
 
Dit schema is eigendom van van vilsteren BTW advies bv. Niets van dit schema mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
digitaal of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van 
vilsteren BTW advies bv. telefoonnummer: 085-0403220, e-mail: info@btwadvies.com 
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Is sprake van werkzaamheden in 

de bouw en de metaal, voor zover 

het onroerende constructies 

betreft; of de scheepsbouw, 

verricht door anderen dan eigen 

personeel? 

Verleggingsregels niet van kracht. 

Is er sprake van het tegen 

vergoeding ter beschikking stellen 

van arbeidskrachten, die onder  

toezicht/leiding van inlener staan 

maar in dienst zijn van de 

uitlener? 

Verleggingsregeling van kracht 

Er is sprake van onderaanneming. Is sprake 
van een aangenomen werk in 
onderaanneming? 

 

Is sprake van werkzaamheden, waarvan 

het in de branche gebruikelijk is deze 
zelf te doen? 

Is het werk van geestelijke of 
intellectuele aard? 

Men is eigenbouwer en dus fictief 

aannemer 

Men is opdrachtgever en de 

verleggingsregels zijn niet van 

kracht 

Verleggingsregels niet van kracht Wordt het werk voor meer dan 50% in arbeidsuren verricht op 

de plaats waar de onderaannemer is gevestigd? 

Is er sprake van een koopovereenkomst, van een 
bestaande zaak, dat wil zeggen van een 
standaardproduct? 

Verleggingsregels niet van kracht 

Er is dus sprake van een toekomstige zaak. 
Houdt de koop verband met het aangenomen 
werk? 

Is het werk van bijkomstige aard? 

Verleggingsregels wel van 

kracht 

Geen verlegging 
Verleggingsregels niet 

van kracht 

SCHEMATISCH WEERGAVE TOEPASSING 

VERLEGGINGSREGELING BTW 

De BTW wordt verlegd naar de aannemer of inlener van het personeel.  
De onderaannemer of uitlener brengt dan dus geen BTW in rekening op de 
factuur maar zet op de factuur ‘BTW verlegd’. De aannemer of inlener 
draagt de BTW af aan de Belastingdienst en vraagt tegelijkertijd de BTW 
terug (per saldo nul). Wanneer is de verleggingsregeling nu van 
toepassing? 
 

Verleggingsregels wel 

van kracht 


