitueerd waren. De vrijstelling van btw liet advocaten toe om geen 

facturen uit te schrijven. Afschrift vermeldt het officieel standpunt van de Orde, die stelt dat 

een ereloonstaat, en in het bijzonder de identiteit van de cliënt, onder het beroepsgeheim 

vallen (nrs. 238 tot 249). Hij oordeelde wel dat de administratie het recht had om 

timesheets te vragen, eventueel mits het weglaten van vertrouwelijke gegevens (nr. 264). 

In 2014 verzaakte België aan de mogelijkheid om advocatenprestaties vrij te stellen van btw. 

Het collectieve oeuvre "Vandebergh Btw-Handleiding voor advocaten" Larcier 2014, p. 101 

beperkt zich tot het citeren van artikel 5 kb nr. 1 besluit in uitvoering van het btw-wetboek, 

volgens hetwelk men op de factuur de wettelijke gegevens zoals naam, adres en btw-

nummer van de cliënt zou moeten vermelden, evenals het voorwerp van de prestatie, het 

aantal gepresteerde uren en het uurtarief of het forfaitaire bedrag. 

In 2015 oordeelde Maurice Krings dat de naam, het adres en btw-nummer van de cliënt 

onder het beroepsgeheim vallen en verborgen moesten blijven bij een belastingcontrole (zie 

Fiscalité et secret professionnel des avocats et des autres professions tenues au secret 

http://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/FAQ%20BTW_Gecoördineerd_V15_2014%2010%2009.pdf
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-nl/0/20171016-prod-7588-59e4c4997c8fc5-00663311
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.kb1btw.005-nl/0/20171016-prod-9611-59e4c4997c9004-32815596
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professionnel in Le contrôle fiscal : Aspects Pratiques et Actualités, Anthémis 2015 p. 149). Deze 

benadering werd bevestigd door het hof van beroep van Bergen in een arrest van 1 april 

2016. Voor wat het beroepsgeheim van accountants betreft, oordeelde het hof dat niet kan 

worden toegestaan dat een boekhouder zonder meer weigert om de dossiers van zijn 

cliënten voor te leggen, met inbegrip van overeenkomsten en timesheets. De boekhouder 

zou volgens het hof wel de identiteit van zijn cliënten op de omstreden documenten mogen 

maskeren, evenals de gegevens die toelaten om hen te identificeren. 

In het oeuvre "Les Avocats et la TVA" (Ed. Larcier, 2014 p. 230) had ik gesuggereerd dat, als 

het niet mogelijk was om de identiteit van de cliënt ten aanzien van de fiscus geheim te 

houden, het detail van de prestaties die bij de ereloonnota wordt gevoegd wel onder het 

beroepsgeheim zou moeten vallen. 

Men zou bovendien kunnen opmerken dat: 

- er maar een factuur moet worden opgemaakt als de afnemer een btw-plichtige 

(natuurlijk of rechtspersoon) of een rechtspersoon is (btw-plichtige zonder recht op 

aftrek, niet-btw-plichtige). Het enkele feit dat men een factuur opmaakt met een btw-

nummer geeft op zich aan dat de afnemer handelt in het kader van zijn economische 

activiteit, wat een veel ruimer begrip is dan het begrip van de beroepsactiviteit. Als 

een advocaat een btw-nummer vermeldt op een factuur dat gericht is aan een 

natuurlijke persoon, impliceert dit dat deze laatste de diensten althans gedeeltelijk 

gebruikte voor een btw-plichtige activiteit; 

- de details omtrent de bepaling van de belastbare grondslag voor de btw maar 

gerechtvaardigd zijn als de factuur betrekking heeft op verschillende leveringen of 

diensten die onderworpen zijn aan verschillende regimes. Zo niet, is de vrijheid van 

prijzen de regel, tenzij men vaststelt dat de prijs dermate laag is dat het in 

werkelijkheid neerkomt op een liberaliteit (die buiten het toepassingsgebied van de 

btw valt) en geen verband houdt met de economisch activiteit; 

- in principe elk detail over de aard en het belang van de prestaties van advocaten 

niet nodig is voor de controle van de correcte toepassing van de btw in hoofde van 

de prestatieverstrekker. Toch zijn er bijkomende vermeldingen nodig wanneer de 

advocaat het voordeel de van vrijstelling zonder recht op aftrek vraagt (anders dan 

de gevallen van diensten aan in het buitenland gevestigde afnemers) of de toepassing 

van het nultarief (juridische bijstand), uitzonderingen die eigen zijn aan België). We 

merken op dat in tegenstelling tot wat de rechtsleer stelt, dat, als de fiscus het recht 

op aftrek in hoofde van de afnemer betwist en deze laatste over een geldige factuur 

beschikt, de fiscus de bewijslast draagt en niet de btw-plichtige, in zoverre hij een 

geldige factuur voorlegt (zie in die zin FiscalNet wekelijkse analyse van 16 juli 2016). 

- de benadering van het hof van beroep van Bergen in zijn arrest van 1 april 2016 

ingaat tegen de btw-controle die de ketting van aftrekken en belastingen tot de 

eindverbruiker moet reconstrueren. Dat is wat de neutraliteit van de btw toelaat in 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-nl/0/20171016-prod-8618-59e4c4997c9047-63865025
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-nl/0/20171016-prod-8618-59e4c4997c9047-63865025
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_actu_h/ht20160716-1-nl/0/20171016-prod-2612-59e4c4997c9078-77042429
http://www.fiscalnet.be/DBPro/nl/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-nl/0/20171016-prod-7646-59e4c4997c90b3-19380638
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een eengemaakte markt en die van de btw een belasting met wereldwijde erkenning 

heeft gemaakt. 

