
OVEREENKOMST AANSPRAKELIJKE VERTEGENWOORDIGER  
ONDER GLOBAAL NUMMER  

 

 
Tussen enerzijds, 

 

....................................... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel gevestigd te …………………,  

ingeschreven in het handelsregister van ………………… …..onder nummer ……………..., vertegenwoordigd  

door................................... 

 

hierna genoemd de opdrachtgever 

 

 

en anderzijds, 

 

....................................... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel gevestigd te …………………, ingeschreven in 

het handelsregister van ………………… onder nummer ………., vertegenwoordigd 

 door................................... 

 

 

hierna genoemd de aansprakelijke vertegenwoordiger 

 

 

 

Artikel 1.  Definitie 

 

Opdrachtgever:  

elke natuurlijke of rechtspersoon, die op het Belgisch grondgebied, zoals omschreven in artikel 299 van de geconsolideerde 

versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap1, uitsluitend handelingen zal stellen 

zoals omschreven in artikel 2, §1 van het Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 2002, genomen in uitvoering van het 

Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en waarbij de opdrachtgever de aansprakelijke 

vertegenwoordiger gelast om hem te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 55 §3 van het Belgische Wetboek van de 

Belasting over de Toegevoegde Waarde en het in uitvoering van dit Wetboek genomen Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 

2002.   

 

De opdrachtgever bevestigt niet reeds in België geïdentificeerd te zijn onder een individueel nummer (rechtstreekse 

identificatie of identificatie met erkenning van een aansprakelijk vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 55§§ 1 en 2 

van het BTW- Wetboek).   

 

 

Aansprakelijke vertegenwoordiger:  

elke natuurlijke of rechtspersoon, die de opdrachtgever vertegenwoordigt overeenkomstig artikel 55, §3, tweede lid van 

het Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 2 van het in uitvoering van dit Wetboek 

genomen Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 2002. 

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger bevestigt hierbij bekwaam te zijn om contracten aan te gaan, in België gevestigd te 

zijn en voldoende solvabel te zijn om de door het Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of de 

ter uitvoering ervan genomen besluiten, aan belastingplichtigen opgelegde verplichtingen, na te komen. 

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger is ertoe gehouden het globaal btw-nummer waaronder de handeling verloopt en 

waaronder de opdrachtgever fiscaal vertegenwoordigd wordt, mede te delen aan de opdrachtgever. 

 

 

Artikel 2.   Verplichtingen van de aansprakelijke vertegenwoordiger 

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger verbindt er zich toe om de btw-verplichtingen ten aanzien van de activiteiten die de 

opdrachtgever in België verricht en die zijn voorzien in het Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 

Waarde en in de beslissing Btw nr. E.T. 124.203 dd. 31.3.2014, ter goeder trouw uit te voeren.  

 

Overeenkomstig artikel 2, §3 van het Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 2002, wordt de aansprakelijke 

vertegenwoordiger in de plaats gesteld van de opdrachtgever ten aanzien van alle rechten die aan de opdrachtgever zijn 

verleend of van alle verplichtingen die aan de opdrachtgever zijn opgelegd door of ter uitvoering van het Belgische 

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.  

Zo zal de aansprakelijke vertegenwoordiger onder meer alle verplichtingen vervullen i.v.m. het bijhouden van de boeken, 

het opstellen en indienen van aangiften en listings, het uitreiken, opstellen van facturen en stukken en de op grond van de 

ingediende aangiften de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde betalen. 

 

                                                
1 zoals het van toepassing is sinds de wijziging en vernummering bij Verdrag van 2 oktober 1997 (P.B., C. 340, 10 

november 1997), goedgekeurd bij Wet van 10 augustus 1998 (B.S., 30 april 1999 (derde uitgave)). 
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De globale vertegenwoordiger moet de handelingen bedoeld in het Btw-Wetboek die zijn lastgever in België heeft verricht, 

in de boekhouding, de periodieke btw-aangifte en de intracommunautaire opgave van het globaal btw-identificatienummer 

opgenomen hebben.  

