
Wetgeving - Btw - Koninklijke besluiten - 20.07.1970

Koninklijk besluit 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting
over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die
tarieven

Tabel B. 1[Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 12 pct.]1

Wetshistoriek
Opschrift vervangen bij art. 3 K.B. 17 maart 1992 (B.S., 19 maart 1992), met ingang van 1 april 1992 (art. 6).

1[I 13[Restaurant- en cateringdiensten

Restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken.]13

II 6[...]

III 3[Fytofarmacie

De fytofarmaceutische produkten erkend door de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft.]3

IV 7[...]

V 7[...]

VI Margarine
Margarine.

VII Banden en binnenbanden
Banden en binnenbanden voor wielen van landbouwmachines en -tractors, met uitsluiting van banden of
binnenbanden voor bosbouwtractors en motoculteurs.
4[Het voordeel van het verlaagd tarief van 12 pct. is afhankelijk van de afgifte door de verkrijger of invoerder, aan de
leverancier of aan de douane, van een schriftelijke verklaring waarin hij zijn registratienummer voor de belasting
over de toegevoegde waarde vermeld en bevestigt dat hij landbouwondernemer is en dat hij de goederen werkelijk
zal gebruiken voor de behoeften van zijn landbouwbedrijf.]4

2[VIII Brandstoffen
Steenkool en van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen; bruinkool en geperste bruinkool, met uitzondering van
git; cokes en halfcokes van steenkool, van bruinkool of van turf; niet-gecalcineerde petroleumcokes, als brandstof
gebruikt.]2

2[IX]2
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15[...]
2[X]25[12[Huisvesting in het kader van het sociaal beleid]12

§ 1
6[Het verlaagd tarief van 12 pct. is van toepassing op:
A) 12[de leveringen van nagenoemde goederen bedoeld in artikel 1, § 9, van het Wetboek alsook de vestigingen,
overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op zulke goederen die niet overeenkomstig artikel 44,
§ 3, 1°, van het Wetboek van de belasting zijn vrijgesteld, wanneer die goederen bestemd zijn voor de huisvesting
in het kader van het sociaal beleid:]12

a) 11[privé-woningen die worden geleverd en gefactureerd aan de provincies, de intercommunales, de
gemeenten, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid een meerderheid heeft,
en die door deze instellingen of maatschappijen worden bestemd om 12[...] te worden verhuurd;]11

b) 11[privé-woningen die worden geleverd en gefactureerd aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en die door deze centra worden bestemd om 12[...]te worden verkocht;]11

c) 11[privé-woningen die 12[...] worden geleverd en gefactureerd door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;]11

d) woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor de huisvesting van bejaarden, leerlingen en
studenten, minderjarigen, thuislozen9[, personen in moeilijkheden, personen met een psychische stoornis,
mentaal gehandicapten en psychiatrische patiënten]9, en die worden geleverd en gefactureerd aan
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke personen die beheren:
1° verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend in het kader van de

wetgeving inzake bejaardenzorg;

2° internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;

3° jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dag- en
nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid in het kader van
de wetgeving op de jeugdbescherming of de bijzondere jeugdbijstand;

4° opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen9[, personen in moeilijkheden, personen met
een psychische stoornis, mentaal gehandicapten en psychiatrische patiënten]9 huisvesten en die
erkend zijn door de bevoegde overheid;]6

5° 9[psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met
een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die
door de bevoegde overheid erkend zijn;

6° gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid,
het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische
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patiënten plaatsheeft;]9

B) werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, § 2, tweede lid, van het Wetboek, met uitsluiting van het reinigen,
en de andere handelingen opgesomd in rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6°, van tabel A, met betrekking tot de onder A
genoemde privé-woningen en woningcomplexen, mits die worden verstrekt en gefactureerd 14[...] aan de onder A
genoemde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke personen;]1
8[C) de in artikel 44, § 3, 2°, b, van het Wetboek bedoelde onroerende financieringshuur of onroerende leasing die
betrekking heeft op de onder A bedoelde privé-woningen en woningcomplexen wanneer de leasingnemer een onder
A genoemde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon is.]8
§ 2
Het verlaagd tarief van 12 pct. is in geen geval van toepassing op:
1° werk in onroerende staat en de andere onroerende handelingen die geen betrekking hebben op de eigenlijke

woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en oprichten van afsluiting;

2° werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen die tot voorwerp hebben de bestanddelen of
een gedeelte van de bestanddelen van zwembaden, sauna's, midget-golfbanen, tennisterreinen en
dergelijke installaties.]5

