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recreatiebranche

Jos Philips, BTW adviseur



Verhuur huisjes, chalets, staanplaatsen

Tarief 9% btw, dit is niet beperkt tot recreatie, maar geldt voor kortlopende verhuur

Bijkomende diensten

• Wifi; uitspraak over 2015 (!), nu 9% (?)

• Schoonmaak, hoog tarief tenzij…..

• Bedlinnen, laag tarief

• Verhuur fietsen, hoog tarief

• Gas/elektra, laag tarief tenzij gasflessen

• Douchen, wassen, laag tarief

• Toeristenbelasting onder voorwaarden onbelast 



Toeristenbelasting

• Als u de toeristenbelasting per bezoeker en 

overnachting apart op de factuur vermeldt, 

hoeft u hierover geen BTW af te dragen. 

• Dus bij 1 op 1 doorbelasting geen BTW



Verhuur recreatiewoning

• De verhouding eigenaar – park –
gast

• Het park handelt op eigen naam?

• Dan is er sprake van inhuur en 
verhuur

• Hoe pakt dat uit bij de 
facturering?



Facturering

• Er is een factuur (1) van de verhuur door de eigenaar aan het park (factuur vaak
opgemaakt door het park)

• En er is een factuur (2) van het park aan de gast

• Voorbeeld bij een “commissie” van 20%:

• Factuur (2) aan gast 1.000 + 9% btw is  1.090

• Factuur (1) aan park 800 + 9% btw is 872. 

• resultaat park is 200



Aandachtspunt factuur
eigenaar aan park

• Factuur wordt vaak opgemaakt door het park

• Zet op de factuur: 

“opgemaakt door de afnemer”

• Controleer BTW nummer van de eigenaar!

• Let op bij buitenlandse eigenaar 

(verleggingsregeling )



• Eigenaar factureert aan de gast

• Park factureert commissie aan de eigenaar

• Commissie is belast met 21% BTW 

Park handelt niet 
op eigen naam



Bent u een reisbureau?

• De reisbureauregeling is van toepassing u reisdiensten verkoopt. Dit is 
het geval als u één of meer onderdelen van een reis inkoopt bij andere 
ondernemers en op eigen naam verkoopt aan reizigers.

• Ook bij verhuur recreatiewoningen (Alpenchalets resorts)

• Gevolg: toepassing margeregeling/verlies laag tarief

• Uitzondering!



Uitzondering reisbureau-regeling

Een periode van drie jaren gehuurde vakantiewoning op een bungalowpark of 
appartementencomplex 

Ten minste zeven van de tien volgende aanvullende diensten op het park verrichten: 

• groenvoorziening

• receptie 

• horecadiensten

• sport- en spelfaciliteiten

• bewaking

In dat geval vallen de verhuur van de ingehuurde vakantiewoning en de aanvullende 
diensten niet onder de reisbureauregeling.

• schoonmaakwerkzaamheden

• informatie/welkomstpakket

• afvalverwerking

• gastenregistratie inclusief reserveringssysteem 

• klachtenafhandeling



Reisbureau-regeling

• Verhuur voor 1090 (inclusief btw)

• Inhuur voor 872 (inclusief btw)

• De marge is 218

• De btw daarover is 38

• resultaat  park is 180

• Resultaat bij de normale regeling is 200!



Annuleringen

• Een hotelexploitant had een voorschot 

ontvangen. Deze gedeeltelijke aanbetaling 

werd als schadeloosstelling aangemerkt, 

omdat de hotelexploitant het risico liep dat 

de kamer niet meer geboekt zou worden. 

Zodoende was over deze aanbetaling geen 

BTW verschuldigd.



Verkoop van een chalet

• Is het roerend of onroerend?

• Onroerend; 

• verkoop door een ondernemer belast binnen twee jaar na de eerste 
ingebruikname. 

• Overdrachtsbelasting: mogelijk vrijstelling

• Verkoop door niet-ondernemer onbelast voor de BTW



Verkoop van een chalet (2)

• Roerende zaak

• Verkoop door een ondernemer altijd belast!

• Verkoop door een niet-ondernemer: altijd onbelast

• Geen overdrachtsbelasting



Verkoop verhuurd chalet

• De verhuurde woning wordt als “onderneming” gezien

• Artikel 37d Wet OB

• Bij overdracht geen BTW verschuldigd

• De koper neemt de BTW verplichting van de verkoper over

• Dus ook de herzieningsperiode!

• Dat kan gunstig uitpakken voor een koper ……



Aankoop chalet

• BTW aftrek naarmate zakelijk 
gebruik

• Herzieningsperiode 5 of 10 jaar



Aankoop van een chalet met 37d

• Koop woning “in de verhuur” voor € 300.000

• Je betaalt geen BTW

• Het jaar daarna haal je de woning uit de verhuur

• Gevolg BTW terugbetalen die de koper in aftrek heeft gebracht

• Als de koper twee jaar geleden gekocht heeft voor € 250.000 kan dat zo           
€ 42.000 aan BTW kosten



Vragen?

jphilips@schipperaccountants.nl
06 – 57 71 53 82
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