
MEMO: Inzake Toelichting reisbureauregeling voor de omzetbelasting op hoofdlijnen 

 

1. REISBUREAUREGELING – ALGEMEEN 

De Btw-Richtlijn van de Europese Unie (‘EU’) – zijnde de Richtlijn die door alle EU-lidstaten 

in hun nationale Wet op de omzetbelasting of btw-wet is overgenomen – kent een bijzondere 

regeling voor ‘reisbureaus’, de zogeheten reisbureauregeling. Deze regeling is van 

toepassing op ‘reisbureaus’ die ‘reishandelingen’ inkopen van andere ondernemers en op 

eigen naam doorverkopen aan ‘reizigers’. 
 

De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat op grond van de reisbureauregeling, de 

(door-)verkoop van ‘reishandelingen’ bij wetsfictie wordt verricht en ook btw-belast kan 

worden in de lidstaat waar de ondernemer, die de reisdienst (door-) verkoopt aan de reiziger, 

oftewel het ‘reisbureau’, is gevestigd. 

 

Ondanks dat eventbureaus op het eerste gezicht niets van doen lijken te hebben met deze 

bijzondere btw-regeling, kunnen eventbureaus wel degelijk kwalificeren als ‘reisbureau’ voor 

de btw en dus ook onderworpen zijn aan de reisbureauregeling. 

De reisbureauregeling geldt namelijk, in tegenstelling tot de naam doet vermoeden, niet 

uitsluitend voor de klassieke ‘reisbureaus’. De reisbureauregeling is van toepassing op 

iedere ondernemer die op eigen naam reisdiensten inkoopt van andere ondernemers en 

deze diensten (door-)verkoopt. Hierdoor kan ook een eventbureau te maken krijgen met 

de btw-reisbureauregeling. Een tussenpersoon, oftewel reisagent, valt voor zijn diensten als 

tussenpersoon daarentegen niet onder de reisbureauregeling, aangezien de reisagent 

namens een touroperator of reiziger reizen inkoopt en derhalve niet op eigen naam 

reishandelingen in- en verkoopt. 

 

Het begrip ‘reiziger’ kent voor de toepassing van de reisbureauregeling ook een ruime uitleg. 

Onder dit begrip dient niet alleen de eindconsument van de reis te worden verstaan, maar 

ieder soort klant. Dus ook een ondernemer, die de reis bijvoorbeeld inkoopt voor zijn 

personeel, dan wel een touroperator die de reis inkoopt en weer op eigen naam 

doorverkoopt, wordt aangemerkt als ‘reiziger’ voor de btw-reisbureauregeling. 

 

De vervolgvraag is: wat wordt verstaan onder een ‘reishandeling’? 

 

Primair is de reisbureauregeling van toepassing op de doorverkoop van bij andere 

ondernemers ingekocht personenvervoer en/of accommodatie voor kort verblijf (bijvoorbeeld 

hotelkamers). 

 

 

 



CONCEPT 

 

Daarnaast kunnen ook andere prestaties, zoals het toegang verlenen tot excursies, musea, 

dierentuinen, feesten, evenementen en dergelijke activiteiten, alsmede het verstrekken van 

spijzen en dranken aan reizigers, worden aangemerkt als een ‘reishandeling’, mits deze 

prestaties in combinatie met het vervoer en/of een accommodatie voor kort verblijf worden 

aangeboden aan de reiziger. Indien hier sprake van is, worden deze ‘overige’ prestaties als 

ware meegetrokken in de reisbureauregeling. 

 

Gelet op deze ruime invulling van het begrip ‘reishandelingen’, hebben eventbureaus vaak te 

maken met de btw-reisbureauregeling. 

 

Let wel op dat het afzonderlijke aanbieden van deze ‘overige’ prestaties, dus zonder het 

vervoer van personen of de verstrekking van accommodatie, niet valt onder de 

reisbureauregeling. Bovendien, ook op eigen prestaties, zijnde prestaties die met eigen 

personeel en/of eigen goederen of onroerende zaken (vastgoed) worden verricht, zonder dus 

gebruik te maken van prestaties van andere ondernemers, vindt de reisbureauregeling géén 

toepassing. Op de eigen prestaties gelden de normale btw-regels. 

