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Informatie avond over onderhande-
lingen nieuwe cao Open Teelten 
De regiogroep cao Open Teelten houdt op maandag 16 
december om 20 uur een informatie avond over de cao 
Open Teelten, de voortgang van de onderhandelingen, 
de inzet en het vervolgproces. Op 25 november hebben 
in een constructieve sfeer de eerste onderhandelingen 
over de nieuwe cao Open Teelten plaatsgevonden. 
Pieter Verkuilen van werkgeversvereniging AWVN was 
daarbij de onderhandelaar namens werkgevers. 
Graag bespreken we met u de voortgang van de 
onderhandelingen en horen we van u welke ideeën en 
suggesties er zijn voor de nieuwe cao. De avond vindt 
plaats bij de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel 
en omstreken BA, Stationsweg 28, Zaltbommel. U bent 
van harte uitgenodigd. 

Twee Evav-cursussen van start 
in Overijssel in januari 2020 
LTO Noord Vrouw & Bedrijf houdt in samenwerking 
met Flynth accountants en adviseurs twee Economi-
sche Vorming Agrarische Vrouwen (Evav)-cursussen in 
Overijssel. Deze gaan in januari 2020 van start. Tijdens 
deze cursus leren de deelnemers hoe zij hun positie 
als (mede)ondernemer of meewerkend partner kunnen 
versterken. Er wordt onder andere ingegaan op onder-
nemingsvormen, financieringsvormen en het lezen van 
boekhoudrapporten. 
De Evav-cursus gaat op dinsdagavond 14 januari van 
start in Almelo. Locatie is kantoor Flynth in Almelo. De 
cursus wordt op vijf achtereenvolgende dinsdagen 
gehouden.
In Raalte wordt de Evav-cursus op vijf achtereenvol-
gende donderdagavonden gehouden. De eerste avond 
is op 16 januari. Locatie is kantoor Flynth in Raalte. Cur-
susleiders in Raalte en Almelo zijn Mariet Kortekaas en 
Johan Oonk. Aanmelden kan via de site van LTO Noord.

Ledenraadpleging Zuid-Holland 
over samenwerking tussen boeren
Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie kringlopen op 
provinciaal niveau te sluiten. Boeren worden gesti-
muleerd samen te werken bij de uitwisseling van 
grondstoffen als mest en veevoeding binnen de pro-
vincie. Naar verwachting is de uitwisseling tussen de 
boeren niet optimaal. Vruchtbare Kringlopen Zuid-Hol-
land verkent in een project welke kansen en obstakels 
aanwezig zijn bij de uitwisseling van grondstoffen. Dat 
wordt gedaan in gesprekken met boeren en via een LTO 
Noord-ledenraadpleging. De ledenraadpleging vindt u 
op de website van LTO Noord onder provincie Zuid-
Holland. U kunt tot en met 20 december reageren. 

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.
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Op 25 november is de saneringsregeling var-
kenshouderij opengesteld. Een belangrijke 
regeling voor ondernemers in Gelderland en 
Noord-Brabant die hun varkenshouderij wil-
len beëindigen. In hoeverre is er al duidelijk-
heid over de fiscale gevolgen? 

Uitkoopregelingen als de saneringsrege-
ling varkenshouderij leveren belastingvraag-
stukken op. Bij de ingrijpende beslissing om 
uw varkenshouderij te stoppen, is het belang-
rijk dat u weet wat er onderaan de streep over-
blijft. 

Om te voorkomen dat varkenshouders 
hierover lang in onduidelijkheid zitten, stem-
men de VLB en LTO Nederland onder toeziend 
oog van het ministerie van Financiën de fis-
cale aspecten af met de Belastingdienst.

De varkenshouder die meedoet sluit defi-
nitief zijn varkenshouderijlocatie en levert 
zijn varkensrechten hierbij in. Hiervoor krijgt 
hij een compensatie, die bestaat uit een bij-
drage voor het vervallen van de varkensrech-
ten en een vergoeding voor het waardeverlies 
van de stallen (met voer-, mestsilo’s en mest-
kelders). 

