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LTO-vakgroep Paardenhouderij 
start met klankbordleden
LTO-vakgroep Paardenhouderij start dit jaar met klank-
bordleden. Afdelingsbestuurders met de portefeuille 
Paardenhouderij en geïnteresseerde leden krijgen in 
september een uitnodiging om deze rol te vervullen. 
Naast het feit dat klankbordleden worden geïnformeerd 
over belangrijke zaken, kunnen zij input geven aan het 
bestuur en de beleidsadviseur. Hiermee wil de vak-
groep inzetten op een sterke inhoudelijke verbinding 
met haar leden.

Bijeenkomst op demoveld werkgroep 
Bewust Bodembeheer Salland
De werkgroep Bewust Bodembeheer Salland houdt 
op dinsdag 25 augustus een bijeenkomst over onder-
zaai op haar demoveld. Cor Braakman, specialist in 
maisteelt, neemt de aanwezigen mee in wat de mais-
plant vertelt over de invloed van de teeltmethoden en 
bemesting. Bodemkundige Coen ter Berg gaat in op 
de beoordeling van de bodem. De bijeenkomst is in 
Oerdijk, Schalkhaar (hoek Oerdijk en Grondhuisweg) 
en begint om 13.30 uur. Meer informatie is te vinden 
op www.ltonoord.nl.

Column
Focus op wat wel kan
De agrarische sector blijkt minder gekrompen dan 
de totale economie. Dat zegt veel. De Nederlandse 
agrosector is sterk en veerkrachtig. Dat heeft te 
maken met ondernemerschap, kennis, een goede 
infrastructuur en ook het feit dat iedereen dage-
lijks onze producten nodig heeft. De waardering 
is er wel. Dat blijkt uit de peilingen, maar toch 
schort er wat aan. Er is onvrede, wantrouwen en 
het ondernemerschap wordt aangetast.

We leven in een diverse samenleving. We heb-
ben daarin ook rechten en plichten, anders kun-
nen we het niet rooien met elkaar. Veranderingen 
horen daar ook bij. Kijk naar de enorme land-
bouwontwikkeling en hervorming die we sinds de 
Tweede Wereldoorlog hebben doorgemaakt. Dat 
is gebeurd door voor onze belangen op te komen, 
maar ook door de enorme kracht die onze sector 
kent.

Die samenleving is onze markt, onze klant. De 
politiek is een afspiegeling daarvan. De samenle-
ving kunnen we bereiken en binden, mits we als 
gehele agrosector de krachten bundelen en met 
één mond kunnen spreken. En met de agrosector 
bedoel ik alle agropartners: wij, boeren en tuin-
ders, maar ook de agroketenpartners.

In veel (lokale) gebieden lukt dit wel, maar waar-
om lukt dit ‘ons’ landelijk niet? Dat begrijp ik niet. 
In mijn columns heb ik eerder gezegd: ‘Niet de 
grootste of de sterkste, maar diegene die met ver-
andering om kan gaan, heeft de toekomst.’ Met 
vertrouwen in elkaar en in de wetenschap dat je 
het nooit op alle momenten voor iedereen goed 
kan doen, kunnen we het aan.

Dagelijks kom ik groepen boeren en tuinders 
tegen die laten zien dat het kan, het gewoon 
doen of graag willen doen. Ik durf te stellen dat 
het om de meerderheid gaat. Deze ondernemers 
komen te weinig voor het voetlicht en dat is jam-
mer. Laten we ons meer focussen op wat wel kan, 
op de krachtenbundeling en op de verbinding. 
Iedereen heeft daar een rol en verantwoordelijk-
heid in. Boeren, agropartners, de samenleving 
en daarmee ook de politiek. Deze route zal ons 
en anderen weer energie en plezier geven in ons 
prachtige vak.

Ben Haarman
voorzitter LTO Noord regio Oost

EDWIN SLOOT

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
is een fiscale investeringsfaciliteit in de in- 
komsten- en vennootschapsbelasting waar- 
door een ondernemer recht heeft op een af- 
trek op zijn winst. De omvang van de aftrek is 
afhankelijk van de hoogte van de investerin-
gen in het (boek)jaar.

Al een tijdje speelt de vraag hoe bij inves-
teringen in een samenwerkingsverband, zoals 
een maatschap of vennootschap onder firma 
(vof), de aftrek tussen de vennoten moet wor-
den verdeeld.

Stel dat in een vof met twee vennoten voor 
100.000 euro wordt geïnvesteerd. Hiervoor 
geldt dan een vast bedrag aan KIA van 16.307 
euro. De vraag is of dit bedrag tussen de ven-
noten moet worden verdeeld of dat iedere ven-
noot recht heeft op dat bedrag.

De wet geeft hierop geen antwoord. De 
wetgever heeft hier misschien een steekje la- 
ten vallen. De belastinginspecteur vindt uiter-
aard het eerste juist en de vennoten het twee-
de.

De lagere rechters gaven verschillende ant- 
woorden. De Hoge Raad heeft onlangs het ant-
woord gegeven. Uiteindelijk heeft de belas-
tinginspecteur gelijk gekregen. Als de Hoge 
Raad de vennoten wel gelijk zou hebben gege-
ven, had dit tot vreemde gevolgen kunnen lei-

den. In het voorbeeld in dit artikel is slechts 
van twee vennoten uitgegaan, maar bij zeven 
vennoten zou dit leiden tot zeven keer 16.307 
euro aan KIA. In totaal meer dan de hele 
investering.

De Hoge Raad noemt dit een ongerijmde 
uitkomst. Ondanks die beslissing kan, door 
het goed toewijzen van investeringen, toch 
nog steeds een KIA-voordeel worden behaald.

