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Column
Duurzaam evenwicht
Deze week hebben we het plan ‘Duurzaam even-
wicht’ gepresenteerd. Een plan van een brede 
coalitie van zes partijen. Partijen die divers van 
aard zijn, ieder met een eigen oorsprong en ach-
terban. Ik begrijp maar al te goed dat daardoor 
kritische vragen ontstaan: kan zo’n samenwerking 
wel leiden tot een gewenst resultaat en worden 
belangen niet verkwanseld?

Voor ons als boeren en tuinders is stikstof een 
enorm probleem geworden. Niet in de zin dat het 
onze schuld is. Integendeel, want het beeld dat 
daarover soms wordt opgeworpen, is geheel onte-
recht. De Nederlandse land- en tuinbouw staat 
namelijk garant voor lage emissies, zeker ten 
opzichte van andere landen. Daar zouden bepaal-
de groeperingen meer waardering voor mogen 
hebben en trots op mogen zijn.

Het probleem van stikstof – en dat geldt overigens 
voor veel meer thema’s – is dat we in een enorm 
dichtbevolkte delta wonen met veel welvaart. Ook 
hebben we te maken met internationale akkoor-
den die grenzen aangeven. De invulling daarvan 
is de verantwoordelijkheid van onze landelijke en 
provinciale overheden. De optelsom van alle acti-
viteiten en keuzes geeft druk. Druk op de ruimte 
in letterlijke en figuurlijke zin. Daardoor ontstaat 
automatisch een verdeelvraagstuk.

En of we het nu willen of niet: wij zijn onderdeel 
van dat verdeelvraagstuk. De afgelopen tijd heeft 
dat tot akelige situaties geleid. Van politici die 
vinden dat de veestapel moet worden gehalveerd 
tot rechtszaken waarbij discussie ontstaat of de 
emissiewaarde van een stalsysteem wel of niet 
wordt erkend, met als gevolg dat vergunningen in 
gevaar komen.

Waar wij als boeren en tuinders daarom behoefte 
aan hebben, is beleid voor de lange termijn. Het 
verdeelvraagstuk volledig aan de politiek overla-
ten betekent een ongewisse uitkomst. Een plan 
aandragen waarbij je bijdraagt aan een oplossing, 
perspectief biedt voor ondernemers die verder 
willen en de rekening daarvan neerlegt waar die 
hoort te liggen, namelijk bij alle inwoners van dit 
land. Dat vind ik passen bij een vereniging als de 
onze.

Dirk Bruins
voorzitter LTO Noord
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Agrarisch ondernemers kunnen subsidie 
ontvangen voor de omzetting van landbouw-
grond in natuur. Deze regeling staat bekend 
onder de naam: subsidie functieverandering. 
Deze subsidie wordt verstrekt ter compen-
satie van de aanzienlijke waardedaling van 
landbouwgrond in natuurland. Onlangs heeft 
de Hoge Raad aangegeven hoe deze vergoe-
ding in fiscale zin moet worden behandeld.

De subsidie functieverandering is onder-
deel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
natuur en landschap (SKNL). Sinds 2010 voe-
ren de provincies deze regeling uit. De vergoe-
ding die boeren onder voorwaarden kunnen 
krijgen, is gebaseerd op de feitelijke waarde-
daling en bedraagt maximaal 85 procent van 
de agrarische waarde van de grond. Door tus-
senkomst van het Nationaal Groenfonds kan 
dit bedrag in één keer worden uitgekeerd.

Bovendien kunnen boeren nog een aan-
vullende subsidie ontvangen voor de inrich-
ting na functieverandering. Als voorwaarde 
wordt gesteld dat ze alleen een investerings-
subsidie kunnen krijgen als de maatregelen in 
een investeringsplan bijdragen aan de realisa-
tie van de gewenste natuur.

In de praktijk was het onduidelijk hoe sub-
sidie functieverandering fiscaal moest worden 
behandeld. Uiteindelijk heeft een agrarisch 
ondernemer deze zaak onder de belasting-
rechter gebracht. Wat speelde er precies?

Een maatschap exploiteerde een melkvee-
houderij. De maatschap heeft een subsidie 
van 473.450 euro aangevraagd voor de functie-
verandering van de gronden in natuurterrein. 
In de aangifte inkomstenbelasting is daarvoor 
een (natuur)vrijstelling geclaimd. Daarnaast 
zijn de landbouwgronden in verband met de 

omzetting in natuur afgewaardeerd met een 
bedrag van 401.949 euro en is dit bedrag ten 
laste van de winst gebracht.

