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Voorwoord
Danny van Assche,
afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen.

Toen in 2009 de BTW op voeding
verlaagd werd van 21 naar 12% had
de federale overheid een extraatje in
petto: de BTW-verlaging zou vanaf 1
januari 2013 vergezeld worden door
een “geregistreerde kassa”.  Elke
restaurateur zou naast zijn kassa een
soort “blackbox” moeten installeren
die alles registreert wat er op de kassa
gebeurt.  Het kasticketje zou voortaan ook het BTW-bonnetje zijn.  Kort
samengevat: “onofficiële inkomsten”
worden zo goed als onmogelijk.
Horeca Vlaanderen heeft de plicht
om u als horecaondernemer zo goed
mogelijk op de hoogte te brengen van
wat er op onze sector afkomt.  Elke
ondernemer moet zelf de rekening
maken hoe zijn zaken geregeld zijn
en hoe hij de stap zal zetten tot de
volledige professionalisering.  Maar
dat is niet alles.  Vanaf 2012 zal Horeca
Vlaanderen  starten met brede opleidingen en begeleidingen om ieder van
jullie zo goed mogelijk voor te bereiden.  We doen dit met klassieke opleidingen, maar nog meer via vormingsplatforms op internet.  We willen u

leren hoe u via de huidige fiscale en
sociale regelgeving en via efficiëntere
bedrijfsvoering de stap naar volledige
verwitting kan trachten te zetten.
Wenst u op de hoogte te blijven van
heel dit traject? Bezorg ons dan uw
emailadres! Zo ontvangt u met regelmaat de updates omtrent de vormingen, het leerplatform,  de roadshows,
de wetgeving e.d.
In deze brochure vindt u alvast alle
wetgeving betreffende de geregistreerde kassa. Voor verdere vragen
kan u uiteraard steeds contact met ons
opnemen.
Onze sector staat voor één van de
grootste uitdagingen uit haar geschiedenis. It’s the end of the world as
we know it. Maar u staat niet alleen.  
Horeca Vlaanderen stapt met u mee.  
Tot aan de finish.

Bezorg ons uw email via
fed.vlaanderen@horeca.be,
wij houden u op de hoogte!



Hoe zit dat nu
met die kassa?
Naar aanleiding van de btw-tariefverlaging van 21% naar
12% voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen
van dranken daaronder niet begrepen) met ingang van
1 januari 2010, moet vanaf 1 januari 2010 de exploitant
van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden
verbruikt, een geregistreerd kassasysteem gebruiken.
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Maar hoe weet u of u zo’n ‘exploitant
van een inrichting waar regelmatig
maaltijden worden verbruikt’ bent?
En om welke kassa gaat?
En vanaf wanneer verandert er wat
voor u?
En wat als u niet zo’n ‘exploitant van
een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt’ bent?
1. Hoe weet u of u zo’n ‘exploitant
van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt’
bent?

M.a.w. wanneer wordt een inrichting
beschouwd als een inrichting waar
‘regelmatig’ maaltijden worden verbruikt?
Als uw ontvangsten voortkomende uit
het verschaffen van maaltijden om ter
plaatse te worden verbruikt (exclusief
btw), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, minstens 10%
van uw totale omzet (exclusief btw)
gerealiseerd door horeca activiteiten,
bedragen.
Omgekeerd, als uw ontvangsten
voortkomende uit het verschaffen van
maaltijden om ter plaatse te worden
verbruikt (exclusief btw), met uitsluiting van de daarbij horende dranken,
minder dan 10% van uw totale omzet (exclusief btw) gerealiseerd door
horeca activiteiten, bedragen, wordt
u niet beschouwd als een exploitant
van een inrichting waar ‘regelmatig’
maaltijden worden verbruikt, maar



Ontvangsten uit maaltijden ter plaatse (excl. btw):
≥ 10% van uw totale omzet (excl. btw)
–› Geregistreerde kassa
Ontvangsten uit maaltijden ter plaatse (excl. btw):
< 10% van uw totale omzet (excl. btw)
–› Geen geregistreerde kassa, maar wel andere
verplichtingen! (zie verder)

als exploitant van een inrichting waar
‘occasioneel’ maaltijden worden
verbruikt. Voorbeelden: drankgelegenheden (cafés) die slechts occasioneel
maaltijden verschaffen, inrichtingen
die gespecialiseerd zijn in meeneemmaaltijden, enz.

