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Agrifoodprogramma
In de Gelderse Staten is het programma Agrifood
besproken. Dit is richtinggevend voor hoe de provincie de ontwikkeling en de toekomst van de
Gelderse agrosector de komende jaren ziet. Na
eerdere reacties, ook van LTO, ligt er nu een sterk
verbeterd stuk. De Gelderse Provinciale Staten
stonden open voor onze inbreng.
De provincie heeft mede na onze reactie gesteld
dat ook de hoogproductieve land- en tuinbouw,
die grootschalig en internationaal is, thuishoort in
Gelderland. Dat is een belangrijke aanvulling ten
opzichte van de vorige versie. Knelpunten die er
naar onze mening nu nog in zitten gaan over tijd,
ruimte en geld. Reden om afgelopen woensdag in
te spreken in de Statenvergadering.
De land- en tuinbouw zoals we die nu kennen in
Nederland en dus ook in Gelderland, heeft zich in
de afgelopen zestig jaar gevormd. Er zijn nieuwe
inzichten en opgaven, en daarmee ook grote uitdagingen. De lat in het Agrifoodprogramma ligt
hoog en realiteitszin blijft een aandachtspunt.
Ondernemers zijn bereid te bewegen, maar wel
met een zodanig tempo dat het bedrijf kan renderen en zij investeringen kunnen terugverdienen.
Dat lukt niet in enkele jaren, maar vergt decennia.
Een zorg is ook of alle ambities in het gevecht
om de ruimte passen binnen het Gelderse areaal
cultuurgrond. Meer natuurinclusief en kringloop
vragen om meer ruimte. Een boer kan alleen voldoen aan de maatschappelijke wens te investeren
in een duurzame landbouw en weidegang, als hij
voldoende grond onder zijn bedrijf heeft. Maar hoe
kan hij dat bereiken in de concurrentie met zonnevelden, woningbouw, natuur enzovoort?
De provincie kan geen grond maken, maar wel
voor voldoende instrumenten zorgen waarmee
zoveel mogelijk grond in boerenhanden blijft.
Een kavelruilsysteem met een grondbuffer is een
must. Alleen met een goede verkaveling, een voldoende grote huiskavel en verdienvermogen kan
een renderend boerenlandschap blijven bestaan.
Het debat stemde mij voorzichtig positief. Zonder
perspectief voor boeren en tuinders, geen perspectief voor het landschap. Ik ben benieuwd naar
de besluitvorming.
Ben Haarman
voorzitter LTO Noord regio Oost

Afschrijving van aanhorigheden
Fiscale Zaken
Accountants en adviseurs van leden van de
Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) schrijven in deze rubriek.

ARNE DE BEER
Alfa Accountants en Adviseurs

Op ieder veebedrijf zijn erfverharding, mestsilo’s, mestplaten, sleufsilo’s en kuilvoerplaten te vinden. Veehouders mogen hierop niet
meer zelfstandig afschrijven, maar moeten
de boekwaarden ervan bij de gebouwen tellen. Meestal betekent het dat de fiscale afschrijving op deze aanhorigheden stopt.
Over investeringen in aanhorigheden liep
sinds 2007 een fiscale discussie. In de kern
was de vraag: moeten aanhorigheden voor de
afschrijving bij de gebouwen worden betrokken? In 2020 wees de Hoge Raad-arrest: activa
die horen bij de gebouwen en in gebruik zijn,
moeten daaraan worden toegerekend. Dat
geldt voor mest- en voersilo’s, maar ook voor
erfverharding.
Het toerekenen van aanhorigheden aan gebouwen heeft gevolgen. Sinds 2007 is fiscale afschrijving op gebouwen niet meer toegestaan
als de boekwaarde de bodemwaarde heeft
bereikt. De bodemwaarde van een gebouw (in
de inkomstenbelasting) dat u zelf gebruikt, is
50 procent van de jaarlijkse WOZ-waarde. Conclusie: als de bodemwaarde van het gebouw is
bereikt, kunt u ook niet meer afschrijven op de
aanhorigheden bij het gebouw. Belangrijk: de
bodemwaarderegeling geldt niet voor milieubedrijfsmiddelen, zoals MDV-stallen.

Veehouders mogen niet meer
zelfstandig afschrijven op
zogenoemde aanhorigheden
Het gaat in de veehouderij om de volgende activa: mestsilo en mestplaat, sleufsilo en
kuilvoerplaat, strooiselhok, alles inclusief ondergrond. Daarnaast betreft het de erfverharding en beschoeiing. Andere aanhorigheden,
vooral in de tuinbouw, zijn: warmteopslagtank (buiten gebouw) en waterbassin/watersilo. Een kunstmestsilo en een mestvergistingsinstallatie zijn geen aanhorigheden, omdat ze
een functie hebben los van de gebouwen.

