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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. 

 
  
 
1. BTW over (vooruit)betalingen bij ‘no-shows’? 
 

Op de vraag of BTW verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is recentelijk een 
uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie die afwijkt van een eerdere 
uitspraak in een zaak (Société Thermale d’Eugénie-les-Bains zaak) die 
overeenkomsten vertoont met de zaak waarin recentelijk uitspraak is gedaan (Air 
France-KLM zaak). 
 
Air France-KLM zaak 
Het Europese Hof van Justitie heeft op 23 december 2015 geoordeeld dat Air France-
KLM BTW is verschuldigd over de ontvangen bedragen in verband met verkoop van 
vliegtickets die door de passagiers niet worden gebruikt, ook wel vooruitbetalingen bij 
‘no shows’ genoemd. De situatie was als volgt. De Franse belastingdienst had BTW 
nageheven over de door Air France-KLM ontvangen bedragen in verband met de 
verkoop van niet-gebruikte vliegtickets. Air France-KLM was van mening dat de door 
een niet-opgedaagde passagier betaalde prijs voor vliegtickets als een contractuele 
schadevergoeding moet worden aangemerkt die niet aan BTW is onderworpen. Het 
Europese Hof van Justitie oordeelde dat geen sprake is van een onbelastbare 
contractuele schadevergoeding maar dat sprake is van een daadwerkelijke betaling 
ook al heeft de passagier geen gebruik gemaakt van het aanboden vervoer. De 
passagier krijgt namelijk als tegenprestatie voor de betaling van de prijs voor de 
vliegtickets, het recht om gebruik te maken van de vervoersdienst. Het aanmerken als 
schadevergoeding zou ertoe leiden dat de luchtvaartmaatschappij een 
schadevergoeding ontvangt die hoger is dan de prijs van de vlucht, want de prijs van 
de vlucht is inclusief BTW. Dit is niet logisch. Daarnaast leidt de 
luchtvaartmaatschappij in dit geval geen schade door het niet komen opdagen van de 
passagier. De passagier heeft immers het gehele aankoopbedrag van het vliegticket 
betaald en de luchtvaartmaatschappij heeft zich het recht voorbehouden om de niet-
benutte dienst door te verkopen aan een andere passagier, zonder de verplichting om 
de prijs ervan terug te betalen aan de oorspronkelijke passagier. Kortom over de 
vooruitbetalingen bij ‘no shows’ is BTW verschuldigd door de luchtmaatschappij. 
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Société Thermale d’Eugénie-les-Bains zaak 
In een eerder arrest waarbij tevens sprake was van betalingen bij ‘no shows’ heeft het 
Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een hotelhouder die een voorschot berekent 
voor zijn diensten en dit na annulering van de afnemer behoudt, hierover geen BTW is 
verschuldigd omdat dit gezien kan worden als de ontvangst van een onbelastbare 
schadevergoeding. 
 
Verschillen 
Hoewel beide zaken overeenkomsten vertonen zijn er toch belangrijke verschillen op 
grond waarvan in de Air France-KLM zaak wel BTW is verschuldigd over betalingen 
bij ‘no shows’ en in de Société Thermale d’Eugénie-les-Bains zaak dat niet het geval is. 
Het is daarbij van belang te realiseren dat slechts sprake is van een belang bij de 
verkoop aan particulieren omdat de ondernemer slechts dan een BTW-voordeel 
behaalt. Bij de verkoop aan ondernemers zal namelijk in het geval van annulering een 
creditfactuur worden opgesteld als gevolg waarvan de BTW wordt terugbetaald aan 
de afnemer.  
 
Gehele aankoopbedrag vs. voorschot 
De betaling bij ‘no shows’ in de Air France-KLM zaak bestaat uit het gehele 
aankoopbedrag voor de prestatie en in de Société Thermale d’Eugénie-les-Bains zaak 
slechts uit een voorschot. De luchtvaartmaatschappij leidt dus geen schade door het 
niet komen opdagen van de passagier aangezien de passagier reeds het gehele 
aankoopbedrag van het vliegticket heeft betaald.  
 
Contractuele afspraken 
Daarnaast werd door de luchtvaartmaatschappij het recht voorbehouden om de niet-
benutte dienst door te verkopen aan een andere passagier, zonder dat zij verplicht is 
de prijs ervan terug te betalen aan de oorspronkelijke passagier. Hieruit volgt dat het, 
bij gebrek van schade, niet gerechtvaardigd is om een schadevergoeding toe te 
kennen. Contractuele afspraken kunnen dus van belang zijn bij de constatering of 
sprake is van een onbelastbare schadevergoeding.  
 
Prijsgeven van rechten 
Een ander verschil is gelegen in het feit dat de passagier bij de luchtvaartmaatschappij 
zijn recht op vervoer niet heeft prijsgegeven. Het recht op overnachting is wel 
prijsgegeven door middel van de annulering. In dat geval staat de betaling niet meer 
in rechtstreeks verband met een prestatie.  
 
Gevolgen voor de praktijk 
De beslissing in de Air France-KLM zaak kan invloed hebben op ondernemers uit 
verschillende sectoren zoals hotels, restaurants, reisorganisaties, theaters, bioscopen, 
vervoersbedrijven, musea en attractieparken en dergelijke die (een deel van) de 
betaalde prijs mogen houden wanneer een klant niet komt opdragen. 
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Het kan daarom van belang zijn om de BTW-positie in het licht van deze rechtspraak 
voor dergelijke ondernemers opnieuw te beoordelen.  
Daarbij moet gelet worden op de contractuele afspraken, de vraag of sprake is van het 
gehele aankoopbedrag of een voorschot en de vraag of rechten worden prijsgegeven. 
Eventuele correcties moeten verwerkt worden in een BTW-suppletie over het jaar van 
de correctie, dan wel in de eerstvolgende BTW-aangifte wanneer het te suppleren 
bedrag niet boven de € 1.000 uitkomt.  
 

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 (tijdelijk).  

 

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  

 