ging van de software of programmaparameters en elk gebruik van
specifieke functionaliteiten ;
c. de mogelijkheid tot controle door
de ambtenaren van de administratie
die de btw onder haar bevoegdheid
heeft ;

2. Om welke kassa gaat het?
Het geregistreerd kassasysteem voor
de exploitanten van inrichtingen waar
regelmatig maaltijden worden verbruikt, moet voldoen aan de volgende
vereisten en waarborgen :
a. de onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens ;
b. de bewaring van alle ingebrachte
gegevens, gelijktijdig met de aanmaak van het kasticket dat geldt
als vereenvoudigde factuur, in een
elektronisch journaal of journaalbestand; dit bevat tevens elke wijzi-

d. een minimum verplichte inhoud van
het kasticket :
- de volledige benaming: “btwkasticket”
- de datum en het uur van de uitreiking van het ticket
- het volgnummer van het kasticket,
genomen uit een ononderbroken
reeks
- de volledige identificatie van de
dienstverrichter met inbegrip van
zijn btw-identificatienummer
- de identificatie van de gebruiker
- de aard en de prijs van de verstrekte diensten
- het bedrag van de verschuldigde



BTW en de gegevens aan de hand
waarvan dat bedrag kan worden
berekend
- de korting en de teruggegeven
bedragen
- de identificatie van de kassa/terminal
- het algoritme berekend op basis
van de hierboven opgesomde
vermeldingen van het kasticket
e. een verplichte aanmaak van een
dagelijks financieel rapport en een
dagelijks gebruiker rapport die de
verkopen en het gebruik van de
andere functionaliteiten van de

kassa tijdens deze openingsperiode
samenvatten  (Z-rapporten) ;
f. een verplichte registratie van alle
gesimuleerde dienstprestaties uitgevoerd in het kader van een vorming ;
g. uitgerust zijn met een module
die op onveranderlijke en beveiligde wijze relevante data van de
kastickets opslaat en verwerkt tot
een algoritme en eventuele andere controlegegevens die worden
afgedrukt op het kasticket en die
toegankelijk zijn voor de controle
ambtenaren.

!
Het algoritme is een
mechaniek die er voor
zorgt dat elk ticket een
uniek nummer draagt,
dat verbonden is met de
nummer van het vorige
ticket. Een ticket doen
verdwijnen is dus niet
meer mogelijk. Als er
toch iets verdwijnt, is dat
nadien eenvoudig digitaal

Let op als u een kassa

op te sporen.

voldoen in principe niet!

aanschaft! Verifieer of de
leverancier kan aantonen
dat hij erkend is. Kassa’s
van malafide leveranciers
zullen niet erkend worden.
Als u toch zo’n kassa koopt,
loopt u een groot risico op
problemen bij controle!
Nu reeds vergunde
systemen van kasregisters



Kassa = prikklok?
Voor zover ons dit (officieus) juist werd meegedeeld, zal de kassa (nog?) niet
moeten fungeren als prikklok voor uw personeel.
Het addertje zit evenwel in de bepaling dat enerzijds elke gebruiker van de
kassa zich aan de kassa moet aanmelden en dat de kassa het begin- en einduur (of eerste en laatste ticket) moet kunnen geven van elke gebruiker, die
met zijn/haar INSZ nummer moet geregistreerd zijn.
Dat is een begin, maar uiteraard niet bepalend voor de arbeidstijd van de gebruiker. Er moet nog rekening gehouden worden met pauzes, enz. Bovendien
kan het in uw zaak zo zijn dat één enkele garçon de bestellingen opneemt en
de rekeningen maakt (en dus de gebruiker is), terwijl zijn collega’s wegdragen…
Uiteraard is een geregistreerd kassasysteem technisch in staat om tijdsregistratie te doen (het zijn vaak PC’s), maar verplichte tijdsregistratie via de kassa
is er vooralsnog niet en zal er vooralsnog ook niet komen.
Helaas kunnen we u uiteraard niet garanderen dat deze er nooit zal komen.
U bent er zich dus best nu reeds van bewust dat het risico bestaat dat in de
toekomst tijdsregistratie zou kunnen worden ingevoerd en uw kassa dus wel
als prikklok zou kunnen moeten fungeren.

