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1. Afschaffing landbouwregeling per 1 januari 2018 

Al enige tijd wordt er binnen het ministerie van Financiën gesproken over afschaffing 

van de BTW-landbouwregeling. Vorig jaar nog meende het kabinet dat er 

onvoldoende draagvlak was voor een aanpassing maar het tij is gekeerd, zo blijkt ook 

na afstemming met het Ministerie van Financiën. 

Het kabinet heeft in een bijlage bij de miljoenennota het ballonnetje opgelaten dat zij 

de  landbouwregeling per 1 januari 2018 wil afschaffen. Achtergrond hiervan is dat de 

regeling in mindere mate bijdraagt aan de beleidsdoelen voor concurrerende, 

duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens. Volgens de Rijksbegroting 

bedraagt het budgettair belang van de landbouwregeling voor 2017 € 17 miljoen. 

Of dit voorgenomen beleid ook daadwerkelijk doorgang gaat vinden zullen we mede 

met het oog op de vorming van een nieuw kabinet volgend jaar moeten afwachten. 

Als de afschaffing van de landbouwregeling doorgaat  betekent dit dat alle 

landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers vanaf 1 januari 2018 met BTW-

heffing te maken krijgen. Er is dan geen keuze meer om wel of niet buiten de BTW-

heffing te blijven.  

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;
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• 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. 