De aansprakelijk vertegenwoordiger zal ervoor zorgen dat t.a.v. van elke intracommunautaire levering van zijn lastgever 

een uittreksel van het VIES-systeem beschikbaar is, waaruit blijkt dat het btw-nummer van de medecontractant van de 

opdrachtgever (of van de opdrachtgever zelf in geval van een overbrenging van goederen) waaronder de 

intracommunautaire verwerving in een andere lidstaat dan België wordt verricht, geldig was op het tijdstip van de levering, 

of, bij uitbreiding, op het tijdstip van de invoer met toepassing van de douaneregeling 42 die de intracommunautaire 

levering onmiddellijk voorafgaat. De aansprakelijk vertegenwoordiger zal, in het uitzonderlijke geval dat het VIES-

uittreksel niet beschikbaar zou zijn, ervoor zorgen dat de geldigheid van het btw-nummer op alternatieve wijze wordt 

aangetoond.  

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger vertegenwoordigt de opdrachtgever ten aanzien van de autoriteiten welke bevoegd 

zijn om de toepassing van het Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de in uitvoering ervan 

genomen besluiten, te benaarstigen. 

 

 

Artikel 3.  Verplichtingen van de opdrachtgever 

 

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om uitsluitend de persoon vermeld in artikel 1 van deze overeenkomst, als 

aansprakelijke vertegenwoordiger te gelasten om hem te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 55 §3 van het 

Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het in uitvoering van dit Wetboek genomen 

Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 2002.  

 

De opdrachtgever verbindt er zich toe zich in België te beperken tot het stellen van volgende limitatief opgesomde 

handelingen waarvoor de aansprakelijke vertegenwoordiger tussenkomt: 

 

- de invoer van goederen die niet geplaatst zijn onder het regime van B.T.W.-entrepot, voor zover de invoer is 

geschied met het oog op de volgende levering van dezelfde goederen; 

- de handelingen beoogd door artikel 39quater, §1, 1° en 3° van het Belgische Wetboek van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde of de handelingen van plaatsing van goederen onder het regime van B.T.W.-entrepot die 

niet onderworpen zijn aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde; 

- de onttrekking van de goederen aan het regime van B.T.W.-entrepot; 

- de intracommunautaire verwerving van goederen of ermee gelijkgestelde handelingen die niet onder het regime 

van B.T.W.- entrepot zijn geplaatst, in de mate waarin de intracommunautaire verwerving van goederen is 

geschied met het oog op een volgende levering van dezelfde goederen die is vrijgesteld door artikel 39, §1, 1° en 

2° van het Belgische Wetboek van de belasting over de Toegevoegde Waarde (uitvoer); 

- de handelingen bestaande uit een intracommunautaire verwerving van goederen die niet onder het regime van 

B.T.W.-entrepot zijn geplaatst, met uitzondering van elke andere handeling onderworpen aan de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde in België. 

 

De opdrachtgever verbindt er zich toe zowel bij de aanvang als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle 

documenten, gegevens en informatie te bezorgen aan de aansprakelijke vertegenwoordiger, welke nodig zijn voor de 

uitvoering van zijn opdracht. De documenten die door de opdrachtgever verplicht dienen te worden overgemaakt, worden 

opgesomd in bijlage 1 bij dit contract.  

 

De opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem aan de aansprakelijke vertegenwoordiger ter beschikking gestelde 

documenten volledig, correct, geldig, authentiek en niet ten onrechte zijn uitgesteld of aangewend.  

 

De opdrachtgever bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst ervan kennis te hebben genomen dat 

overeenkomstig artikel 55 §4, tweede alinea van het Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 

de aansprakelijke vertegenwoordiger samen met de opdrachtgever hoofdelijk is gehouden tot voldoening van de belasting 

over de toegevoegde waarde, de interesten en geldboeten, die de opdrachtgever verschuldigd is of kan zijn, krachtens het 

Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de in uitvoering ervan genomen besluiten. 

 

De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van de beslissing Btw nr. E.T. 124.203 dd. 31.3.2014. In die 

beslissing zijn de voorwaarden opgenomen waarin de aansprakelijke vertegenwoordiger de ontheffing van zijn hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de btw kan inroepen t.a.v. de intracommunautaire leveringen van goederen die de opdrachtgever 

heeft verricht.  

 

 

Artikel 4. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger verbindt zich, behoudens anders overeengekomen, voor de periode waarin de 

opdrachtgever in België handelingen verricht zoals omschreven in artikel 3, eerste alinea van deze overeenkomst.  