Officieus mochten wij vernemen dat:

- Het elektronisch journaal of journaalbestand o.m. volgende informatie moet bevatten: het volledige
detail van elke wijziging van de software of programmaparameters en
elk gebruik van specifieke functionaliteiten. Tevens moet het beschikbaar zijn voor fiscale controle.

- Het dagelijks financieel Z-rapport
o.m. volgende vermeldingen zal
moeten bevatten: aantal openingen
van de geldlade zonder registratie
van een uitgaande handeling; aantal
registraties in trainingsmodus en
het bedrag; aantal registraties van
terugnames; enz.

- De fiscale module o.m. aan volgende
voorwaarden moet voldoen: de data
afkomstig van het kassaticket dat in
aanmaak is moeten onmiddellijk van
het kassasysteem naar de fiscale module doorgezonden worden; deze
data worden door de fiscale module
gebruikt om op basis ervan een

De detailkenmerken waaraan het
nieuw geregistreerd kassasysteem
moet voldoen, worden vastgelegd in
een circulaire. Deze circulaire was op
het moment van druk van deze brochure nog niet gepubliceerd.



beveiligingsalgoritme en eventuele
andere controlegegevens te bepalen; enz.
Aangezien de circulaires op het moment van druk van deze brochure nog
niet gepubliceerd waren, kunnen wij u
de juistheid van deze officieus verkregen informatie helaas niet garanderen.
3. Vanaf wanneer verandert er wat
voor u?
Het nieuw geregistreerd kassasysteem
is in feite in werking getreden op 1
januari 2010. Aangezien evenwel de
circulaire die de detailkenmerken bepaalt waaraan het nieuw geregistreerd
kassasysteem moet voldoen, nog niet
gepubliceerd is, kan het geregistreerd
kassasysteem nog geen effectieve
uitwerking hebben. De datum waarop
het geregistreerd kassasysteem operationeel wordt, zal worden medegedeeld van zodra deze definitief is
gekend.

Voor de verplichting tot het gebruik
van het geregistreerd kassasysteem
heeft de regelgever in een overgangsperiode voorzien. Deze overgangsperiode strekt zich uit van 1 januari 2010
tot en met 31 december 2012.
Startte u in deze periode een zaak
op of nam u een zaak over en was
u nog niet vóór 1 januari 2010 geïdentificeerd als exploitant van een
inrichting waar regelmatig maaltijden
worden verbruikt, dan moet u vanaf
de aanvang van uw activiteit een
geregistreerd kassasysteem in gebruik
nemen. In de praktijk kan dit uiteraard
slechts vanaf het tijdstip waarop het
geregistreerd kassasysteem operationeel wordt.
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Opgelet! Als u tijdens de overgangsperiode
vrijwillig gebruik maakt van een geregistreerd
kassasysteem, moet u vanaf de ingebruikname

!

alle verplichtingen die aan de nieuwe regeling
verbonden zijn, naleven.

Na het verstrijken van de overgangsperiode, met name vanaf 1 januari 2013,
geldt de nieuwe regeling voor alle
beoogde belastingplichtigen.
4. Concreet
We proberen per type van horeca
exploitatie de verplichtingen op te
sommen die u als exploitant moet naleven voor wat betreft het aanmaken
en uitreiken van documenten aan uw
klanten.
U zal zien dat vaak een onderscheid
gemaakt wordt al naargelang het gaat
om een bestaande onderneming of
een starter/overnemer.

Een bestaande onderneming is een
belastingplichtige die vóór 1 januari
2010 reeds voor btw-doeleinden was
geïdentificeerd als exploitant van een
inrichting waar regelmatig maaltijden
worden verbruikt
Een starter/overnemer is een belastingplichtigen die nog niet vóór 1
januari 2010 was geïdentificeerd als
exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt
en die tijdens de periode van 1 januari
2010 tot 31 december 2012 een zaak
opstart of overneemt.



