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LTO start publiekscampagne 
#opkoers in aanloop naar debat
Het kabinet debatteert begin november over het Uitvoe-
ringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 
2030. In de aanloop van dit debat start LTO de sociale-
mediacampagne #opkoers. Doel van deze campagne 
is om aan landbouwminister Carola Schouten, Tweede 
Kamerleden, de maatschappij en andere stakeholders 
in beeld te laten zien welke innovaties de agrarische 
sector al toepast om de teelt te verduurzamen.

Voor november ideeën indienen voor 
Het Beste Idee van Varkensland
Agrariërs, dierenartsen, adviseurs en ook mensen van 
buiten de agrarische sector kunnen tot 1 november 
ideeën indienen voor Het Beste Idee van Varkensland. 
Dit initiatief heeft al zo’n twintig varkenshouders, die-
renartsen en adviseurs geïnspireerd tot het indienen 
van een idee van hoe de varkenshouderij zich kan ver-
beteren of toekomstproof kan maken. Het Beste Idee 
van Varkensland is in het leven geroepen om de Neder-
landse varkenssector te mobiliseren om innovatieve 
concepten te ontwikkelen. LTO Noord is sinds twee jaar 
ambassadeur en samenwerkingspartner.

LTO Noord-afdeling Noord Drenthe 
start met eigen nieuwsbrief
LTO Noord-afdeling Noord Drenthe is gestart met 
het verzenden van een eigen nieuwsbrief. Met deze 
nieuwsbrief wil de afdeling haar leden op de hoogte 
houden van de actualiteiten in de regio en de inzet van 
het afdelingsbestuur. Ook roept de afdeling leden op 
om onderwerpen die in de eigen omgeving, het bedrijf 
of de sector spelen, te delen.

LTO Academie houdt trainingen 
voor LTO-bestuurders
LTO Academie houdt in november en december trainin-
gen voor bestuurders. Geïnteresseerden kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Op donderdag 5 november is de 
training ‘Van tegendenkers naar meedenkers’. De trai-
ning begint om 13 uur en is in het ZLTO-kantoor in Den 
Bosch. Op dinsdag 17 november kunnen bestuurders 
meedoen aan de training ‘Effectief lobbyen en netwer-
ken’. De training, die om 13 uur begint, wordt gehouden 
in Moeke Nijkerk in Nijkerk. Bestuurders kunnen zich 
ook inschrijven voor de training ‘Crisis in de sector’, 
die op dinsdag 1 december plaatsvindt. Deze training 
begint om 9.30 uur. De locatie wordt nader bekend-
gemaakt. Meer informatie en inschrijven via www.
ltoacademie.nl.
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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.
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De woningmarkt heeft weinig last van de 
coronacrisis. Particulieren hebben zelfs meer 
belangstelling om te wonen op het platte-
land. Weg van de drukke en benauwde stad. 
Ruimte om je heen als je moet thuiswerken.

Droomkavels op het platteland zijn gewild. 
Volop kansen voor landbouwers die hun stal-
len afbreken en meedoen aan gemeentelijke 
ruimte-voor-ruimteregelingen. Maar waar zit-
ten de fiscale aandachtspunten?

Het Rijk moedigt varkenshouders met een 
saneringssubsidie aan om hun stallen af te 
breken. Als de coronacrisis voorbij is, wordt 
het stikstofdossier weer opgepakt. Te voorzien 
is dat er dan vergelijkbare provinciale regelin-
gen bij het stoppen van veehouderijen komen.

Daarnaast zijn er gemeentelijke ruimte-
voor-ruimteregelingen die agrariërs kunnen 
benutten. De gemeente maakt dan afspraken 
met de veehouder over de afbraak van zijn 
stallen. Als compensatie verleent de gemeente 
bouwrechten. Met het bouwrecht mag op een 
kavel in het buitengebied een woning worden 
gebouwd. De veehouder kan de kavel met 
bouwrechten verkopen aan een particulier.

Het bouwrecht komt voort uit uw bedrijfs-
uitoefening. Dat betekent dat de waarde moet 
worden vastgesteld als u het bedrijf staakt en 
de bouwkavel naar box 3 overbrengt.

Let op dat als u van plan bent het bouw-
recht binnen afzienbare tijd te verkopen, het 
bouwrechtvermogen van uw onderneming 
blijft. De verkoopwinst op de bouwkavel wordt 
belast. Kosten die u heeft gemaakt om de 
kavel bouwrijp te maken, advieskosten voor 
begeleiding en dergelijke zijn aftrekbaar. Dat 
geldt ook voor de boekwaarde van de grond 
waarop het bouwrecht is verleend.

Het slopen van de stallen en inleveren van 
het bouwblok kan betekenen dat de waarde 
van de ondergrond van uw stallen daalt. Eerst 
kon er een stal worden gebouwd, daarna niet 
meer. De waarde is dan niet meer dan die van 
een weiland. Hiermee kunnen de bouwrech-
ten gedeeltelijk een ‘vergoeding in natura’ zijn 
voor de waardedaling van de ondergrond van 
de stallen. Voor een vergoeding voor de waar-
dedaling van de gronden geldt de landbouw-
vrijstelling. Let er dus op dat uw adviseur aan-
dacht aan deze mogelijkheid besteedt.