 

De opdracht van de aansprakelijke vertegenwoordiger vangt aan vanaf de ondertekening van deze overeenkomst, tenzij 

deze de erkenning als aansprakelijke vertegenwoordiger voorafgaat, waarbij zij aanvangt vanaf de erkenning. 

 

De overeenkomst kan wederzijds beëindigd worden door een opzeg van 3 maanden, ingaand de dag volgend op de 

verzending van de aangetekende brief.  
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De overeenkomst kan onmiddellijk beëindigd worden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen en verbintenissen zoals 

beschreven in deze overeenkomst niet nakomt, alsook bij elke tekortkoming of inbreuk aan enige verplichting of 

verbintenis beschreven in het Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of de in uitvoering ervan 

genomen besluiten, hetgeen samen met redenen van faillissement, kennelijk  onvermogen, achterstand in het betalen van 

facturen en vervallen van borg, door de opdrachtgever als eenzijdige beëindigingsgronden zonder opzeg worden aanvaard 

onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om ook na de beëindiging van onderhavige overeenkomst de 

aansprakelijke vertegenwoordiger onvoorwaardelijk te vrijwaren en op eerste verzoek te voldoen ter zake van elke 

aanspraak die lastens deze laatste door de Overheid of derden zou worden geformuleerd. 

 

In geval van overlijden, intrekking van de erkenning door de Administratie of bij een feit dat de onbekwaamheid van de 

aansprakelijke vertegenwoordiger tot gevolg heeft, wordt door de opdrachtgever in zijn onmiddellijke vervanging voorzien, 

derwijze dat dit ontslag van de aansprakelijke vertegenwoordiger voor de Overheid aanvaardbaar is.  

 

 

Zolang dit niet wordt gedaan, zal de opdrachtgever zich onthouden van handelingen zoals omschreven in artikel 2 §1 van 

het Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 2002 genomen in uitvoering van het Belgisch Wetboek van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde.  

 

 

 

Artikel 5.  Betaling 

 

De door de aansprakelijk vertegenwoordiger in rekening gebrachte bedragen of vergoedingen zijn contant op de 

maatschappelijke zetel betaalbaar, binnen een termijn van 8 dagen volgend op de factuurdatum 

 

Elk protest tegen de facturatie of tegen in rekening gebrachte diensten en aangerekende bedragen dient schriftelijk door 

de aansprakelijke vertegenwoordiger te zijn ontvangen binnen een termijn van 8 dagen volgend op de factuurdatum. 

 

Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een 

vergoedende rente gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een forfaitaire vergoeding, gelijk aan 10% van de schuld, 

ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van de aansprakelijke vertegenwoordiger 

om het bestaan van een grotere schade te bewijzen. 

 

 

Artikel 6.  Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger kwijt zich van zijn opdracht met redelijke zorg, toewijding en inzicht en staat in voor 

een normale en vakbekwame uitvoering van de btw-verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht die hem is 

toevertrouwd. Hij verbindt zich er toe om de bepalingen na te leven van de beslissing Btw E.T. 124.203 dd. 

31.03.2014.  

  

De aansprakelijke vertegenwoordiger wordt niet verondersteld de juistheid van de door de opdrachtgever gegeven 

inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de opdrachtgever aangereikte documenten 

te onderzoeken. Zij worden te goeder trouw als dusdanig aanvaard. 

 

De opdrachtgever vrijwaart onherroepelijk en onvoorwaardelijk de aansprakelijke vertegenwoordiger tijdens en na de 

overeenkomst en is in die zin opzichtens deze laatste gehouden in te staan voor, onder meer: 

 

- Alle kosten, uitgaven, rechten, belastingen, heffingen, intresten en boeten hoe ook en door wie ook 

gekwalificeerd, tot beloop waarvan de aansprakelijke vertegenwoordiger wordt aangesproken door overheden of 

derden, uit welke oorzaak ook, direct of indirect gevorderd naar aanleiding van de in opdracht van de 

opdrachtgever geleverde prestaties, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze vorderingen rechtstreeks 

veroorzaakt zijn door een fout waarvoor uitsluitend de aansprakelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk is; 

 

- Voor kosten, uitgaven, rechten, belastingen, heffingen, intresten en boeten  hoe ook en door wie ook 

gekwalificeerd,  tot beloop waarvan de aansprakelijke vertegenwoordiger wordt aangesproken in de gevallen 

waarin op de aansprakelijke vertegenwoordiger op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen enige 

aansprakelijkheid rust voor de betaling van belastingen, interesten, boeten, rechten en schulden, waarbij de 

betrokken autoriteiten beroep kunnen doen op borgstellingen of zekerheden door of namens de aansprakelijke 

vertegenwoordiger gesteld.  