A. Inrichtingen die
regelmatig maaltijden
verschaffen om ter
plaatse te worden
verbruikt
A.1 Bestaande ondernemingen
Tot en met 31 december 2012 verandert er voor u niets.  
Vanaf 1 januari 2013 zal u een ticket
geregistreerd kassasysteem moeten
uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld:
ook voor het louter verschaffen van
dranken buiten het kader van een
maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid van de klant. Als de klant evenwel een belastingplichtige of een
niet-belastingplichtige rechtspersoon
is, moet u geen ticket geregistreerd
kassasysteem aanmaken voor zover
u de volledige factuur uitreikt op het
tijdstip waarop de dienst is voltooid.
A.2 Starters/overnemers
Tot op de datum waarop het geregistreerd kassasysteem operationeel
wordt, moet u voor het verschaffen
van maaltijden en van de daarbij

horende dranken voor verbruik ter
plaatse ofwel een btw-bonnetje, ofwel
een ticket van een nu reeds vergund
kasregister, ofwel een ticket van een
nu reeds vergund computersysteem,
uitreiken. Deze mag u vervangen
door een volledige factuur voor zover
u deze factuur aan de klant uitreikt
op het tijdstip waarop de dienst is
beëindigd. Als uw klant een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige
rechtspersoon is, moet u, naast het
controledocument, steeds een volledige factuur uitreiken.
Van zodra het geregistreerd kassasysteem operationeel wordt of, in voorkomend geval, vanaf de start/overname
van de exploitatie indien deze zich
situeert tijdens de periode tussen het
moment waarop het geregistreerd
kassasysteem operationeel wordt en
31 december 2012, moet u een ticket
geregistreerd kassasysteem uitreiken
voor alle verrichte handelingen onge-
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acht hun aard (voorbeeld: ook voor
het louter verschaffen van dranken
buiten het kader van een maaltijd)
en ongeacht de hoedanigheid van
de klant. Als uw klant evenwel een
belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u geen ticket geregistreerd kassasysteem aanmaken voor zover u de volledige factuur uitreikt op het tijdstip
waarop de dienst is voltooid.
Op 1 januari 2013 wijzigt er voor u
niets. De vermelde verplichtingen
blijven van toepassing.



B. Inrichtingen die
occasioneel maal
tijden verschaffen om
ter plaatse te worden
verbruikt
B.1 en 2. Bestaande ondernemingen
en starters/overnemers
Tot 31 december 2012 moet u voor
het verschaffen van maaltijden en
van de daarbij horende dranken voor
verbruik ter plaatse ofwel een btwbonnetje, ofwel een ticket van een
nu reeds vergund kasregister, ofwel
een ticket van een nu reeds vergund
computersysteem, uitreiken. Deze
mag u vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Als uw klant
een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u, naast het controledocument, steeds
een volledige factuur uitreiken.

Vanaf 1 januari 2013 zal u voor het
verschaffen van maaltijden en van de
daarbij horende dranken voor verbruik
ter plaatse een btw-bonnetje aan de
klant moeten uitreiken. Dit document
mag u  vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Indien uw klant
een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon is,
moet u, in voorkomend geval naast
het btw-bonnetje, steeds een volledige
factuur uitreiken.
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C. Traiteurs
C.1 Uw ontvangsten voortkomende
uit de restaurant- en cateringdiensten
(exclusief BTW), met uitsluiting van
het verschaffen van dranken, bedragen minstens 10% van uw totale omzet (exclusief BTW) gerealiseerd door
horeca activiteiten.
C.1.1 Bestaande ondernemingen
Tot 31 december 2012 verandert er
voor u niets.
Vanaf 1 januari 2013 zal u een ticket
geregistreerd kassasysteem moeten
uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld:
ook voor de cateringdiensten die
uitsluitend betrekking hebben op het
verschaffen van dranken) en ongeacht
de hoedanigheid van uw klant. Als uw
klant evenwel een belastingplichtige
of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u geen ticket geregistreerd kassasysteem aanmaken voor
zover u de volledige factuur uitreikt
op het tijdstip waarop de dienst is
voltooid.
     
