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Laag btw-tarief vaker
van toepassing

Klant aan het woord
regelmatig advies in, bijvoorbeeld over
personeelszaken, bedrijfsstrategieën of
het financiële effect van beslissingen. In
feite sparren we over vrijwel alles op het
raakvlak tussen praktijk en financiën.”

De EU heeft voorstellen gedaan die
gunstig zijn voor ondernemend Nederland. Het lage btw-tarief van 6% op
arbeidsintensieve diensten blijft ook na
2010 gehandhaafd. Ook wil de EU diverse
tijdelijke maatregelen voor verlaging van
aanschafbelasting op producten en
diensten een permanent karakter geven.
Diverse diensten onder laag tarief
De plannen zijn goed nieuws voor tal van
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Zo zouden EU-lidstaten straks
standaard lage btw-tarieven kunnen
invoeren op arbeidsintensieve en
'lokale' diensten. Denk aan de kapper,
fietsenmaker en schoenlapper, maar
ook aan tuinonderhoud en -ontwerp,
de schoonheidssalon, reparateurs van
kleding en computers, wasserettes en
thuiszorg voor ouderen en zieken en
oppaswerk.
Producten, bouw en restaurants
Met de plannen komen ook bepaalde
producten onder een laag btw-regime te
vallen. Variërend van luiers en kinderzitjes
voor in de auto tot luisterboeken en vergelijkbare digitale producten. Daarnaast
wil de EU een lage btw voor de bouwsector. En dan niet alleen voor de sociale
sector, maar voor alle renovatie, bouw,
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Gerben de Jager is directeur-grootaandeelhouder van Metalflex, een bedrijf dat
metaalproducten fabriceert uit bandstaal
en deze toelevert aan verschillende
industrieën.

Integer
De Jager koos voor RietvelddeJong
vanwege haar ervarenheid en goede
reputatie. “Ik vind het goed samenwerken
met RietvelddeJong. Anders dan bij de
grote kantoren heerst hier geen sfeer
van uurtje-factuurtje. Als het nodig is,
staan ze klaar met passende oplossingen
en ondersteuning, ook al is het bij wijze
van spreken al half tien ’s avonds. En
altijd op een persoonlijke, betrouwbare
en integere manier. Dat ervaar ik als een
stuk meerwaarde.” •

Advies
Sinds 2006 werkt De Jager samen met
RietvelddeJong. “RietvelddeJong ondersteunt ons op het gebied van accountancy
en administratie. Maar ik win ook

onderhoud en schoonmaak. Ook krijgen
de lidstaten de mogelijkheid om een laag

btw-tarief in te voeren voor eten in
restaurants en diensten van cateraars. •
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