
  

Voor de volgende goederen en diensten in de bosbouw geldt het btw-tarief van 6 %  
(officiële toelichting, opgenomen in Besluit van 4 september 2014 nr. BLKB2014/123M) 

Post A 43:  Rondhout. 

Onder rondhout wordt o.a. verstaan: 

• hout op stam; 

• alle hout dat niet beslagen, bezaagd of gekloofd in de handel komt. Niet van belang is of dit hout gebruikt wordt als 
brandhout; 

• rondhout dat een bewerking heeft ondergaan om het te conserveren of te verduurzamen, zoals het wateren (uitlogen van 
het aalvocht of het sap) of het oppervlakkig verkolen; 

• overigens onbewerkt hout dat is ontschorst, geschild (ontdaan van de bast) of behakt met de bijl of met de dissel. Het 
laatste betreft boomstammen en stamstukken waarvan de takken en andere uitgroeisels en hinderlijke delen zijn 
weggehakt. Hieronder vallen ook boomstammen en stamstuk-ken die zijn ontdaan van het spint of spinthout (het hout van 
de jongste jaarringen) om bederf te voorkomen en om transportkosten te besparen; 

• telefoon-, telegraaf- of elektriciteitspalen, rondhout voor het vervaardigen van fineer, niet-gekloofde en niet-aangepunte 
palen en staken, stutten enz., mijnhout, pulphout (ook wanneer in vieren gekloofd), luciferhout, hout voor de 
vervaardiging van houtwaren enz.; 

• afgewerkte en gebruiksklare ronde telefoon-, telegraaf- of elektriciteitspalen, ook al is het oppervlak daarvan met een 
haalmes effen gemaakt of mechanisch ontschorst. Om deze palen te verduurzamen worden zij meestal geverfd, gevernist 
of geïmpregneerd met creosoot of dergelijke stoffen; 

• boomstronken van bepaalde boomsoorten, die gebruikt worden voor de vervaardiging van fineer, uitwassen van de 
onderstam van bepaalde bomen (ook kwasten en soms wortelhout genoemd), sommige ruw behakte wortels voor de 
vervaardiging van pijpen en voorts bepaalde houtsoorten zoals teakhout, die met behulp van wiggen of van een dissel ruw 
in stukken zijn verdeeld. 

Voorbeelden van goederen die niet onder de post vallen: 

• hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van wandelstokken, ruw bewerkt of afgerond; 

• houten dwarsliggers en wisselhouten; 

• gezaagd hout, zoals planken, balken en kepers; 

• machinaal gefreesde boomstammen die tot een cilindrische, perfect ronde stam worden gemaakt. 

• Impregneren: De ondernemer die door zijn opdrachtgever verstrekt hout impregneert verricht een dienst, die is 
onderworpen aan het algemene tarief. 

Post A 48:  Sierteeltproducten, te weten bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten.  

Onder het begrip ‘planten’ vallen alle sierteeltproducten die niet onder de categorieën boomkwekerijproducten, bloembollen 
of bloemen kunnen worden ingedeeld. 
 
Onder boomkwekerijproducten in de zin van de post worden begrepen: 

• houtgewassen geleverd in hun geheel of als entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, in levende staat en niet 
vervroegd; 

• wortelstokgewassen; 

• vaste planten die niet in knop- en bloemdragende toestand verkeren; 

• bladeren, groen en al of niet in bloeiende toestand verkerende takken, bijvoorbeeld seringentak-ken, die van 
houtgewassen zijn afgesneden; 

• rozenzetlingen, dit zijn producten die zijn samengesteld uit een stokje van een (wilde) roos waarop een takje van een 
gecultiveerde roos wordt geënt; 

• naaldbomen, ook als zij worden gebruikt als kerstboom. 

  



  

Post B 13: De volgende diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers: 
a. de diensten door agrarische loonbedrijven; 
c. de diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus; 
d. het bewaren, drogen, koelen, ontsmetten, schonen, sorteren, en verpakken van goederen 
welke de in de aanhef bedoelde personen in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht 
of geteeld, alsmede het vervoer van die goederen naar veilingen. 

 
Voor de toepassing van het verlaagde tarief is vereist dat de onder a t/m d bedoelde prestaties door de landbouwer enz. in de 
hoedanigheid van landbouwer enz. worden afgenomen. 
 