C.1.2  Starters/overnemers
Tot op het moment dat het geregistreerd kassasysteem operationeel
wordt, moet u voor de door u ver-

richte cateringdiensten, met uitzondering van de cateringdiensten die
uitsluitend betrekking hebben op het
verschaffen van dranken, ofwel een
btw-bonnetje, ofwel een ticket van een
nu reeds vergund kasregister, ofwel
een ticket van een nu reeds vergund
computersysteem, uitreiken. Deze
mag u vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Als uw klant
een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon is,
moet u, in voorkomend geval naast
het controledocument, steeds een volledige factuur uitreiken.
Van zodra het geregistreerd kassasysteem operationeel wordt of, in
voorkomend geval, vanaf de start/
overname van de exploitatie indien
deze zich situeert in de periode tussen
het moment waarop het geregistreerd
kassasysteem operationeel wordt en



31 december 2012, moet u een ticket
geregistreerd kassasysteem uitreiken
voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld: ook voor
de cateringdiensten die uitsluitend
betrekking hebben op het verschaffen
van dranken) en ongeacht de hoedanigheid van de klant. Als uw klant
evenwel een belastingplichtige of een
niet-belastingplichtige rechtspersoon
is, moet u geen ticket geregistreerd
kassasysteem aanmaken voor zover
u de volledige factuur uitreikt op het
tijdstip waarop de dienst is voltooid.
Op 1 januari 2013 wijzigt er niets voor
u. De vermelde verplichtingen blijven
van toepassing.
C.2  Uw ontvangsten voortkomende
uit de restaurant- en cateringdiensten
(exclusief BTW), met uitsluiting van
het verschaffen van dranken, bedragen minder dan 10% van uw totale
omzet (exclusief BTW) gerealiseerd
door horeca activiteiten.

Deze mag u vervangen door een volledige factuur voor zover u deze factuur
aan de klant uitreikt op het tijdstip
waarop de dienst is beëindigd. Als uw
klant een belastingplichtige of een
niet-belastingplichtige rechtspersoon
is, moet u, in voorkomend geval naast
het controledocument, steeds een volledige factuur uitreiken.
Vanaf 1 januari 2013 zal u voor de
door u verrichte cateringdiensten, met
uitzondering van de cateringdiensten
die uitsluitend betrekking hebben
op het verschaffen van dranken, een
btw-bonnetje  moeten uitreiken. Dit
document mag u vervangen door een
volledige factuur voor zover u deze
factuur aan de klant uitreikt op het
tijdstip waarop de dienst is beëindigd.
Als uw klant een belastingplichtige of
een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u, in voorkomend geval
naast het btw-bonnetje, steeds een
volledige factuur uitreiken.

C.2.1 en C.2.2 Bestaande ondernemingen en starters/overnemers
Tot 31 december 2012 moet u voor de
door u verrichte cateringdiensten, met
uitzondering van de cateringdiensten
die uitsluitend betrekking hebben op
het verschaffen van dranken, ofwel
een btw-bonnetje, ofwel een ticket
van een nu reeds vergund kasregister,
ofwel een ticket van een nu reeds
vergund computersysteem, uitreiken.
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D. Hotelhouders
(inclusief Bed and
Breakfast)
D.1 Uw ontvangsten, exclusief BTW,
voortkomende uit het verschaffen van
maaltijden om ter plaatse te worden
verbruikt (daaronder niet begrepen
het ontbijt verstrekt aan uw hotelgasten), met uitsluiting van de daarbij
horende dranken, bedragen minstens
10% van uw totale omzet (exclusief
BTW) gerealiseerd door horeca activiteiten
D.1.1 Bestaande ondernemingen
Tot 31 december 2012 verandert er
voor u niets.
Vanaf 1 januari 2013 zal u voor de
diensten verstrekt aan uw hotelgasten - daaronder ook begrepen het
ontbijt en, voor zover ze zijn vervat in
de globale hotelrekening, de andere
maaltijden en de dranken – ofwel een
btw-bonnetje, ofwel  een ticket van
een nu reeds vergund computersysteem moeten uitreiken. Deze mag u
vervangen door een volledige factuur
voor zover u deze factuur aan de klant
uitreikt op het tijdstip waarop de
dienst is beëindigd. Als uw klant een
belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u,

