
 
 

 

De vrijgestelde kleine onderneming 
 
Als zelfstandige heb je verschillende administratieve verplichtingen. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om een btw-
aangifte in te dienen. Zelfstandigen met lage omzetcijfers kunnen als vrijgestelde kleine onderneming de 
administratieve rompslomp beperken. 
 
Hieronder zetten we de concrete gevolgen van het statuut van vrijgestelde kleine onderneming op een rij. 
 
 
Wat zijn de voorwaarden voor de regeling? 
 
Om gebruik te maken van de vrijstellingsregel mag je jaarlijks niet meer dan 25.000 euro omzet genereren. Het bedrag 
van 25.000 euro heeft enkel betrekking op je btw-plichtige activiteiten. 
  
Opgelet: Start je in de loop van het jaar als zelfstandige? Dan moet je dat bedrag overeenkomstig verlagen in  verhouding 
tot het aantal resterende kalenderdagen. 
 
 
Wat zijn de gevolgen van het statuut van vrijgestelde kleine onderneming? 
 

• Je hoeft geen btw aan te rekenen aan je klant. 
• Je mag geen btw in aftrek brengen. 
• Je hoeft geen btw-aangiften in te dienen. 
• Bij verkoop aan Belgische klanten met btw-nummer moet je een jaarlijkse klantenlijst indienen. 

 
 

Hoe maak ik facturen op als vrijgestelde kleine ondernemer? 
 
Zoals blijkt uit de vorige punten hoef je geen btw te vermelden op je verkoopfacturen. Wel ben je verplicht om aan je 
klant te melden dat je valt onder het statuut van kleine ondernemer. Dat doe je door in elke factuur de volgende 
vermelding op te nemen: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’. 
 
 
Wat als mijn zaak groeit en mijn omzet de drempel van 25.000 euro overschrijdt? 
 
Als je omzetcijfer hoger ligt dan de drempelwaarde van 25.000 euro, neem je onmiddellijk contact op met ons kantoor. 
Het is namelijk belangrijk om de fiscus direct op de hoogte te brengen van de handeling waarmee je de drempel 
overschrijdt. Vanaf dat moment verlies je immers het statuut van kleine ondernemer en val je onder de normale btw-
regeling. 
 
Je kan ook vrijwillig omschakelen van de vrijstellingsregeling naar de gewone btw-regeling. Houd er wel rekening mee 
dat je na die omschakeling naar het reguliere btw-stelsel ten vroegste vanaf 1 januari van het derde jaar na je vrijwillige 
overstap kan terugkeren naar het vrijstellingsregime. 



 
 

 

Wat als ik verkopen doe aan een Europese klant buiten België? 
 
Verkoop je goederen? Dan gebeurt dat op dezelfde manier als de verkoop aan een Belgische klant. 
 
Verstrek je echter diensten aan een Europese klant buiten België die een btw-nummer heeft? Dan hoef je ook geen btw 
aan te rekenen. Hou er wel rekening mee dat je dan een intracommunautaire listing moet indienen. Is de buitenlandse 
klant een particulier? Dan verloopt de verkoop gewoon zoals bij een Belgische klant. 
 
Neem dus zeker contact op met ons kantoor als je verkopen doet aan Europese klanten. Zo kunnen we tijdig de nodige 
formaliteiten in orde brengen. 
 
 
Wat als ik aankopen doe bij een Europese leverancier buiten België? 
 

• Aankoop van een goed 
 
Als kleine ondernemer mag je nooit je btw-nummer doorgeven aan een buitenlandse leverancier. Je moet immers 
altijd de btw betalen van de lidstaat van aankoop, tenzij de leverancier voldoet aan de voorwaarden om te 
factureren met het Belgische btw-tarief. 
 
Geef je toch je btw-nummer door en wil de leverancier de factuur niet meer aanpassen? Dan moet je een bijzondere 
btw-aangifte indienen. In dat geval ben je voor die factuur namelijk Belgische btw verschuldigd. 
 
Vanaf dat moment ben je ook verplicht om bij elke intracommunautaire aankoop je btw-nummer door te geven. Er 
zal telkens een bijzondere btw-aangifte nodig zijn. Dat regime blijft van kracht gedurende twee jaar. 
 
 

• Aankoop van een dienst 
 
Bij de aankoop van een dienst in het buitenland moet je als kleine ondernemer wel je btw-nummer meedelen en 
een bijzondere btw-aangifte indienen. 

 
 
Twijfel je of je de regeling correct toepast? Neem contact op met ons kantoor. We helpen je graag verder. 
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