De compensatie voor waardeverlies van de 
varkensstallen moet naar de visie van de VLB 
als eerste worden gesaldeerd met de te maken 
sloopkosten en de boekwaarde van de stal-
len. De opvatting van de Belastingdienst dat 
sloopkosten en de boekwaarde van de opstal 
aan de boekwaarde van de ondergrond moe-
ten worden toegerekend, gaat hier volgens de 
VLB niet op. 

Dat is belangrijk, omdat het tot de boek-
waarde van ondergrond rekenen van deze 
kosten nadelig uitpakt voor uw aanspraak op 

de landbouwvrijstelling, als u de ondergrond 
(uiteindelijk) zou verkopen. Komt het sub-
sidiebedrag uit boven de boekwaarde en de 
sloopkosten, dan is er per saldo sprake van 
een boekwinst. 

Belastingheffing kan onder voorwaarden 
worden uitgesteld met een herinvesteringsre-
serve of het omzetten in een stakingslijfrente. 
Dezelfde mogelijkheden gelden voor de ver-
goeding voor de in te leveren varkensrechten.

OVERHEIDSINGRIJPEN
Cruciaal is dat de regeling fiscaal als over-

heidsingrijpen wordt aangemerkt. Varkens-
houders die na de beëindiging willen herin-
vesteren in een nieuwe onderneming (buiten 
de varkenshouderij), krijgen hierdoor meer 
mogelijkheden de behaalde boekwinst af te 
boeken op de nieuwe investeringen. 

Met toepassing van de herinvesterings-
reserve wordt belastingheffing over de boek-
winst voorkomen. Op die manier heeft u meer 

beschikbaar voor de nieuwe bedrijfsinveste-
ringen.

Voor het verschil tussen de boekwaarde 
van de ondergrond van stallen en de verkoop-
waarde geldt de landbouwvrijstelling. Bij 
andere regelingen, zoals ruimte voor ruimte, 
is het onder omstandigheden mogelijk een 
deel van de compensatie toe te rekenen aan de 
waardedaling van de grond. 

Uit de toelichting bij de regeling blijkt dat 
de vergoeding uit de saneringsregeling alleen 
aan het gebouw en niet aan de ondergrond 
kan worden toegerekend. Over de omzetbe-
lasting bestaat in zoverre duidelijkheid dat de 
subsidie buiten de scope van de heffing valt. 

Onduidelijk is nog hoe u om moet gaan 
met de aftrek van omzetbelasting over de 
sloopkosten. Lang niet alle fiscale gevolgen 
van de saneringsregeling varkenshouderij 
zijn al bekend. VLB en LTO stemmen af met de 
overheid om varkenshouders de zekerheid te 
geven die ze nodig hebben. 

Fiscale gevolgen van sanering

De saneringsregeling varkenshouderij is op 25 november opengesteld. Foto: Twan Wiermans

VLB en LTO stemmen 
de fiscale aspecten af 
met de Belastingdienst

Fiscale Zaken

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

GENDAA
DRENTHE
DINSDAG 17 DECEMBER

• LTO vakgroep Akkerbouw en Suiker Unie. Zalencen-
trum Meursinge, Westerbork, 17 uur (inloop 
vanaf 16.30 uur). Gezamenlijke ledenbijeenkomst 
van LTO Akkerbouw en Suiker Unie. Jaap van 
Wenum van de vakgroep Akkerbouw gaat in 
gesprek met de leden over ‘Koers houden in 
turbulente tijden’. Coen ter Berg, deskundige in 
bodem en bemesting, houdt een presentatie. Om 
18 uur wordt een gezamenlijke maaltijd gehou-
den. Om 19.45 uur start de teeltvergadering van 
Suiker Unie. 

WOENSDAG 18 DECEMBER

• LTO vakgroep Melkveehouderij. Zalencentrum 
Hingstman, Zeijen, 20 uur. Ledenbijeenkomst. 