Feitelijk was er sprake van een ‘dubbele 
aftrek’ omdat de subsidie was vrijgesteld van 
inkomstenbelasting en de aftrekbare waarde-
vermindering van landbouwgrond ten laste 
van fiscale winst werd gebracht. Het was de 
vraag of dit wel de bedoeling was. De zaak 
kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht.

OBJECTSUBSIDIE
De Hoge Raad heeft daarin beslist dat er 

sprake is van een objectsubsidie. Concreet 
betekent dit dat de subsidie moet worden afge-
boekt op de boekwaarde van landbouwgrond, 
maar niet verder dan waarde als natuurgrond. 
Als de subsidie het bedrag van deze afboeking 
overstijgt, is de onbelaste natuurvrijstelling 
voor het meerdere alsnog van toepassing. In 
zoverre is de uitkomst van het arrest van de 
Hoge Raad niet onredelijk te noemen.

Saillant detail in deze zaak was overigens 
dat een deel van de subsidie was toegewe-
zen aan de zoon die ook in de maatschap zat. 
Maar hij was geen eigenaar van de landbouw-
grond. De grond was buitenvennootschap-
pelijk bedrijfsvermogen van de ouders en in 
gebruik en genot gegeven in de maatschap. 
Als zodanig kon de zoon de subsidie niet deel-
achtig worden.

Indien en voor zover de zoon toch een ver-
goeding ontvangt, dan zal deze bij hem belast 
zijn in de winstsfeer. Of een dergelijke toereke-
ning van de subsidie zakelijk is, moest verder 
worden onderzocht. Dit punt is door de Hoge 
Raad dan ook voor verder onderzoek verwe-
zen naar het gerechtshof in Den Bosch. 

Heeft u de afgelopen jaren een subsidie 
functieverandering ontvangen, dan is aan te 
raden om nog eens kritisch te kijken in hoe-
verre de belastingvrijstellingen juist zijn toe-
gepast. 
� u vlb.nl

Natuursubsidie en de fiscus

Boeren kunnen subsidie ontvangen voor omzetting van landbouwgrond in natuur. Foto: Bert Hartman

Kijk of belastingvrijstellingen 
juist zijn toegepast bij 
natuursubsidie

Kiemfeest in Groningen opent het 
programma ‘Fascinating’
Met het Kiemfeest op een van de proefboerderijen in 
Groningen wordt dinsdag 1 juni om 17 uur het pro-
gramma ‘Fascinating’ geopend. Dit programma, waar 
LTO Noord partner in is, richt zich op een circulair land-
bouwsysteem. Het heeft een gesloten stikstofsysteem 
en is vrij van CO2-uitstoot. Hiervoor is een eiwittransitie 
nodig en een nieuwe manier van kijken. Presentator 
Harm Edens gaat in gesprek met de gedeputeerden 
in Groningen en landbouwminister Carola Schouten. 
Aanmelden voor de livestream via bit.ly/kiemfeest.

LTO Noord Noord-Oost Twente zamelt 
landbouwplastic en landbouwfolie in
LTO Noord-afdeling Noord-Oost Twente houdt 
woensdag 2 juni haar jaarlijkse inzameling van land-
bouwplastic en -landbouwfolie. Boeren kunnen het 
plastic en de folie tussen 9 en 12 uur inleveren aan 
de Wiemselweg 5 in Tilligte, de Deurningerstraat 12 
in Weerselo, de Bloomsweg 4 in Manderveen of aan 
de Almeloseweg 110 in Harbrinkhoek (ingang via de 
Noordergraafsingel). De kosten bedragen 100 euro 
voor leden en 175 euro voor niet-leden.

Aanmelden voor project ‘Boeren 
Meten Water’ nog steeds mogelijk
Akkerbouwers in de noordelijke schil van de provincies 
Groningen en Friesland die inzicht willen krijgen in het 
verziltingsprobleem, kunnen zich nog aanmelden voor 
het project ‘Boeren Meten Water’. In dit project werken 
boeren en waterschappen samen om meer inzicht te 
krijgen in het water- en bodemsysteem. Meer infor-
matie over dit project en aanmelden? Kijk dan op 
boerenmetenwater.nl of neem contact op met project-
leider Tjeerd Hoekstra van LTO Noord via thoekstra@
ltonoord.nl.

 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.

 

 

Fiscale Zaken

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

LTO Nederland en andere partijen hebben 
met overheden afspraken gemaakt om te 
komen tot het minimaliseren van de emissie 
van gewasbeschermingsmiddelen naar het 

oppervlaktewater. Woensdagavond 2 juni 
worden deze afspraken in een onlinebijeen-
komst toegelicht. Aanmelden: bit.ly/uitvoe-
ringsprogramma. Foto: Han Reindsen

Webinar over minimaliseren emissie


