
 

 

Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting. 

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten 

Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB 2011/641M, Stcrt. nr. 21834  

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. 

Dit besluit gaat nader in op de gevolgen van de implementatie van de Technische Herzie-
ningsrichtlijn in de btw-regelgeving per 1 januari 2011. In § 5.3.1 t/m § 5.3.5 worden de 
gevolgen beschreven voor de btw-heffing bij onroerende zaken die ondernemers zowel 
bedrijfsmatig als privé gebruiken. Daarbij komt ook de overgangsregeling die in dit kader 
is getroffen, aan de orde. 

Daarnaast zijn in dit besluit diverse besluiten gebundeld en geactualiseerd die betrekking 
hebben op het recht op aftrek van btw. Het besluit bevat een aantal (beleidsmatige) 
aanwijzingen. 

1 Inleiding 

Dit besluit vormt een bundeling en actualisering van de besluiten die betrekking hebben 
op het recht van aftrek van btw. Het besluit vormt geen allesomvattende beschrijving 
van de problematiek die zich voordoet bij de aftrek van btw. Het besluit gaat vooral in op 
de goedkeuringen die voor bepaalde situaties gelden. Bij de actualisering van de beslui-
ten zijn bepaalde goedkeuringen verduidelijkt. Het besluit inzake de gratis gesponsorde 
evenementen (RTB2000/1091M) wordt ingetrokken gelet op jurisprudentie van het Hof 
van Justitie (o.a. VNLTO, 12 februari 2009, C-515/07). Niet overgenomen is de in Bijlage 
C van het besluit van 8 november 1968 (D68/7220) opgenomen goedkeuring om af te 
mogen zien van de toepassing van het werkelijk gebruik (art. 11, tweede lid, beschik-
king) als dit minder dan 10% afwijkt. In de praktijk werkt deze faciliteit slechts eenzijdig. 
Verder bespreekt het besluit de gevolgen van de implementatie van de Technische Her-
zieningsrichtlijn in de btw-regelgeving per 1 januari 2011 (zie § 5.3.1 t/m § 5.3.5). Het 
besluit beschrijft in hoeverre de btw-heffing op 1 januari 2011 verandert bij onroerende 
zaken die ondernemers zowel bedrijfsmatig als privé gebruiken. Daarbij komt ook de 
overgangsregeling aan de orde die hierbij geldt.  

Het besluit bevat de volgende (beleidsmatige) aanwijzingen: 

§ 3.2.2 en § 3.2.3: beschrijving van de algemene uitgangspunten die gelden bij het be-
palen of er sprake is van economische dan wel niet-economische handelingen. Hierbij 
wordt ook aangegeven wanneer er een zodanig nauw verband bestaat tussen de econo-
mische en de niet-economische handelingen, dat over het geheel genomen sprake is van 
economische handelingen. 

§ 3.3.2: er wordt ingegaan op het recht op aftrek van btw bij kosten die direct toereken-
baar zijn aan economische en aan niet-economische handelingen. 

§ 3.4.1: beschrijving van de wijze waarop de aftrek van btw wordt gesplitst bij kosten die 
niet direct zijn toe te rekenen aan economische dan wel niet-economische handelingen. 
Deze kosten moeten voor het recht op aftrek worden gesplitst in een aftrekbaar en een 
niet-aftrekbaar deel. Bij de splitsing moet een verdeelsleutel worden gehanteerd die ob-
jectief weergeeft welk deel van de kosten toerekenbaar is aan economische handelingen 
en welk deel aan niet-economische handelingen (zie Hof van Justitie van 13 maart 2008, 
nr. C-437/06 (Securenta) en van 12 februari 2009, nr. C-515-07 (VNLTO)). 



 

 

king tot het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen zijn vrijgesteld van de btw-
heffing (artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel k, van de wet). 

Uit de door het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen overgelegde ge-
gevens is naar voren gekomen dat reisbureaus het geheel van goederen en diensten voor 
96% gebruiken voor belaste handelingen en voor 4% ten behoeve van vrijgestelde han-
delingen2. Dit betekent dat reisbureaus de aan hen in rekening gebrachte btw op alle 
goederen en diensten die zij voor belaste en vrijgestelde handelingen gebruiken op grond 
van het werkelijk gebruik voor 96% in aftrek kunnen brengen3.  

Een ondernemer die deze aftrek niet op zijn reisbureau van toepassing acht, moet aan-
nemelijk maken wat het werkelijk gebruik van de goederen en diensten is. Een overzicht 
van de bestede tijd met betrekking tot de belaste en vrijgestelde handelingen kan daarbij 
een rol spelen. 

3.6.3 Beëindiging of overdracht deel van een onderneming 

Als kosten betrekking hebben op de beëindiging of overdracht van een duidelijk afgeba-
kend deel van de onderneming waarbinnen enkel belaste of vrijgestelde economische 
handelingen plaatsvinden, moet de aftrek van voorbelasting voor die kosten worden be-
paald op basis van de economische handelingen die plaatsvinden in dat deel van de on-
derneming. Dit geldt bijvoorbeeld bij een bedrijfsonderdeel, al dan niet deel uitmakend 
van een fiscale eenheid, dat met toepassing van artikel 37d van de wet wordt verkocht 
(HvJ 22 februari 2001, zaak C-408/98, Abbey National).  

3.6.4 Bibliotheken 

Naast activiteiten die bibliotheken tegen vergoeding verrichten lenen alle bibliotheken 
gratis boeken uit aan kinderen die lid zijn. Voor deze boeken worden wel bedragen als 
boete geïnd als de uitleentermijn is verstreken. Deze boeken worden ook uitgeleend aan 
volwassenen die daarvoor wel een vergoeding betalen. Voorts is aannemelijk dat het 
om-niet uitlenen van boeken mede plaatsvindt met het oogmerk om kinderen vertrouwd 
te maken met, en te binden aan, de bibliotheekactiviteiten als zodanig waardoor zij zich 
nadien aanmelden als betalend lid.  

Onder deze omstandigheden leiden de gratis uitleenhandelingen niet tot een inperking 
van het recht op vooraftrek.  

4  Herziening van aftrek voorbelasting bij andere goederen dan investe-
ringsgoederen en bij diensten 

4.1  Herziening van aftrek voorbelasting bij eerste gebruik 

De aftrek van voorbelasting blijft ongewijzigd als het eerste gebruik dat de ondernemer 
maakt van andere goederen dan investeringsgoederen en diensten overeenkomt met de 
bestemming die de ondernemer gaf aan deze goederen en diensten op het tijdstip van 
aanschaf. Als het eerste gebruik van het goed en de dienst afwijkt van de bestemming 
die de ondernemer bij de aanschaf gaf aan het goed of de dienst, wordt de eerder in af-

                                                 

2 Ter ondersteuning hiervan heeft mede gediend een door het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije  
 Universiteit te Amsterdam – in opdracht van de ANVR – uitgevoerd onderzoek naar de bestede tijd met be- 
 trekking tot de belaste onderscheidenlijk vrijgestelde prestaties. Zie ook de uitspraak van het Gerechtshof ’s- 
 Gravenhage van 14 maart 2003, nr. 02/0859, LJN AF7573.  
3 Als ontwikkelingen op het terrein van bijvoorbeeld jurisprudentie, beleid en wetgeving daartoe aanleiding  
 geven, behoud ik mij het recht voor om deze regeling zonodig aan te passen of in te trekken. 

 

 