in voorkomend geval naast het controledocument, steeds een volledige factuur uitreiken. U mag echter afwijken
van deze regeling en ervoor opteren
om ook voor deze handelingen, als
controledocument, een ticket geregistreerd kassasysteem uit te reiken
aan de hotelgasten. Als in dit laatste
geval uw klant evenwel een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige
rechtspersoon is, moet u geen ticket
geregistreerd kassasysteem aanmaken  
voor zover u de volledige factuur uitreikt op het tijdstip waarop de dienst
is voltooid.
Voor alle handelingen verstrekt aan
personen die niet in uw hotel logeren
en voor de handelingen verstrekt aan
uw hotelgasten in de mate dat ze niet
zijn vervat in de globale hotelreke-



ning, moet u een ticket geregistreerd
kassasysteem uitreiken. Als uw klant
een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u evenwel geen ticket geregistreerd
kassasysteem aanmaken voor zover
u de volledige factuur uitreikt op het
tijdstip waarop de dienst is voltooid.
D.1.2  Starters/overnemers
Tot op het moment dat het geregistreerd kassasysteem operationeel
wordt, moet u voor de diensten verstrekt aan uw hotelgasten en voor de
restaurantdiensten, met inbegrip van
de daarbij horende dranken, verstrekt
aan personen die niet in uw hotel
logeren ofwel een btw-bonnetje ofwel
een  ticket van een nu reeds vergund
kasregister, ofwel een ticket van een
nu reeds vergund computersysteem,
uitreiken. Deze mag u vervangen
door een volledige factuur voor zover
u deze factuur aan de klant uitreikt
op het tijdstip waarop de dienst is
beëindigd. Als uw klant een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige
rechtspersoon is, moet u, in voorkomend geval naast het controledocument, steeds een volledige factuur
uitreiken.
Van zodra dat het geregistreerd kassasysteem operationeel wordt, mag u
voor de diensten verstrekt aan uw hotelgasten –daaronder ook inbegrepen
het ontbijt en, voor zover ze vervat zijn
in de globale hotelrekening, de andere
maaltijden en dranken- blijven verder

werken zoals hierboven beschreven. U
mag echter afwijken van deze regeling
en ervoor opteren om ook voor deze
handelingen, als controledocument,
een ticket geregistreerd kassasysteem
uit te reiken aan uw hotelgasten. Als
in dit laatste geval uw klant evenwel
een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u geen ticket geregistreerd kassasysteem aanmaken voor zover u de volledige factuur uitreikt op het tijdstip
waarop de dienst is voltooid.
Voor alle handelingen verstrekt aan
personen die niet in uw hotel logeren en voor de handelingen verstrekt
aan uw hotelgasten in de mate dat ze
niet zijn vervat in de globale hotelrekening, moet u van zodra dat het
geregistreerd kassasysteem operationeel wordt, een ticket geregistreerd
kassasysteem uitreiken. Als uw klant
een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u evenwel geen ticket geregistreerd
kassasysteem aanmaken voor zover
u de volledige factuur uitreikt op het
tijdstip waarop de dienst is voltooid.
Vanaf 1 januari 2013 vervalt de mogelijkheid om voor de diensten verstrekt
aan uw hotelgasten een ticket van een
nu reeds vergund kasregister uit te
reiken. Voor het overige blijven de vermelde verplichtingen van toepassing.
  



D.2 Uw ontvangsten, exclusief BTW,
voortkomende uit het verschaffen van
maaltijden om ter plaatse te worden
verbruikt (daaronder niet begrepen
het ontbijt verstrekt aan uw hotelgasten), met uitsluiting van de daarbij
horende dranken, bedragen minder
dan 10% van uw totale omzet (exclusief BTW) gerealiseerd door horeca
activiteiten

