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Voorbeeld
De Bruin bv biedt een culturele reis naar Berlijn aan.  
Het vervoer naar en van de Duitse hoofdstad is in de reis 
inbegrepen, net als twee hotelovernachtingen en een 
toegangsbewijs voor een museum. De reis bestaat hier-
door uit drie reisonderdelen De Bruin alle bij andere  
ondernemers heeft ingekocht. De ondernemer moet  
de reisbureauregeling dus toepassen op de verkoop van 
de reis, waarbij btw in Nederland verschuldigd is.

Btw en toepassing van de reisbureauregeling

Winstmarge
Bij toepassing van de reisbureauregeling is btw verschul-
digd over de winstmarge van de reis. De winstmarge 
wordt berekend door de ontvangen vergoeding te vermin-
deren met de kosten van de inkoop van de reisonderdelen 
(inclusief btw). De kosten moeten betrekking hebben op 
prestaties die de reiziger rechtstreeks ten goede komen. 

BTW - Wanneer moet de reisbureauregeling worden 
toegepast en wat zijn bij het toepassen ervan de aan-
dachtspunten? Op deze vragen gaat dit artikel in. Daar-
naast is er recente rechtspraak van het Europese Hof, 
op grond waarvan toepassing van de reisbureauregeling 
wordt verruimd. 

De reisbureauregeling is van toepassing als een onderne-
mer op eigen naam tegenover de reiziger handelt en bij 
de totstandkoming van de reis goederen en diensten van 
andere ondernemers inkoopt. Ook touroperators en reis-
organisatoren kunnen als reisbureau onder de reisbu-
reauregeling worden aangemerkt. 
Wanneer een ondernemer (bijvoorbeeld een bv of een 
tennisleraar) een reis organiseert, kan deze wat betre� 
de btw te maken krijgen met toepassing van de reisbu-
reauregeling. Van belang daarbij is dat sprake is van een 
reisdienst, wat iets anders is dan bemiddeling. Op be-
middeling is de reisbureauregeling niet van toepassing 
en een reisbureau bemiddelt vaak bij de totstandkoming 
van reizen. 
Om te kunnen spreken van een reisdienst moet aan de 
volgende drie voorwaarden zijn voldaan.
 • Het gaat om een reis. Van een reisdienst is sprake als 

deze bestaat uit verschillende handelingen (reisonder-
delen). Naar aanleiding van recente rechtspraak lijkt 
deze voorwaarde te wijzigen (zie hierna).

 • De ondernemer biedt de reis op eigen naam aan. Een 
ondernemer die alleen als tussenpersoon optreedt en 
bemiddelt bij een reis (waarvoor hij bijvoorbeeld be-
middelingskosten, boekingskosten of administratie-
kosten in rekening brengt), valt dus niet onder de reis-
bureauregeling. 

 • De ondernemer maakt gebruik van leveringen en dien-
sten van andere ondernemers. Hiermee wordt bedoeld, 
dat de ondernemer reisonderdelen bij andere onderne-
mers inkoopt. 

Uit een besluit van de staatssecretaris volgt dat het  
bij dat laatste punt moet gaan om de inkoop van reis- 
onderdelen die de ondernemer als het ware rechtsreeks 
doorverkoopt aan de reiziger. Het betre� de inkoop en 
doorverkoop van dezelfde dienst. 
Eigen prestaties van de ondernemer vallen dus niet on-
der de toepassing van de reisbureauregeling. Bijvoor-
beeld als de ondernemer met eigen personeel een busreis 
organiseert. In dat geval is de reisbureauregeling niet van 
toepassing op het vervoersgedeelte van de reis. 

Voorbeeld
De Bruin bv biedt de culturele reis naar Berlijn aan 
voor 500 euro per persoon. De inkoopkosten van  
het vervoer, de hotelovernachtingen en het toe-
gangsbewijs voor het museum bedragen 200 euro 
(inclusief btw). De winstmarge voor De Bruin bv  
is dan 300 euro. De verschuldigde btw bedraagt 
21/121 x 300 euro = 52 euro btw.

Voorbeeld
Jansen bv verkoopt reizen naar de Veluwe. De onderne-
mer verzorgt het vervoer met eigen bussen en chauf-
feurs. Op het vervoer is de reisbureauregeling dan niet 
van toepassing, omdat het gaat om een eigen dienst. 

Het kan voordelig en praktischer zijn om de winstmarge 
per tijdvak te berekenen. Dit omdat wanneer de winst-
marge per reis wordt berekend en de winstmarge nega-
tief is, deze negatieve winstmarge niet verrekend kan 
worden met andere positieve winstmarges. Wordt de 
winstmarge per tijdvak berekend en is de winstmarge 
over een tijdvak negatief, dan kan de negatieve tijdvak-
marge worden verrekend met een latere positieve tijd-
vakmarge in hetzelfde kalenderjaar. 
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Wanneer de over de winstmarge van het hele kalender-
jaar verschuldigde btw minder bedraagt dan het totaal 
van de btw die de ondernemer over de tijdvakken van 
dat jaar hee� betaald over de winstmarges, dan kan de 
Belastingdienst worden verzocht om teruggaaf van het 
btw-bedrag dat de ondernemer over dat kalenderjaar  
te veel hee� betaald. De ondernemer kan er ook voor 
kiezen om een eventuele negatieve marge aan het einde 
van het jaar mee te nemen naar het volgende jaar. 

