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aanpassing laag btw-tarief Nederland 

 

Per 1 januari 2019 wordt in Nederland het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dat heeft een aantal 

praktische consequenties voor de facturatie naar afnemers in België die CB verzorgt voor de leveringen namens 

de uitgevers. Hieronder hebben wij de belangrijkste hiervan voor u op een rij gezet. 

 
 
1) algemene werking van btw en berekening van netto inkoopwaarde 

Uitgevers leggen in de systemen van CB de (vaste) verkoopprijs inclusief btw vast. Deze verkoopprijs is het 

uitgangspunt voor leveringen aan alle landen waaraan CB namens de uitgever levert: 

 

verkoopprijs incl btw 

-/-  btw  

=  verkoopprijs excl btw (=100%) 

-/-  korting 

=  netto inkoopprijs excl. btw 

 

2) verlegging btw bij grensoverschrijdende leveringen 

Voor afnemers in België (waarvan het btw-nummer bij CB bekend is) wordt de btw afdracht verlegd. Dit betekent 

dat CB geen btw op de leveringsfactuur in rekening brengt, maar dat de afnemer haar inkoopwaarde exclusief 

btw zelf aangeeft bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Hieraan zal in 2019 niets wijzigen.  

 

3) effect van de verhoging van het lage btw-tarief in Nederland voor afnemers in België 

Wanneer prijs en korting waarmee wordt geleverd in 2019 ongewijzigd blijven zal de afnemer in België een 

voordeel krijgen: zij krijgt immers geleverd tegen een lagere netto inkoopprijs excl. btw, terwijl zij zowel aangifte 

van inkoop als verkoop tegen het lagere Belgische btw-tarief mag afrekenen. In onderstaand schema is dit 

uitgewerkt (vergelijk situatie 1 en 2): 

 

   

 

    

 

  

       
       
    2018     2019  

       
       

   verkoopprijs incl btw NL     €       19,90      €       19,90  

-/-   lage btw Nederland  6,0%  €         1,13   9,0%  €         1,64  

=   verkooppriijs excl. btw (100%)   €       18,77      €       18,26  

-/-   korting (voorbeeld)  40,0%  €         7,51   40,0%  €         7,30  

=   netto inkoopprijs excl. btw     €       11,26      €       10,95  

       
       

   verkoopwaarde incl. btw BE     €       19,90      €       19,90  

-/-   lage btw België  6,0%  €         1,13   6,0%  €         1,13  

=   verkooppriijs excl. btw (100%)   €       18,77      €       18,77  

   netto inkoopprijs excl. btw     €       11,26      €       10,95  

   marge afnemer in euro's     €         7,51      €         7,82  

   in % van verkoopprijs excl. btw  40,0%    41,7% 
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Het kan zijn dat uitgevers besluiten de kortingen zoals CB die moet hanteren aan te passen ten gevolge van het 

gewijzigde lage btw-tarief in Nederland. De hoogte van de korting zal dan veelal zo worden gekozen dat de netto 

marge in euro’s voor de afnemer in België gelijk blijft aan de huidige. In onderstaand schema is dit uitgewerkt 

(vergelijk situatie 1 en 3): 

   

 

    

 

    

 

  

          
          
    2018     2019     2019  

          
          

   verkoopprijs incl btw NL     €       19,90      €       19,90      €       19,90  

-/-   lage btw Nederland  6,0%  €         1,13   9,0%  €         1,64   9,0%  €         1,64  

=   verkooppriijs excl. btw (100%)   €       18,77      €       18,26      €       18,26  

-/-   korting (voorbeeld)  40,0%  €         7,51   40,0%  €         7,30   38,3%  €         6,99  

=   netto inkoopprijs excl. btw     €       11,26      €       10,95      €       11,26  

          
          

   verkoopwaarde incl. btw BE     €       19,90      €       19,90      €       19,90  

-/-   lage btw België  6,0%  €         1,13   6,0%  €         1,13   6,0%  €         1,13  

=   verkooppriijs excl. btw (100%)   €       18,77      €       18,77      €       18,77  

   netto inkoopprijs excl. btw     €       11,26      €       10,95      €       11,26  

   marge afnemer in euro's     €         7,51      €         7,82      €         7,51  

   in % van verkoopprijs excl. btw  40,0%    41,7%    40,0% 

 

 

Voor de beoordeling van de inkoopkorting waarmee door CB wordt gefactureerd (als percentage van de 

Nederlandse verkoopprijs inclusief btw) is het dus goed dit in gedachte te houden. Of kortingen die CB moet 

hanteren worden aangepast is overigens een beslissing die enkel door de uitgever of diens vertegenwoordiger 

voor België kan worden genomen en doorgevoerd. 

 

4) retouren op leveringen uit 2018 

Wanneer in 2019 retouren worden ontvangen op leveringen die in 2018 hebben plaatsgehad, moeten deze 

worden verrekend tegen het toen geldende btw-tarief. Voor afnemers in België heeft dit verder geen gevolgen, 

het lage btw-tarief voor België blijft ongewijzigd. 

 

5) aanpassing verkoopprijzen 

In verband met de aanpassing van het lage btw-tarief is in de Nederlandse Wet op de Vaste Boekenprijs (WVB) 

ruimte gemaakt voor uitgevers om de stijging van de btw door te berekenen in de verkoopprijs ook wanneer een 

boek korter dan 12 maanden geleden is verschenen. Het algemene beeld is dat uitgevers hier gebruik van willen 

maken, maar dat dit niet tot een algehele aanpassing van de verkoopprijzen zal leiden. Het is een besluit van de 

individuele uitgevers hoe zij hier mee willen omgaan. Vanzelfsprekend worden (zoals altijd) alle aanpassingen die 

uitgevers doorgeven opgenomen in de systemen van CB en doorgegeven aan de afnemers (via ONIX, CB Online 

en indirect via Boekenbank). 

 

 

 
Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. Neemt u contact op met uw accountmanager bij CB of met onze 

afdeling Customer Service via 052 45 69 40 of service@cb.be. 
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