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1. Exit landbouwregeling BTW in 2018? 
 

Landbouwregeling 

Landbouwers hebben de keuze om via de landbouwregeling buiten de heffing van BTW te 

blijven en geen BTW-administratie bij te houden. Als een landbouwer gebruik maakt van de 

landbouwregeling, betaalt de ondernemer geen BTW, maar kan hij betaalde BTW ook niet 

terugvorderen. Het niet kunnen terugvorderen van betaalde BTW maakt de regeling 

onaantrekkelijk voor ondernemers die veel investeren. Afnemers van agrarische producten en 

diensten kunnen alleen 5,4% van het aan hen in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting in 

aftrek brengen als ze in bezit zijn van een landbouwverklaring.  

Aanleiding onderzoek (IBO) 

In het kader van het Nederlandse agrobeleid heeft het Ministerie van Financiën een werkgroep 

ingesteld met de opdracht een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) uit te voeren. Een 

onderdeel van deze opdracht was het opstellen van een beknopte beschrijving en beoordeling 

van de beleidsinstrumenten in hun onderlinge samenhang ter bevordering van de NL 

agrosector en het in beeld brengen van de doelmatig- en doeltreffendheid van het gevoerde 

beleid. 

Het doel is te komen tot gekwantificeerde beleidsvarianten voor een toekomstbestendig, 

samenhangend, en doelmatig agro-instrumentarium. 

Onderzoeksresultaten en bevindingen 

Over de landbouwregeling in de BTW vermeldt de rapportage van de werkgroep dat het 

gebruik ervan in Nederland in de loop der tijden sterk is afgenomen. De werkgroep vermeldt 

dat de argumenten voor de introductie van de regeling voor het grootste deel hun gelding 

hebben verloren. De bepaling van het doelbereik is daardoor achterhaald. Voor veel 

landbouwers die van de regeling gebruik maken, zou het bijhouden van een BTW-administratie 

niet of nauwelijks problemen opleveren. De werkgroep constateert verder dat de BTW-

landbouwregeling relatief weinig jurisprudentie oplevert, kosteneffectief is en vanwege de 

beperkte administratieve lastendruk door de gebruikers sterk wordt gewaardeerd. Deze 

informatie heeft de werkgroep ontleend aan eerder door Wageningen Universiteit gedaan 

onderzoek.
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De werkgroep verbindt hieraan de conclusie dat het financieel instrument van de 

landbouwregeling in mindere mate lijkt bij te dragen aan de doelen van de begroting van het 

Ministerie van Economische Zaken. Zij is van mening dat afhankelijk van de koers die het 

kabinet wil varen, het goed kan zijn om een discussie te voeren of het budget dat gepaard gaat 

met de fiscale faciliteit van de landbouwregeling meer gericht kan worden ingezet. Het 

budgettaire effect van deze regeling bedraagt in 2015 € 18 miljoen. 

Voorstel 

Concreet wordt door de werkgroep voorgesteld de landbouwregeling op te heffen om de 

volgende redenen: 

• De landbouwregeling is ingevoerd in een tijd dat landbouwers over het algemeen geen 
boekhouding bijhielden. Dat is nu niet meer relevant. 

• Een deel van de ondernemers dat nu nog gebruik maakt van de landbouwregeling, kan 
gebruik gaan maken van de kleine ondernemersregeling. 

• Het gebruik van de landbouwregeling is beperkt en daalt. De voordelen van de 
landbouwregeling komen ten gunste van bedrijven die weinig investeren. 

 

De hierdoor beschikbaar komende middelen kunnen worden ingezet ten behoeve van 

beleidsvarianten verduurzaming (investeren in duurzame productiemiddelen en/of kennis op 

het gebied van duurzaamheid ontwikkelen en te ontsluiten) en inzet op economisch potentieel 

(aanpassingen aan veranderende marktomstandigheden: markttoegang, financiering van 

innovatieve concepten en het ontwikkelen van kennis). 

Kabinetsreactie 

In een brief van 26 juni 2015 heeft het kabinet gereageerd op de rapportage over het IBO. Het 

kabinet start de reactie met de constatering dat het agrocomplex met een toegevoegde waarde 

van 52 miljard een substantiële bijdrage van 9% aan de Nederlandse economie levert. Verder is 

het agrocomplex belangrijk voor de werkgelegenheid, het handelssaldo, de voedselproductie en 

het beheer van het landelijk gebied. Het kabinet vindt het dan ook belangrijk bij te dragen aan 

een concurrerend ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door te zorgen voor minder en betere 

regels en een aantrekkelijk fiscaal klimaat, voor de agrosector.  

Het kabinet onderschrijft enerzijds de bevindingen van de werkgroep, maar ziet anderzijds op 

dit moment geen draagvlak de landbouwregeling af te schaffen. Het kabinet vervolgt met de 

opmerking dat dit onverlet laat dat het zich beraadt op de wijze van optimalisering van de 

beleidsinzet ten behoeve van de agrarische sector, waarbij het kabinet de voorstellen van de 

werkgroep zal betrekken. 

Conclusies 

Breng voor landbouwers in kaart of het toepassen van de landbouwregeling wel of niet 

financieel voordelig is. Niet uitgesloten is dat een volgend kabinet besluit tot het opheffen van 

de landbouwregeling. Houdt hier rekening mee bij de BTW-planning. Denk hierbij aan het 

plannen van investeringen (in welk jaar).
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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  

 


