
Op welke werkzaamheden is het verlaagde BTW – tarief (6%) van toepassing? 

 Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en 

aan een woning worden verricht. 

 Renovatie- en herstelwerkzaamheden zijn het vernieuwen, vergroten, herstellen of 

vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Ook het aanbrengen, vernieuwen en 

onderhouden van een dakterras of zonnepanelen vallen hieronder. 

 Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- 

en herstelwerkzaamheden en dus niet op de materialen. 

 De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn, gerekend vanaf de eerste ingebruikname. 

Geldt er net als bij de vorige BTW-verlaging weer een vaste verhouden voor de verdeling 

arbeid/materiaal? 

 Ja, ook dit keer kan voor het herstellen van de schade een vaste (forfaitaire) verdeling van 

45% materiaal en 55% arbeid worden toegepast. Er kan ook over het daadwerkelijk gewerkte 

uren 6% BTW berekend worden, ook als de component arbeid meer dan 55% van het 

totaalbedrag uitmaakt. 

 Dit kan ook worden toegepast als in de offerte geen verdeling arbeid en materialen is 

gemaakt en bij de facturering voor het geheel van de herstelwerkzaamheden een prijs word 

berekend. 

 

Moet de opdrachtgever een particulier zijn? 

 Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet nodig dat de opdrachtgever een 

particulier is. Als bijvoorbeeld een woningcorporaties of een Vereniging van eigenaren ( VvE) 

opdracht geeft tot het verrichten van renovatie- en herstelwerkzaamheden in of aan 

woningen, geldt het verlaagde tarief ook. 

 Indien zulke werkzaamheden in onderneming worden verricht, geld het verlaagde tarief 

zowel in de relatie hoofdaannemer/opdrachtgever als in de relatie 

hoofdaannemer/onderaannemer mits de dienst wordt afgerond in de periode tussen 1 

maart 2013 en 1 maart 2014. 

 

Mogen alleen aannemers het verlaagde BTW –tarief hanteren? 

 Nee de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen hangt 

niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geld dus – 

mits aan de voorwaarden wordt voldaan – voor alle bedrijven. 

Geldt het verlaagde BTW tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex ? 

 Ja, ook in deze situatie geldt het verlaagde BTW-tarief. Aanleunwoningen, bejaardentehuizen 

en studentenflats komen eveneens in aanmerking voor dit tarief. Alleen de ruimten die ter 

beschikking staan van de bewoners ( waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de 

hal, trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt, 



Geldt het verlaagde BTW-tarief ook voor nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd na 1 maart 

2013? 

 Het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend voor renovatie en herstel van woningen die 2 jaar 

oud zijn, gerekend vanaf de eerste in gebruik name. Nieuwbouw komt derhalve niet in 

aanmerking. 

 

 

Ook onder verlaagd BTW-tarief Niet onder verlaagd BTW-tarief 

 Bejaardentehuizen en dergelijke 
instellingen, aanleunwoningen 

- Bedrijfsgebouwen en -ruimtes 

 Verpleeg- en verzorgingsinstellingen - Afzonderlijke garageboxen 

 Studentenflats - Vakantiewoningen waarvan permanente 
bewoning niet is toegestaan  

 Klooster (indien permanent bewoond) - hotels / pensions  

 Vakantiewoningen voor zover 
permanente bewoning is toegestaan 

- Woonboten / woonwagens 

 Bij de woning behorende ruimtes en 
opstallen, zoals garages, schuren en 
serres 

- asielzoekerscentra 

 Gemeenschappelijke ruimtes in 
appartementen, 
bejaardentehuizen/aanleunwoningen, 
verpleeg- en verzorgingsinstellingen e.d. 
(zoals trappenhuis, eetzaal, 
recreatieruimte e.d.) 

- ziekenhuizen 

 - internaten 

 

Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld 

woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Daarbij geld de 

voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Bij een 

percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de 

toepassing van het tarief worden gesplitst. 

 

De herstelwerkzaamheden worden in maart 2014 afgerond. Geldt het verlaagde BTW tarief? 

 Als de werkzaamheden niet voor 1 maart 2014 zijn afgerond, geldt het verlaagde BTW-tarief 

niet, ook niet voor de werkzaamheden die voor 1 maart 2014 zijn verricht. 