Onder de post kunnen bijvoorbeeld worden gerangschikt de in deze post genoemde diensten die worden verricht aan 
instellingen zoals landbouwproefstations. 
 
Niet onder de post vallen diensten die worden verricht aan:–veehandelaren;–andere dan de in de post vermelde 
opdrachtgevers, zoals publiekrechtelijke lichamen, tenzij die opdrachtgevers de diensten afnemen in de hoedanigheid van 
landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer. 

Algemeen 

Met diensten door agrarische loonbedrijven worden bedoeld diensten die eigen zijn aan en kenmerkend voor het agrarisch 
loonbedrijf en die hun oorsprong vinden in de bedrijfsuitoefening van de landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer. 
Het maakt hierbij niet uit of de presterende ondernemer zelf een agrarisch loonbedrijf exploiteert. Bij agrarische 
loonwerkzaamheden gaat het om aangenomen werk in de agrarische sfeer, met een eigen verantwoordelijkheid voor het 
resultaat van het werk. Het is niet vereist dat het agrarisch loonbedrijf zelf beschikt over machines en apparatuur. Ook is niet 
van belang of de te verrichten werkzaamheden al dan niet van eenvoudige aard zijn en of sprake is van stukloon of van een 
tevoren overeengekomen bedrag. 
 
Voorbeelden van werkzaamheden die onder de post vallen: 

• loonwerkzaamheden aan geoogste producten;  

• het verzorgen van bomen (boomchirurgie). 

Goedkeuring 

Ik keur goed dat onder voorwaarden onder de post worden gerangschikt: 

• Het vervoer van goederen door een agrarisch loonbedrijf ten behoeve van een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of 
bosbouwer. Het kan bijvoorbeeld gaan om het vervoer van meststoffen naar het land, gevolgd door het strooien van die 
meststoffen of het vervoer van door een agrarisch loonbedrijf geoogste suikerbieten van het land naar de boerderij, de 
suikerfabriek of een door de landbouwer aangewezen verzamelplaats. Het enkele vervoer door agrarische loonbedrijven 
of andere ondernemers is steeds belast naar het algemene tarief. 
Voorwaarde: Het vervoer gaat onmiddellijk vooraf aan of volgt op en houdt rechtstreeks verband met de dienst(en) die het 
agrarisch loonbedrijf verricht aan de landbouwer. 

Voorbeelden van werkzaamheden die niet onder deze post vallen: 

• het uitbrengen van adviezen en het opstellen van bosbeheersplannen, het zgn. bestek gereedmaken van die plannen en 
het toezicht op de uitvoering daarvan (door aannemers). 

Boomziekten  

Het rooien van bomen door een agrarisch loonbedrijf voor een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer valt onder 
de post. Om het verspreiden van bepaalde boom- en plantziekten tegen te gaan is de gebruiksgerechtigde van een terrein 
soms verplicht om bomen en struiken te rooien en (gedeeltelijk) te vernietigen. De overheid kan de kosten hiervan 
subsidiëren. Ik keur goed dat wordt aangenomen dat de landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer de diensten steeds 
in die hoedanigheid afneemt, ook al worden de bomen en struiken niet in de uitoefening van het landbouw-, veehouderij-, 
tuinbouw- of bosbouwbedrijf gebruikt. 
 
Dit geldt in principe ook voor de beheerder van bossen in de zin van onderdeel 1.2 van het Besluit Landbouw. Houtopstanden 
langs wegen, in parken en plantsoenen, bij zwembaden, bij sportterreinen en dergelijke worden daar echter uitgezonderd van 
het begrip ‘bossen‘. Als te rooien en te vernietigen bomen of struiken deel uitmaken van dergelijke houtopstanden, moet 
daarom het algemene tarief worden toegepast. 
 
Het komt voor dat de gebruiksgerechtigde de zorg voor het rooien en vernietigen overlaat aan een derde (bijvoorbeeld 
Staatsbosbeheer). Deze derde ontvangt dan de subsidie en geeft aan een agrarisch loonbedrijf de opdracht om het rooien en 
vernietigen uit te voeren. Ook in deze situatie kan het agrarisch loonbedrijf het verlaagde tarief toepassen. Dit omdat de 
verplichting tot het rooien en vernietigen op de gebruiksgerechtigde rust, en de prestatie daarom aan deze 
gebruiksgerechtigde wordt verricht. 

