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Op dit moment wordt volgens de Nederlandse reisbu-
reauregeling reizen beschouwd als ‘vervoer van perso-
nen’, waarbij in beginsel uitsluitend het Nederlandse 
deel van de reis belast wordt met 6 procent Neder-

landse btw. De reisorganisatie heeft daarbij volledig recht op 
aftrek van voorbelasting. Per 1 april 2012 wordt deze aangepast 
aan de Europese reisbureauregeling: een margeregeling. Een reis-
organisatie betaalt dan uitsluitend Nederlandse btw over zijn 
marge: het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van de 
ingekochte diensten. Alleen kan de btw op de ingekochte dien-
sten niet in aftrek worden gebracht. 

Voor wie is de regeling van toepassing?
De nieuwe reisbureauregeling geldt voor ondernemers die reis-
handelingen inkopen en deze op eigen naam doorverkopen aan 
reizigers. De voornaamste groep ondernemers zijn touroperators 
die te maken krijgen met de nieuwe regelgeving. 

Reiziger. Er is geen wettelijke definitie van het begrip reiziger. In 
het wetsvoorstel wordt aangegeven dat elke eindafnemer van een 
reishandeling als reiziger moet worden aangemerkt. Let op! In de 
nieuwe reisbureauregeling is de reiziger dus niet per definitie 
dezelfde persoon als degene die daadwerkelijk reist. Denk aan 
een dochter die voor Moederdag een reis koopt voor haar moeder. 
De dochter is de reiziger voor de nieuwe reisbureauregeling, 
omdat zij geldt als eindafnemer.

Reishandelingen. Dit zijn:
handelingen die kenmerkend zijn voor reisorganisatoren. Bij- ǐ
voorbeeld het vervoer van de reiziger;
handelingen die verband houden met de totstandkoming van  ǐ
een reis die het reisbureau de reiziger biedt. Bijvoorbeeld het 
organiseren van excursies en uitstapjes en het verlenen van 
toegang tot musea.

Voorbeelden voor wie de reisbureauregeling wél geldt
een touroperator die reizen inkoopt en verkoopt aan reizigers; ǐ
een hotelaccommodatie die een busvervoerder inkoopt om  ǐ
door te verkopen aan haar reizigers. 

Voorbeelden voor wie de reisbureauregeling níet geldt
agenten, zoals reisbureaus, die slechts bemiddelen bij de ver- ǐ
koop van reishandelingen;
touroperators die niet aan reizigers verkopen maar aan andere  ǐ
touroperators.

En wanneer niet van toepassing?
De nieuwe reisbureauregeling is niet voor:

de eigen prestaties van de ondernemer. Dit zijn prestaties die  ǐ
een ondernemer aanbiedt zonder reishandelingen van andere 
btw-ondernemers in te kopen, bijvoorbeeld een touroperator 
die een eigen hotel en bus bezit; 
de prestaties die niet (op eigen naam) aan de reizigers worden  ǐ

Per 1 april 2012 wordt in de Nederlandse btw-wetgeving ook een margeregeling ingevoerd voor reisbureaus, met daarbij 

de mogelijkheid negatieve marges te verrekenen met toekomstige positieve marges. Hiermee wordt de Nederlandse reis-

bureauregeling gelijk getrokken met de Europese. Deze wijziging heeft grote (financiële) gevolgen voor de reisbranche. 
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Er kan géén btw worden afgetrokken of teruggevraagd op inge-
kochte handelingen die onder de nieuwe reisbureauregeling 
worden doorverkocht.

De winstmarge is het verschil tussen het totale bedrag dat de rei-
ziger moet betalen en de werkelijk door de reisorganisator gedra-
gen kosten (inclusief btw) voor de prestaties van anderen. Bij 
toepassing van de nieuwe regeling in Nederland maakt de ver-
schuldigde btw over de winstmarge (19/119 deel, dus de btw 
eruit halen. Dit is onderdeel van de vergoeding) onderdeel uit van 
de winstmarge. 

Buitenlandse btw en andere heffingen, zoals toeristenbelasting 
en vliegveldheffingen, kunnen in beginsel niet worden verre-
kend of teruggevraagd in de betreffende landen.

De reisorganisator mag bepalen of hij de winstmarge berekent per 
aangiftetijdvak of per reis. De keuze hoeft hij niet te melden aan de 
Belastingdienst. Wel moet die duidelijk blijken uit de administratie 
en er moet een consequente gedragslijn worden gehanteerd bij het 
bepalen van de winstmarge op aangiftetijdvak dan wel per reis.

Totaalvergoeding
Vaak betaalt de reiziger een totaalvergoeding voor de reishande-
lingen aan de reisorganisator. Het door de reisorganisator aange-
boden pakket is samengesteld uit zowel ingekochte als eigen 

verkocht, zoals de verkoop van reizen door touroperators aan 
busvervoerders. De busvervoerder is namelijk geen reiziger;
de prestaties die niet als reishandelingen aangemerkt kunnen  ǐ
worden, zoals de verkoop van een operaticket aan een particu-
lier of het afzonderlijk berekenen van reis- en annuleringsver-
zekeringen.

Voor handelingen die niet onder de nieuwe reisbureauregeling 
vallen, gelden de gebruikelijke btw-regels.

