
 
Overzicht te hanteren btw-tarieven voor het rietdekbedrijf.  
Ofwel de 6- en 19% btw heffing op loon en materiaal bij het uitvoeren van rietdekwerk.   
 
Deze regeling blijkt in de praktijk nog niet door iedere rietdekker goed te worden toegepast,    
nu er naast de isolatieregeling ook nog een renovatie- en onderhoudsregeling is waar  
alle werkzaamheden met 6% btw worden belast.         
 
De volgende regels gelden:   
 

De regeling van op energiebesparing gerichte werkzaamheden:   
deze geldt van 9 juli 2009 tot ……. einde regeling nog niet bekend.   

 
De onderhoud- en renovatieregeling:   
deze geldt van 1-10-2010 tot 1-10-2011.     
 
 
 
 
Er gelden vier verschillende periodes:   
 
Van 1 juli 2009 tot 1 oktober 2010:   
Voor het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal moet 6% btw berekend worden.  
In deze periode wordt ook het materiaal riet (mits aangebracht op een gesloten onderconstructie)   
als isolatiemateriaal gerekend. Dus ook voor riet leveren en rietdekken moet 6% btw berekend worden.   
Bovenstaande op voorwaarde dat: op het moment van renovatie de woning tenminste 2 jaar bewoond is  
en op voorwaarde dat het aandeel materiaal niet meer is dan 50% van de totale factuurwaarde.  
(Het rietdekbedrijf voldoet hier onder normale omstandigheden altijd aan).   
 
Van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011:  
Op alle renovatie en onderhoudswerkzaamheden geldt 6% btw en op de levering van isolatiematerialen 
geldt ook 6% btw. Alle andere leveringen zijn gewoon 19% btw 
(riet is na 1 oktober 2010 geen isolatiemateriaal meer er geldt voor het materiaal riet dus 19% btw).   
 
Van 1 juli 2011 tot 1 oktober 2011:   
De renovatieregeling is verlengt van 1 juli 2011 tot 1 oktober 2011.  
Er geldt als extra voorwaarden voor 6% BTW op arbeid volgens de renovatieregeling dat de werkzaamheden 
voor 1juli 2011 gestart zijn en aantoonbaar voor 1 oktober 2011 zijn afgerond (het werk opgeleverd).  
 
De isolatieregeling loopt nog door, voor het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal geldt nog 6% btw 
(riet is na 1 oktober 2010 geen isolatiemateriaal meer, er geldt voor het materiaal riet 19% btw). 
Bovenstaande voor de isolatieregeling nog steeds op voorwaarde dat: op moment van renovatie de woning 
tenminste 2 jaar bewoond is en op voorwaarde dat het aandeel materiaal niet meer is dan 50% van de 
totale factuurwaarde (het rietdekbedrijf voldoet hier onder normale omstandigheden altijd aan).   
 
Vanaf 1 oktober 2011:    
De renovatieregeling is gestopt. 
Slechts de isolatieregeling loopt nog door, voor het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal geldt nog 
6% btw. (Bovenstaande nog steeds op voorwaarde dat: op het moment van renovatie de woning tenminste  
2 jaar bewoond is en op voorwaarde dat het aandeel materiaal niet meer is dan 50% van de totale 
factuurwaarde (het rietdekbedrijf voldoet hier onder normale omstandigheden altijd aan).   
 
 
Vakfederatie Rietdekkers,  
(aangepast) 06-06-2011   