16[

XI Huisvesting in het kader van het sociaal beleid – Privé-initiatief
§ 1
Het verlaagd tarief van 12 %. is van toepassing op de leveringen van de nagenoemde goederen bedoeld in artikel 1,
§ 9, van het Wetboek, en op de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op zulke
goederen, die niet overeenkomstig artikel 44, § 3, 1°, van het Wetboek, van de belasting zijn vrijgesteld, wanneer die
goederen bestemd zijn voor de huisvesting in het kader van het sociaal beleid:
1° de privéwoningen die worden verhuurd aan navolgende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen

en die door hen worden bestemd om te worden verhuurd:
a) de provincies, de autonome provinciebedrijven en de provinciale extern verzelfstandigde

agentschappen;

b) de intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de gemeenten, de
autonome gemeentebedrijven en de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen;

c) de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

d) de gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid een meerderheid heeft;

e) de sociale verhuurkantoren;

f) de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen en de door hen erkende maatschappijen voor sociale
huisvesting;

g) het Vlaams Woningfonds, het “Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie” en het
Woningfonds van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

h) andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen met sociaal oogmerk die door de
bevoegde overheid zijn erkend;
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2° de woningcomplexen die worden verhuurd aan de personen bedoeld in rubriek X, § 1, A, punt d).

Het voordeel van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° degene die een privéwoning, een woningcomplex of een zakelijk recht hierop verkrijgt in omstandigheden

waarbij de belasting opeisbaar wordt, moet:
a) vooraleer de belasting opeisbaar wordt overeenkomstig artikel 17 van het Wetboek, bij het

controlekantoor belast met de belasting over de toegevoegde waarde in het ambtsgebied waar hij zijn
woonplaats of maatschappelijke zetel heeft, een verklaring indienen in de vorm bepaald door de
minister van Financiën of zijn gemachtigde, dat in het kader van het sociaal beleid deze privéwoning of
dit woningcomplex bestemd is om te worden verhuurd aan een in het eerste lid, bedoelde
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon; deze verklaring moet eveneens worden
ondertekend door laatstgenoemde;

b) aan de vervreemder een kopie van de verklaring bedoeld in de bepaling onder a) overhandigen;

c) een voor eensluidend verklaard afschrift van het verhuurcontract gesloten met een in het eerste lid,
bedoelde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon voorleggen bij het controlekantoor
bedoeld in de bepaling onder a), binnen de maand vanaf de ondertekening van het contract;

2° de door de vervreemder uitgereikte factuur en het dubbel dat hij moet bewaren moet de datum en het
referentienummer vermelden van de verklaring alsook de aanduiding van het controlekantoor bedoeld in de
bepaling onder 1°, a);

3° uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur met toepassing van het
verlaagd tarief van 12 %. werd uitgereikt, moet de vervreemder een kopie van deze factuur toesturen naar het
controlekantoor waaronder hij ressorteert.

§ 2
Het verlaagd tarief van 12 %. is van toepassing op het werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, § 2, tweede
lid, van het Wetboek, met uitsluiting van het reinigen, en op de gelijkgestelde handelingen bedoeld in rubriek XXXI,
§ 3, 3° tot en met 6°, van tabel A, met betrekking tot de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde privéwoningen en
woningcomplexen, wanneer zij na de uitvoering van de werken, bestemd zijn voor de huisvesting in het kader van het
sociaal beleid.
Het voordeel van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de bouwheer die een privéwoning of een woningcomplex opricht of laat oprichten of voor wie werken in

onroerende staat worden verricht die tot voorwerp hebben de gehele of gedeeltelijke omvorming van een
gebouw tot één of meer privéwoningen onder omstandigheden die de belasting opeisbaar maken, moet:
a) vooraleer de belasting opeisbaar wordt overeenkomstig artikel 22bis van het Wetboek, bij het

controlekantoor belast met de belasting over de toegevoegde waarde in het ambtsgebied waar hij zijn
woonplaats of maatschappelijke zetel heeft, een verklaring indienen in de vorm bepaald door de
minister van Financiën of zijn gemachtigde, dat in het kader van het sociaal beleid deze privéwoning of
dit woningcomplex bestemd is om te worden verhuurd aan een in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon; deze verklaring moet eveneens worden
ondertekend door laatstgenoemde;

b) aan de dienstverrichter een kopie van de verklaring bedoeld in de bepaling onder a) overhandigen;

c) een voor eensluidend verklaard afschrift van het verhuurcontract gesloten met een in paragraaf 1,
eerste lid, bedoelde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, voorleggen bij het
controlekantoor bedoeld in de bepaling onder a), binnen de maand vanaf de ondertekening van het
contract;
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2° de eigenaar of de hoofdhuurder van een privéwoning of een woningcomplex voor wie andere werken in
onroerende staat dan bedoeld in de bepaling onder 1° worden verricht, is ertoe gehouden een voor
eensluidend verklaard afschrift van het verhuurcontract dat in het kader van het sociaal beleid werd gesloten,
te overhandigen aan de dienstverrichter;