ger
tre egiskas erde
sa

D.2.1 en D.2.2. Bestaande ondernemingen en overnemers/starters
Tot 31 december 2012 moet u voor de
diensten verstrekt aan uw hotelgasten en voor de restaurantdiensten,
met inbegrip van de daarbij horende
dranken, verstrekt aan personen die
niet in uw hotel logeren ofwel een
btw-bonnetje ofwel een  ticket van een
nu reeds vergund kasregister, ofwel
een ticket van een nu reeds vergund
computersysteem, uitreiken. Deze
mag u vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Als uw klant
een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon is,
moet u, in voorkomend geval naast
het controledocument, steeds een volledige factuur uitreiken.
Vanaf 1 januari 2013 zal u voor de
diensten verstrekt aan de hotelgasten daaronder ook begrepen het ontbijt en,
voor zover ze zijn vervat in de globale
hotelrekening, de andere maaltijden en
de dranken – ofwel een btw-bonnetje,

ofwel een ticket van een nu reeds
vergund computersysteem moeten
uitreiken. Deze mag u vervangen door
een volledige factuur voor zover u deze
factuur aan de klant uitreikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd. Als
uw klant een belastingplichtige of een
niet-belastingplichtige rechtspersoon
is, moet u, in voorkomend geval naast
het controledocument, steeds een volledige factuur uitreiken. U mag echter
afwijken van deze regeling en ervoor
opteren om voor deze handelingen, als
controledocument, een ticket geregistreerd kassasysteem uit te reiken
aan uw hotelgasten. Als in dit laatste
geval uw klant evenwel een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige
rechtspersoon is, moet u geen ticket
geregistreerd kassasysteem aanmaken voor zover u de volledige factuur
uitreikt op het tijdstip waarop de dienst
is voltooid.
Voor de restaurantdiensten, met inbegrip van de daarbij horende dranken,
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verstrekt hetzij aan personen die niet
in uw hotel logeren, hetzij aan hotelgasten in de mate dat die handelingen
niet in de globale hotelrekening zijn
vervat, moet u een btw-bonnetje aan
de klant uitreiken. Dit document mag
u vervangen door een volledige factuur voor zover u deze factuur aan de
klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Als uw klant
een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon is,
moet u, in voorkomend geval naast
het btw-bonnetje, steeds een volledige
factuur uitreiken. Als u evenwel vrijwil-

lig gebruik maakt van een geregistreerd kassasysteem moet u voor alle
handelingen verstrekt aan personen
die niet in uw hotel logeren en  voor
de handelingen verstrekt aan uw
hotelgasten in de mate dat ze niet zijn
vervat in de globale hotelrekening,
een ticket geregistreerd kassasysteem
aan de klanten uitreiken. Als uw klant
evenwel een belastingplichtige of een
niet-belastingplichtige rechtspersoon
is, moet u geen ticket geregistreerd
kassasysteem aanmaken voor zover
u de volledige factuur uitreikt op het
tijdstip waarop de dienst is voltooid.



E. Exploitanten van
een drankgelegenheid
(café, taverne), snackbar, tearoom, cafeta
ria, verbruikssalon voor ijs en banketgebak
en andere verbruikssalons die zich beperken
tot het verschaffen van ‘lichte’ maaltijden die
uitsluitend geserveerd worden met brood.



F. Frituren

E.1 en F.1. Bestaande ondernemingen
Tot 31 december 2012 moet u nog
steeds geen controledocument (btwbonnetje, ticket van een nu reeds
vergund kasregister of ticket van een
nu reeds vergund computersysteem)
uitreiken.
Vanaf 1 januari 2013 moet u de verplichtingen naleven zoals die gelden
voor inrichtingen die ofwel regelmatig ofwel occasioneel maaltijden
verschaffen om ter plaatse te worden
verbruikt.
Als u een inrichting uitbaat die regelmatig maaltijden verschaft om ter
plaatse te worden verbruikt,  moet u
een ticket geregistreerd kassasysteem
uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld :
ook voor de levering van meeneemmaaltijden en voor het leveren of het
verschaffen van dranken buiten het

