
Verlaagd btw-tarief voor onderhoud en renovatie van uw woning 

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. 
Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die afgerond worden in de periode van 1 maart 2013 
tot 1 januari 2015. 
Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: 
Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. 
Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor: 

 Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke 
ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden. 

 De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren 
bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar. 

 De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die 
een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte 
goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen. 
 

Let op! 
Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen. 

 

Werkzaamheden die onder het 6%-tarief vallen zijn bijvoorbeeld 

 het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, 
dakterras, veranda, dakkapel en serre 

 het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning 
 het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, 

houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, 
alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, als die goederen in 
bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning 

 het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw opbouwen) en 
onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich 
bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft 

 het plaatsen en vernieuwen van (dubbel) glas 
 het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen 
 het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel 
 het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking, zoals tegels die zodanig 

zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel 
 het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht 

onderdeel (gaan) uitmaken van de woning 
Hieronder verstaan wij ook vloeren die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan 
schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bijvoorbeeld betonnen gietvloeren, plavuizen, 
tegels, terrazzo, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige verlijming 
aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het 6%-
tarief. 

 het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning en 
appartementencomplex 
Alleen die ruimten die ter beschikking staan van de bewoners (waaronder de 
gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als 
woning aangemerkt; 

 het verwijderen van asbest 
 de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatie- en hersteldienst 



 het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke 
ondernemers als zij tevens de renovatie van de woning begeleiden 

 de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen bij 
woningen 

 de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die 
een onderdeel gaan vormen van de woning 
Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in de eigen bedrijf gemaakte 
goederen. Bijvoorbeeld inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. 

Op welk moment wordt het 6%-tarief toegepast 
Het 6%-tarief wordt toegepast als een dienst is afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 
2015. 

 Reikt u in de periode vanaf 1 maart 2013 tot 1 januari 2015 deelfacturen uit? Maar rondt u 
de dienst pas af na deze periode? Dan berekent u over deze deelfacturen 21% btw. 

 Hebt u vóór 1 maart 2013 deelfacturen met 21% btw uitgereikt? En wordt de dienst afgerond 
in de periode vanaf 1 maart 2013 tot 1 januari 2015? Dan berekent u op de definitieve 
factuur 6% btw. 

 

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten 
niet? 

 het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen; 

 het bestrijden van ongedierte; 

 het glazenwassen van woningen; 

 het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning; er is sprake 
van een nieuw vervaardigd goed; 

 sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden 
plaatsvinden; 

Meer informatie 

Voor veelgestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden, zie de bijlage bij het Besluit van 28 
februari 2013, nr. BLKB/2013/305M. Deze vragen gaan over: 

 projecten en deelprojecten 
 onderhoud CV ketels 
 facturering door onderaannemers 
 vaste verdeelsleutel tarieven bij onderaanneming 
 verdeelsleutel tarieven bij termijnnota’s 
 overschrijding van de kosten bij aangenomen werk 
 overheadkosten 
 oplevering en tweede oplevering 
 terugvragen van teveel aangegeven btw 
 verbouwing tot woning 
 mandagenregister 
 afronding dienst bij onderhouds- en serviceabonnementen 
 aantonen dat woning ouder is dan twee jaar 
 woonboten en woonwagens 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html


De tijdelijke btw-verlaging voor verbouwings- en herstelwerkzaamheden heeft geleid tot aanvullende 
vragen en antwoorden. Deze vragen gaan over: 

 het ontwerpen van een tuin 
 (tuin)hekken 
 uitleg over opdrachtgever, eigen bedrijf en in eigen bedrijf gemaakte goederen 
 levering van op maat gemaakte goederen (los van de renovatie) 
 op maat gemaakte (sier)hekken 
 renovatiebegeleiding door architecten 
 sierbestrating in tuinen 
 paardenboxen, buitenstallen, hondenkennels, zwembaden en tennisbanen 
 constructieberekeningen en tekeningen 
 zonwering en zonnepanelen 
 beregeningsinstallaties en tuinverlichting 
 bodemonderzoek 
 grondverzetwerkzaamheden 
 steigers, beschoeiing en damwanden 
 boothuizen 
 kostenadvisering, energielabels en verhuizers 
 bouwtekening en begeleiding door architect (bouwtekening afgerond vóór 1 maart 2013) 
 constructieberekeningen die voor de architect gemaakt zijn 
 constructeurs/ingenieursdiensten met begeleidende werkzaamheden 
 aanbrengen van gordijnen, jalouzieën, luxaflex en dergelijke aan de binnenkant van de 

woning 
 standaard keuken(kasten) 
 splitsing bij doorlopende prestaties (onderhoudscontracten) 
 slopen en nieuwbouw van een schuur 
 bouwkeuringen en aanvragen van vergunningen 
 drainageonderhoud, bodemsanering, tanksanering en grondwatersanering 
 aanleg en onderhoud van tuinen bij appartementencomplexen en verpleeg- en 

verzorgingsinstellingen 
 verstevigen van constructies 
 ongediertebestrijding 
 kosten eigen of gehuurde apparatuur en vervoers- of voorrijkosten 

 

 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/05/22/vragen-en-antwoorden-over-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/05/22/vragen-en-antwoorden-over-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html