Toepassen nieuwe regeling
Reishandelingen die onder de nieuwe reisbureauregeling vallen, 
worden fictief aangemerkt als één samengestelde prestatie. Voor 
btw-doeleinden is deze prestatie belastbaar in het land waar de 
verkoper is gevestigd of een vaste inrichting heeft van waaruit de 
prestatie is verricht. Over de reishandelingen die onder de nieuwe 
reisbureauregeling vallen, is een Nederlandse verkoper Neder-
landse btw verschuldigd over de winstmarge die is behaald met 
reishandelingen. De btw wordt gezien als een component van de 
vergoeding die de verkoper van de reiziger ontvangt bij een ver-
koop, inclusief btw. De btw over deze verkoop is in beginsel 
gelijk aan 19/119 deel van de winstmarge, inclusief btw. Op grond 
van de Nederlandse regelgeving moeten de verkopen onder de 
nieuwe reisbureauregeling inclusief btw plaatsvinden. Let op: bij 
verrichte reishandelingen buiten de eu geldt het nulprocenttarief.
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prestaties. De toerekening van de totaalvergoeding aan de eigen 
prestaties moet plaatsvinden op basis van de verkoopprijs van 
deze prestaties. Als de verkoopprijs geen correcte weergave geeft 
van de samenstelling van het pakket, moet de totaalvergoeding 
gesplitst worden op basis van de samenstelling van het pakket uit-
gaande van de prijs die is betaald voor de goederen. 

EEn voorbEEld

Door een busvervoerder is een pakketreis van 2.000 euro verkocht 

aan een reiziger. De pakketreis is samengesteld uit eigen prestaties 

(busvervoer) en ingekochte reishandelingen (hotelaccommodatie, 

bezoek aan musea, et cetera). De (historische) kostprijs voor de 

ingekochte reishandelingen bedraagt 1.000 euro. Aangezien ver-

gelijkbare diensten door andere vervoerders ontbreken, is de ver-

koopprijs van het busvervoer niet bekend. Het busvervoer heeft 

een (historische) kostprijs van 400 euro. De vergoeding tussen de 

eigen prestaties en de ingekochte prestaties moet nu gesplitst 

worden op basis van de kostprijs van de prestaties, omdat de ver-

koopprijs van de eigen prestaties ontbreekt. De verhouding eigen 

prestaties ten opzichte van de ingekochte prestaties is dan gelijk 

aan 400:1.000. De omzet toerekenbaar aan de eigen prestaties 

bedraagt dan 571 euro (400/1.400 van 2.000 euro)

Verkoopprijs pakketprijs € 2.000

Busvervoer (eigen prestatie) € 571

Reishandelingen derden € 1.429

Verkoopprijs reishandelingen derden € 1.429

Inkoopprijs reishandelingen derden € 1.000

Brutomarge behaald met reishandelingen derden € 429

De behaalde marge met de ingekochte reishandelingen is dan gelijk 

aan 429 euro (het verschil tussen de omzet toerekenbaar aan de 

ingekochte prestaties - kostprijs van de ingekochte handelingen (1.429 

- 1.000). De splitsing van de vergoeding moet plaatsvinden op basis 

van de geactualiseerde kostprijs als de kostenposten ten tijde van 

verschillende prijsniveaus zijn gemaakt. De betaalde prijzen moeten 

dan geactualiseerd worden naar het tijdstip van de levering. 

Negatieve marge
Een negatieve marge is in beginsel niet verrekenbaar. Hiervan is 
sprake als een reisorganisator de ingekochte reishandelingen 

onder kostprijs doorverkoopt aan de reiziger. Let op: eventuele 
verliesgevende verkopen in een aangiftetijdvak worden met 
winstgevende verkopen in hetzelfde tijdvak verrekend, als de 
winstmarge wordt berekend per aangiftetijdvak. 

Een negatieve winstmarge over het laatste aangiftetijdvak van 
een jaar kan niet worden verrekend met de winstmarge over 
het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. 

Als blijkt dat de verschuldigde btw over de jaarwinstmarge lager 
is dan de btw die verschuldigd was over de verschillende tijdvak-
marges, kan binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar 
verzocht worden om een teruggaaf van de btw over het verschil. 
Een teruggaafverzoek dat na zes maanden, maar binnen vijf jaar 
na afloop van het kalenderjaar is ingediend, wordt ambtshalve 
behandeld door de inspecteur. Er kan geen bezwaar of beroep 
worden aangetekend tegen de beslissing van de inspecteur.

Een negatieve jaarwinstmarge kan worden verrekend met een 
positieve jaarwinstmarge van een volgend jaar.

Gevolgen voor de administratie 
Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw de onder-
neming moet afdragen aan de Belastingdienst. De margebereke-
ning moet dan ook in de administratie worden opgenomen. De 
nieuwe reisbureauregeling brengt verder een aantal administra-
tieve verplichtingen met zich mee:

uit de administratie moet duidelijk blijken of de winstmarge  ǐ
per tijdvak wordt berekend. Dit kan door middel van een 
ondertekende verklaring;
er dient geen  ǐ btw te worden vermeld op de facturen die aan 
klanten worden uitgereikt voor verkopen onder de nieuwe reis-
bureauregeling. 

Conclusie
De reisbranche zal vóór de invoering van de nieuwe reisbureau-
regeling per 1 april 2012 een aantal aanpassingen moeten door-
voeren. Voordat de nieuwe reisgidsen met prijzen worden 
gedrukt, dient elke betrokkene op de hoogte te zijn van de financi-
ele consequenties.  
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