3° in het geval bedoeld in de bepaling onder 1°, moet de dienstverrichter:
a) op de factuur die hij uitreikt en op het dubbel dat hij moet bewaren de datum en het referentienummer

vermelden van de verklaring en de aanduiding van het controlekantoor, bedoeld in de bepaling
onder 1°, a);

b) uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur met toepassing van
het verlaagd tarief van 12 %. werd uitgereikt, een kopie van deze factuur toesturen naar het
controlekantoor waaronder hij ressorteert;

4° in het geval bedoeld in de bepaling onder 2°, moet de dienstverrichter:
a) op de factuur die hij uitreikt en op het dubbel dat hij moet bewaren de datum vermelden van het

verhuurcontract en de aanduiding van het controlekantoor, bedoeld in de bepaling onder 1°, a);

b) uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur met toepassing van
het verlaagd tarief van 12 %. werd uitgereikt, een kopie van deze factuur toesturen naar het
controlekantoor waaronder hij ressorteert.

§ 3
Het verlaagd tarief van 12 %. is van toepassing op de in artikel 44, § 3, 2°, b), van het Wetboek, bedoelde onroerende
financieringshuur of onroerende leasing met betrekking tot de onder paragraaf 1, eerste lid, bedoelde privéwoningen
en woningcomplexen, wanneer zij bestemd zijn voor de huisvesting in het kader van het sociaal beleid.
Het voordeel van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de persoon die een privéwoning of een woningcomplex in leasing neemt in omstandigheden waarbij de

belasting opeisbaar wordt, moet:
a) vooraleer de belasting opeisbaar wordt, overeenkomstig artikel 22bis van het Wetboek, bij het

controlekantoor belast met de belasting over de toegevoegde waarde in het ambtsgebied waar hij zijn
woonplaats of maatschappelijke zetel heeft, een verklaring indienen in de vorm bepaald door de
minister van Financiën of zijn gemachtigde, dat in het kader van het sociaal beleid deze privéwoning of
dit woningcomplex bestemd is om te worden verhuurd aan een in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon; deze verklaring moet eveneens worden
ondertekend door laatstgenoemde;

b) aan de leasinggever een kopie van de verklaring bedoeld in de bepaling onder a) overhandigen;

c) een voor eensluidend verklaard afschrift van het verhuurcontract gesloten met een in paragraaf 1,
eerste lid, bedoelde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, voorleggen bij het
controlekantoor bedoeld in de bepaling onder a) binnen de maand vanaf de ondertekening van het
contract;

2° de door de leasinggever uitgereikte factuur en het dubbel dat hij moet bewaren moet de datum en het
referentienummer vermelden van de verklaring en de aanduiding van het controlekantoor bedoeld in de
bepaling onder 1°, a);

3° uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur met toepassing van het
verlaagd tarief van 12 %. werd uitgereikt, moet de leasinggever een kopie van deze factuur toesturen naar het
controlekantoor waaronder hij ressorteert.
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§ 4
Het verlaagd tarief van 12 %. is van toepassing op de in paragraaf 1, eerste lid, paragraaf 2, eerste lid, en
paragraaf 3, eerste lid, bedoelde handelingen, met betrekking tot privéwoningen en woningcomplexen die bestemd
zijn voor de huisvesting in het kader van het sociaal beleid en die worden verhuurd in het kader van een
beheersmandaat toegekend aan een in paragraaf 1, eerste lid, 1°, bedoelde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon.
Het voordeel van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de verwerver, de bouwheer of leasingnemer moet:

a) vooraleer de belasting opeisbaar wordt, overeenkomstig de artikelen 17 of 22bis van het Wetboek, bij
het controlekantoor belast met de belasting over de toegevoegde waarde in het ambtsgebied waar hij
zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft, een verklaring indienen in de vorm bepaald door de
minister van Financiën of zijn gemachtigde, dat in het kader van het sociaal beleid deze privéwoning of
dit woningcomplex bestemd is om te worden verhuurd in het kader van een beheersmandaat
toegekend aan een in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon; deze verklaring moet eveneens worden ondertekend door laatstgenoemde;

b) aan de vervreemder, dienstverrichter of leasinggever een kopie van de verklaring bedoeld in de
bepaling onder a) overhandigen;

c) een voor eensluidend verklaard afschrift van het verhuurcontract voorleggen bij het controlekantoor
bedoeld in de bepaling onder a) binnen de maand vanaf de ondertekening van het contract;

