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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 
DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AMENDEMENT

déposé en séance plénière

AMENDEMENT

ingediend in plenaire vergadering

N° 1 DE M. CALVO ET MME GERKENS

Art. 5

Compléter le dernier alinéa comme suit:

“Les utilisateurs peuvent alors pendant 3 mois utiliser 
le système des souches TVA, au lieu de la caisse dont 
l’agrément a été retiré.”.

JUSTIFICATION

Le restaurateur doit être protégé par la loi et non par un 
arrêté royal à  venir parce qu’il subit le retrait d’agrément de 

la caisse enregistreuse sans qu’il ne soit responsable de ce 
retrait. Qu’il ait choisi volontairement d’utiliser cette caisse en 

2014 ou qu’il soit contraint de l’utiliser à partir de 2015, il devra 
abandonner les souches TVA, comme preuves uniques de son 
activité. Il importe donc de lui garantir la sécurité juridique le 

temps qu’il acquiert une nouvelle caisse.   

Kristof CALVO (Ecolo-Groen)
Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)

 

Nr. 1 VAN DE HEER CALVO EN MEVROUW 
GERKENS

Art. 5

Het laatste lid aanvullen met wat volgt:

“De gebruikers kunnen zich dan gedurende 3 maan-
den bedienen van het systeem van de btw-strookjes, 
in plaats van het kassasysteem  waarvan de erkenning 
werd ingetrokken.”.

VERANTWOORDING 

De restauranthouder moet  bij de wet worden beschermd 
en niet door een toekomstig koninklijk besluit, omdat de 

erkenning van het kasregister wordt ingetrokken zonder 
dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Ongeacht of hij in 2014 

vrijwillig gekozen heeft voor het gebruik van die kassa, dan 
wel of hij ze vanaf 2015 zal moeten gaan gebruiken, hij zal 
hoe dan ook niet langer de btw-strookjes kunnen voorleggen 

als exclusieve bewijzen van zijn activiteit. Daarom moet hem 
rechtszekerheid worden geboden voor de tijd dat hij een nieuw 
kasregister aanschaft.
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PROJET DE LOI WETSONTWERP
met betrekking tot de certificatie van een 

geregistreerd kassasysteem in de horecasector
relatif à la certification d’un système de caisse 

enregistreuse dans le secteur horeca
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