
Convenant tussen de Belastingdienst en

 de Vereniging Bloemist Winkeliers
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Convenant gevestigde Bloemendetailhandel

Partijen

de brancheorganisatie

●  Vereniging Bloemist Winkeliers, in deze vertegenwoordigd door de heer M.C. Maasse, algemeen
directeur en de heer R. Peters, directeur operationele zaken, hierna te noemen VBW

en

● de Belastingdienst, in deze vertegenwoordigd door de heer P.W.A. Veld, Directeur-generaal
Belastingdienst

sluiten een convenant.

Partijen willen hiermee:

- het correct naleven van fiscale verplichtingen door ondernemers binnen de branche bevorderen,
- vooraf tot afstemming komen over fiscale aandachtspunten,
- de administratieve lasten verminderen voor de ondernemers (ondernemingen) en de

Belastingdienst,
- de rechtszekerheid dienen.

1. Samenwerking
Partijen werken met elkaar samen op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.
De samenwerking is gericht op het bevorderen van een correcte uitvoering van de fiscale wetgeving
in de gevestigde bloemendetailhandel.

2. Platform gevestigde Bloemendetailhandel/Belastingdienst
Om hun samenwerking vorm te geven richten partijen het Platform gevestigde
Bloemendetailhandel/Belastingdienst op (hierna het Platform).

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van partijen. Partijen dragen er zorg voor dat hun
vertegenwoordigers over de benodigde deskundigheid beschikken. De VBW kan zich laten bijstaan
door (fiscale) intermediairs die actief zijn in de bloemistenbranche.
Het Platform komt op verzoek van partijen bijeen. Dit gebeurt tenminste éénmaal per kalenderjaar op
initiatief van de Belastingdienst.

3. Afspraken
Partijen willen snel en actueel afspraken maken over aandachtspunten bij de uitvoering van fiscale
wet- en regelgeving.
Partijen leggen in de praktijk gesignaleerde discussiepunten actief aan elkaar voor. Hierbij wordt
inzicht gegeven in de relevante feiten en omstandigheden.
De Belastingdienst geeft zo snel mogelijk zijn visie op de mogelijke rechtsgevolgen. Hieruit
voortvloeiende standpunten worden vastgelegd in de annex bij dit convenant.

Partijen dragen, met inachtneming van hun eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de communicatie
van deze standpunten naar de gevestigde bloemendetailhandel.



VBW bevordert dat haar leden deelnemen aan horizontaal toezichtafspraken via hun fiscale
intermediair. Daarmee wordt de naleving van de afspraken, die in het kader van dit convenant worden
gemaakt, bevorderd en kan de kwaliteit van aangiften worden verbeterd.

4. Looptijd, periodieke evaluatie, deelname en beëindiging
Dit convenant treedt vanaf datum ondertekening in werking. Het convenant en de annex zullen aan
het einde van ieder kalenderjaar door het Platform worden geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.
Het geactualiseerde convenant en/of de geactualiseerde annex vervangen de voorgaande.

Partijen kunnen, met in acht name van een opzegtermijn van twee maanden, dit convenant per einde
van ieder kalenderjaar, of tussentijds wegens bijzondere omstandigheden beëindigen. In dat geval
zullen zij hun voornemen vooraf schriftelijk met redenen omkleed aan de andere partijen kenbaar
maken en, indien één der partijen daarom verzoekt, in een mondeling overleg toelichten.

5. Ondertekening

Den Haag, 31 maart 2010

de Vereniging Bloemist Winkeliers

M.C. Maasse       R. Peters

de Belastingdienst

P.W.A. Veld



Annex

1. Samengesteld bloemwerk
In de praktijk blijkt het voor ondernemers/kleinhandelaren in de gevestigde bloemendetailhandel
(hierna bloemisten) moeilijk vast te stellen of de levering van een samengesteld bloemwerk1 is
onderworpen aan het verlaagde of het normale tarief. De samenstelling van dit bloemwerk is daarvoor
te divers en wordt zelden vastgelegd in de administratie, waardoor een splitsing in het verlaagde en
het normale tarief niet mogelijk is. Indien geen vastlegging in de administratie plaatsvindt, is het
gebruik van de forfaitaire berekeningsmethode toegestaan om de omzetbelasting over samengestelde
bloemwerken te berekenen (artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting).
Gebruik van een andere aanvaardbare methode is ook toegestaan mits de berekening van de
verschuldigde omzetbelasting uit de administratie blijkt.

Opslagpercentage
Voor de berekening van de verschuldigde omzetbelasting over samengestelde bloemwerken volgens
de forfaitaire methode dient de winkelwaarde bepaald te worden. Bloemisten mogen voor het
berekenen hiervan uitgaan van een opslagpercentage van 45% op de inkopen normaal tarief (zie
onderstaand rekenvoorbeeld).
Het opslagpercentage geldt vanaf datum ondertekening tot en met het jaar 2012. Aan het einde van
het jaar 2011 wordt dit percentage door de Belastingdienst in overleg met de VBW opnieuw getoetst.

Voorbeeld berekening verschuldigde omzetbelasting:

Totale opbrengst verkopen (maand/kwartaal) inclusief OB 40.000
af: Directe verkopen 6%, inclusief OB 15.000
     Directe verkopen 19% inclusief OB 5.000

 -  ----------
Totale verkoopontvangsten samengesteld 20.000
Inkopen 19%, exclusief OB 3.000
Opslag 45% 1.350

   +  --------
Verkoopwaarde, exclusief OB 4.350
OB 19% 826

+ --------
5.176

-  ---------
Resteert verkoopontvangsten 6% 14.824

Berekening totaal verschuldigde OB:

OB 6%: 6/106 van € 14.824 839
OB 19% 826

Totaal OB directe verkopen 6%:     6/106 x 15.000 849
Totaal OB directe verkopen 19%: 19/119 x  5.000 798

Totaal te betalen OB 6%     839 + 849 1.688
Totaal te betalen OB 19%   826 + 798 1.624

                                                       
1 Een samengesteld bloemwerk is een bloemwerk dat bestaat uit een combinatie van producten, waarop bij aparte
levering een verschillend tarief van toepassing is (zoals bij bloemstukken, bestaande uit snijbloemen, geleverd in
eenvoudige potten of flessen).



2. Afwaardering incourante voorraad bloemisterijartikelen
Bloemisterijartikelen, zoals potterie, manden, vazen, flessen en andere artikelen die in
samengestelde producten voorkomen, zijn sterk aan verandering in smaak van de consument
onderhevig. Ze kenmerken zich veelal door een hoge omloopsnelheid. Deze artikelen verminderen
snel in waarde en kunnen daardoor meestal niet meer voor de volle prijs worden verkocht.

Dergelijke artikelen die meer dan een half jaar voor de balansdatum zijn aangeschaft, mogen per
balansdatum worden gewaardeerd op 50% van de kostprijs.
De hoogte van de afwaardering wordt eind 2011 door de Belastingdienst in overleg met de VBW
getoetst.