FRIESLAND
MAANDAG 16 DECEMBER

• Afdeling Gaasterlân-Sleat. Ons Gebouw, Harich, 20 
uur. Gezellige slotavond. Per 1 januari 2020 gaat 
de afdeling fuseren met de afdelingen Lemster-
land en Skarsterlân. 

DINSDAG 17 DECEMBER
• LTO vakgroep Melkveehouderij. Muziekcafé De 

Vijfpoort, Formerum 47, Terschelling 20 uur. 
Ledenbijeenkomst. 

• LTO Noord regio Noord. De Lawei, Drachten, 10 uur. 
Dag van LTO Noord regio Noord. Met sprekers 
Louise Fresco, Maarten van der Weijden en Berry 
Marttin van Rabobank. 

GELDERLAND
DINSDAG 17 DECEMBER
• Afdeling Gelderse Vallei. Vallei Accountants, Barne-

veld, 20 uur. Informatieavond over fiscale gevol-
gen van bedrijfbeëindiging of bedrijfsverplaat-
sing en de diverse rechtsvormen die mogelijk 
zijn. Aanmelden via www.ltogeldersevallei.nl. 

WOENSDAG 18 DECEMBER
• Afdelingen De Betuwe en Bommelerwaard. Restaurant 

De Betuwe, Tiel, 20 uur. Ledenbijeenkomst over 
stikstof. Met Mark Heijmans, themacoördinator 
Klimaat & Milieu en de Dierlijke sectoren bij LTO 
Nederland. Ben Haarman, voorzitter LTO Noord 
regio Oost, geeft een terugkoppeling van de 
gesprekken die in regio Oost met de provincies 

hebben plaatsgevonden. 

GRONINGEN
DINSDAG 17 DECEMBER
• Afdeling Kanaalstreek. d’Ekkelkaamp, Onstwedde, 

20 uur. Ledenvergadering. Met als inleider Erik 
Tack van het bedrijf Voortaan Duurzaam, die 
ingaat op duurzaam ondernemen. Dit is de laat-
ste vergadering van afdeling Kanaalstreek. Per 
1 januari 2020 fuseert de afdeling met afdeling 
Westerwolde. 

DONDERDAG 19 DECEMBER
• LTO vakgroep Akkerbouw. De Butler, Uithuizen, 20 

uur. Ledenbijeenkomst. Naast Jaap van Wenum 
zullen Jo Oppenheim en Kyra Broeders van 
Nefyto u meenemen in de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

• LTO vakgroep Melkveehouderij. Trefcentrum Bedum, 
Bedum, 20 uur. Ledenbijeenkomst. 

• LTO vakgroep Melkveehouderij. Balk Zalencentrum, 
Zuidhorn, 20 uur. Ledenbijeenkomst. 

NOORD-HOLLAND
DONDERDAG 19 DECEMBER

• LTO vakgroep Melkveehouderij. Stayokay, Den Burg, 
20 uur. Ledenbijeenkomst. 

OVERIJSSEL
WOENSDAG 18 DECEMBER
• LTO vakgroep Melkveehouderij. Wapen van Wesepe, 

Wesepe, 20 uur. Ledenbijeenkomst. 

ZUID-HOLLAND
MAANDAG 16 DECEMBER
• LTO Nederland. Van Iperen, Oude Tonge, 20 - 22 

uur. Sectorbijeenkomst akkerbouw ‘Praat mee 
over het nieuwe GLB’. 

u www.glbuitdepraktijk.nl

LANDELIJK
DINSDAG 17 DECEMBER
• Biohuis. De Keet van Heerde, Heerde, 11 uur. 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering Biohuis. 
Op de agenda: Besluit tot oprichting Coöpera-
tieve vereniging Bionext. Om 13:15 uur: afsluiting 
en gezamenlijke lunch in het restaurant. Graag 
aanmelden voor de ledenvergadering via sa-
liha@biohuis.org. 


