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Betreffende wetsvoorstel: 

 

30922 

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 november aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. 

 

 

 

Aangenomen amendement 
 
Artikel I 

15 (Omtzigt) 

Dit amendement regelt dat ook dieren die normaal zijn bestemd voor gebruik in de 

landbouw, alsmede dieren die kennelijk bestemd zijn voor het fokken van deze 

landbouwdieren onder het lage tarief blijven vallen. Deze beperking is immers niet nodig 

naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie EU, want op grond van bijlage III 

van de btw-richtlijn mogen goederen die normaal bestemd zijn voor gebruik in de 

landbouw onder het lage btwtarief vallen. 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV. 
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Verworpen amendementen 
 

Artikel I 

10  13  16 (Ouwehand en Thieme) 

Dit amendement strekt ertoe het aanbod van dieren uit asielen onder het lage BTW-tarief 

te brengen. Asielen in Nederland zitten vaak overvol met dieren die nog geen nieuwe 

eigenaar hebben gevonden. De vergoeding die voor het op te halen dier moet worden 

betaald kan voor potentiële nieuwe eigenaren een belemmering vormen. Door de dieren uit 

het asiel onder het lage BTW-tarief te brengen wordt deze belemmering verkleind. Het 

verschil in prijs tussen dieren uit de asiel en uit particuliere en commerciële verkoop dat zo 

ontstaat kan bovendien een extra stimulans bieden aan potentiële eigenaren om voor een 

dier uit het asiel te kiezen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks. 

 

Artikel I 

9  14 (Ouwehand en Thieme) 

Veterinaire zorg voor zieke dieren is geen luxe en mag in de wet op de omzetbelasting ook 

niet als zodanig worden aangemerkt. Het amendement strekt ertoe de levering van 

diensten van dierenartsen aan gezelschapsdieren onder het verlaagde BTW-tarief te 

brengen. Indieners wijzen erop dat goede zorg voor dieren voor iedereen toegankelijk 

moet zijn, ook voor mensen met een kleine beurs. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks. 

 

 

Moties 
 

11 (Ouwehand en Thieme) over BTW-heffing op vlees 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66. 

 

12 (Omtzigt en Neppérus) over het BTW-tarief op paarden 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV. 

 