kader van een maaltijd) en ongeacht
de hoedanigheid van uw klant. Als uw
klant evenwel een belastingplichtige
of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u geen ticket geregistreerd kassasysteem aanmaken voor
zover u de volledige factuur uitreikt  
op het tijdstip waarop de dienst is voltooid of de levering plaatsvindt.
Als u een inrichting uitbaat die occasioneel maaltijden verschaft om ter
plaatse te worden verbruikt,  moet u
voor het verschaffen van maaltijden en
van de daarbij horende dranken voor
verbruik ter plaatse een btw-bonnetje
aan de klant uitreiken. Dit document
mag u vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Als uw klant
een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u, in voorkomend geval naast het btwbonnetje, steeds een volledige fac-
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tuur uitreiken. U kan echter vrijwillig
overgaan tot het gebruik van een geregistreerd kassasysteem. In dit geval
zijn de verplichtingen die gelden voor
inrichtingen die regelmatig maaltijden
verschaffen om ter plaatse te worden
verbruikt,  ook op u van toepassing.
E.2 en F.2. Starters/overnemers
Tot op het moment dat het geregistreerd kassasysteem operationeel
wordt, moet u nog geen controledocument (btw-bonnetje, ticket van een nu
reeds vergund kasregister of ticket van
een nu reeds vergund computersysteem) uitreiken.
Vanaf de datum waarop het geregistreerd kassasysteem operationeel
wordt of, in voorkomend geval, vanaf
de start/overname van de exploitatie
moet u de verplichtingen naleven
zoals die gelden voor inrichtingen die
ofwel regelmatig, ofwel occasioneel

maaltijden verschaffen om ter plaatse
te worden verbruikt.
Als u een inrichting uitbaat die regelmatig maaltijden verschaft om ter
plaatse te worden verbruikt, moet u
een ticket geregistreerd kassasysteem
uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld :
ook voor de levering van meeneemmaaltijden en voor het leveren of het
verschaffen van dranken buiten het
kader van een maaltijd) en ongeacht
de hoedanigheid van uw klant. Als uw
klant evenwel een belastingplichtige
of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u geen ticket geregistreerd kassasysteem aanmaken voor
zover u de volledige factuur uitreikt  
op het tijdstip waarop de dienst is
voltooid of de levering plaatsvindt. Op
1 januari 2013 wijzigt er niets voor u.
De hiervoor genoemde verplichtingen
blijven van toepassing.



Als u een inrichting uitbaat die occasioneel maaltijden verschaft om ter
plaatse te worden verbruikt, moet
u tot 31 december 2012 voor het
verschaffen van maaltijden en van
de daarbij horende dranken voor
verbruik ter plaatse ofwel een btwbonnetje, ofwel een ticket van een
nu reeds vergund kasregister, ofwel
een ticket van een nu reeds vergund
computersysteem, uitreiken. Deze
mag u vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Als uw klant
een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet
u, naast het controledocument, steeds
een volledige factuur uitreiken.

Vanaf 1 januari 2013 zal u voor het
verschaffen van maaltijden en van de
daarbij horende dranken voor verbruik
ter plaatse een btw-bonnetje aan de
klant moeten uitreiken. Dit document
mag u  vervangen door een volledige
factuur voor zover u deze factuur aan
de klant uitreikt op het tijdstip waarop
de dienst is beëindigd. Indien uw klant
een belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon is,
moet u, in voorkomend geval naast
het btw-bonnetje, steeds een volledige
factuur uitreiken.

De lijst van de lichte maaltijden is dus niet meer
bepalend voor het al dan niet moeten uitreiken van
een controledocument (ticket kasregister / btwbonnetje)!
Voorlopig blijft de lijst van lichte maaltijden nog wel
in voege met betrekking tot het al dan niet verplicht
bezitten van vestigingsattest.

Disclaimer:
De bijdragen in deze brochure zijn enkel een verklaring van de
wettelijke voorschriften, geen wettelijke voorschriften op zich,
zodat aan deze bijdragen geen enkele juridische waarde mag
gehecht worden. Alleen de wettelijk aangenomen en in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerde wetteksten hebben juridische waarde. Voor deze teksten, contacteer de FOD Financiën:
North Galaxy - bus 25, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel,
tel. 0257/257 57.
Wij streven er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie
te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijzen we
elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden
in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm
dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden
informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op
enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bezorg ons uw emailadres!
Zo ontvangt u met regelmaat de updates omtrent
de vormingen, het leerplatform, de wetgeving e.d.
Horeca Vlaanderen vzw
Anspachlaan 111 B4
1000 Brussel
Tel: 02/ 213 40 10
Fax: 02/213 40 11
E: Fed.vlaanderen@horeca.be
www.fedhorecavlaanderen.be

