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INTRO
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• In deze video zal ik meer informatie geven over btw-identificatienummers en hoe u 
btw-identificatienummers, die in de EU worden gebruikt, kan controleren.



DISCLAIMER
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• De op deze video geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig 
advies. 

• Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie 
gebruikmaakt doet u dat voor eigen rekening en risico.



PRESENTATIE
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• Deze presentatie kunt u vinden op de onderstaande link: 
https://www.mobilefish.com/tutorials/btw/btw.html



TERMINOLOGIE
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• Wat is een btw-identificatienummer? 
Als u een bedrijf start heeft u onder andere een btw-identificatienummer nodig. 
Dit btw-nummer krijgt u van de Belastingdienst.

• Wat is een particulier? 
Een particulier is een persoon die geen btw-identificatienummer heeft.

• Wat is een ondernemer? 
Een ondernemer is een persoon die een btw-identificatienummer heeft.



BTW-IDENTIFICATIENUMMER
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• Elk bedrijf of eenmanszaak in de EU heeft een uniek btw-identificatienummer, bijv:

• ING Nederland 
btw-identificatienummer: NL003028112B01 

• Google Ierland 
btw-identificatienummer: IE6388047V

• Een Nederlands btw-identificatienummer is als volgt opgebouwd: 
- de landcode NL  
- 9 willekeurige cijfer  
- de letter B 
- en een controlegetal van 2 cijfers  



BTW-IDENTIFICATIENUMMER
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• Elk EU-land heeft zijn eigen btw-identificatienummer structuur. 
Meer informatie: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11

• Helaas maakt de Europese Commissie de algoritmes niet bekend met betrekking tot 
het controle getal maar wel wat de structuur is van de btw-nummers.

• Meer informatie omtrent BTW-identificatienummers in de EU: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en 



VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM
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• VAT Information Exchange System (VIES) is een zoekmachine die eigendom is van de 
Europese Commissie. De gegevens worden opgehaald uit nationale btw-databanken 
wanneer er wordt gezocht met de VIES-tool.

• Het zoekresultaat dat wordt weergegeven in de VIES-tool kan op twee manieren zijn: 
EU-btw-informatie bestaat (geldig) of bestaat niet (ongeldig). 

• VIES-tool: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html 



VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM
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VIES SOAP
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• Er is een VIES SOAP service beschikbaar waar u uw xml-verzoek kan sturen via de 
volgende WSDL-links:

• Test 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatTestService.wsdl

• Productie 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl

• Meer informatie: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/technicalInformation.html

• Met de VIES SOAP service kunnen de btw-identificatienummers automatisch worden 
gecontroleerd.