De uitspraken van de Hoge Raad zijn van 

toepassing op investeringen die zijn gedaan 
op naam van de vof (op gezamenlijke naam), 
maar deze gelden niet voor investeringen op 
naam van een vennoot ten behoeve van de 
vof, de buitenvennootschappelijke investerin-
gen.

Stel dat de vennoten uit het voorbeeld 
ieder 50.000 euro op eigen naam hebben geïn-
vesteerd. Iedere vennoot zou dan recht heb-
ben op 14.000 euro KIA.

VOORWAARDEN
Hiervoor gelden wel voorwaarden. Het 

moet wel gaan om investeringen in zelfstan-
dige bedrijfsmiddelen.

Als de investering bijvoorbeeld een trek-
ker betreft, werkt het niet als elke vennoot een 
halve trekker op eigen naam investeert.

Het is ook geen oplossing om een inves-
tering in een bedrijfsmiddel ‘kunstmatig in 
stukken te knippen’ en iedere vennoot in 
enkele van die stukken te laten investeren. Bij-

voorbeeld de ene vennoot in de wielen, cabine 
en de motor en de andere vennoot in de rest.

INVESTERINGEN BIJ ELKAAR OPTELLEN
Ten slotte merkte de Hoge Raad op dat 

voor het bepalen van de hoogte van de KIA 
alle in hetzelfde jaar gedane investeringen, 
ook als deze in verschillende ondernemingen 
zijn gedaan, bij elkaar moeten worden opge-
teld.

Het feit dat van alle in hetzelfde jaar ge- 
dane investeringen bij elkaar worden opge-
teld, is iets nieuws. Tot nog toe werd ervan 
uitgegaan dat de KIA per onderneming werd 
bepaald. Dit is voor de praktijk nadelig.

Wilt u gebruikmaken van de Kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek, dan zijn er nog meer 
regels waaraan u moet voldoen. Bovendien 
moet het KIA-voordeel wel opwegen tegen de 
eventuele extra kosten.

Overleg met uw adviseur, voordat u gaat 
investeren.

KIA en samenwerkingsverband

De omvang van de aftrek is afhankelijk van de investeringen in het (boek)jaar. Foto: Dirk Hol

Het KIA-voordeel moet 
altijd opwegen tegen 
eventuele extra kosten

Fiscale Zaken

Accountants en adviseurs van leden van de 
Vereniging van Accountants- en Belastingad-
viesbureaus (VLB) schrijven in deze rubriek.

Mentale fitheidstest voor boeren en tuinders
SANDRA HOEKSTRA

AgroZorgwijzer en het Trimbos-instituut 
hebben de Mentale Fitheidstest ontwikkeld 
voor agrarische ondernemers. Met deze test 
kunnen boeren en tuinders hun mentale fit-
heid testen, erachter komen wat goed gaat 
en welke punten extra aandacht vragen.

De aanleiding van deze test is dat onderne-
mers en opvolgers in de agrarische sector de 
laatste jaren meer druk ervaren. Vooral door 
de steeds veranderende wet- en regelgeving in 
de sector, kwaliteitseisen en negatieve gelui-
den vanuit de samenleving. ‘Ook merken we 
dat innoverende ondernemers soms kampen 
met de onzekerheid die een veranderproces 
met zich meebrengt’, zegt Christel van Raaij, 
projectleider van AgroZorgwijzer.

Door de Mentale Fitheidstest krijgen agra-
riërs inzicht in datgene wat invloed heeft op 
hun mentale fitheid. Vervolgens kunnen ze 

in gesprek gaan met anderen of door middel 
van tips en oefeningen werken aan hun weer-
baarheid. Dit zijn bijvoorbeeld oefeningen om 
bewust te leven, te ontspannen en optimis-
tisch te denken. ‘Hoe het mentaal met iemand 
gaat, is vaak een moeilijk bespreekbaar 
onderwerp. Laat staan dat iemand daaraan 
gaat werken. Die drempel stap je niet zomaar 
over. Vragen, tips en adviezen vinden agrari-
ers soms ongemakkelijk. Gelukkig dachten 
kritische mensen mee in de testfase. Samen 
met hen zijn we tot een lichte test gekomen en 
hebben we uiteenlopende tips en oefeningen 
daaraan gekoppeld’, zegt Van Raaij.

De test is voor mensen van zestien jaar 
en ouder en bestaat uit 21 online vragen die 
kunnen worden beantwoord met ‘helemaal 
oneens’ tot ‘helemaal eens’. De vragen gaan 
bijvoorbeeld over piekeren, voor jezelf opko-
men en tijd nemen voor ontspanning. Invul-
len van deze test kan anoniem en neemt 

ongeveer vijf minuten tijd in beslag. Na de 
test krijgen deelnemers direct de uitslag. Deze 
kan per mail worden verstuurd. De test is niet 
bedoeld om psychische klachten op te sporen 
en aan te pakken. 

‘Aandacht voor de mentale gezondheid 
is van groot belang’, zegt Laura Shields-Zee-
man, programmahoofd Mentale gezondheid 
& Preventie bij het Trimbos-instituut. ‘We 
verwachten dat de secundaire gevolgen van 
het coronavirus, zoals inkomstenverliezen en 
onzekerheid over het voortbestaan van het 
bedrijf, de komende tijd ook zorgen voor een 
toename in mentale klachten’, gaat Shields-
Zeeman verder. Meer informatie over de Men-
tale Fitheidstest is te vinden op www.agro-
zorgwijzer.nl. Boeren en tuinders die behoefte 
hebben aan ondersteuning of een hulpvraag 
hebben, kunnen via het Verwijsschema op de 
website van AgroZorgwijzer passende hulp 
vinden.


