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Bedrijfshulpverlening voor
Poolse medewerkers

In veel bedrijven werken buitenlanders. Bij een ongeval is het belangrijk dat ze in hun moedertaal kunnen
worden aangesproken. Daarnaast is het voor het bedrijf
ook van groot belang dat de hulpverlening plaatsvindt
volgens de Nederlandse richtlijnen. IBAA-BHV verzorgt
binnenkort weer een opleidingscursus en herhalingslessen voor Poolse medewerkers. De data en locatie
worden in overleg met de deelnemers bepaald. Opgave
kan via een mail naar Trude Buysman van LTO Noordafdeling West Friesland: trudebuysman@kpnmail.nl of
bel naar (06) 36171778.

Training ‘Crisis in de sector’ voor
afdelingsbestuurders in regio West

De LTO Academie houdt op donderdagochtend 24
januari 2019 bij De Boerinn in Kamerik een training
‘Crisis in de sector’ voor afdelingsbestuurders in regio
West (Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland).
Ook uw bestuur kan een keer te maken krijgen met
een stalbrand, overstroming, chemische brand (brand
afvalverwerking, Moerdijkbrand, Shellbrand) of een
andere crisis in uw gebied. Weet u dan als bestuur hoe
te reageren? Het is handig om met minimaal drie of
vier bestuurders deze training te volgen. Juist in een
periode van crisis kan de afdeling haar bestaansrecht
bewijzen. Een goede voorbereiding is dan wel essentieel. Aanmelden via www.ltoacademie.nl. De training
staat onder het aanbod voor lokale en regionale
bestuurders.

IN MEMORIAM
In memoriam Koos de Wit
Op 30 november is Koos de Wit overleden. Koos
heeft zich met veel passie ingezet voor de landen tuinbouw op Goeree-Overflakkee en daarbuiten.
We kennen hem als een bevlogen en vasthoudend
belangenbehartiger. Vanaf 1988 tot 2001 was hij
voorzitter van de WLTO-afdeling. Daarvoor was hij
actief bij de toenmalige LTB. Zeker bij de akkerbouwacties begin jaren 90 en de wateroverlast
in 1998 heeft hij zijn stem laten gelden. Voor de
gemeenschap heeft hij veel betekend als bestuurder en vrijwilliger. Wij zullen hem in dankbaarheid
herinneren en wensen zijn familie veel sterkte in
deze tijd.
Frank van Oorschot,
voorzitter LTO Noord Goeree-Overflakkee

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.

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

PATRICK M.J. DE JONG
belastingadviseur ABAB accountants en adviseurs

Recentelijk is overeenstemming bereikt tussen de VLB en de Belastingdienst met betrekking tot de fiscale duiding van de vergoedingen die TenneT betaalt aan landbouwers op
wiens landbouwgrond elektriciteitsmasten
worden geplaatst.
In Nederland lopen diverse trajecten met
hoogspanningsleidingen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een aantal landbouwers
geconfronteerd wordt met een besluit dat op
hun landbouwgrond een hoogspanningsmast
wordt geplaatst.
In navolging van de Gasunie biedt TenneT
grondeigenaren een Zakelijk Recht Overeenkomst aan (ZRO).
GEBRUIKSVERGOEDING
Aan de eigenaar van de grond wordt hierbij onder andere een vergoeding toegekend
voor het gebruik van de werkstrook en het vestigen van een recht van opstal voor het plaatsen van de elektriciteitsmast.
Over de omvang van de diverse vergoedingen die worden betaald aan de grondeigenaren is enkele jaren geleden al overeenstemming bereikt tussen LTO en TenneT. Over de
fiscale duiding van de diverse vergoedingen
was nog enige discussie met de Belastingdienst.

De meeste vergoedingen van
TenneT worden aangemerkt
als inkomensschade
In fiscale zin is het belangrijk om vast te
kunnen stellen in hoeverre zich ten aanzien
van de betreffende grond een waardedaling
voordoet als er masten op geplaatst worden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een verschil in waarde tussen percelen grond met en
zonder masten in de meeste gevallen niet of
nauwelijks valt te onderkennen.
Wel kan gesteld worden dat de landbouwgrond onder de elektriciteitsmast na het plaat-

DRENTHE

GELDERLAND

WOENSDAG 19 DECEMBER

DINSDAG 18 DECEMBER

• LTO-vakgroep Akkerbouw. Zalencentrum Meursinge,
Westerbork, 20 uur. Ledenavond.
• Afdeling Emmen-Oost. Dorpshuis ‘De Foxel’,
Emmer-Compascuum, 20 uur. Financiële avond
verzorgd door Trippel AAA.

• LTO-werkgroep Pootaardappelen. CR Den Bremer,
Toldijk, 20 uur. Pootgoedavond. GEANNULEERD

FLEVOLAND

• Afdeling Heemskerk e.o.. Floricultura, Strengweg
17a, Heemskerk, 18 uur. Korte bijeenkomst voor
agrarisch ondernemers in Heemskerkerduin. Er
is de mogelijkheid tot ondertekening van een
schaderegeling, opgesteld door LTO Noord-afdeling Heemskerk e.o. en Tata Steel.

VRIJ 14 T/M ZO 16 DECEMBER

• Lichtroute Noordoostpolder. Verschillende locaties,
16 uur. Verlichte Boerderijenroute NOP.

