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Tweedaagse farmhack rond bodem
en grondwater in Achterhoek

Onder de naam ‘Bodemhack Achterhoek’ wordt er donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni een dertig uur durende
‘farmhack’ gehouden. Daarbij draait het om met hulp
van diverse data antwoord te krijgen op de vraag: ‘Wat
zijn bepalende factoren voor de bodemkwaliteit ten
behoeve van grondwaterkwaliteit en landbouwproductie?’ Deze tweedaagse FarmHack vindt plaats op
Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo, midden in
onderzoeks- en drinkwatergebied ‘t Klooster. De vrijwillige deelnemers duiken onder andere in thema’s als
perceelregistratie en waterbeschikbaarheid. De drie
initiatiefnemers Vitens, provincie Gelderland en Wageningen University & Research stellen data beschikbaar
waardoor unieke combinaties mogelijk worden. Aanmelden en meer informatie via www.farmhack.nl.

Boeren Buren op zoek naar foto’s
en video’s van boeren en tuinders

De Facebookcommunity Boeren Buren, een initiatief van
LTO Noord regio West, is op zoek naar input van boeren
en tuinders uit regio West. Foto’s en video’s van het
eigen bedrijf van leden zijn van harte welkom via WhatsApp. Voeg daarvoor het mobiele nummer (06)
13658269 toe en stuur uw eigen foto’s en/of video’s
door naar Boeren Buren. Ook tips zijn welkom via WhatsApp. Met Boeren Buren wil LTO Noord regio West haar
‘buren’ bereiken, oftewel de burgers in de Randstad.

Driedaags project ‘Potatoes Go Wild’
promoot moderne akkerbouw

Het project ‘Potatoes Go Wild’ vindt van donderdag
21 tot en met zaterdag 23 juni plaats in Sint Jacobiparochie. Stichting Bildtse Aardappelweken voert dit
project uit in het kader van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa 2018. Locatie is Akkerbouwbedrijf Maatschap Hoogterp, Oudebildtdijk 771 in Sint
Jacobiparochie. ‘Potatoes Go Wild’ heeft als doelstelling burgers en consumenten in contact te brengen
met de moderne akkerbouw. Op vrijdag 22 juni wordt
een internationale handelsmissie met deelnemers
uit West-Europese aardappellanden gehouden. Doelstelling is verdieping geven aan toekomstgerichte
pootaardappelteelt en om bedrijven op de terreinen
van aardappelteelt, meststoffen, gewasbescherming,
handel en mechanisatie met elkaar in contact te brengen. Daartoe wordt een internationaal symposium
gehouden met als sprekers onder anderen Robert
Graveland van HZPC Research, Carlos Nijenhuis van
Nefyto/Certis en Jan van Hoogen van Agrico.

u www.bildtseaardappelweken.nl

LTO Noord
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle
(088) 888 66 66 info@ltonoord.nl www.ltonoord.nl
Op www.ltonoord.nl is informatie te vinden over
de onderwerpen waar LTO Noord zich voor inzet,
de contactgegevens van bestuursleden van afdelingen
en de mogelijkheid om contact op te nemen met
regiobesturen, vakgroepen, commissies en de
aan LTO Noord gerelateerde bedrijven.

DRENTHE
DONDERDAG 31 MEI

• Stuurgroep Plan van Aanpak AM, Innovatie Veenkoloniën en Wageningen University & Research. Proefboerderij ‘t Kompas, Noorderdiep 211, Valthermond.
Veenkoloniale Aardappeldag ‘Nooit meer moe
van de aardappel’. Tijdens de aardappeldemodag staat de aardappel centraal, evenals de
beheersing van aardappelmoeheid.

FRIESLAND
VRIJDAG 1 JUNI

• Afdeling Noardeast Fryslân. Mts. A. Talsma, Fjildbuorren 2, Brantgum, 19.30 uur (inloop vanaf
19 uur). Zomeravondexcursie naar de familie
Talsma. Zij moest wijken met haar bedrijf in Wirdum voor de aanleg van de Haak om Leeuwarden. In Brantgum heeft zij een nieuwe boerderij
neergezet waar 120 koeien worden gemolken op
70 hectare. Aanmelden uiterlijk tot en met 28
mei via triemen@hetnet.nl of (06) 26088585.
VRIJDAG 8 JUNI

• Afdeling Littenseradiel. Mts. De Jong, Alde Bayu-

Samenwerking fosfaatrechten
FISCALE ZAKEN
Accountants en adviseurs van leden van de
Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) schrijven in deze rubriek.