 

De opdrachtgever verbindt er zich toe deze bedragen op het eerste verzoek van de aansprakelijke vertegenwoordiger te 

betalen onverminderd diens recht om deze bedragen naderhand van de aansprakelijke vertegenwoordiger terug te 

vorderen indien door de opdrachtgever in rechte bewezen wordt dat de vorderingen die op deze bedragen betrekking 

hebben uitsluitend veroorzaakt zijn door een fout of omissie waarvoor uitsluitend de aansprakelijke vertegenwoordiger in 

uitvoering van deze overeenkomst verantwoordelijk zou zijn. 

 

De aansprakelijk vertegenwoordiger is gerechtigd alle betalingen/teruggaven door de belastingdienst uit welke hoofde ook, 

toekomend aan de opdrachtgever, te verrekenen, indien de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit dit 

contract niet nakomt.  
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Artikel 7.  Garantie en betaling ervan 

 

De opdrachtgever verbindt er zich toe om op eerste schriftelijk verzoek van de aansprakelijke vertegenwoordiger aan hem 

dan wel rechtstreeks aan de Overheid te betalen alle bedragen in hoofdsom, rente en kosten waartoe de aansprakelijke 

vertegenwoordiger door de Overheid dan wel derden wordt aangesproken ongeacht welke betwisting of welk verweer. 

 

De aansprakelijke vertegenwoordiger is verondersteld deze bedragen aan de Overheid of de betrokken derde door te 

betalen. 

 

Als deze doorbetaling ten titel van garantie zou zijn dan is de opdrachtgever verondersteld dit expliciet schriftelijk te 

bedingen. 

 

De opdrachtgever verbindt zich er toe om ten gunste van de aansprakelijke vertegenwoordiger en op diens eerste 

schriftelijk verzoek te zijnen gunste dan wel ten gunste van een door de aansprakelijke vertegenwoordiger aangewezen 

derde een abstracte bankgarantie te stellen, van aard om op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze alle aanspraken 

in hoofdsom, rente en kosten van de Overheid dan wel derden te voldoen, die zij naar aanleiding van de uitvoering van 

enige verbintenis onder deze overeenkomst opzichtens of lastens de aansprakelijke vertegenwoordiger zouden formuleren. 

 

Na regularisatie van de vaststellingen gedaan tijdens een controle door de bevoegde autoriteit overeenkomstig het 

Belgische Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, waarbij de aansprakelijke vertegenwoordiger wordt 

ontslagen van zijn aansprakelijkheid, kan de garantie op goedvinden van de aansprakelijke vertegenwoordiger worden 

opgeheven of verminderd. 

 

De bankgarantie is op elk ogenblik op elk eerste schriftelijk verzoek van de aansprakelijke vertegenwoordiger afroepbaar.  

 

De aansprakelijk vertegenwoordiger kan te allen tijde de opdrachtgever vragen om de verstrekte garantie uit te breiden.  

De opdrachtgever verbindt zich  ertoe hieraan te voldoen binnen de termijn van 30 dagen voor de afroep ervan. 

 

 

Artikel 8. Verjaring 

 

De aansprakelijkheden en waarborgen onder deze overeenkomst verjaren tussen partijen na afloop van een periode van 

10 jaar volgend op de beëindiging ervan maar worden in geval van procedure tussen partijen dan wel ten overstaan van 

de Overheid of derden geschorst tot 6 maanden volgend op de in kracht van gewijsde gegane uitspraak die over de 

betwisting uitspraak doet. 

 

 

Artikel 9.  Bevoegdheid en rechtspleging 

 

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 

 

De nietigheid of herroeping van één clausule van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of herroeping van de 

overeenkomst tot gevolg. 

