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1. Prinsjesdag 2016: de BTW-wijzingen op een rijtje 
 

Op Prinsjesdag zijn een aantal belangrijke veranderingen op BTW-gebied aangekondigd 

waaruit blijkt dat er ons in 2017 een aantal belangrijke veranderingen op het BTW-gebied te 

wachten staan.  

De eerste, enigszins onverwachte, wijziging betreft de invulling van het begrip bouwterrein 

voor de BTW. Het Nederlands wettelijke begrip geeft limitatieve voorwaarden waaraan moet 

worden voldaan wil er sprake zijn van een bouwterrein. Als er sprake is van een bouwterrein 

is de levering belast met BTW. Door toepassing van de samenloopregeling wordt voorkomen 

dat er bij de levering van een bouwterrein zowel BTW als overdrachtsbelasting is 

verschuldigd. Vanaf 2017 wordt het wettelijke begrip bouwterrein verruimd. Als uit de 

beoordeling van alle omstandigheden blijkt dat het terrein daadwerkelijk bestemd is om te 

worden bebouwd is sprake van een bouwterrein. Bij de beoordeling wordt de intentie van 

partijen ook meegenomen als deze met objectieve gegevens kan worden onderbouwd. Vanaf 

2017 kan niet meer worden gekozen voor de ruime uitleg van het begrip bouwterrein volgens 

de Europese Rechtspraak danwel de uitleg volgens de beperkte uitleg in de BTW-wetgeving. 

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. 

De tweede wijziging is voor de praktijk een zeer welkome wijziging betreffende het 

terugvragen van BTW op oninbare vorderingen. Door het nieuwe voorstel kunnen 

ondernemers op een eenvoudiger wijze de BTW op oninbare vorderingen terugvragen. 

Anders dan nu hoeft niet meer aannemelijk gemaakt te worden dat de afnemer niet heeft 

betaald en ook niet zal betalen. Het recht op teruggave geldt vanaf 2017 zodra de factuur één 

jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden nog niet betaald is. Belangrijk is ook dat 

een teruggaafverzoek bij het nieuwe voorstel wordt gedaan door het oninbare BTW-bedrag in 

de BTW-aangifte in mindering te brengen en dat geen apart verzoek om teruggave meer nodig 

is.  

Tot slot is er een verandering aangekondigd voor watersportorganisaties. 

Watersportorganisaties die geen winst beogen vallen voor hun diensten ten behoeve van de 

watersport onder de sportvrijstelling. Vanaf 2017 zijn ook niet-winstbeogende 

watersportverenigingen die personeel in dienst hebben voor het verrichten van 

werkzaamheden aan vaartuigen en voor het beschikbaar stellen van lig- en bergplaatsen voor 

vaartuigen vrijgesteld van BTW. De vrijstelling geldt vanaf 2017 echter niet meer voor het ter 
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beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor zover deze plaatsen worden gebruikt door 

vaartuigen voor recreatief gebruik. Voor sommige watersportorganisaties kan de wijziging 

gunstig uitpakken terwijl dat voor andere juist niet zo is.  Van belang hierbij is dat toepassing 

van de vrijstelling ertoe leidt dat BTW op kosten niet aftrekbaar is 

2. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. 

Tijdens onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, 

wij zorgen voor de rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220.  

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Bij deelname van meerdere personen uit 

dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per 

persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Meer informatie over onze workshops 

kunt u vinden op: www.btwadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@btwadvies.com  
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