Arne de Beer
senior belastingadviseur vaktechniek Alfa Accountants en
Adviseurs

Fosfaatrechten roepen veel fiscale vragen op.
Antwoorden zijn er inmiddels ook. In werkgroepverband hebben overheid en adviseurs
meer duidelijkheid gegeven. Kijk hiervoor op
de websites van LTO of VLB.
De praktijk kan hiermee verder. Niet in de
laatste plaats omdat melkveehouders volop
kijken naar mogelijkheden om de fosfaatrechten in een vof of maatschap te exploiteren.
Hierbij zijn vooral juridische en fiscale spelregels van belang. Zo’n samenwerking heeft
vooral zin als er bij de inbreng en ook bij de
latere uittreding geen korting van 10 procent
op de fosfaatrechten plaatsvindt. De beleidslijn van RVO.nl biedt hiervoor mogelijkheden.
Ga een samenwerking alleen aan met een
betrouwbare partij en gericht op duurzaamheid en overdracht op termijn. Alleen dan
kunt u er succes van verwachten.
Fiscale voordelen
Waarom zou u fiscaal een samenwerkingsverband met fosfaatrechten aangaan? Er zijn
drie belangrijke belastingvoordelen waarop u
als ondernemer kunt sturen:
1. U wilt afrekening over de waarde van fosfaatrechten voorkomen. Dit kan bij gebruikmaking van de fiscale doorschuifregeling.
Daarvoor is vereist een samenwerking van
36 maanden vereist.
2. U wilt de belastingheffing in box 3 voorkomen; de belastingheffing over de landbouwgronden die in de melkveehouderij
van het nieuwe samenwerkingsverband
worden gebruikt.
3. U wilt de fiscale afrekening uitstellen; de
afrekening over stille reserves in gebouwen
en andere bedrijfsmiddelen die in de melkveehouderij van het nieuwe samenwerkingsverband worden gebruikt.
Fiscale regels zijn de leidraad. De Belastingdienst kijkt mee. Om binnen de regels te
blijven hebt u per definitie een belastingadviseur nodig die thuis is in de regels en de

merdyk 8, Baaium, 20 uur. Bedrijfsexcursie met
barbecue. Op het melkveebedrijf van de familie
De Jong wordt geboerd volgens de KISS-methode
(Keep It Simple Stupid). Sinds enkele weken
levert zij de melk aan het merk Weide Weelde.
Aanmelden tot en met zaterdag 2 juni door per
persoon 15 euro over te maken op NL 49 RABO
0330 8032 20 t.n.v. LTO Noord afd. Littenseradiel.

GELDERLAND
VRIJDAG 1 JUNI

• Afdeling Rheden. Melkveebedrijf Frederiks-Tijhaar,
Fraterwaard 1, Ellecom, 20 uur. Avondexcursie.
Op dit bedrijf is een nieuwe stal gebouwd. Een
weidecoach vertelt over weidegang in combinatie met de melkrobot.
DONDERDAG 7 JUNI

• Afdeling Gelderse Vallei. Jowis Zolder, Barneveldseweg 49a, Lunteren, 20 uur (inloop vanaf 19.45
uur). ‘Wat de boer niet zegt’. Johan Weerkamp,
schrijver van het boek: ‘Wat de boer niet zegt’,
geeft een presentatie over de verschillen tussen
generaties en mensen in verschillende levensfasen.

