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Online algemene ledenvergadering 
LTO Noord-afdeling Salland
De algemene ledenvergadering van LTO Noord-afdeling 
Salland wordt dit jaar online gehouden. Dat gebeurt 
maandagavond 16 november om 20 uur. Leden kunnen 
zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.lto-
noord.nl/ALVSalland en tot 24 uur voor de vergadering 
vragen indienen. Meer informatie en de agenda van 
deze vergadering op www.ltonoord.nl/afdeling/salland.

LTO Noord houdt online bijeenkomst 
over mentale fitheid
LTO Noord houdt dinsdagavond 24 november om 20 
uur de webinar Mentaal Gezond op Boerengrond. 
Sprekers tijdens deze webinar zijn LTO Noord-voorzit-
ter Dirk Bruins, LTO Noord Vrouw & Bedrijf-voorzitter 
Willemien Koning en agrarische coaches Monique te 
Kiefte en Rob Huinink. Zij zullen ingaan op de mens 
achter de ondernemer en het omgaan met toene-
mende druk, media-aandacht en het combineren van 
aandacht voor het gezin en het bedrijf. Aanmelden kan 
via nieuwe-oogst.webinargeek.com/mentaal-gezond-
op-boerengrond.

Aanmelding geopend voor derde 
editie Boerenversneller
Boeren en tuinders die aan de slag willen met innovatie 
en op zoek zijn naar een nieuw verdienmodel, kunnen 
zich inschrijven voor de derde editie van de Boeren-
versneller. Dit project is een initiatief van De Nieuwe 
Boerenfamilie, een platform dat innovatie in de Neder-
landse land- en tuinbouw aanjaagt en waar LTO Noord 
partner van is. In dit project werken boeren en tuinders 
uit het hele land en uit verschillende sectoren samen 
aan een ondernemersplan gericht op ontwikkeling, 
innovatie en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. 
Aanmelden kan tot en met maandag 11 januari 2021. 
Meer informatie op www.ltonoord.nl.

RVO.nl roept agrariërs op om mee te 
denken over servicegericht GLB
RVO.nl doet een oproep aan alle boeren en tuinders 
om te laten weten wat zij belangrijk vinden binnen het 
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
Agrarische ondernemers hebben het afgelopen jaar via 
de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen laten weten welke 
maatregelen binnen het nieuwe GLB boerderijproof 
zijn. In de volgende pilotfase ligt de focus op de reali-
satie van een uitvoeringssysteem dat hierbij aansluit. 
RVO.nl wil de subsidies en het systeem aanpassen 
aan de ondernemerspraktijk. Via een enquête kunnen 
agrariërs laten weten of ze op de goede weg zijn. De 
enquête is te vinden op nl.surveymonkey.com/r/Ser-
vicegerichtGLB. Invullen kan tot en met 30 november.

 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.
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voorzitter vakgroep recht VLB

Al jarenlang wordt nauwelijks nog rende-
ment op spaargelden behaald. Daarentegen 
wordt in box 3 nog steeds met een hoog 
fictief rendement op spaargelden gerekend. 
Onder deze omstandigheden zijn er weinig 
ondernemers die in de vorm van spaargelden 
overtollige liquide middelen overbrengen 
naar hun privévermogen. Aan welke regels en 
rechtspraak is de ondernemer gebonden?

In fiscale zin worden bij ondernemers drie 
soorten van vermogen onderscheiden:
1. Het verplichte bedrijfsvermogen: goederen 

en financiële middelen die aan de onder-
neming zijn verbonden en die noodzakelijk 
zijn voor de exploitatie van de onderne-
ming.

2. Het verplichte privévermogen: ‘overige ver-
mogensbestanddelen’ die geen enkele func-
tie hebben binnen de onderneming, waar-
onder spaargelden.

3. Het keuzevermogen: vermogensbestandde-
len die aan het ondernemings- of het privé-
vermogen kunnen worden toegerekend. De 
ondernemer is degene die de keuze maakt 
op het moment dat het goed wordt aange-
schaft. Zodra een keuze is gemaakt, is de 
ondernemer daar ook verder aan gehouden, 
tenzij er zich een bijzondere omstandigheid 
voordoet die het rechtvaardigt om de keuze 
te herzien.

Een bijzondere plaats wordt door de liqui-
de middelen in de onderneming ingenomen, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tus-
sen middelen die tijdelijk, dan wel duurzaam 
overtollig zijn. Bij tijdelijk overtollige liquide 
middelen beperkt de rechtspraak zich door-
gaans tot situaties waarbij de tijdelijke over-
tollig liquide middelen op een dergelijke wijze 
zijn belegd, dat de beleggingen niet snel liqui-
de zijn te maken voor de betaling van bedrijfs-
investeringen. Hierbij kan vooral gedacht 
worden aan de belegging in onroerend goed, 
leningen aan derden of belegging in incouran-
te of risicovolle waardepapieren.

Een dergelijke aanwending van vermogen 

heeft geen betrekking op de ondernemings-
activiteiten en vraagt bij het te gelde maken 
voor financiering van bedrijfsinvesteringen of 
het opvangen van de financiële gevolgen van 
calamiteiten vaak een langere tijd. In recht-
spraak zien we daar een duidelijke afbake-
ning in de overwegingen van de rechter.

In de praktijk heeft de meeste rechtspraak 
betrekking op de vaststelling of de in een 
onderneming beschikbare liquide middelen 
‘duurzaam overtollig’ zijn. Duurzaam overtol-
lige liquide middelen behoren immers tot het 
verplichte privévermogen van een natuurlijk 
persoon en derhalve tot het box 3-vermogen. 