- het op z'n zachtst gezegd contradictorisch is dat de balies zich verzetten tegen een 

jaarlijkse listing van btw-plichtige cliënten terwijl ze dat niet doen voor 

intracommunautaire leveringen die precies dezelfde informatie bevatten. 

De rechtspraak van de Franse raad van state 

In het kader van deze controverse is een arrest van 15 februari 2016 van de Franse raad van 

state, 8e en 3e subsecties, nr. 375667 bijzonder interessant omdat het bevestigt dat een 

ambtenaar van financiën kennis kan nemen van facturen van een advocaat waarop de naam 

van de cliënten staat, maar geen informatie over de aard van de geleverde prestaties. 

« 4. Overwegende dat enerzijds de bepalingen van de artikelen 99 en 1649 quater G van de 

code général des impôts de leden van beroepen met een beroepsgeheim krachtens artikelen 

226-13 uit het strafwetboek op hun boekhoudkundige documenten naast het bedrag, de 

datum en vorm van de storting van de erelonen, de identiteit van de cliënt opgeven; dat 

anderzijds uit de bepalingen van artikel L. 13-0-A uit het wetboek van fiscale procedures 

zoals toegelicht in de parlementaire debatten na afloop waarvan ze werden aangenomen, 

volgt dat de wetgever het domein van de informatie die ze van die beroepscategorieën kan 

vragen strikt wilde afbakenen; dat die bepalingen niet verhinderen dat de administratie 

tijdens controles kennis neemt van facturen die werden opgemaakt door een advocaat voor 

prestaties bestemd voor met naam genoemde klanten, terwijl die documenten geen enkele 

indicatie (zelfs geen samenvatting) bevatten over de aard van de aan die cliënten geleverde 

prestaties; dat ze daarentegen verhinderen dat de controleur aanvullende verzoeken indient 

met betrekking tot de identiteit van de betrokken cliënten of inlichtingen wil verzamelen 

over de aard van de geleverde prestaties. 

5. Overwegende dat door te oordelen dat de ereloonnota's die meester A voor zijn cliënten 

opmaakte en enkel het bestaan aangaven van een forfait voor professionele diensten 

verstrekt tijdens een bepaalde periode de administratie niet toelaten de aard van de 

prestaties te achterhalen, sprak het hof zich autonoom en op correcte wijze uit over de 

voorgelegde feiten en bevatte het arrest geen tegenstrijdige motivering; overwegende dat, 

door af te leiden dat de eerder aangehaalde bepalingen uit artikel L. 13-0-A uit het wetboek 

van fiscale procedures en die uit de artikelen 99 en 1649 quater G van de code général des 

impôts niet verhinderen dat de belastingcontroleur kennisneemt van die ereloonnota's, heeft 

het hof geen onjuiste rechtsopvatting gegeven;" 

De algemene beginselen van het gemeenschapsrecht hebben zelfs voorrang op een heldere 

tekst van een Europese richtlijn. 

Het feit dat de Franse raad van state zich uitspreekt over de grond van de Franse wetgeving 

verhindert niet dat het aan sommige beroepscategorieën opgelegde beroepsgeheim een 

beginsel is dat toepasselijk is in alle EU-lidstaten. Het Europees Hof van Justitie heeft 

inderdaad nog nooit geoordeeld dat het beroepsgeheim een algemeen EU-rechtsbeginsel is 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=secret%20professionnel&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=15/02/2016&datef_date_lec_s=15/02/2016
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=secret%20professionnel&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=15/02/2016&datef_date_lec_s=15/02/2016
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in de lijn van het recht op effectieve rechterlijke toetsing of de rechten van verdediging. De 

reden hiervoor is waarschijnlijk dat het antwoord dermate evident is dat het nooit eerder 

werd aangevoerd voor het Hof (al is de kwestie wel aan bod gekomen in het kader van 

geschillen rond concurrentie). Het beroepsgeheim draagt immers in aanzienlijke mate bij tot 

de rechten van verdediging en het recht op toetsing door de rechter, rechten die anders hun 

substantie zouden verliezen (zie EHvJ, 26 juni 2007, OBFG, ea, zaak C-305/05). Welnu, die 

algemene beginselen van het gemeenschapsrecht hebben voorrang op een bepaling van 

nationaal recht en zelfs op de duidelijke tekst van een Europese richtlijn (zaak C-44/11, 

Deutsche Bank, para. 45 en zaak C-174/11, Zimmerman, para. 49), zoals bijvoorbeeld artikel 

226 van de btw-richtlijn omtrent de verplichte vermeldingen op een factuur. 

De problematiek van het beroepsgeheim ten aanzien van de fiscus en de vermeldingen op 

facturen liggen bijzonder gevoelig bij advocaten en belastingconsulenten. Accountants en 

revisoren voeren recurrente opdrachten uit en zullen dus minder vaak de interesse van de 

fiscus wekken. De prestaties van notarissen worden door de aard van hun voorwerp vaker 

meegedeeld aan de fiscus. Artsen zijn niet verplicht om facturen op te maken aan hun 

patiënten aangezien het om natuurlijke, en niet aan de btw onderworpen, personen gaat. 

Deze discussie zal verder op Europees niveau moeten worden gevoerd en rekening moeten 

houden met de aan het btw-systeem inherente beperkingen. Het gaat hier niet om grote 

idealen, maar om praktische problemen. 
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