2° de eigenaar voor wie andere werken in onroerende staat worden uitgevoerd dan bedoeld in paragraaf 2,
tweede lid, 1°, moet een voor eensluidend verklaard afschrift van het verhuurcontract aan de dienstverrichter
overhandigen;

3° al naargelang het geval moeten de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2° en 3°, paragraaf 2,
tweede lid, 3° of 4°, of paragraaf 3, tweede lid, 2° en 3° eveneens vervuld zijn.

§ 5
Voor zover de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, paragraaf 2, tweede lid, 1° en 3°, paragraaf 3, tweede
lid, en paragraaf 4, tweede lid, vervuld zijn, en behalve in geval van samenspanning tussen partijen of het
klaarblijkelijk niet naleven van deze rubriek, ontlast de verklaring van de verwerver, de bouwheer of de leasingnemer
de vervreemder, de dienstverrichter of de leasinggever van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het
tarief.
Voor zover de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2° en 4°, vervuld zijn, en behalve in geval van
samenspanning tussen partijen of het klaarblijkelijk niet naleven van deze rubriek, ontlast het voor eensluidend
verklaard afschrift van het verhuurcontract dat hem door de eigenaar werd overhandigd, de dienstverrichter van de
aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief.
§ 6
Om het verlaagd tarief te kunnen genieten eindigt de voorziene verhuurtermijn ten vroegste op 31 december van het
vijftiende jaar volgend op het jaar waarin de eerste ingebruikneming van de woning of het woningcomplex bedoeld in
de paragrafen 1 tot 4 heeft plaats gevonden. In de gevallen bedoeld in de paragrafen 1 tot 3 wordt die minimum
verhuurtermijn bij de aanvang van de verhuurovereenkomst vastgelegd en in het geval bedoeld in paragraaf 4 wordt
die termijn vastgelegd bij de aanvang van het beheersmandaat.
Indien zich tijdens de voormelde termijn wijzigingen voordoen waardoor de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, paragraaf 2, eerste lid, paragraaf 3, eerste lid, of paragraaf 4, eerste lid, niet meer zijn vervuld, moet:
1° enerzijds, de verwerver, de bouwheer, de eigenaar of de leasingnemer en, anderzijds, de hoofdhuurder of, in

voorkomend geval, de beheerder en de huurder bij het controlekantoor belast met de belasting over de
toegevoegde waarde in het ambtsgebied waar zij hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben hiervan
binnen de maand die volgt op deze wijziging een verklaring indienen in de vorm bepaald door de minister van
Financiën of zijn gemachtigde; deze verklaring moet eveneens door de betrokken partijen worden
ondertekend;
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2° de verwerver, de bouwheer, de eigenaar of de leasingnemer het belastingvoordeel dat hij heeft genoten,
terugstorten aan de Staat voor het jaar waarin de wijziging zich voordoet en voor de nog te lopen jaren tot
beloop van een vijftiende per jaar.

§ 7
Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op:
1° werk in onroerende staat en de andere onroerende handelingen die geen betrekking hebben op de eigenlijke

woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en oprichten van afsluitingen;

2° werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen die tot voorwerp hebben de bestanddelen of een
gedeelte van de bestanddelen van zwembaden, sauna's, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke
installaties.

