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Ledenraadpleging over gebruik van 
Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel
De Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug worden in 
de zomer van 2023 enkele weken gesloten vanwege 
werkzaamheden. LTO Noord wil in kaart brengen in 
welke mate er gebruik wordt gemaakt van de tunnel en 
de brug en heeft daarom een enquête opgesteld voor 
leden in het gebied. Dit helpt LTO Noord en Rijkswater-
staat om te zoeken naar een passende oplossing voor 
de boeren en tuinders in het gebied, zodat zij minder 
hinder ondervinden door de sluiting van de tunnel en de 
brug. Meer informatie en de link naar de enquête staan 
op ltonoord.nl/werkzaamhedenzuidholland.

Digitale bijeenkomsten over allerlei 
thema’s bij LTO regio Noord
LTO Noord regio Noord heeft van 7 februari tot 29 maart 
digitale themabijeenkomsten over veel verschillende 
thema’s waaronder fauna, bodem & water, stikstof, 
leiding en fauna. De digitale bijeenkomsten zijn gemak-
kelijk thuis bij te wonen vanachter de computer. Leden 
blijven zo op een laagdrempelige manier op de hoogte 
van de meest recente actualiteiten. Ledencontact is in 
deze roerige periode misschien wel belangrijker dan 
ooit. Meer informatie en aanmelden kan via de website 
van LTO Noord.

Trainingen Vrouw & Bedrijf over 
vertellen over werk op hun bedrijf
LTO Noord Vrouw & Bedrijf zoekt boerinnen en tuin-
dersvrouwen die een of meerdere keren op een 
bijeenkomst van Vrouwen van Nu in hun eigen regio 
willen vertellen over hun werk op het agrarisch bedrijf 
en over hoe voedsel wordt geteeld. Belangstellenden 
hiervoor krijgen een korte training om te leren het eigen 
verhaal op een leuke manier te vertellen. Tijdens de 
trainingsdag, verzorgd door de LTO Academie, leren de 
deelnemers hun verhaal vanuit kracht te vertellen. Dit 
kan via een presentatie of andere werkvorm zoals een 
rondetafelgesprek of een proeverij. De trainingsdagen 
zijn in februari en maart op meerdere locaties. Meer 
informatie op ltonoord.nl/vrouw-en-bedrijf.

CDA-Tweede Kamerlid Boswijk op 
werkbezoek in Oost Achterhoek
Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) bezocht onlangs 
LTO Noord-afdeling Oost Achterhoek. Hij ging langs bij 
melkveehouder Arjan Prinsen in Haarlo, waar sinds 
november de stikstofemissie wordt gemeten in de 
ligboxenstal. Een sensor meet de concentratie ammo-
niak in de lucht, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 
Afdelingsvoorzitter Stefan te Selle is blij dat Boswijk 
een kijkje kwam nemen bij deze pionier. Hij hoopt aan 
hem het belang van meten te hebben overgebracht.

Enquête over verbeteren van de 
communicatie bij LTO Nederland
LTO Nederland doet onderzoek naar het verbeteren van 
de communicatie. Een student van de Rijksuniversi-
teit Groningen voert dit onderzoek uit. Het doel van de 
enquête is om de communicatie van LTO in kaart te 
brengen. Het wordt gewaardeerd als u de tijd neemt 
om deze enquête in te vullen. Dat gebeurt volledig ano-
niem, duurt maximaal vijf minuten en kan via ltonoord.
nl/communicatie verbeteren.

LTO Noord in gesprek over sluiting 
waterbronnen Zuidelijk Flevoland
LTO Noord maakt zich grote zorgen over de consequen-
ties voor agrarisch ondernemers in Zuidelijk Flevoland 
na sluiting van de waterbronnen per 2024. In 2004 is 
door de Raad van State vastgesteld dat waterbron-
nen in Zuidelijk Flevoland die water onttrekken uit een 
beschermende watervoerende laag moeten worden 
gesloten voor agrarisch gebruik. Waterschap Zuider-
zeeland heeft in een gesprek met LTO Noord over een 
aantal alternatieve opties meegedacht. Vanuit LTO is 
verzocht om samen met de provincie en het water-
schap het probleem van de dreigende sluiting per 
ondernemer in beeld te brengen en te zoeken naar 
alternatieven. Zowel de provincie als het waterschap 
is bereid om daaraan mee te werken.
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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.