FRIESLAND
MAANDAG 17 DECEMBER

• Afdeling Terschelling. De Vijfpoort, Formerum 47,
Terschelling, 20.30 uur. Bijeenkomst ‘Hoe vergroten wij de verkeersveiligheid op Terschelling’.
Met Nico Lijkelema van Stichting Bevordering
Verkeerseducatie.
• Afdeling Sneek/Wymbritseradiel. De Stolp,
Smidstraat 6, Sneek, 20 uur. Bijeenkomst ‘Guozzen yn Fryslân: gjin ferlet!’.

NOORD-HOLLAND
MAANDAG 17 DECEMBER

DINSDAG 18 DECEMBER

• LTO Noord en onder andere Natuur- en Milieufederatie
Noord-Holland. Fam. Klok, Ulkeweg 13, 1775 NZ
Middenmeer, aanvang 13:15-16:15 uur. Kenniscafé
‘Hightech boeren met natuur’.

De vergoedingen die TenneT betaalt aan boeren zijn fiscaal geduid.
sen niet of nauwelijks meer gebruikt kan worden en dat deze vierkante meters nauwelijks
nog enige waarde vertegenwoordigen.
De vergoedingen die de landbouwer ontvangt dienen voor de belastingheffing fiscaal
te worden geduid. Hierbij is het onderscheid
tussen inkomensschade of vermogensschade
van belang.
De meeste vergoedingen van TenneT die
door de landbouwer worden ontvangen, worden aangemerkt als inkomensschade. Uitzonderingen gelden voor de afsluitvergoeding
voor het zakelijk recht en de vermogensschade voor de grond.
AFSLUITVERGOEDING
De afsluitvergoeding voor het zakelijk
recht wordt betaald aan de eigenaar van de
grond voor het verlenen van het recht van
opstal.
In aanmerking nemende dat deze vergoe-

afdelingen Haarlemmermeer en Kennemerland.

ZUID-HOLLAND
MAANDAG 17 DECEMBER

• Afdeling Delflands Groen. De Schelp, Schipluiden,
20 uur. Bijeenkomst over gevolgen van (stal)
branden, ‘Voorkomen is altijd beter dan blussen!’. Met sprekers Edwin Oosterom, specialist
brandveiligheidszorg Gelderland en John de
Hoon van het Verbond van Verzekeraars.
DINSDAG 18 DECEMBER

• Afdeling Alphen-Nieuwkoop en Vereniging NKV.
Manege De Vossenburch, Langeraarseweg 160a,
Langeraar, 20 uur. ‘Onderwaterdrainage; Onzin,
Nut of Noodzaak’. Met Dolf Kern en Marinus
Bogaard van Hoogheemraadschap van Rijnland
en Klaas de Jong van PPP-Agro Advies.

UTRECHT

WOENSDAG 19 DECEMBER

WOENSDAG 19 DECEMBER

• Afdeling Noordzeekanaalgebied. Café De Dorpstaveerne (Koppie Bar), Dorpsstraat 350, Assendelft, 20 uur. Laatste vergadering afdeling
Noordzeekanaalgebied in verband met fusie met

• LTO Noord Utrecht. Familie De Wit, Oostromdijkje
4, Werkhoven, 20 uur. Tweede jongerenavond.
Met Arne Schaddelee, lid van Provinciale Staten
Utrecht voor de ChristenUnie en loonwerkers
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ding wordt betaald als tegenprestatie voor de
gedeeltelijke vervreemding van een onroerende zaak, heeft de VLB gesteld dat hiervoor een
verruimde herinvesteringsreserve gevormd
kan worden (overheidsingrijpen). De Belastingdienst stemt hiermee in.
WAARDEVERMINDERING GROND
De vermogensschade voor de eigenaar is
volgens de VLB duidelijk een vergoeding voor
de waardevermindering van de grond. Het
betreft hier uiteraard de ondergrond waarop
de voet van de mast wordt geplaatst met een
beperkte aangrenzende strook (hierna: voetprint).
Het bedrag van de schadevergoeding ten
aanzien van de voetprint kan met toepassing
van de landbouwvrijstelling vrijgesteld blijven, voor zover deze vergoeding gelijk te stellen is aan de waardedaling van de grond die
gelegen is binnen de voetprint.

A

GENDA

Anton en Erik van Impelen.
• Projecten LTO Noord en partners in project Energieneutrale Melkveehouderij. Familie Oskam,
Heetvelderweg 1, Leusden, aanvang 14.30-15.30
uur. Excursie voorbeeldbedrijf familie Oskam.
Aanmelden via ibaan@projectenltonoord.nl onder vermelding van Excursie ENM 19 december.

LANDELIJK
DONDERDAG 20 DECEMBER

• LTO Bomen en Vaste Planten. Plantion, Wellensiekstraat 4, Ede, aanvang 14.30-20 uur. LTO Kennis en Netwerkdag voor Boom- en Vaste Planten
kwekers.
VRIJDAG 21 DECEMBER

• LTO Nederland en Droogteschade.nl. La Place (Afrit/
AC) De Meern, 20 uur. Informatieavond Droogteschade. LTO steunt het initiatief van Droogteschade.nl om boeren te compenseren voor
grondwateronttrekking. Avond voor iedereen die
meer informatie wenst over een schaderegeling
bij grondwateronttrekking. Meer informatie en
aanmelden: www.droogteschade.nl.