Een samenwerkingsverband met fosfaatrechten kent juridische en fiscale spelregels.
gemaakte afspraken bij samenwerking gedegen kan verwoorden en vastleggen in een
samenwerkingscontract fosfaatrechten.
Hierna volgt een top 5 van aandachtspunten voor melkveehouders die een samenwerkingsverband fosfaatrechten willen aangaan.
1. Let op het juridische risico van de samenwerking, met name de aansprakelijkheid
voor schulden van de ander. Voorkom dat u
het paard van Troje binnenhaalt.
2. Zorg dat de samenwerking een reële economische betekenis krijgt, anders zijn problemen te verwachten met RVO.nl in verband
met de korting van 10 procent en met de
Belastingdienst in verband met de faciliteit van de geruisloze doorschuiving na 36
maanden. Hierbij geldt dat ook papieren tijgers kunnen bijten.
3. Zorg dat u in de samenwerking ondernemingsrisico blijft lopen en organiseer dat dit
in het samenwerkingscontract wordt vastgelegd. Het ondernemingsrisico geeft toe-

GRONINGEN
VRIJDAG 8 JUNI

• Afdeling Het Hogeland. Bezoekerscentrum Dijkverzwaring, Noordersingel 1, Delfzijl, 15 uur.
Voorjaarsexcursie naar Delfzijl en Spijk. Met
onder andere uitleg over het omvangrijke project
‘Dijkverzwaring Eemshaven-Delfzijl’ en een
excursie naar Loon- en Grondverzetbedrijf De
Weert in Spijk.

NOORD-HOLLAND
ZATERDAG 26 MEI

• AJK Haarlemmermeer. Industriegebied Spoorzicht,
Nieuw-Vennep, 8 uur. Trekkertrek.
DINSDAG 29 MEI

• LTO Nederland, Rabobank, ING, ABN Amro en de
rijksoverheid. Planetarium Amsterdam, Kromwijkdreef 11, Amsterdam-Zuidoost, 15.30 uur. Regionale voorlichtingsbijeenkomst over de gevolgen
van de Brexit voor ondernemers. Meer informatie
en aanmelden via de website.
u www.lto.nl

OVERIJSSEL

Eigen foto

gang tot de uitstel van winstneming over de
fosfaatrechten en de geruisloze doorschuiving van de fosfaatrechten in de toekomst.
4. Ga na of de afgelopen vijf jaar de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is toegepast. In dat
geval moet u er rekening mee houden dat
problemen met schenk- of erfbelasting op
de loer liggen.
5. Inbreng van de fosfaatrechten in het samenwerkingsverband kan gevolgen hebben
voor uw btw-positie. Dit is alleen te voorkomen door een juiste vormgeving.
Fiscale zekerheid
Ondernemers moeten weten waar de Belastingdienst grenzen trekt en waarover geen
discussie bestaat. In vervolg op de afstemming van de Belastingdienst en VLB over de
fiscale aspecten van fosfaatregelingen beoordeelt de Belastingdienst ook samenwerkingscontracten fosfaatrechten. Duidelijkheid over
de fiscale spelregels is daarmee op komst.

ZATERDAG 26 MEI

A

GENDA

• Afdeling West Twente. Verschillende locaties, 9 uur.
Inzamelen landbouwfolie Wierden-Enter. Het
folie wordt tussen 9 uur en 12.30 uur ingezameld
bij Loon- en Grondverzetbedrijf Ten Cate, Vossenbosweg 2a in Wierden en Loonbedrijf Grouve,
Reintsweg 1 in Enter.
• Van Riek tot Vork. De Brink, Deventer, 10.30 uur.
Tijdens het evenement ‘Van Riek tot Vork’ nemen
deelnemers plaats aan een lange, gedekte tafel.
Via een hoorspel maken zij kennis met lokale
boeren en producten. Het evenement wordt
gehouden in samenwerking met LTO Noord
regio Oost, Salland Boert en Eet Bewust, Salland
Marketing en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

u www.vanriektotvork.nl

ZUID-HOLLAND
DONDERDAG 31 MEI

• Proeftuin Veenweiden, FrieslandCampina en De Samenwerking. Zalencentrum Het Bruisend Hart, Dirk
IV-Plein 32, Hoornaar, 20 uur. Bijeenkomst ‘Melkveehouderij op veen richting 2030’. Aanmelden
kan via info@proeftuinveenweiden.nl.
u www.proeftuinveenweiden.nl

