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Geslaagd

Meer inkomsten, goed voor werkgelegenheid en bestrijdt zwartwerken

Actieve hovenier kaart
6 procent BTW-regeling aan
Jan Pouwelse, hovenier in Vlissingen, werd uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst met
ondernemers en politici. Toen hij de naam van staatssecretaris van Financiën Jan Kees de
Jager op de presentielijst zag staan, wist hij direct wat hij die avond ter sprake zou brengen:
of het BTW-tarief van 19 procent niet verlaagd kan worden naar 6 procent. “Ik doe dit voor
de branche en profiteer zelf natuurlijk ook mee.”
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Nog voordat Pouwelse op de betreffende
avond in Goes de staatssecretaris te
spreken kreeg, was zijn avond al geslaagd.
“Ik had namelijk een goed gesprek met
CDA Tweede Kamerlid Jack Biskop over
het bekostigen van nieuwe vormen van
onderwijs. Hij was heel serieus en vroeg
me concrete voorstellen te doen. Mijn
bezoek was dus al niet voor niets geweest.”
Na een lezing van CDA Eerste Kamerlid
Rein Willems, nam de staatssecretaris
het woord met de sombere boodschap
dat het kabinet vijfentwintig miljard euro
minder te besteden heeft als gevolg van
de economische crisis. Jan Pouwelse liet
zich er niet door afbluffen door tóch
zijn voorstel te doen. “Ik gaf aan dat
het verlagen van de btw voor hoveniersbedrijven in de particuliere sector een
opsteker is voor de werkgelegenheid, zeker
in verband met de stijgende jeugdwerkloosheid. Volgens De Jager zou het echter

een probleem zijn om dat te bekostigen.
Bovendien zou iedere branche wel een
lager btw-tarief willen hanteren en hij
vroeg zich af of dat Europees gezien wel
mogelijk was. Mijn antwoord daarop was
dat iedere lidstaat zo’n beslissing zelf mag
nemen, waarop De Jager antwoordde dat
ik goed was ingelezen.”

Gevoel

Concrete toezeggingen heeft Pouwelse
dus bepaald niet gekregen van de staatssecretaris, maar hij blijft optimistisch.
“Mijn gevoel zegt me dat een lager BTWtarief er op dit moment niet inzit. Er is
gewoon geen geld voor. Maar ik denk wel
dat er openingen zijn als de VHG een
goede lobby start. Dat komt vooral omdat
ik er naast de staatssecretaris ook over heb
gesproken met Kees van Beveren (CDAfractievoorzitter Provinciale Staten
Zeeland – red.), Toine Poppelaars (CDAgedeputeerde provincie Zeeland –red.) en
Ad Koppejan (CDA Tweede Kamerlid –
red.). Zij vinden het ook een mooie
opsteker voor de werkgelegenheid.
Enkelen van hen gaven al aan zelf ook
eerder een hovenier in te schakelen als er
maar 6 procent BTW hoeft te worden
betaald. En er is zeker een markt onder
oudere mensen die het inschakelen van
een hovenier nu vaak als een belemmering
ervaren. Ik heb dus het stellige gevoel dat
er met een goede lobby en een goede
financiële onderbouwing iets te bereiken
is. De Jager zegt dat het geld ervoor
ontbreekt maar andere branches zoals
schoenmakers en schilders (zie ook kader
– red.) hebben ook zo’n regeling. Ik heb
dus niet het gevoel dat dit een gelopen
race is, als wij in staat zijn om een goed
kosten/batenplaatje te geven. Het levert
namelijk zoveel op. Natuurlijk zijn er
minder inkomsten uit de omzetbelasting,
maar daar tegenover staan meer inkomsten
dankzij de stijgende loonbelasting.
Bovendien wordt de jeugdwerkloosheid
er deels mee opgelost, zorgt het voor
werkgelegenheid en gaat het zwartwerken
tegen.”

Vervolg

Met het aankaarten van de tariefsverlaging
zit het werk voor Pouwelse erop. “Ik heb
verslag uitgebracht aan de VHG, die
moeten dit nu een vervolg geven.
Misschien kunnen ze samen optrekken
met andere branches, bijvoorbeeld de
bouw. Op de bijeenkomst kijk ik in ieder
geval met een goed gevoel terug. Ik heb

twee concrete voorstellen neer kunnen
leggen en met Jack Biskop heb ik
binnenkort zelfs nog contact over het
bekostigen van onderwijs. Met hem heb
ik zelfs zó lang zitten praten dat het ten
koste ging van de tijd die hij had voor
mijn tafelgenoten, haha. Het was dus
zeker geen verloren avond. En ik ben
zeker bereid in de toekomst weer mede
namens de VHG aan te schuiven.
Ik doe dit voor de branche maar profiteer
natuurlijk zelf ook mee.”

BTW
BTW (belasting over de toegevoegde
waarde) of Omzetbelasting, is een
belasting die een overheid heft op de
verkoop van producten of diensten.
Deze vorm van belasting wordt
toegepast in 136 landen, waaronder de
meeste Europese landen. In Nederland
bestaat de btw vanwege de Europese
wetgever sinds 1 januari 1969.
Op luxeproducten – producten die niet
echt nodig zijn om te leven – wordt in
Nederland een hoog tarief van 19
procent geheven. Dit geldt ook voor de
meeste diensten. Er zijn echter producten en diensten die onder het laag tarief
van 6 procent vallen. Voor producten
gaat het dan vooral om levensmiddelen.
Bij diensten met name om arbeidsintensief werk zoals kappers, schoenmakers, fietsenmakers en schilders.
Ook begrafenisondernemers, kermisexploitanten en kunstenaars kunnen
minder btw heffen. Verder betalen
onder andere sportaccommodaties,
campings, hotels, café’s, restaurants,
dierentuinen, musea, circussen,
zwembaden en sauna’s 6 procent BTW.
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l bijna dertig jaar is Jan Pouwelse
met Pouwelse Tuinen zelfstandig
hovenier in de tweede stad van
Zeeland: Vlissingen. Met zijn bedrijf richt
Pouwelse zich op de particuliere sector en
als hij niet met zijn vingers in de grond
zit, is hij op andere gebieden actief in de
branche. Behoorlijk actief zelfs. “Ik ben
penningmeester van de Vakgroep Hoveniers,
bestuurslid van GOA Groen (Gemeenschappelijke Opleidings-Activiteiten)
Zuid-Nederland en zit in de Vaktechnische
Commissie Onderwijs Zeeland. Je kunt
wel zeggen dat ik me inzet om het onderste
uit de kan te halen voor de branche.”
Daarom was het niet vreemd dat Pouwelse
werd uitgenodigd voor de bijeenkomst van
een ondernemersnetwerk uit Terneuzen.
“Met enkele ondernemers waren ze van
plan een CDA Businessclub in Zuid-Nederland op te richten. Voor een eerste
bijeenkomst hadden ze een aantal ondernemers en politici uitgenodigd met als
doel te discussiëren over hoe we samen de
economie weer vlot kunnen trekken. Een
beetje brainstormen zeg maar. Toen ik een
lijst kreeg met verwachte aanwezige politici
heb ik contact opgenomen met de VHG.
We hebben toen besloten dat ik naar de
bijeenkomst zou gaan met als doel een
gesprek te krijgen met staatssecretaris Jan
Kees de Jager. Ik wilde hem voorstellen het
tarief van 6 procent btw voor hoveniers
binnen de particuliere sector in te voeren
als een mogelijkheid om de economie uit
het slop te trekken.”

19

