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Op 2 juni 2005 vaardigde de administratie van de BTW volgende beslissing uit (nr.  E.T. 
105.963). Naast de originele tekst publiceren wij onze commentaar, dit na rijp beraad en 
grondige studie. 
 

Overeenkomstig artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit nr. 35 van 28 december 1999 wordt 
de maatstaf van heffing van de dienst inzake het bespreken van logies, waarvan de prijs niet 
begrepen is in een globale prijs, die een reisbureau in de zin van artikel 1, §7, eerste lid, 2°, 
van het BTW-Wetboek, geacht wordt te verrichten krachtens artikel 18, §2, tweede lid, van 
dit Wetboek, vastgesteld op het percentage van 8 pct van de prijs te betalen door de reiziger. 
 

In dit opzicht stellen sommige reisbureaus in hun reisbrochures verschillende diensten voor 
(bespreken van logies, verhuur van een vervoermiddel, boeking van een vliegticket,…) 
waarvan de prijs afzonderlijk is vermeld, en waarbij aan de reiziger de mogelijkheid wordt 
gegeven om slechts één van deze diensten te boeken, of om daarentegen zelf een reis 
samen te stellen door twee of meer van deze diensten te combineren (voorbeeld: boeking 
van een vliegticket, twee hotels en een auto). 
 

Wanneer deze verschillende diensten afzonderlijk worden vermeld op de factuur die het 
reisbureau uitreikt, volgt elke dienst zijn eigen fiscale regeling. In dergelijk geval is op het 
bespreken van logies het percentage van 8 pct van toepassing, op de boeking van de auto 
het percentage van 13 pct (z. art. 1, 3° en 4°, van het koninklijk besluit nr. 35 van 28 
december 1999), terwijl de boeking van het vliegticket onder de vrijstelling valt (z. beslissing 
van 8 april 2005, nr. E.T. 108.099). 
 

Wanneer het geheel van de door de reiziger geboekte prestaties daarentegen globaal wordt 
gefactureerd, zijn de percentages van 6, 13 of 18 pct van toepassing, volgens het 
onderscheid gemaakt in het koninklijk besluit nr. 35. 
 

Het spreekt voor zich dat dezelfde percentages van toepassing zijn op gecombineerde 
reizen die als een pakket voor een globale prijs in de reisbrochure worden aangeboden. Het 
feit dat de globale prijs uit de reisbrochure in deze laatste veronderstelling op de factuur 
wordt opgesplitst in diverse elementen doet hieraan geen afbreuk. 
 

Commentaar 
 

Indien men een aanbod doet (in een brochure of door publiciteit) en/of een factuur opmaakt 
waar de prijs van het logies in een globale prijs is begrepen, blijft de  BTW heffing als 
touroperator (21 % op 18 % = 3,78 %) of als reisorganisator rechtstreeks handelend met de 
reiziger (21 % op 13 % = 2,74 %) gehandhaafd. 
 

De mogelijkheid om afzonderlijke diensten te kunnen aankopen is imperatief d.w.z. indien 
men wel de prijzen van de aparte diensten vermeldt maar niet toelaat dat ze apart te kopen 
zijn de nieuwe regels niet toepasselijk. 
 



De nieuwe regels gelden zowel voor reisorganisatoren die direct met de reiziger als voor de 
touroperators (die handelen door bemiddeling van een reisbureau). 
 

Uiteraard gelden de nieuwe regel onverdeeld als er geen brochure wordt uitgegeven of 
aanbod wordt gedaan en het een echte reis “op maat” betreft. 
 
 

Conclusie 
 

Alle reisorganisatoren (zowel direct verkopers als touroperators) mogen voortaan de BTW 
toepassen die geldt voor de verschillende onderdelen van de reis op voorwaarde dat zij 
geen globale prijs publiceren, geen globale factuur opmaken,  en de onderdelen ook apart te 
koop aanbieden. 
 
 


	BTW

