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Betreft: Verzoekschrift 0188/2012, ingediend door Pascal Candotto (Franse nationaliteit), 
namens "Adaptation Automobile", over het verrekenen van btw voor de 
aanpassing van voertuigen voor gehandicapte personen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het bedrijf van de rekwestrant is gespecialiseerd in het aanpassen van voertuigen aan de 
behoeftes van gehandicapte personen. Hij kan moeilijk geloven dat de Franse 
belastingautoriteiten andere btw-tarieven aanrekenen voor deze maatregelen, afhankelijk van 
of het linkerbeen of het rechterbeen van de gehandicapte persoon bijkomende aanpassingen 
nodig heeft. Maatregelen om het rechterbeen te compenseren (gaspedaal, rem) komen in 
aanmerking voor het lager tarief, terwijl voor maatregelen om het linkerbeen te compenseren 
(koppeling en versnelling) het volledige tarief wordt aangerekend. Rekwestrant verzoekt het 
Parlement bij de Franse belastingdienst te interveniëren om dit te laten veranderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Rekwestrant verkoopt automatische koppelingen voor voertuigen voor gehandicapte 
personen. Het systeem combineert versnellingspook en koppelingspedaal.

Volgens rekwestrant gaat het om een "dispositif de commande groupée", een gecombineerde 
bedieningsinrichting, waarvoor in Frankrijk een verlaagd btw-tarief geldt uit hoofde van de 
regeling inzake speciale uitrustingen, bestemd voor gehandicapte personen, als bedoeld in 
artikel 278-0 bis (ex 278 quinquies) van het algemeen belastingwetboek en artikel 30-0 B van 
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zijn bijlage.

De Franse administratie ontzegt hem echter de toepassing van een dergelijk verlaagd tarief.

Rekwestrant geeft aan dat de Franse administratie van oordeel zou zijn dat het verlaagd btw-
tarief uitsluitend geldt voor personen met een handicap aan het rechter been (waardoor een 
aanpassing van het gaspedaal en/of het rempedaal noodzakelijk is) en niet voor personen met 
een handicap aan het linker been (waarvoor een aanpassing van het koppelingspedaal zich 
opdringt).

Hij voegt eraan toe dat dit standpunt van de Franse administratie volgens hem niet strookt met 
de wettekst betreffende voor personen met een handicap bestemde uitrustingen die voor een 
verlaagd btw-tarief in aanmerking komen.

Het verzoekt het Parlement bij de Franse autoriteiten tussenbeide te komen om de Franse 
administratie van standpunt te doen veranderen.

Ziehier de opmerkingen van de Commissie:

 De Commissie wijst erop dat de btw-richtlijn1, in afwijking op het beginsel volgens 
welk het gewone btw-tarief van toepassing is, de mogelijkheid biedt een verlaagd btw-
tarief toe te passen op sommige leveringen van goederen en diensten, zoals (punt 4 
van bijlage III): "medische uitrusting, hieronder begrepen in huur, hulpmiddelen en 
andere apparaten die gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van 
handicaps, voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten, met inbegrip van 
de herstelling daarvan (...)".

De keuze om, binnen de mogelijkheden waarin de richtlijn voorziet, al dan niet een 
verlaagd btw-tarief toe te passen, ligt bij elke lidstaat afzonderlijk. De beslissing is 
facultatief.

Bovendien kunnen de lidstaten al dan niet opteren voor een selectieve toepassing van 
het verlaagde tarief, op voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot 
concurrentieverstoring. Zolang het beginsel van fiscale neutraliteit nageleefd wordt, 
hebben de lidstaten de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief toe te passen op 
concrete en specifieke elementen van een in bijlage III van de btw-richtlijn genoemde 
categorie.

Frankrijk heeft van de mogelijkheid die wordt geboden door punt 4 van bijlage III van 
de btw-richtlijn gebruik gemaakt en heeft een verlaagd tarief ingevoerd voor o.m. 
uitsluitend voor gehandicapte personen ontworpen speciale uitrustingen ter 
compensatie van ernstige ongeschiktheid (zie voorwaarden van artikel 278-0 bis van 
het algemene belastingwetboek en artikel 30-0 B van zijn bijlage IV). De Franse 
wettekst bevat in het bijzonder een lijst van speciale uitrustingen die voor een lager 
tarief in aanmerking komen.

                                               
1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).
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 De Commissie stelt vast dat rekwestrant niet aanvoert dat Frankrijk de eerder 
genoemde rechtsbeginselen van de Unie zou overtreden. Hij is echter van oordeel dat 
de Franse administratie in zijn geval de Franse wetgeving niet correct zou toepassen. 
Bijgevolg behoort deze kwestie in voorkomend geval tot de bevoegdheid van de 
nationale rechter.

Conclusie

Afgaande op de beschikbare informatie blijkt uit de door rekwestrant uiteengezette situatie 
geen inbreuk op het recht van de Unie."