  



  

TARIEVEN OMZETBELASTING BOSBOUW 

  btw-tarief  

 6%  21% 

Werkzaamheden i 

Bedrijfsvoering ii 

Opstellen beheersplan .  
Opstellen werkplan / bestek .  
Controle op uitvoering .  
Aanvragen subsidies .  

Subsidies  . 
Verhuur jachtrechteniii .  

Aanleg bos en beplantingen 
Klepelmaaien / slagmaaien  . 
Stobberooien  . 
Afzetten struiken  . 
Verbrijzelen tak- en tophout  . 
Onkruidbestrijding / stobbenbehandeling  . 
 
Bodemanalyse  . 
Bemesting  . 
 
Plantgaten maken / Plantvoren & -stroken ploegen  . 
Eggen / frezen  . 
Planten (handmatig of machinaal) / zaaien  . 
Inboeten / bijplanten  . 

Onderhoud bos en beplantingen 

Onkruidbestrijding (mechanisch / chemisch)  . 
Insectenbestrijding  . 
Bescherming tegen wildschade  
 (rasters / manchetten / boompalen) .  
Aanbrengen veekering .  
Fytosanitaire maatregelen  . 
Boomchirurgie  . 
 
Opsnoeien / knotten  . 
Afzetten struiken  . 
Zuiveren  . 
 
Aanwijzen toekomstbomen / blessen  . 

Oogst 

Houtmeten  . 
Vellen   . 
Snoeien (opsnoei / vormsnoei)  . 
Uitslepen (paard / trekker)  . 
Opwerken (korten & stapelen)  . 
 
Transportiv .  
Drogen  . 

  



  

  btw-tarief  

 6%  21% 

Werkzaamheden t.b.v. natuurterreinen en fauna 

Heidebeheer 
 (maaien / branden / verwijderen opslag) .  
Plaatsen veerasters .  
 

Onderhoud infrastructuur 

Onderhoud van wegen 
 (ploegen / frezen / schaven)  . 
Opschonen waterlopen 
 (handkracht / machinaal)  . 
 
Recreatieve voorzieningen: 
 Plaatsing en onderhoud  . 

Goederen 

Plantsoen (inkoop & verkoop)  . 
Zaad (inkoop & verkoop)  . 
Stekmateriaal  . 
Raster- / boompaaltjes .  
Bestrijdingsmiddelen / meststoffen  . 
 
Rondhout (op stam; gezaagd; bewerktv)  . 
Zaagsel / boomschors / houtvezel .  
Siergroen  . 
 
Gereedschappen / Werktuigen .  
 
Recreatieve voorzieningen (inkoop) .  
Toegangskaarten .  

 
 
 
 
 
 
 

Noten 

i. Verricht door agrarische loonbedrijven met het normale personeel en normale uitrusting. 
ii. Directievoering die direct gekoppeld is aan werkzaamheden die onder het verlaagde tarief vallen worden door sommige 

belastingdiensten als inherent aan die werkzaamheden geacht en bijgevolg ook onder het 6%-tarief geplaatst; andere 
belastingdiensten koppelen deze directievoering los van de werkzaamheden en rekenen hierover het normale (21%) 
tarief. 

iii. Over de opbrengsten wegens het verlenen van jachtrechten aan derden is in beginsel omzetbelasting verschuldigd. Het 
verlenen van jachtrechten is een dienst welke naar haar aard niet bijdraagt tot de agrarische productie en valt derhalve 
niet onder de landbouwregeling. Heffing van omzetbelasting ter zake van de verhuur van jachtrechten kan echter 
achterwege blijven in met name genoemde situatie. 

iv. Indien het transport door het agrarisch loonbedrijf onmiddellijk voorafgaat of volgt op door het agrarisch loonbedrijf 
aan de bosbouw te bewijzen c.q. bewezen diensten en rechtstreeks daarmee verband houdt geldt het verlaagde btw-
tarief. 

v. Betreft slechts bewerkingen om het hout te conserveren of te verduurzamen, zoals het wateren; oppervlakkig verkolen; 
aanbrengen van grove deklagen; impregneren. 

                                                           


