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J U R I D I S C H

In Nederland zijn diensten die door lijkbe-
zorgers worden verricht, vrijgesteld van
btw. De vrijstelling geldt echter alleen voor
diensten die door lijkbezorgers ‘als zoda-
nig’ worden verricht. Onlangs heeft de
Hoge Raad beslist dat het serveren van
een koffi etafel bij een crematieplechtig-
heid een btw-belaste activiteit is. Een uit-
spraak met gevolgen. Het ging om een
crematorium met een restaurant. Alleen in
combinatie met een crematieplechtigheid
wordt in dit restaurant een koffi etafel aan-
geboden. De koffi etafel is optioneel en er
wordt een afzonderlijke vergoeding voor in
rekening gebracht, waarvan de hoogte af-
hankelijk is van het aantal genodigden. De
ondernemer was namelijk van mening dat
het verzorgen van de koffi etafels een
aparte horecadienst vormt, die belast is
met btw en niet onder de vrijstelling
voor diensten van lijkbezorgers valt. De
gedachtegang is dat het bij de koffi etafel
niet meer om de fysieke handeling gaat
van het cremeren. De belastinginspecteur

KOFFIETAFEL BELAST MET BTW

Het serveren van een koffi etafel bij een crematieplechtigheid is een btw-

belaste activiteit. De btw toerekenbaar aan de koffi etafels kunt u daarom 

in aftrek brengen. En er zijn meer voordelen.

vond daarentegen dat het verzorgen van 
een koffi etafel zodanig met de crematie 
verbonden is, dat deze voor de btw-
heffi ng als één dienst moet worden aan-
gemerkt, die vrijgesteld is van btw. 
De Hoge Raad gaf de ondernemer gelijk 
en oordeelde op 23 oktober 2009 dat het 
verzorgen van een koffi etafel een zelfstan-
dig karakter heeft. Daarom moet een 
ondernemer die verschillende diensten – 
een crematie en een koffi etafel – tegen 
een afzonderlijke vergoeding aanbiedt, 
deze diensten als onderscheidend en zelf-
standig beschouwen. Daar komt bij dat de 
koffi etafel optioneel is en daarmee niet 
zodanig verbonden met de crematie dat 
beide diensten voor de heffi ng van btw als 
één dienst moeten worden beschouwd.

Voordelen voor de ondernemer
Het aanmerken van het verzorgen van een 
koffi etafel als een aparte, belaste dienst 
heeft vele voordelen. Ten eerste kan de 
voorbelasting die toerekenbaar is aan het 
verzorgen van de koffi etafel volledig in 
aftrek worden gebracht op de aangifte. 
Hierbij kan gedacht worden aan de btw 
die drukt op etens- en drinkwaren, koffi e-
zetapparatuur, tafels en stoelen en onder-
houdskosten. Meer in het algemeen kan 
de voorbelasting op alle producten die 
specifi ek worden aangekocht voor het 
restaurant in aftrek worden gebracht. De 
voorbelasting, die overigens rechtstreeks 
ziet op de hoofddienst (zijnde de crema-
tie), kan niet in aftrek worden gebracht.
Het tweede voordeel heeft te maken met 
de voorbelasting die zowel ziet op de 
crematie, als op het verzorgen van de kof-
fi etafel. Dit punt zal in het bijzonder een 
belangrijke rol spelen bij de voorbelasting 
die drukt op het onroerend goed, waarin 
het crematorium en het restaurant zich 
bevinden. De ondernemer heeft nu name-

lijk recht op aftrek van voorbelasting die
toerekenbaar is aan de ruimte waarin zich
de koffi etafels bevinden. In het geval het
restaurant bijvoorbeeld dertig procent van
de totale vloeroppervlakte van het pand
beslaat, kan dertig procent van de in reke-
ning gebrachte btw in verband met het
pand in aftrek worden gebracht.
Voor nieuw te realiseren crematoria én
uitvaartcentra betekent dit dat de onder-
nemer aan de hand van de bestemming
die wordt gegeven aan het pand, de voor-
belasting op de aanschaf en bouw in af-
trek kan brengen voor zover deze ziet op
het restaurant.

Overige diensten
Voor bestaande crematoria die niet ouder
dan tien jaar zijn, kan eveneens een voor-
deel behaald worden door middel van de
herzieningsregels. De voorbelasting in ver-
band met de bouw en aanschaf van het
crematoria wordt namelijk over tien jaar uit-
gesmeerd. In de laatste btw-aangifte van
het jaar kan de oorspronkelijk in rekening
gebrachte btw op de bouw en aanschaf elk
jaar voor 1/10e deel worden herzien. 
De vraag dient zich nu aan of ook andere
optionele zaken, zoals het inhuren van ar-
tiesten of ritueelbegeleiders, btw-belast
zijn. U kunt er voor kiezen om in bepaalde
gevallen deze andere optionele zaken met
btw te belasten. Zelfs het rouwdrukwerk
zou er, als het een optionele en onafhan-
kelijke post in de offerte is, onder kunnen
vallen.

Conclusie
Koffi etafels zijn belast met btw, waardoor
u de btw toerekenbaar aan de koffi etafels
en een deel van de btw die betrekking
heeft op de algemene kosten in aftrek kunt
brengen. En dit geldt ook voor andere
optionele posten. �
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