]16

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Bijlage B vervangen door art. 3 K.B. 17 maart 1992 (B.S., 19 maart 1992), met ingang van 1 april 1992 (art. 6).
I opgeheven bij art. 3, A K.B. 29 december 1992 (B.S., 31 december 1992 (vierde uitg.)), met ingang van 1 januari 1993 (art. 4) en
opnieuw opgenomen bij art. 4 KB 9 december 2009 (BS 14 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 5).
II opgeheven bij art. 3, A K.B. 29 december 1992 (B.S., 31 december 1992 (vierde uitg.)), met ingang van 1 januari 1993 (art. 4).
III vervangen bij art. 3 K.B. 29 juni 1992 (B.S., 2 juli 1992), met ingang van 1 juli 1992 (art. 6).
IV en V opgeheven bij art. 2 K.B. 24 juni 1993 (B.S., 1 juli 1993), met ingang van 1 juli 1993 (art. 3).
VII gewijzigd bij art. 4 K.B. 29 juni 1992 (B.S., 2 juli 1992), met ingang van 1 juli 1992 (art. 6).
VIII ingevoegd bij art. 1, B K.B. 28 maart 1992 (B.S., 31 maart 1992), met ingang van 1 april 1992 (art. 2).
IX vernummerd bij art. 1, A K.B. 28 maart 1992 (B.S., 31 maart 1992), met ingang van 1 april 1992 (art. 2) en opgeheven bij art. 55
Wet 28 december 2011 (BS 30 december 2011 (ed. 4)), met ingang van 1 januari 2012 (art. 56).
X vernummerd bij art. 1, A K.B. 28 maart 1992 (B.S., 31 maart 1992), met ingang van 1 april 1992 (art. 2) en vervangen bij art. 5
K.B. 29 juni 1992 (B.S., 2 juli 1992), met ingang van 1 juli 1992 (art. 6).
X, opschrift vervangen bij art. 7, 1° KB 10 februari 2009 (BS 13 februari 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2009 (art. 8).
X, § 1, enig lid:
– aanhef vervangen bij art. 3, B K.B. 29 december 1992 (B.S., 31 december 1992 (vierde uitg.)), met ingang van 1 januari 1993

(art. 4);

– A vervangen bij art. 3, B K.B. 29 december 1992 (B.S., 31 december 1992 (vierde uitg.)), met ingang van 1 januari 1993 (art. 4);

– A:
– inleidende bepaling vervangen bij art. 7, 2° KB 10 februari 2009 (BS 13 februari 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari

2009 (art. 8);

– a) vervangen bij art. 57, 1° W. 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006 (derde uitg.)), met ingang van 1 januari
2007 (art. 58) en gewijzigd bij art. 7, 3° KB 10 februari 2009 (BS 13 februari 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2009 (art. 8);

– b) vervangen bij art. 57, 2° W. 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006 (derde uitg.)), met ingang van 1 januari
2007 (art. 58) en gewijzigd bij art. 7, 4° KB 10 februari 2009 (BS 13 februari 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2009 (art. 8);

– c) vervangen bij art. 57, 3° W. 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006 (derde uitg.)), met ingang van 1 januari
2007 (art. 58) en gewijzigd bij art. 7, 5° KB 10 februari 2009 (BS 13 februari 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2009 (art. 8);

– d) inleidende bepaling gewijzigd en 5° en 6° ingevoegd bij art. 1 K.B. 26 april 1999 (B.S., 30 april 1999 (eerste uitg.)),
met ingang van 1 mei 1999 (art. 2);

X, § 1, B ingevoegd bij art. 3, a K.B. 21 december 1993 (B.S., 29 december 1993), met ingang van 1 januari 1994 (art. 4) en gewijzigd
bij art. 8 KB 2 juni 2010 (BS 7 juni 2010 (ed. 1)).
X, § 1, C ingevoegd bij art. 3, b K.B. 21 december 1993 (B.S., 29 december 1993), met ingang van 1 januari 1994 (art. 4).
XI ingevoegd bij art. 120 Wet 25 december 2016 (BS 29 december 2016 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2017 (art. 121).
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Voorgeschiedenis
IX vervangen bij art. 1 K.B. 24 augustus 2005 (B.S., 9 september 2005), met ingang van 1 augustus 2005 (art. 2).
Beperking toepassing
Paragraaf 1, A, d), van rubriek X van tabel B van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven
van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, in de redactie eraan
gegeven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 juni 1992 tot wijziging van het voormelde koninklijk besluit nr. 20, in die zin
geïnterpreteerd dat psychiatrische verzorgingstehuizen niet voor het verlaagde btw-tarief van 6 pct. in aanmerking kwamen, schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat psychiatrische verzorgingstehuizen voor het verlaagd btw-tarief van 6 pct. in
aanmerking kwamen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (GwH nr. 169/2009, 29 oktober 2009 (prejudiciële vraag) (BS
12 april 2010)).
Bekrachtiging van wijzigende akte
K.B. 26 april 1999 is bekrachtigd bij art. 3, 4° W. 5 augustus 2003 (B.S., 7 augustus 2003 (tweede uitg.)).
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