
 

Geachte lezer, 
 
Naast onze informatieve en actuele 
nieuwsbrieven schrijven we regel-
matig artikelen op onze weblog 
http://alpaca-ranch.blogspot.com 
die van belang kunnen zijn voor 
uw bedrijfsvoering. Zo zijn er een 
tweetal artikelen geplaatst met 
betrekking tot de BTW-regeling 
inzake alpacas. Aangezien de alpa-
ca in de regelgeving nergens spe-
cifiek benoemd wordt is het moei-
lijk na te gaan wat de feitelijke 
regels zijn. Alpaca-Ranch heeft in 
een aantal artikelen geprobeerd 
uitleg te geven aan de omschrij-
ving die de belastingdienst heeft 
m.b.t. het lage BTW tarief over 
agrarische goederen. Onze inter-
pretatie van die beschrijving was 
dat we voor de alpaca dezelfde 
regelgeving zouden kunnen hante-
ren als voor schapen, geiten, var-
kens en paarden (het lage 6% ta-
rief). Eén van onze oplettende le-
zers heeft een andere kijk op de 
zaak. Daarom hebben wij eens 
contact opgenomen met onze ac-
countant om duidelijkheid te krij-
gen. Ook de belastingdienst is be-
naderd om antwoord te krijgen op 
de volgende vragen: 
 

• onder welk BTW tarief valt de 
aan– en verkoop van alpaca’s? 

• Onder welk BTW tarief valt een 
dekservice? 

• Onder welk BTW tarief vallen an-
dere diensten? 

 
 
Ook de specialisten voor de omzet-
belasting moesten intern navraag 
doen bij de belastingdienst om 
hierop een antwoord te kunnen 
geven. Het blijkt nu dat we voor 
de alpaca niet dezelfde regels 
kunnen hanteren als voor rundvee, 
schapen, geiten, varkens en paar-
den. Dit betekent dat we het hoge 
BTW tarief (19%) moeten toepas-
sen bij de aan— en verkoop van 
alpaca’s. Dit geldt ook voor de di-
verse diensten die verleend wor-
den zoals scheren, het geven van 
cursussen e.d.  
 
Voor het in rekening brengen van 
dekgeld is de hoogte van de BTW 
afhankelijk van degene die deze 
dienst afneemt. Voor collega land-
bouwers, veehouders, tuinbouwers 
en bosbouwers geldt het lage 6% 
tarief terwijl voor particulieren het 
normale hoge (19%) tarief geldt. 
Nu dit eindelijk duidelijk is gewor-
den zijn we genoodzaakt een aan-
tal artikelen van onze weblog te 
verwijderen en iedereen via deze 
nieuwsbrief op de hoogte te stellen 
van de feiten. Wat eenieder met 
deze informatie doet is zijn of haar 
eigen verantwoordelijkheid. 
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Lees snel verder op de volgende pagina over onze open dagen in 
het weekend van  21 en 22 juni! 

“Dit betekent dat 

we het hoge BTW 

tarief (19%) moe-

ten toepassen bij 

de aan— en ver-

koop van alpaca’s.“ 



 

Halsters 

Nog steeds in 

voorraad 

Een goed hal-
ster dat comfor-
tabel zit is een 
vereiste om een 
alpaca halster-
mak te krijgen. 

Zie link: 
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Ook dit jaar organiseert de boom-
kwekerij tak van ons bedrijf weer 
een open huis in het weekend van 
21 en 22 juni. Onder het genot 
van een hapje en een drankje is er 
o.a. het volgende te doen: 
 

• Bezichtiging van de boomkweke-
rij met tunnelkas, containerveld 
en vollegrond teelt. 

• Uitgestippelde wandeling met 
teeltinformatie bij diverse gewas-
sen. 

• Doorlopende diapresentatie van 
alle door ons gekweekte planten 
op hun mooist. 

• Royaal met eenjarigen gevulde 
hangmanden, sfeervolle luxe ter-
rasbakken, sokkels, tuinlantaarns 
en andere tuindecoraties. 

• Vele aanbiedingen van verschil-
lende planten alleen gedurende 
deze dagen. 

 
Meestal is dit een druk bezocht 
weekend waarin ook vele vragen 
gesteld werden over de alpaca’s. 
Daarom is vorig jaar voor het eerst 

besloten een informatiestand over 
de alpaca in te richten. Na een 
succesvolle introductie van deze 
tak op ons bedrijf zal ook dit jaar 
weer aandacht besteed worden 
aan de alpaca. Wat kunt u ver-
wachten: 
 

• Uitgebreide informatie en toelich-
ting over de alpaca. 

• Spinnen van alpacawol. 

• Vilten van alpacawol. 

• Aanbod van cursussen. 

• Voel zelf het verschil tussen alpa-
cawol en andere wolsoorten. 

• Aanschouw hengsten en merries 
met hun pasgeboren veulens. 

Dit alles wordt dus georganiseerd 
aan de Hereweg 216 te Meeden op 
zaterdag 21 en zondag 22 juni a.s.  
 

Entree is gratis. 

 
Beide dagen open  

van 10.00—17.00 uur. 
Ruime parkeer gelegenheid  

achter de boerderij. 
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C U R S U S S E N  B I J  A L P A C A - R A N C H  

De cursus “Alpaca Birth and Cria 
Care” gehouden op 17 mei j.l. 
heeft bij de deelnemers weer veel 
duidelijk gemaakt over de alpaca-
fokkerij. Net als de introductiecur-
sus is dit een goede opstap voor-
dat je tot aanschaf van alpaca’s 
overgaat. Slechts 15% van de 
deelnemers bezit op dit moment 
alpaca’s. Maar ook zij waardeerden 
de informatie die zij die dag heb-
ben ontvangen in de vorm van toe-

lichting en een naslagwerk. Deze 
mensen zijn nu voorbereid op het 
moment dat een geboorte van een 
veulen anders verloopt dan het zou 
moeten gaan. Met de kennis die ze 
nu hebben is al gauw een leven 
van een veulen te redden.  
 
Aan het eind van het jaar zal  
Alpaca-Ranch weer een aantal cur-
sussen organiseren. Houd onze 
nieuwsbrieven dus in de gaten. 

http://www.alpaca-ranch.nl/alpaca_halsters.html 