 

 

COEN RUITENBEEK

lid van de Vaksectie Recht van de VLB en werkzaam als 

belastingadviseur bij Accon avm

Bedrijven die wensen te stoppen met hun 
veehouderij en willen deelnemen aan een 
stoppersregeling, kunnen in de praktijk 
aanzienlijk gehinderd worden door de fiscale 
wetgeving. In dit artikel wordt ingegaan op 
een enkele knelpunten die in de praktijk 
spelen en die voor bedrijven reden kunnen 
zijn om niet deel te nemen aan een stop-
persregeling. Mocht u overwegen om deel te 
nemen aan een stoppersregeling, dan is het 
van belang dat u zich laat informeren over de 
fiscale gevolgen.

Een groot aantal agrarisch ondernemers 
in ons land heeft een gemengd bedrijf. Denk 
bijvoorbeeld aan bedrijven met een akker-
bouwtak en een veehouderijtak. Bij deelname 
aan een stoppersregeling kunnen zij de sta-
kingswinst van de veehouderij toevoegen aan 
de herinvesteringsreserve, mits er een herin-
vesteringsvoornemen is.

AFBOEKEN OP UITBREIDINGEN
Deze herinvesteringsreserve kan onder 

bepaalde voorwaarden afgeboekt worden op 
uitbreidingen in de reeds bestaande activitei-
ten binnen het gemengd bedrijf. Afboeking op 

nieuwe activiteiten, die naast het bestaande 
bedrijf worden opgestart, is niet toegestaan. 
Het is van groot belang dat voor dit knelpunt 
een oplossing wordt gevonden. De uitbreiding 
van de wettelijke regeling van artikel 3.64 Wet 
IB kan tot het gewenste resultaat leiden.

HERINVESTERINGSRESERVE SCHIET TEKORT
Een ander knelpunt betreft het tekort-

schieten van de toepassingsmogelijkheden 

van de verruimde herinvesteringsreserve. 
Binnen de regels van de verruimde herinves-
teringsreserve is het niet mogelijk om een her-
investeringsreserve, die is ontstaan op de ver-
koop van afschrijfbare bedrijfsmiddelen als 
productierechten of bedrijfsgebouwen, af te 
boeken op de aanschaf van niet afschrijfbare 
bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld grond.

De achterliggende gedachte is dat voor-
komen dient te worden dat een boekwinst op 
afschrijfbare bedrijfsmiddelen wordt geherin-
vesteerd in niet-afschrijfbare bedrijfsmidde-
len. Dit knelpunt kan voor bedrijven reden 
zijn om niet deel te nemen aan een stoppers-
regeling.

AANDACHTSPUNTEN
Ten slotte wil ik wijzen op aandachtspun-

ten in het kader van het beëindigen van de 
onderneming als gevolg van de stoppersrege-
ling kort na een bedrijfsovername. Er worden 
dan dus geen nieuwe activiteiten opgestart. 

Wat de inkomstenbelasting of vennootschaps-
belasting betreft zal (een deel van) de subsidie 
in de winst vallen.

Afhankelijk van de toegepaste vrijstelling 
bij een bedrijfsovername, die relatief kort hier-
voor heeft plaatsgevonden, is er mogelijk ook 
nog overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat 
geldt ook voor de schenkbelasting indien bin-
nen de voortzettingstermijn van de bedrijfsop-
volgingsregeling van vijf jaar de onderneming 
wordt beëindigd.

VERBETERING MOGELIJK
Er is nog veel verbetering mogelijk op 

dit gebied. Mocht u overwegen om deel te 
nemen aan een stoppersregeling, dan is het 
van belang dat u zich laat informeren over de 
fiscale gevolgen. Uit het voorgaande blijkt dat 
deze in bepaalde situaties zeer nadelig kun-
nen uitpakken. Een adviseur van een bij de 
VLB aangesloten kantoor denkt graag met u 
mee over deze complexe materie.

