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Apto keuring! 
 
 
Op 16-17-18 mei 2014 zal er weer een Apto keuring plaatsvinden. 
U kunt zich al vanaf 1 Januari opgeven. 
 
Wilt u weten hoe een keuring gedaan wordt, dan heeft u de mo-
gelijkheid te komen kijken op zaterdag 17 Mei 2014 op stal bij 
Linda van Belkum te Lieren. U kunt daar vragen stellen en wij en 
de dierenarts leggen u graag uit wat deze keuring inhoud. De Toe-
gang is gratis en u krijgt een kopje koffie of thee met een lekkere 
plak cake.                                   
U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur op het adres:  
                 Veendijk 30 
                 7364CE Lieren.  
Het telefoonnummer van Linda van Belkum is: 06-53762978.   
 
  
Adressen bestuursleden! 
I.v.m. veranderingen en aanpassingen van de website/provider 
zijn sommige E-mail adressen aangepast. Pas  deze  aan in uw 
adressenbestand zodat uw bericht aan ons, ook werkelijk bij ons 
aankomt. 
 
Adressen eigenaren! 
Graag willen wij nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat u 
uw nieuwe adres,  telefoonnummer of E-mail adres aan ons door-
geeft. 
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Het PRE Stamboek wenst u en uw gezin hele fijne  
kerstdagen en een gezond 2014 toe. 

 

Felices Fiestas y un  Próspero Año Nuevo 
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Bericht van de sectorraad paarden (SRP)                                                                                
BTW tarief bij levering van paarden en opfok ! 

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft al vanaf 2006 op diverse 
fronten een forse strijd geleverd om bovenstaand besluit 
tegen te gaan. De overgangsregeling was een van de resulta-
ten die de SRP op dit dossier behaalde in 2012.  

Ondanks diverse gesprekken en sterke argumentatie vanuit 
de paardensector heeft het Ministerie van Financiën toch 
besloten om de overgangsregeling te laten vervallen per 1 
januari 2014.  

De discussie spitst zich met name toe op het feit of dat opfok 
van paarden wel of niet mag worden gezien als een land-
bouw activiteit.  

De SRP onderzoekt op dit moment of, en zo ja, welke vervolg-
stappen gezet moeten worden in dit dossier. 

Afgelopen week heeft de Belastingdienst bekend gemaakt 
dat het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd 
tot en met 4 jaar nog mag worden toegepast tot 1 januari 
2014. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën goedge-
keurd. Vanaf 1 januari 2014 geldt het tarief van 21% voor 
deze paarden. 

Het 6%-tarief is dan alleen nog van toepassing op de levering 
van paarden die bestemd zijn voor de: 

 -productie van levensmiddelen, zoals slachtpaarden 

 -landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw 

 -fok van paarden, zoals dekhengsten en fokmerries 

In alle overige gevallen is de levering van paarden belast met 
21%. 

Een uitzondering hierop was de levering van paarden in de 
leeftijd tot en met 4 jaar, dit is de opfokfase. Op de levering 
van deze paarden mag nu nog tot 1 januari 2014 het 6%-
tarief worden toegepast. Dit is de zogenaamde overgangsre-
geling welke van kracht was sinds 1 juli 2012. Na 1 januari 
2014 is de levering van deze paarden ook belast met 21%. 

  

                                                                                                            
 

 

 

 

 

  
 

 Overgang van PVE naar Ministerie van Economische Zaken  

 

Per 1 januari a.s. gaan alle stamboek(zaken) over van het pro-

ductschap (PVE) 