Zaak 2: btw en verhuur vakantiewoningen
In de zaak Alpenchalets Resorts GmbH werd de vraag 
beantwoord of de reisbureauregeling ook van toepassing 
is, als geen pakketreis wordt verkocht die bestaat uit 
meerdere reisonderdelen, maar alleen een vakantiewo-
ning ter beschikking wordt gesteld die van een andere 
btw-ondernemer is ingehuurd. 
Het Europese Hof oordeelde hierover dat de terbeschik-
kingstelling van een vakantiewoning die is gehuurd van 
een andere btw-belastingplichtige of een terbeschikking-
stelling van een vakantiewoning samen met aanvullende 
prestaties een enkele dienst is, waarop de reisbureaurege-
ling moet worden toegepast. Het Hof van Justitie noemt 
daarbij niet langer als voorwaarde dat bij de verhuur 
dienstverlening (zoals service en advies) moet worden 
verricht.
Door de uitspraak van het Europese Hof wordt de toe-
passing van de reisbureauregeling uitgebreid, zodat de 
uitspraak naar verwachting de nodige impact zal hebben 
op ondernemers in de reisbranche. In Nederland geves-
tigde ondernemers die op eigen naam binnen de EU los-
se hotelovernachtingen en vakantiebungalows verhuren 
die zij bij een andere btw-ondernemer inhuren, passen 
op dit moment de reisbureauregeling niet toe. Op basis 
van de uitspraak van het Europese Hof moet de reisbu-
reauregeling hier echter worden toegepast.

Inkoop reisonderdelen
De ondernemer hee� geen recht op btw-a�rek van de 
kosten die zien op de inkoop van reisonderdelen die 
rechtstreeks aan de reiziger ten goede komen. De btw  
op deze kosten wordt in de marge meegenomen. 
Andere kosten (zoals accountantskosten en kosten voor 
inrichting van het kantoor) worden niet meegenomen  
in de winstmarge van de reis. De btw op deze kosten  
kan in a�rek worden gebracht voor zover de ondernemer 
btw-belaste prestaties verricht. 
Verkoopt de ondernemer enkel btw-belaste reisdiensten, 
dan kan de btw op de algemene kosten en andere kosten 
die niet rechtstreeks aan de reiziger ten goede komen, 
volledig in a�rek worden gebracht.

Administratieve verplichtingen
Van belang is dat op de facturen die worden uitgereikt bij 
verkoop van een reisdienst geen btw wordt vermeldt, 
maar dat op de factuur ‘bijzondere regeling reisbureaus’ 
staat. 
Daarnaast moet bij toepassing van de reisbureauregeling 
uit de administratie duidelijk blijken of de winstmarge 
van de reis per tijdvak of per reis wordt berekend. 

Let op!
De winstmarge mag per reis worden berekend, maar 
dat mag ook per tijdvak worden gedaan. De gekozen 
methode moet consistent worden toegepast en geldt 
voor een periode van ten minste vijf kalenderjaren. 

Uitspraken Hof van Justitie
Een tweetal arresten van het Europese Hof van 19 de-
cember 2019 werpt nieuw licht op de toepassing van de 
reisbureauregeling. 

Zaak 1: vooruitbetalingen voor reisdiensten
Uit de zaak Skarpa Travel blijkt dat ondernemers die de 
reisbureauregeling toepassen btw verschuldigd zijn, zodra 
zij een vooruitbetaling van de reiziger ontvangen als de te 
verrichten reisdiensten nauwkeurig zijn omschreven. 
Als op het moment van de vooruitbetaling de marge  
nog niet kan worden bepaald, doordat alle inkopen met 
betrekking tot de reis nog niet hebben plaatsgevonden, 
dan moet de marge op basis van een schatting worden 
vastgesteld. Zodra de inkopen van de reis alle zijn ge-
daan, dan kan de de�nitieve marge van de reis worden 
berekend. 
Het reisbureau moet de eerdere btw-aangi�e corrigeren, 
voor zover te veel of te weinig btw is berekend over de 
geschatte marge. Voor ondernemers die de marge per 
reis berekenen, levert deze uitspraak een grote adminis-
tratie last op. 
De uitspraak hee� gevolgen voor ondernemers die de 
marge bepalen per individuele reis. Voor ondernemers 
die de marge per tijdvak bepalen, lijkt Skarpa Travel geen 
gevolgen te hebben. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de berekening 
van de btw per tijdvak door het Europese Hof eerder is 
beoordeeld als strijdig met de Europese Richtlijn. De  
Nederlandse wetgeving is daarop nog niet aangepast,  
zodat op dit moment de btw per tijdvakmarge kan wor-
den berekend. 
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Tot besluit
Recente arresten van het Europese Hof hebben gevolgen 
voor toepassing van de reisbureauregeling. Zo is bij het 
berekenen van btw over de marge per reisdienst al btw 
verschuldigd op het moment dat vooruitbetalingen wor-
den ontvangen. 
Daarnaast is, eerder dan voorheen gedacht, sprake van 
een reisdienst waarop de reisbureauregeling moet wor-
den toegepast, nu ook de enkele terbeschikkingstelling 
van een vakantiewoning die bij een andere btw-onderne-

mer is ingehuurd volgens het Europese Hof een reis-
dienst voor de reisbureauregeling is. 
Wees hierop alert wanneer een ondernemer een reison-
derdeel inkoopt bij een andere ondernemer en hij dit 
reisonderdeel ter beschikking stelt aan een reiziger.

(mr. C.W. van Vilsteren)

Hof van Justitie, 19 december 2019, zaaknummers C-422/17 

(Skarpa Travel) en C-552/17 (Alpenchalets Resorts).
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