Tuinaanleg

BTW-tarief verkoop plantgoed
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AVBS blijft aandringen
om het btw-tarief bij de
verkoop van plantgoed door
tuinaannemers te verlagen
van 21 naar 6%. Dit is
superbelangrijk voor de
concurrentiekracht van
onze tuinaanlegsector.
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aanleg en het onderhoud van parken,
tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief waarbij ook veel laaggeschoolde werknemers aan de slag
kunnen.

Sinds meer dan 10 jaar legt CD&Vvolksvertegenwoordiger Nathalie
Muylle (CD&V) voorstellen op tafel.
Begin vorig jaar diende N-VA een
wetsvoorstel in met hetzelfde voorstel
tot btw-verlaging. Volksvertegenwoordiger Rita Gantois (N-VA) kreeg hierbij
ook de steun van MR en van Open Vld.
De vier meerderheidspartijen zaten
dus op dezelfde lijn.
Minder blij waren we eind juni vorig
jaar met het bericht dat dit voorstel
niet door de Commissie Financiën van
het parlement mocht worden goedgekeurd omdat het budgettaire gevolgen
heeft. Dit terwijl het voorstel de steun
heeft van alle meerderheidspartijen ...

en ondanks gunstig advies van het
Rekenhof en de steun van de minister
van Financiën. Het is daarom extra
jammer dat de aanpassing van het
btw-tarief niet in het zogenaamde
zomerakkoord van de federale regering werd meegenomen.
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En niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zou een tariefverlaging van 21% naar 6% positief zijn,
ook zou de toepassing van het verlaagd BTW-tarief een stimulans
betekenen voor de werkgelegenheid
en de tewerkstelling in tuinaanleg en
-onderhoud. In de sector zijn er afgerond 15.000 mensen actief. Er zijn
7.800 bedrijven/zaakvoerders waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met
personeel in de sector actief. Zij
stellen iets meer dan 8.000 werknemers tewerk. Daarenboven is de
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De situatie tot op vandaag is dat
wanneer een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw
betaalt, maar hij moet wel 21% btw
aan zijn klant aanrekenen. Als die
klant de planten zelf gaat kopen,
betaalt hij slechts 6%. Het wetsvoorstel om deze scheve situatie te corrigeren werd vorig jaar ingediend.

Recent gaven de kamerleden Erik Van
Rompuy (CD&V) en Luk Van Biesen
(Open Vld) aan, misnoegd te zijn over
het strakke budgettaire keurslijf
waarin Begrotingsminister Sophie
Wilmès (MR) het parlement dwingt.
Omdat de berichten over de kostprijs
van die ingreep niet eenduidig zijn,
kwam er geen stemming over het
wetsvoorstel dat de verlaagde btw
voor de levering van bloemen en planten uitbreidt naar een tuinaannemer.
We blijven bij de politiek aandringen
zodat dit voorstel op de agenda blijft
en het alsnog kan goedgekeurd worden. n
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