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Besluit van 24 mei 2012 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
24 november 2011 tot wijziging van de Wet op 
de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief 
levende dieren) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 mei 2012, 
nr. DV 2012/171M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie 
Douane en Verbruiksbelastingen; 

Gelet op artikel II van de Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de 
Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 2011, 567); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 24 november 2011 tot wijzing van de Wet op de omzetbe-
lasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) (Stb. 2011, 567) treedt in 
werking met ingang van 1 juli 2012. 

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 24 mei 2012 
Beatrix 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. H. Weekers 

Uitgegeven de dertigste mei 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 
24 november 2011 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 
(aanpassing tarief levende dieren) (Stb. 2011, 567) waarmee de levering 
van paarden nog uitsluitend onder het verlaagde btw-tarief kan worden 
gebracht indien deze levering geschiedt met het oog op slachting voor 
gebruik bij de bereiding van levensmiddelen dan wel het paard bestemd 
is voor gebruik in de landbouw. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. H. Weekers
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