 

Alle geschillen tussen contracterende partijen, waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de 

uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven van de plaats van de maatschappelijke zetel van de 

aansprakelijke vertegenwoordiger, onverminderd het recht van de aansprakelijke vertegenwoordiger om zelf het geschil 

voor een andere rechtbank aanhangig te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

De opdrachtgever    de aansprakelijke vertegenwoordiger   
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BIJLAGE 1. Door de opdrachtgever over te maken documenten per transactie.  

 

 

1. BTW- identificatienummer van de medecontractant van de opdrachtgever (of van de opdrachtgever zelf in geval 

van overbrenging) dat in de lidstaat van bestemming van de goederen aan de betrokkene werd toegekend.  

 

2. De opdrachtgever bezorgt een kopie van de factuur van de levering of van het stuk dat de overbrenging vaststelt 

die de opdrachtgever heeft verricht.  

 

3. De opdrachtgever bezorgt voor elke intracommunautaire levering een volledig ingevulde en ondertekende 

vrachtbrief die het intracommunautair vervoer aantoont van de goederen die het voorwerp uitmaken van een 

levering. 

 

De gegevens met betrekking tot de goederen zoals die vermeld zijn op de vrachtbrief, moeten overeenstemmen met de 

factuurgegevens. 

 

Dit principe geldt ongeacht door of voor rekening van wie de goederen intracommunautair worden vervoerd. 

 

Onder vrachtbrief wordt verstaan elk document waarvan de transportwetgeving voorschrijft dat het de goederen moet 

begeleiden die worden vervoerd over de weg, via de binnenwateren, over zee, in de lucht of per spoor. 

 

De vrachtbrief dient voor ontvangst van de goederen te zijn ondertekend door de koper of door ieder ander persoon die in 

het kader van de uitvoering van de tussen partijen afgesloten verkoopovereenkomst, mag geacht worden de goederen in 

naam van de koper in ontvangst te hebben genomen. 

 

Indien de Algemene Administratie van de Fiscaliteit de aansprakelijke vertegenwoordiger heeft gemachtigd om een ander 

document, in plaats van de vrachtbrief, te gebruiken, zal de opdrachtgever dit voor ontvangst afgetekende document met 

alle gegevens die op een vrachtbrief voorkomen, bezorgen aan de aansprakelijk vertegenwoordiger voor alle 

intracommunautaire leveringen waarvoor de afwijking werd toegestaan; 

 

 

4. In de situatie waarbij de opdrachtgever de geleverde goederen niet zelf vervoert of voor zijn rekening doet 

vervoeren (situatie ex-works), en waarbij, als gevolg daarvan, er op het tijdstip van de levering een gegronde 

onzekerheid is omtrent het feit dat een exemplaar van de ondertekende vrachtbrief zal worden teruggezonden, 

moeten, in afwijking van wat gezegd is onder punt 3 voorlaatste lid hiervoor, voor de leveringen waarbij het 

intracommunautair vervoer wordt verricht door of voor rekening van de koper, de volgende documenten worden 

voorgelegd in de plaats van de vrachtbrief: 

 

a) een kopie van de factuur met betrekking tot het intracommunautair vervoer op voorwaarde dat op de vervoersfactuur, 

naast de gebruikelijke gegevens, volgende gegevens voorkomen: 

- datum en plaats van vertrek en aankomst van het vervoer; 

- de ondertekening voor ontvangst van de goederen; 

 

ofwel, 

 

b) (i) een document, opgesteld door de niet in België gevestigde leverancier (in samenspraak met de globale 

vertegenwoordiger) waarop volgende gegevens voorkomen: 

- de naam & het adres van de verkoper; 

- de naam & het adres van de koper/bestemmeling; 

- de beschrijving van de aard en de hoeveelheid van de vervoerde goederen; 

- datum en plaats van vertrek en aankomst van het vervoer; 

- de ondertekening voor ontvangst van de goederen; 

 

EN 

 

(ii) de betalingsbewijzen van elke intracommunautaire transactie verricht door de lastgever. Een eenzijdige verklaring van 

de opdrachtgever dat de betaling van elke intracommunautaire transactie heeft plaatsgevonden, kan volstaan. 

 


