
BBQ sezioen komt er aan en hoe zat dat al weer 
met de B.T.W.  
Zoals bekend moet een ondernemer btw c.q omzetbelasting afdragen over de omzet 
van de geleverde goederen of diensten. Hiervan mag hij de omzetbelasting die hij 
heeft betaald op de inkoopprijs en op de kosten die hij heeft gemaakt aftrekken, mits 
deze op voorgeschreven wijze op de factuur vermeld staat.  

Het algemene tarief voor de omzetbelasting is 21%. Voor bepaalde goederen, 
waaronder voedingsmiddelen en diensten geldt een tarief van 6%. Voor goederen die 
Nederland verlaten geldt een tarief van 0%. Sommige diensten zijn vrijgesteld van 
omzetbelasting ( o.a. medische, sociale, culturele en de meeste diensten van banken 
en verzekeringsmaatschappijen). De ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht 
heeft geen recht op aftrek van de omzetbelasting die is betaald op de inkopen en 
kosten. 

Naast de drie genoemde percentages zijn er een nog aantal afwijkende percentages b.v 
de 5,1 % bij de aankoop van levend vee van een veehouder die onder de 
landbouwregeling valt. Om deze omzetbelasting te mogen verrekenen dient u wel per 
transactie over een landbouwverklaring te beschikken. Indien men vervolgens dit vee 
laat slachten is het slachtloon onderhevig aan het lage  6% tarief. Worden de 
beenderen geleverd aan de lijmfabriek dan geldt het algemene tarief van 21 %. 
Worden de beenderen daarentegen geleverd ten behoeve van soepfabricage dan geldt 
het lage tarief (6%). 

Interessant is de levering van een combinatie van goederen. De vraagt rijst dan of er 
sprake is van de levering van één goed of van meerdere. Het hangt er hierbij vanaf 
welke rol de afzonderlijke goederen in het geheel spelen. De verhuur van barbecues is 
belast tegen het 21% tarief. Indien bij het leveren van BBQ-vleespakketten de 
barbecue gratis ter beschikking wordt gesteld (zit dus in de totaalprijs inbegrepen) dan 
vervult dit een ondergeschikte rol en geldt het 6% tarief.  Wordt een totale 
partyservice verleend, voedsel, drank, stoelen, tafels, bestek, borden etc. dan zal een 
splitsing aangebracht moeten worden tussen de goederen belast tegen het lage - en 
tegen het hoge tarief. Wordt daarboven ook nog bedienend personeel in rekening 
gebracht dan kan de btw-heffing hierover gesplitst worden in dezelfde verhouding als 
de vergoeding voor de geleverde/verhuurde goederen.  

Ook bij het verstrekken van reclamegoederen, al dan niet gratis, dient  rekening te 
worden gehouden met het btw-tarief. Bij ondergeschikte artikelen, zoals een 
sleutelhanger of dergelijke, geldt het tarief van de geleverde goederen, bij vlees      
dus  6 %. Geeft men meer duurzame artikelen cadeau of met korting, zoals pannen e.d 
dan dient over de winkelwaarde het algemene tarief ( 21% ) afgedragen te worden.  

 
Accountantskantoor BBB 
Visseringlaan 18 
2288 ER Rijswijk 
070-3907860 
info@bbbadvies.nl 


