“De branche heeft al jaren de wens om
een lage btw op arbeid te voeren”, legt
VHG-directeur Egbert Roozen uit. “We
hebben dat herhaaldelijk in Den Haag
en in Brussel op de agenda gezet.
Vreemd genoeg kwamen de diensten
van onze branche steeds maar niet in
aanmerking, en dat terwijl andere diensten
voor onderhoud op en aan het huis wel
in de 6% btw-regeling vallen.” Op het
moment dat het kabinet zocht naar
mogelijkheden om de bouw- en woningmarkt vlot te trekken, zag VHG kans om
het onderwerp opnieuw aan te kaarten.
Begin februari deed het een dringend
beroep op Minister Blok (Wonen en
Rijksdienst) en Staatssecretaris Weekers (Financiën) om de werking van de
lage btw-regeling te verbreden. “Niet
alleen met het oog op de woningmarkt,
maar ook vanwege de huidige economische situatie in de groene sector”, aldus
Roozen. Gezien de reacties in het verleden, schatte hij de kans op een positieve reactie laag in. Groot was dan ook de
vreugde toen het besluit bekend werd.
“Hiermee kan de sector helpen om
Nederland te vergroenen. Daarnaast kunnen de hoveniers hierdoor weer wat
vlees op de botten krijgen.”

Aanleg en onderhoud
De regeling geldt van 1 maart 2013 tot
1 maart 2014. Het 6%-tarief geldt voor
aanleg en onderhoud van tuinen bij
woningen die twee jaar of langer in
gebruik zijn. Alleen over de arbeid mag
het lage tarief worden berekend, niet
over materialen.

BTW op aanleg en onderhoud
tijdelijk verlaagd
En plotseling was daar eind februari als prettige verrassing: de (tijdelijke) btw-verlaging op de
arbeidskosten van hoveniers! Branchevereniging VHG is zeer tevreden met deze maatregel die
in het kader van het woonakkoord is getroffen. Zo’n 10 jaar lang is zowel in Den Haag als in
Brussel intensieve lobby gevoerd. Sinds het bekend worden van dit goede nieuws is de VHG
Ondernemershelpdesk druk in de weer om vragen van ondernemers te beantwoorden.
Door Annemieke Bos
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Veel vragen
De eerste dagen na het bekend worden
van de btw-verlaging ontving de VHG
Ondernemershelpdesk zo’n 150 telefoontjes van ondernemers met vragen
erover. “Een groot deel daarvan konden
we, soms na overleg met het ministerie,
beantwoorden”, vertelt adviseur Johan
Tuenter. “Dat hebben we onder andere
gedaan via onze digitale nieuwsbrief.
Een aantal kwesties zoeken we nog uit.
Er zijn bijvoorbeeld calculatietechnische
vragen: het werk dat een medewerker
doet op een machine, valt de machine nu
onder het lage tarief of niet? Fiscalisten
en belastinginspecteurs denken daar
verschillend over, zo geven de onder
nemers aan. Een andere veelgestelde
vraag is of het tarief ook voor tuin

ontwerpers en -architecten geldt. Het
antwoord is ‘nee’, tenzij de ontwerper
de aanleg en het onderhoud ook
begeleidt.

Extra omzet
Elk lidbedrijf dat met vragen zit, kan bij
de Ondernemershelpdesk aankloppen.
“Ook al is het maar voor één ondernemer,
wij zoeken het uit en stellen het antwoord
beschikbaar voor andere leden”, stelt
Roozen. “De collectieve belangen
behartiging vloeit zo naadloos over
in de individuele belangenbehartiging.”
De verlaagde btw-regeling maakt het
voor de consument aantrekkelijker om
een hovenier in te schakelen. “In onze
communicatie wijzen we de consument
op de meerwaarde van een hovenier en
de manier om er een te vinden. We
doen dat bijvoorbeeld in de promotie
van het concept De Levende Tuin en
ook op onze vernieuwde website is de
knop ‘Zoek een hovenier’ prominent
aanwezig. De ondernemers krijgen met

deze btw-maatregel de kans om hun
eigen bedrijfsvoering te versterken.
De keuze is aan hen: geef je de korting
geheel aan je klant weg of gebruik je de
ruimte die ontstaat om extra omzet te
genereren?” Tuenter ziet hiervoor wel
mogelijkheden: “Je kunt meer volume
creëren door extra diensten aan te
bieden: de bestrating ophogen, een
snoeibeurt enzovoorts.”
Branchevereniging VHG zal samen met
de andere brancheverenigingen binnen
MKB Nederland de regeling monitoren.

Heeft u opmerkingen of vragen?
Laat het ons weten via ledencontact@vhg.org.

Vraag en antwoord
Vraag: Wanneer is een pand een woning?
Antwoord: Woningen zijn alle panden die bestemd zijn voor
permanente bewoning door particulieren. Naast gewone woningen
komen ook tuinen bij woonboten en woonwagens in aanmerking
voor het verlaagde btw-tarief. Recreatiewoningen die niet permanent
bewoond mogen worden, vallen niet onder het besluit
Vraag: Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het
maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden
van een tuin?
Antwoord: Nee.
Vraag: En als een tuinarchitect naast het maken van een
ontwerpook de aanleg van de tuin begeleidt?
Antwoord: Ja, dan mag het verlaagde tarief op de arbeidskosten
worden toegepast.
Vraag: De regeling geldt voor woningen die langer dan 2 jaar in
gebruik zijn. Hoe toon ik dat aan?
Antwoord: Hiervoor kunt u het BAG-register (Basis Administratie
Gebouwen) van de gemeente raadplegen. Bij twijfel kunt u een
ouderdomsverklaring aan de opdrachtgever vragen. VHG heeft een
voorbeeld voor haar leden beschikbaar.
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