Dit in tegenstelling tot een rechtspersoon, 
zoals de besloten vennootschap, waarbij het 
gehele vermogen als ondernemingsvermogen 
wordt aangemerkt.

In tijden van voorspoed lijkt het aanhou-
den van liquide middelen ten behoeve van 
de onderneming vaak onnodig. Besparingen 
boven de 100.000 euro worden door de Belas-
tingdienst doorgaans ter discussie gesteld en 
al snel als overtollig aangemerkt. Dit is lang 
niet altijd terecht. Een ondernemer heeft te 
maken met bedrijfsrisico’s en moet altijd reke-
ning houden met het risico van een jaar met 
een veel lagere financiële opbrengst.

Vanuit die optiek is het pleitbaar dat de 
liquide middelen die binnen de onderneming 
zijn bespaard en voor calamiteiten worden 
aangehouden, minstens gelijk worden gesteld 
aan een à anderhalf keer de jaaromzet alvo-
rens van duurzame overtolligheid kan worden 
gesproken. De huidige crisis maakt dit nog-
maals pijnlijk duidelijk.

Liquiditeiten niet snel overtollig
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‘In fiscale zin heeft een 
ondernemer drie soorten 
van vermogen’

Fiscale Zaken

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

Schouten waardeert aanpak Vertrouwensloket
LYTSA POST

Waarderende woorden van landbouwminis-
ter Carola Schouten tijdens het symposium 
voor het 20-jarige Vertrouwensloket Welzijn 
Landbouwhuisdieren. ‘Uw nabijheid kan het 
verschil maken, voor dier en mens.’

Ruim 250 erfbetreders, medewerkers en 
andere belangstellenden zagen de videobood-
schap van Schouten tijdens het online jubile-
umsymposium van het loket. Jeannette van de 
Ven ging als voorzitter van het Vertrouwenslo-
ket en LTO Nederland-portefeuillehouder 
Gezonde dieren vervolgens in gesprek met 
deskundigen en betrokkenen over de aanpak, 
de rol van erfbetreders en de toenemende 
druk voor veehouders.

Het Vertrouwensloket opereert behoed-
zaam, in de luwte en met begrip voor het ver-
haal achter de veehouder, omschrijft Schou-
ten. Ze richtte zich in haar boodschap ook 

speciaal tot erfbetreders. ‘Ik heb waardering 
voor erfbetreders die hun zorg over dierver-
waarlozing willen melden. Dat kan een wor-
steling geven, maar ook een positieve wen-
ding in het leven van dieren en mensen.’

ONMISBAAR
Erfbetreders zijn onmisbaar in de aanpak 

van het Vertrouwensloket, gaven ook de des-
kundigen aan. Erfbetreders zien vaak als eer-
ste mogelijke problemen op het bedrijf. ‘Wij 
proberen eerder aan tafel te komen, dan kun 
je het tij nog keren en de boer en zijn gezin 
perspectief bieden’, aldus adjunct-directeur 
Martine Boon van de Rabobank.

De bank betrekt indien nodig ook het Ver-
trouwensloket en andere partijen erbij om de 
boer verder te helpen. Kijkers vinden ook dat 
het de rol van de erfbetreder is om verminder-
de dierzorg bespreekbaar te maken.

‘Dat is geen gemakkelijke taak, maar voel 

je gesteund door het convenant waar een 
groot aantal sectorpartijen hun handteke-
ning onder hebben gezet’, stelt Lizanne Roe-
leven als coach van het Vertrouwensloket. 
‘Die organisaties steunen de aanpak van het 
Vertrouwensloket en zien het dus ook als hun 
zorgplicht om verminderde dierzorg of psy-
chosociale problemen bij de boer te melden.’

BIJ ZORGEN IN GESPREK GAAN
En toch vinden erfbetreders het soms las-

tig het gesprek over dierenwelzijn of zorgen 
omtrent het bedrijf aan te gaan. Zo bleek uit 
de tijdens het symposium gehouden poll dat 
30 procent van de kijkers niets zegt, omdat ze 
onvoldoende kennis over het bedrijf denken 
te hebben. Roeleven: ‘En 12 procent vindt het 
lastig het gesprek aan te gaan, omdat ze de 
boer en zijn familie goed kennen. Daar moet je 
je niet door laten tegenhouden. Je hebt zorgen 
over iemand en daarover ga je in gesprek.’

De toenemende druk voor agrariërs werd 
veel genoemd. Thomas Dijkstra, coördinator 
binnen het Vertrouwensloket: ‘Die is hoger 
dan twintig jaar geleden door meer regelge-
ving en ook maatschappelijke druk. Het is 
daardoor niet gemakkelijk om uit de proble-
men te komen. Bij nieuwe regelgeving zien we 
bij sommigen een terugval.’

Zowel voor medewerkers als erfbetreders 
is het contact met veehouders meer dan werk. 
‘Het is betrokken werk, maar we zien dat aan-
dacht voor dier en mens effect heeft en dat 
horen we ook bij de ondernemers waar we zijn 
geweest. We zijn vrijwel overal weer welkom, 
dat vind ik een mooi compliment. Het Vertrou-
wensloket helpt en luistert zonder oordeel.’

Het jubileumsymposium is terug te kij-
ken via de website van het Vertrouwensloket 
Welzijn Landbouwhuisdieren. Neem voor 
meer informatie over het loket contact op met 
Esther Reinders via ereinders@ltonoord.nl.


