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1. BTW op aanfokkosten te herzien 

Een veehouder is op grond van de landbouwregeling vrijgesteld van BTW, maar er 
kan geopteerd worden voor BTW heffing. Wanneer geopteerd wordt voor BTW 
heffing, bestaat recht op gedeeltelijke teruggave van BTW op investeringen die nog in 
de herzieningsperiode zitten.  
 
Herzieningsperiode  
De herzieningsperiode is voor onroerende zaken negen jaar na afloop van het jaar 
waarin de onroerende zaak voor het eerst in gebruik is genomen. Voor roerende zaken 
is de herzieningsperiode vier jaar na afloop van het jaar waarin de roerende zaak voor 
het eerst in gebruik is genomen.  
 
Voor bedrijfsmiddelen die op het moment van opteren nog niet in gebruik zijn 
genomen, kan de BTW ineens worden teruggevraagd. Volgens een uitspraak van de 
Rechtbank bestaat bij overgang van BTW vrijgesteld ondernemerschap naar BTW 
belast ondernemerschap ook recht op teruggave van BTW op de aanfokkosten van 
jongvee en melkkoeien die op de optiedatum nog op het bedrijf aanwezig zijn. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de BTW op de kosten van het gebruikt voer, geneesmiddelen 
en de veearts.  
 
BTW op aanfokkosten 
De stelling van de Belastingdienst dat de aanfokkosten meteen zijn verbruikt en de 
BTW daarop niet voor herziening in aanmerking komt, wordt door de Rechtbank 
afgewezen. De BTW op aanfokkosten voor jongvee dat na de optiedatum als melkkoe 
in gebruik wordt genomen, kan volgens de Rechtbank ineens worden teruggevraagd. 
De BTW op aanfokkosten voor melkkoeien kan volgens de Rechtbank gedurende de 
herzieningsperiode, elk jaar voor 1/5-deel, worden teruggevraagd. 
 

Advies  
Inmiddels is tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. Afgewacht 
moet worden of het Gerechtshof de uitspraak van de Rechtbank op alle punten in 
stand zal laten. Heeft u minder dan vijf jaar geleden geopteerd voor BTW-heffing? 
Gelet op de hiervoor toegelichte uitspraak van de Rechtbank is het van belang de 
herzieningsberekening nog eens tegen het licht te houden en na te gaan of aanvullend 
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BTW kan worden teruggevraagd. Wij zijn u hierbij graag van dienst. U kunt hierover 
contact met ons opnemen via info@btwadvies.com of 085-0403220. 
 

2. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. 

Tijdens onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, 

wij zorgen voor de rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220.  

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Bij deelname van meerdere personen uit 

dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per 

persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Meer informatie over onze workshops 

kunt u vinden op: www.btwadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@btwadvies.com  

 

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


