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ATTEST BTW 

 

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING 
 

 

 

Betreft: Uw referte:  

 Onze referte:  

 Polisnummer:  

 Schadegeval van:  

Ik, de ondergetekende,    

Wonende te:    

Rekeningnummer:    

Verklaar hierbij: 

O  als hoofdberoep uit te oefenen, het beroep van:    

O  als bijberoep uit te oefenen, het beroep van:    

Daardoor 

O  ben ik onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) 

O  ben ik niet onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) 

Algemeen:  enkel in te vullen indien u onderworpen bent aan de BTW.. 

Mijn BTW-inschrijvingsnummer is    

O  ik heb het recht  de BTW af te trekken 

O  ik heb niet het recht de BTW af te trekken 

In bevestigend geval, heb ik het recht de BTW af te trekken: 

O  in zijn geheel 

O  gedeeltelijk en tot beloop van    % 

Met betrekking tot het verzekerd rijtuig:  enkel in te vullen als het dossier gaat over 

de recuperatie van voertuigschade of voertuigkosten. 

Het betrokken rijtuig strekt tot: O  professioneel gebruik 

 O  privé gebruik 

 O  gemengd gebruik 

  



Ik heb het recht de BTW O  in zijn geheel af te trekken 

 O  tot beloop van   % af te trekken 

voor de kosten (aanschaf, hertelling, onderhoud, …) voor het verzekerd rijtuig. 

“Daar de rechtsbijstand en de advocatenkosten geen rechtstreeks verband hebben met het 

voertuig als dusdanig, meent de BTW-administratie dat de BTW op deze kosten niet valt onder 

de toepassing van de aftrekbeperking van 50% “ (uittreksel van de circulaire nr. 47/2013 van 

20 november 2013 van de BTW-administratie) 

Een valse verklaring leidt tot terugbetaalverplichting van het ten onrechte verkregen bedrag. 

Opgemaakt op    te    

 

 

 Handtekening: 
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