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Geachte heer Snel, 

Naar aanleiding van het onlangs goedgekeurde btw-voorstel in Brussel sturen wij u deze brief. In 

Nederland worden huisdieren als luxeproduct beschouwd. Daarom vallen diergeneeskundige 

handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%. De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming 

van Dieren en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zouden het btw-tarief 

voor dierenartsen graag verlaagd zien. Huisdieren zijn weliswaar geen eerste levensbehoefte, maar 

medische zorg is dat wel degelijk. Daarop zou het hoge belastingtarief niet van toepassing moeten 

zijn. Nu de Europese richtlijn hiertoe ruimte biedt doordat de positieve lijst vervangen wordt door 

een negatieve lijst, verzoeken wij u om het lage btw-tarief toe te passen op diergeneeskundige 

zorg. 

Huisdiereigenaren hebben een wettelijke zorgplicht, maar zijn niet altijd financieel in staat om 

deze plicht na te komen. Organisaties als de onze ontvangen regelmatig hulpverzoeken van 

eigenaren die de hoge kosten van diergeneeskundige zorg niet kunnen dragen en hun dier niet of te 

laat naar een dierenarts brengen. Dit brengt ernstig dierenleed met zich mee. Daarnaast is tijdige 

accurate medische zorg essentieel voor het preventiebeleid en de antibioticareductie. De Sophia-

Vereeniging en de KNMvD zijn derhalve van mening dat de drempel voor medische zorg voor 

huisdieren moet worden verlaagd.  

Wanneer de dierenarts door een btw-verlaging toegankelijker wordt, zullen meer huisdiereigenaren 

in staat zijn om hun dieren de zorg te bieden die ze nodig hebben. Nu het nieuwe voorstel voor een 

herziening van de Europese btw-richtlijnen is goedgekeurd, zien wij een mogelijkheid voor u om 

concrete stappen te ondernemen ten gunste van het dierenwelzijn en de volksgezondheid door het 

btw-tarief op diergeneeskunde te verlagen. 

In diverse Europese landen, waaronder Italië en Spanje, neemt het aantal voorstanders van een 

belastingreductie voor diergeneeskundige zorg gestaag toe, zowel op politiek als op maatschappelijk 

niveau. Ook in Nederland is er groot maatschappelijk draagvlak voor een btw-verlaging. In 

november 2015 deed de Sophia-Vereeniging de vaste Kamercommissie voor Financiën ruim 37.000 

handtekeningen toekomen van bezorgde burgers en dierenartsen.  

Indien gewenst, gaan wij graag met u in gesprek over het belang van een belastingverlaging voor 

dierenartsen. Uw reactie op ons verzoek zien wij belangstellend tegemoet. 

 

Hoogachtend, 
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