BOUWKAVEL VERKOPEN
Stel dat u als veehouder een aantal jaren 

terug met uw bedrijf bent gestopt. De land-
bouwgronden met oude opstallen staan in uw 
box 3-vermogen of horen bij de eigen woning. 
Als u alsnog meedoet aan ruimte-voor-ruimte 
en de bouwkavel verkoopt, is de opbrengst 
dan belast? De Belastingdienst stelt in de 
praktijk van wel. Dat is geen gelopen race.

Laat u adviseren over deze situatie. Als 
de meerwaarde wordt opgeroepen door een 
gemeentelijke regeling die voor iedereen 
geldt, heeft die niets te maken met de arbeid 
die u eraan verricht.

VERRASSINGEN VOORKOMEN
Laat vooraf uitzoeken of de verkoop van 

een bouwkavel onder de btw valt. Hiermee 
voorkomt u onaangename verrassingen ach-
teraf. Droomkavels op het platteland zijn 
gewild. Dit biedt kansen voor stoppende vee-
houders die hun stallen willen slopen.

Heeft uw gemeente een ruimte-voor-ruim-
teregeling? Dan kan het interessant zijn om 
bouwrechten te krijgen die u aan een particu-
lier kunt verkopen. Het aandeel van de fiscus 
hierin kan onder andere worden beperkt door 
toepassing van de landbouwvrijstelling. Let 
op de btw over de bouwkavel. Bent u jaren 
terug gestaakt? Leg u niet zomaar neer bij een 
belastingaanslag over het bouwrecht.

Ruimte-voor-ruimteregelingen

Kavels op het platteland zijn gewild, een kans voor stoppende veehouders. Foto: Niels de Vries

Laat vooraf uitzoeken of de 
verkoop van een bouwkavel 
onder de btw valt

Fiscale zaken

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

Onlinebijeenkomst ‘Boer zoekt Boer’
SANDRA KUIPER

Voor jongeren die een agrarisch bedrijf 
willen overnemen, maar deze mogelijkheid 
niet hebben en agrariërs die geen opvolger 
hebben, houden LTO Noord en het Neder-
lands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) op 
donderdag 22 oktober een webinar over dit 
onderwerp.

Tijdens deze webinar vertelt NAJK-
bestuurder Eke Folkerts, die verantwoordelijk 
is voor de portefeuille Bedrijfsovername, over 
het platform Boer zoekt Boer.

Het platform Boer zoekt Boer is opgericht 
om bedrijfsopvolgers en -overdragers met 
elkaar te verbinden. Binnen dit programma 
worden beide partijen voorzien van kennis en 
informatie en kunnen zij ondersteuning krij-
gen bij de verschillende stappen in de buiten-
familiaire bedrijfsovername.

Agrarisch coach Lianne Veenstra, tevens 

betrokken bij dit programma, neemt de aan-
wezigen vervolgens mee in haar ervaringen 
en adviezen. LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins 
leidt de gesprekken tijdens dit webinar en legt 
namens de deelnemers aan beide sprekers 
vragen voor.

VRAGEN
Geïnteresseerden kunnen anoniem deel-

nemen aan de webinar en via de chatfunctie 
vragen stellen. Zoveel mogelijk vragen wor-
den live beantwoord. Mocht een vraag niet 
aan bod komen, dan zal het antwoord op 
een later moment verschijnen op de websites 
van LTO Noord en NAJK of worden de vragen, 
indien gewenst, per mail beantwoord.

De webinar begint om 20.30 uur. Meer 
informatie en aanmelden via www.ltonoord.
nl of via www.najk.nl. Na de aanmelding krij-
gen alle deelnemers een mail met een link 
naar de webinar.

Ledenenquête over duurzame energie
SANDRA KUIPER/MARIEKE VAN DE SANDE

LTO Noord stuurt een ledenenquête over 
duurzame energie naar alle leden in Fries-
land, Drenthe en Groningen. Met deze 
enquête wil de vereniging onderzoeken wat 
de potentie is van zonnepanelen op daken en 
kleine windmolens in eigen beheer.

De randvoorwaarden, bedreigingen en 
mogelijkheden voor duurzame energie in 
Noord-Nederland worden met deze leden-
raadpleging in beeld gebracht.

Ook wordt er geïnventariseerd welk merk 
en type windmolen het meest interessant en 
rendabel is voor agrarische ondernemers. Dit 
zal aansluiten op de lobby van LTO Noord om 
de boerderijmolen in heel Friesland beleids-
matig toe te staan.

Met de input uit deze ledenraadpleging 
gaat LTO Noord de beleidsinzet in de Regio-
nale Energiestrategie verder onderbouwen 

en uitwerken. Hiermee kan de vereniging nog 
gerichter lobbyen bij gemeenten, provincies, 
het Rijk en partners.

Met het programma Klimaat & Energie 
helpt LTO Noord agrarische ondernemers 
om tot een energieneutrale bedrijfsvoering te 
komen. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het klimaat en het bedrijfseconomische per-
spectief.

ONLINE VRAGENLIJST
LTO Noord stuurt de online vragenlijst 

naar alle leden in de drie noordelijke provin-
cies. Het invullen van de online vragenlijst 
duurt ongeveer tien minuten en kan tot en met 
dinsdag 20 oktober. De verkregen data wordt 
vertrouwelijk behandeld en, indien dit wordt 
gedeeld, geanonimiseerd en gestandaardi-
seerd. Meer informatie over de inzet van LTO 
Noord op het gebied van Klimaat & Energie, is 
te vinden op www.ltonoord.nl.


