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1. BTW en horeca nog geen uitgemaakte zaak 

Het verstrekken van spijzen en dranken is belast met 6% BTW. Een uitzondering geldt 

voor alcoholische dranken, daarover is 21% BTW verschuldigd. Door meerdere 

restaurants die werken met all-in prijzen/ arrangementen is ter discussie gesteld of de 

vergoeding die ontvangen wordt gesplitst moet worden in een deel belast met 6% 

BTW, voor spijzen en niet alcoholische dranken, en 21% BTW voor alcoholische 

dranken. 

De Rechtbank heeft in augustus, oktober en november dit jaar uitspraak gedaan in 

procedures omtrent horeca-arrangementen. De horecaondernemer stelde sprake is van 

één dienst belast met 6% BTW en dat splitsing van deze ene dienst in strijd is met het 

Europese recht. Volgens de Rechtbank is de Nederlandse regelgeving niet in strijd met 

het Europese recht en moet er gesplitst worden Het argument van de ondernemer dat 

het in de praktijk ondoenlijk is om een splitsing te maken bij arrangementen, waarbij 

de omzet van de alcoholische dranken gesplitst moet worden van de rest, wordt door 

de Rechtbank simpelweg afgedaan met de opmerking dat het niet de taak van de 

rechter is om te bepalen wat redelijk of onredelijk is.  

Lopende zaken 

Op dit moment hebben wij vier zaken in beeld met betrekking tot BTW en horeca. Dit 

betreft Rechtbank Zeeland-West Brabant van 23 augustus 2016 

(ECLI:NL:RBZWB:5236), Rechtbank Gelderland van 11 oktober 2016 

(ECLI:NL:RBGEL:2016:5305), Rechtbank Gelderland van 15 november 2016 

(ECLI:NL:RBGEL:2016:6038) en de lopende zaak met procedurenummer BRE 15/7474 

OB. Tegen de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West Brabant is beroep ingesteld bij 

het Hof. Tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 11 oktober 2015 is geen 

beroep ingesteld. De termijn voor beroep tegen de uitspraak van Rechtbank 

Gelderland van 15 november 2016 loopt nog.  
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Bezwaar tegen de eigen aangifte 

Aangezien het nog geen gelopen race is adviseren wij horeca ondernemers met all-in 

prijzen/ arrangementen waarbij ook alcoholische dranken worden geschonken ter 

behoud van rechten bezwaar te (blijven) maken tegen de eigen BTW-aangifte.  

Herhaald bezwaar onder voorwaarden niet noodzakelijk 

Om te voorkomen dat de horecaondernemer tegen elke ingediende BTW aangifte 

bezwaar moet maken hebben wij eerder al met de Belastingdienst afspraken gemaakt. 

 

De afspraak houdt in dat als voor een tijdvak bezwaar is gemaakt -onder 

voorwaarden- voor de volgende tijdvakken geen bezwaar hoeft te worden ingediend. 

Bij een positieve uitkomst van de procedure zullen de tijdvakken waarvoor geen 

bezwaar is ingediend dan toch worden herzien. De voorwaarden zijn: 

• In het eerste bezwaar wordt het financiële belang vastgesteld over de periode 
waarop het bezwaar betrekking heeft vastgesteld; 

• Jaarlijks wordt een berekening van het financiële belang aan de Belastingdienst 
overlegd en een verklaring waaruit blijkt dat het feitencomplex in dat jaar niet 
veranderd is ten opzichte van het eerste bezwaar. 

 

Wat te doen 

Als u klanten hebt met een horeca ondernemer waarbij all-in prijzen/ arrangementen 

worden aangeboden en waarbij over een gedeelte van de daarbij gerealiseerde omzet 

21% BTW wordt afgedragen, kunt u een kopie van de periodieke BTW-aangifte en een 

berekening van het financiële belang aan ons toesturen. Wij kunnen er dan voor 

zorgen dat tijdig, binnen 6 weken na het indienen van de BTW-aangifte, bezwaar 

wordt aangetekend tegen de BTW-aangifte en registreren deze op een lijst. De kosten 

per bezwaarschrift zijn € 40 exclusief BTW. 

 

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 085-0403220 

of via info@btwadvies.com.  

 

2. Workshops van vilsteren BTW advies 

Workshop BTW-actualiteiten en laatste aangifte van het jaar 
Datum: 20 december 2016 
Tijdstip: 13:00 – 16:00 
Prijs: € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lekkernijen 
Locatie: Heelsum 

Wij verzorgen diverse BTW-workshops bij ons op kantoor te Heelsum. Alle onze 

workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven. De kosten voor het deelnemen
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 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 

Voor meer informatie en bij vragen naar aanleiding van dit BTW-nieuwtje kunt u 

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

 

 

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