 

 

2. REISBUREAUREGELING – CONSEQUENTIES 

Wanneer de reisbureauregeling van toepassing is, dient de verschuldigde btw uit de 

winstmarge te worden berekend die de ondernemer behaald met de verkoop van de 

reisdienst. 

 

De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs aan de reiziger (reissom en de 

eventueel berekende boekingskosten) en de door het eventbureau betaalde bruto bedragen 

(inclusief btw) voor de ingekochte reishandelingen. 

 

De verschuldigde (Nederlandse) btw in het kader van de reisbureauregeling wordt geacht te 

zijn inbegrepen in deze winstmarge. De verschuldigde btw dient als ware uit de winstmarge 

te worden berekend. In beginsel is de winstmarge voor Nederlandse ‘reisbureaus’ 
onderworpen aan het 21% btw-tarief. Voor reishandelingen die buiten de EU plaatsvinden, 

de bestemming van de reis ligt derhalve buiten de EU, geldt echter een 0%-tarief voor (dat 

deel van) de winstmarge. 

 

De btw die drukt op de inkoop van de reishandelingen en dus rechtstreeks toerekenbaar is 

aan deze activiteiten, komt niet voor aftrek in aanmerking komt. Voor zogenoemde ‘verlegde’ 
btw op bepaalde inkopen van buitenlandse ondernemers, geldt hierop een uitzondering. 

Daarnaast wordt het aftrekrecht van btw op algemene kosten, bijvoorbeeld kantoorkosten, 

advieskosten, et cetera, ook niet beperkt door de toepassing van de reisbureauregeling, 

tenzij ook (annulerings- of reis-)verzekeringen worden verkocht. 

 

Tot slot willen wij graag benadrukken dat de verkoopfactuur voor prestaties die onder de 

reisbureauregeling vallen, afwijkt van de ‘gebruikelijke’ verkoopfactuur. Zo dient de factuur 

geen btw-tarief of bedrag te vermelden. De factuur dient uitsluitend de bruto vergoeding 

(inclusief btw) te bevatten. Verder is het vereist om op de factuur een verwijzing naar de 



reisbureauregeling op te nemen, bijvoorbeeld: “Reisbureauregeling” of “Travel regime – VAT” 

Let op: Voor de eigen prestaties blijven de standaard btw-regels gelden, ook voor de 

facturatie. Daarnaast kunnen reishandelingen naar non-EU landen belast zijn in de non-EU 

landen. Een btw-registratieplicht of aanvullende factuureisen, kunnen van toepassing zijn als 

(delen van) het event in een non-EU land plaatsvindt (zoals in Engeland, Noorwegen of 

Zwitserland). 

 

CONCEPT 

 

3. SLOT 

Het bovenstaande vormt een zeer beknopte uitleg van de btw-reisbureauregeling. Hierop 

bestaan veel nuances en uitzonderingen. Gelet op de uiteenlopende btw-consequenties, 

adviseren wij eventbureaus om hun activiteiten nauwkeurig in kaart te brengen en te 

beoordelen of er sprake is van eigen prestaties, diensten als tussenpersoon, dan wel de inen verkoop 

van prestaties, welke mogelijk onderworpen zijn aan de btw-reisbureauregeling. 

Wees ervan bewust dat bij een onjuiste toepassing van de btw-regels de belastingdienst 

naheffingsaanslagen, verhoogd met boetes en rente, kan opleggen. 

Wij raden u aan om advies in te winnen bij een btw-specialist over de reisbureauregeling en 

de mogelijke toepassing daarvan op uw activiteiten als eventbureau. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HAGEMEIJER & TISSEN BELASTINGADVISEURS BV 

Mw. Mr. E.E. Tissen 


