
Dames en heren Ministers, Dames en heren Volksvertegenwoordigers,  

Sedert geruime tijd stapelen de problemen zich op voor bijen en imkers: klimaatopwarming, het nog steeds grote gebruik van 
pesticiden, een gebrek aan bloemendiversiteit tengevolge het intensifiëren van onze landbouw (verwijdering van hagen en 
braakliggende zones) ondanks belangrijke inspanningen om dit fenomeen binnen de perken te houden. 
De imkers proberen van hun kant te verhelpen aan deze teloorgang door het verhogen van het aantal kolonies en door het toepassen 
van teelttechnieken die veel professioneler zijn dan vroeger het geval was. 
Niet iedere imker gaat evenwel over tot het uitvoeren van teeltwerkzaamheden met als gevolg dat meer en meer imkers 
koninginnen bestellen bij kwaliteitstelers. 
Een handicap bij deze activiteit is het toepasselijke BTW-tarief dat 21% bedraagt voor het verkoop van biologisch materiaal 
bestemd voor de bijenteelt. 
Onze vzw vertegenwoordigt ongeveer de helft van de 10.0000 Belgische imkers. 
Krachtens rubriek I, van tabel A, bij de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 dd. 20 juli 1970 met betrekking tot de BTW-
tarieven zijn volgende levende dieren onderworpen aan een tarief van 6% “runderen, varkens, schapen, geiten, ezels, muildieren en 
muilezels; paarden van de rassen die gewoonlijk als trekpaard, zwaar of halfzwaar, worden gebruikt; herten; paarden verkocht, 
intracommunautair verworven of ingevoerd om te worden geslacht.  Pluimvee; tamme duiven; tamme konijnen.”  Anderzijds 
voorziet rubriek XXIV een tarief van 6% voor “landbouwdiensten”, onder andere “teeltwerkzaamheden” met uitzondering van 
“diensten met betrekking tot dieren andere dan bedoeld in rubriek I” daarbij onderlijnend dat “ de goederen die ter gelegenheid van 
die werkzaamheden worden geleverd worden belast tegen het tarief dat erop van toepassing zou geweest zijn waren ze afzonderlijk 
geleverd.”  Nochtans wordt in artikel 1 van het Koninklijk besluit nr. 22 dd. 15 september 1970 (B.S. 19 september 1970) een aan 
de BTW onderworpen persoon beschouwd als landbouwondernemer hij die als activiteit heeft:   
1° algemene landbouw, groententeelt, fruitteelt, bloementeelt, teelt van sierplanten, productie van champignons, zaden en planten, 
en wijnbouw; 
2° veeteelt, pluimveehouderij, konijnfokkerij en bijenteelt;  
Het BTW-tarief toepasselijk voor veeteelt bedraagt 6%. 

Wij begrijpen het antwoord niet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele hervormingen op een 
vraag van mevrouw Snoy en d’Oppuers, Ecolo-Groen dd. 16 mei 2011  
“Rekening houdend met wat vooraf gaat zijn de leveringen van bijenzwermen of koninginnen onderworpen aan het normale BTW-
tarief dat momenteel 21% bedraagt.” 

Bijlage III van de directieve 2006/112/CE van de Raad van 28 november 2006 die voor wat de BTW-tarieven betreft uiteindelijk 
werd gewijzigd door de directieve 2009/47/CE van de Raad van 5 mei 2009 omvat een limitatieve lijst van de leveringen van 
goederen en diensten waarvoor de Lidstaten gemachtigd zijn een verminderd BTW-tarief toe te passen.  Punt 11 van deze bijlage 
heeft het over de leveringen van goederen die normaal bestemd zijn voor het gebruik in de landbouwexploitatie met uitzondering 
evenwel van apparatuur zoals machines en van gebouwen. 
Dit element werd niet aldus danig omgezet in een van de rubrieken van de tabellen A en B van de bijlage bij het Koninklijk besluit 
nr. 20 (supra) gezien de geviseerde landbouwinputs reeds uit hun aard voor het grootste deel genieten van een verminderd tarief 
van 6 of 12%.  Hoe dan ook zou de toepassing van een verminderd BTW-tarief voor de leveringen van bijenzwermen of 
koninginnen conform de Europese regelgeving zijn en realiseerbaar met een aanpassing in die zin van een van de bijlagen van het 
KB nr. 20 (supra). 

Kunt u ons meedelen welk exact BTW-tarief dienst worden toegepast. 
Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan ons verzoek wil besteden in de hoop op een antwoord van uwen-twege en de 
omzetting in het Koninklijk besluit indien nodig. 

Hoogachtend,  
Voor de BBF    Eliane Keppens-Marescaux    Voorzitster 
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Aan de vrienden van de bijen,  

Naar aanleiding van de actuele maand van de bijen verzoeken wij u om hulp! 

Sedert jaren zijn de bijen in gevaar ingevolge stress die ze ondergaan door de 
klimatologische omstandigheden en onder invloed van de omgeving. 

In België worden BTW-tarief van 21% toegepast voor de verkoop van 
bijenzwermen en bijenkorven. 

De wetgever heeft de bijen vergeten in het Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 
waarin een BTW-tarief wordt voorzien van 6% voor levende dieren zoals runderen, 
varkens, schapen, geiten, ezels en muilezels, bepaalde paarden, gevogelte, tamme 
duiven en tamme konijnen.  Deze wetgeving dienst te worden gewijzigd door de 
wetgever. 

Dank voor uw steun aan de imkers! 
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