Knelpunten in stoppersregeling

De stoppersregelingen veehouderij kennen enkele fiscale barricades. Foto: Tweeluik Fotografie

‘Beëindigt u uw bedrijf 
kort na een overname? 
Let dan extra goed op’

Fiscale Zaken

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

GENDAA
NOORD-HOLLAND
MAANDAG 7 FEBRUARI
• Gemeenten in Noord-Holland-Noord. Online-event: 

Circulair ondernemen in Noord-Holland Noord, 
10 uur. In de Week van de Circulaire Economie 
nodigen gemeenten in Noord-Holland Noord on-
dernemers uit om het gesprek aan te gaan over 
circulaire kansen. Verminderen, hergebruiken en 
recyclen: drie begrippen die aan de basis liggen 
van een circulaire economie. Volg een of meerde-
re livestreams. Lokale en bekende ondernemers 
delen hun verhaal en gaan de discussie aan. Het 
programma start om 10 uur met de livestream 
Biogrondstoffen, om 12 uur is de livestream Agra-
risch. Een livestream duurt ongeveer 45 minuten. 
Aanmelden via bit.ly/circulairondernemenNHN.

UTRECHT
WOENSDAG 16 FEBRUARI
• Plan Boom Utrecht. Verschillende locaties. Bomen-

uitdeelactie voor Utrechtse boeren. Op woensdag 
16 februari deelt Plan Boom Utrecht bomen uit 
aan Utrechtse boeren en tuinders. De actie geeft 
hun de kans om hun erf natuurvriendelijker te 

maken. De actie wordt mede mogelijk gemaakt 
door provincie Utrecht. Meer informatie over 
de uitdeelactie en het aanvraagformulier zijn te 
vinden via bit.ly/bomenuitdeelactieutrecht.

LANDELIJK
MAANDAG 7 FEBRUARI
• Stigas, LTO Noord, ZLTO en LLTB. Online, 20 uur. 

Onlinebijeenkomst ‘Maak een vliegende start 
met de RIE’. Een onlinebijeenkomst over de 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Meer 
informatie en aanmelden via stigas.nl/maak-
een-vliegende-start-met-de-rie.

DINSDAG 8 FEBRUARI
• Wageningen University & Research. Online, 10.30 

uur. Digitale kennisdag PPS Beter Bodembeheer. 
LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente 
is nauw betrokken bij deze publiek-private sa-
menwerking (PPS). ‘s Ochtends worden verschil-
lende pitches gegeven met feedback van een 
panel. Dit panel bestaat uit mensen uit beleid, 
onderzoek, praktijk en advies. In de middag 
zijn er zes rondes met in totaal elf workshops 
waarvoor agrarisch ondernemers zich kunnen 

aanmelden. Meer informatie en aanmelden via 
event.wur.nl/128072/subscribe.

DONDERDAG 10 FEBRUARI
• Stigas, LTO Noord, ZLTO en LLTB. Online, 20 uur. 

Onlinebijeenkomst ‘Maak een vliegende start 
met de RIE’. Een onlinebijeenkomst over de 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Meer 
informatie en aanmelden via stigas.nl/maak-
een-vliegende-start-met-de-rie.

MAANDAG 14 FEBRUARI
• Stigas, LTO Noord, ZLTO en LLTB. Online, 20 uur. 

Onlinebijeenkomst ‘Maak een vliegende start 
met de RIE’. Een onlinebijeenkomst over de 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Meer 
informatie en aanmelden via stigas.nl/maak-
een-vliegende-start-met-de-rie.

DONDERDAG 17 FEBRUARI
• Stigas, LTO Noord, ZLTO en LLTB. Online, 20 uur. 

Onlinebijeenkomst ‘Maak een vliegende start 
met de RIE’. Een onlinebijeenkomst over de 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Meer 
informatie en aanmelden via stigas.nl/maak-
een-vliegende-start-met-de-rie.


