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De
Federale
Overheidsdienst
Buitenlandse
Zaken,
Buitenlandse
Handel
en
Ontwikkelingssamenwerking neemt deze gelegenheid te baat om de buitenlandse
diplomatieke missies in Brussel zijn bijzondere hoogachting te betuigen en heeft de eer hen
mee te delen dat de BTW-vrijstelling voor het gebruik van de VIP-Lounge op de luchthavens
mogelijk is onder bepaalde voorwaarden sinds 1 juli 2018 .
De procedure is hieronder beschreven. E-certificaten voor facturen afgegeven vóór 1 juli
2018 blijven geldig.
Overeenkomstig punt 10, lid 3, vierde streepje, van de publicatie in het Belgisch Staatsblad
van 27 juni 2018, is de toepassing van de BTW-vrijstelling voor de diensten van de VIPlounge op de luchthavens onderworpen aan de validatie van een certificaat van vrijstelling
van BTW en/of accijnzen (Certificaat 151) door de bevoegde fiscale administratie.
De volgende procedure is van toepassing:
•

De vrijstelling is toepasbaar voor situaties die niet gedekt worden door de FOD
Buitenlandse Zaken of die de door de FOD Buitenlandse Zaken toegekende bedrag
overschrijden.

•

De vrijstelling is alleen mogelijk in het kader van het officiële gebruik bij de
reservatie voor de volgende buitenlandse VIP's:
o
o
o
o

•

Staatshoofd en Hoofd van de regering;
Minister - Regeringslid (federaal niveau);
Lid van de regerende Koninklijke Familie;
Ambassadeurs bij hun aantreden of beëindiging van hun functie als posthoofd in
Belgïe.

De diplomatieke missie zal bij de bevoegde fiscale administratie haar verzoek om
vrijstelling indienen met het Certificaat 151, vergezeld van de factuur met BTW in
naam van de missie. In vak 5B van Certificaat 151 wordt de volgende tekst

toegevoegd: “Gebruik van de lounge op ... (datum) door de Heer/Mevrouw ....,
(hoedanigheid) ter gelegenheid van ...”.
•

De naam van de VIP/delegatiehoofd en zijn hoedanigheid moet altijd worden vermeld
op de factuur op naam de missie.

•

Na validatie door de betrokken fiscale administratie zendt de missie het gevalideerde
Certificaat 151 naar de exploitant van de lounge, die de factuur corrigeert met een
kredietnota en de BTW rechtstreeks aan de missie terugbetaalt.

De bevoegde fiscale administratie is:
FOD Financiën
Algemene administratie Fiscaliteit
Centrale diensten
Operationele expertise en ondersteuning
Dienst Internationale Betrekkingen
North Galaxy A24
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 BRUSSEL

De
Federale
Overheidsdienst
Buitenlandse
Zaken,
Buitenlandse
Handel
en
Ontwikkelingssamenwerking maakt van de gelegenheid gebruik om de diplomatieke
zendingen in Brussel de verzekering van zijn bijzondere hoogachting te geven.

Gedaan te Brussel, op 17/12/2018

Aan de in Brussel gevestigde
diplomatieke zendingen