Verzending contributienota’s 2021
ANNE-MARIE ROPS

LTO Noord start eind deze maand met de verzending van de contributienota’s van 2021.
Net als vorig jaar wordt uw nota digitaal
verstuurd als uw mailadres bij ons bekend is.
De contributienota ontvangt u op het bij
ons bekende mailadres. Via de betalingslink
in de e-mail komt u in een iDEAL-omgeving
waar u de nota kunt betalen. U kiest vervolgens voor uw eigen bank.
Leden die LTO Noord hebben gemachtigd
om te incasseren, krijgen wel een mail, maar
geen iDEAL-knop.
Nieuw dit jaar is dat u bij uw mail een bijlage krijgt meegezonden van uw contributienota in pdf-formaat.
WIJZIGING E-MAILADRES
Is uw e-mailadres gewijzigd? Wij horen dit
graag, zodat wij de digitale factuur naar het

juiste e-mailadres kunnen sturen.
Het doorgeven van uw gewijzigde mailadres kan door een mail te sturen naar relatiebeheer@ltonoord.nl.
Enkele leden hebben aangegeven dat zij
de contributienota via de post willen ontvangen. Ook leden van wie geen mailadres
bekend is bij LTO Noord, ontvangen per post
een geprinte contributienota.
Bedrijfsleden ontvangen bij de nota een
flyer over waar LTO Noord de contributie aan
besteedt.
VRAGEN?
Voor vragen over de contributienota of
het doorgeven van wijzigingen kunt u contact
opnemen met de relatiebeheerders van LTO
Noord via relatiebeheer@ltonoord.nl of via
het telefoonnummer (088) 8886666, kies voor
optie 1. Meer informatie vindt u op de website
www.ltonoord.nl/contributie.

Aanhorigheden zijn bijvoorbeeld mestsilo’s, sleufsilo’s en erfverharding.
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Werktuigen voor het productieproces in
het gebouw die u zonder beschadiging uit een
gebouw kunt laten verwijderen, zijn en blijven afzonderlijke, zelfstandig afschrijfbare
bedrijfsmiddelen. Het gaat in de veehouderij
om een groot deel van de verwijderbare stalinrichting. Op dit punt is er niets veranderd.
Activa, zoals mestsilo’s en erfverharding,
zijn tot nu toe zelfstandig afgeschreven. Dit
is zo afgesproken met de Belastingdienst in
afwachting van de uitkomst van de procedure.
Duidelijk is nu dat de aanhorigheden (inclusief ondergrond) aan de gebouwen moeten
worden toegerekend. Vanaf de jaarrekening
en belastingaangifte 2020 is hierop actie
nodig.
Dat lijkt makkelijker dan het is. In de praktijk staan er meer gebouwen bij een veehouderij. Een manier kan zijn om de boekwaarde
per aanhorigheid met ondergrond per gebouw
toe te delen in de verhouding van vierkante
meters vloeroppervlak. Deze rekenexercitie

blijkt bewerkelijk en moeilijk te implementeren.

Meld u aan voor themabijeenkomst
Mijnbouw Groningen op 16 februari

dere startdata. Meld u aan via bit.ly/bodemcollege.

LTO Noord regio Noord start met themabijeenkomsten
waarin regiobestuurders leden bijpraten over de inzet
van LTO Noord op de verschillende dossiers in de drie
noordelijke provincies. Onder andere over Natuur &
Fauna, stikstof, het Mijnbouwdossier in Groningen en
het Veenweidedossier in Friesland. De eerste bijeenkomst op dinsdagavond 16 februari heeft als thema
Mijnbouw Groningen. Meld u hiervoor aan via bit.ly/
themabijeenkomsten.

Bodemcollege van drie dagdelen
over duurzaam bodembeheer

Het project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’ biedt
een onlinebodemcollege aan voor melkveehouders en
akkerbouwers in Groningen, Friesland en Drenthe. Met
het college, dat uit drie dagdelen bestaat, vergroot de
ondernemer zijn kennis over de bodem en de relatie
met bemesting, stikstofemissie, biologie en gewas.
Bodemdeskundigen geven inzicht in hoe de bodem
werkt, bieden oplossingen voor bodemproblemen en
vertellen met welke maatregelen u de prestaties van de
bodem kunt verbeteren. Het bodemcollege heeft meer-

JAARLIJKSE WIJZIGING WOZ-WAARDE
Vervolgens moet als gevolg van de jaarlijkse wijziging van de WOZ-waarde de toets
van de aftrekbeperking worden toegepast. Dit
leidt tot extra administratieve lasten, terwijl
de financiële belangen vaak niet zo groot zijn.
De VLB heeft daarom aan de Belastingdienst
voorgesteld om de aanhorigheden bij het
hoofdgebouw te tellen. Bij melkveehouderijen
is dat de stal waarin de melkkoeien staan.
Mestsilo’s, sleufsilo’s en erfverharding zijn
dus aanhorigheden. Ze moeten aan de gebouwen worden toegerekend. Afschrijving zal
vanaf 2020 meestal niet meer mogelijk zijn.
Bij een bedrijf horen vaak meer gebouwen.
Om rekenwerk te voorkomen voor een beperkt
financieel belang, heeft de VLB aan de Belastingdienst voorgesteld om aanhorigheden toe
te rekenen aan het hoofdgebouw.

Quizmaster neemt leden Vrouw &
Bedrijf mee in onlinepubquiz

LTO Noord Vrouw & Bedrijf houdt op donderdag 25
februari om 20 uur een onlinepubquiz. De quizmaster
neemt de deelnemers mee in meerdere rondes. Er zijn
in totaal vijftig meerkeuzevragen. Aanmelden kan tot
dinsdag 23 februari via bit.ly/onlinepubquiz. Donderdagochtend 25 februari ontvangen alle deelnemers
alle benodigde informatie en een link naar de onlinepubquiz.

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.

