Wat te doen met geld?
Wilma Wolters

Nu de geitenmelkprijs op een relatief hoog niveau ligt, kunnen geitenhouders daadwerkelijk zeggen
dat ze geld verdienen. Dat is voor velen van hen nieuw. Hoe kunnen ze dit voordeel slim inzetten?
Henk Overbeek, directeur en bedrijfsadviseur van Alfa accountants en adviseurs in Barneveld, geeft tips.

N

og nooit werd Nederlandse geitenmelk zo duur verkocht als nu. Dat
brengt geld in het laatje. Voor de
een is dat broodnodig, voor de ander komt
het goed uit. Hoe kun je hier het best mee
omgaan? Bij de klanten-geitenhouders die
Henk Overbeek in zijn portefeuille heeft,
merkt hij dat er momenteel veel vragen
leven over het omgaan met het verdiende
geld. Geldstress in positieve zin, eigenlijk.
Overbeek adviseert steevast om eerst een nulmeting te doen. “Dat is cruciaal; kijken waar
je nu staat. Wat is de staat van de stallen en
machines, hoe ziet je financiële positie eruit,
bekijk je veestapel eens kritisch. En maak
daarna een doorkijk naar de toekomst. Hoe
wil ik dat het bedrijf er over vijf jaar uitziet?”
Eigenlijk is het zaak om elk jaar zo’n meting
te herhalen. Meestal gebeurt dat niet. “Geitenhouders probeerden aflossing en privé-uitgaven
op orde te houden en dan bleef er nooit wat
over. Nu wel. Nu komt het droombeeld voor
het bedrijf een stapje dichterbij.”

Korte termijn
Investeringen die op de korte termijn geld
opleveren of snel terug te verdienen zijn,
kunnen voor veel geitenhouders interessant
zijn. Ook voor diegenen die binnen een jaar
of tien zeer waarschijnlijk het bedrijf beëindigen. Tips van Overbeek:
• Onderhoud plegen.
•	Investeringen die fiscaal interessant zijn,
zoals zonnepanelen, asbest vervangen,
led-verlichting, stal aanpassen aan de
MDV, voorkoelers, frequentieregelaars,
kuilvoerplaten. Als je een investering
doet die onder de EIA of MIA valt, denk
er dan wel aan om die op tijd te melden:
binnen drie maanden nadat je de inves
teringsverplichting bent aangegaan. Bij
kleinere investeringen, zoals een voorkoeler, kan dat al 1.000 euro schelen.

•	Banksparen. Je zet geld op een geblokkeerde rekening. Dat komt in mindering
op je resultaat en is fiscaal aftrekbaar. Het
is vergelijkbaar met het aangaan van een
lijfrente.
•	Fiscale oudedagsreserve. Dat kan een
manier zijn om uitstel van belasting
betaling te hebben. Bedenk wel dat je
er later belasting over moet betalen.
•	Verliesverrekening en middeling. Als
je in het verleden verlies hebt geleden,
kun je dat nu misschien verrekenen.
•	Betalingsachterstanden inlopen. Als je
crediteuren kent, is dit het moment om
die betalingen te doen.
Overigens is onderhoud volledig aftrekbaar
van de belasting en wordt een investering
over meerdere jaren afgeschreven.

Lange termijn
Verder vooruitdenken dan een jaar of vijf is
wat moeilijker, maar kan nu wel interessant
zijn. Tips van Overbeek:
•	Extra aflossen, maak je buffer groter.
Ga geld niet oppotten, maar ga aflossen.
Zeker als je het bedrijf over een jaar of
vijf over wilt doen. Pas wel op dat je niet
een boete moet betalen.
•	Bedrijfsplan maken of milieuvergunning
aanvragen. De leges voor zo’n vergunning
kunnen zo 10.000 tot 15.000 euro kosten.
•	Voorzieningen. Als je in 2015 je stal wilt
herzien en voor, laten we zeggen, 50.000
euro groot onderhoud wilt doen, kun je
dat bedrag nu al meenemen als voorziening.
Je trekt dan als het ware het resultaat
naar voren. Bedenk wel dat je dit concreet
moet hebben om aan te tonen dat je echt
van plan bent die stal te verbouwen.

Apart
Zijn er ook nog zaken die je duidelijk niet
moet doen? Overbeek: “Nutteloze investerin-

gen. Koop niet een nieuwe trekker omdat de
buurman er ook een heeft. Als je de afgelopen
jaren hebt moeten sappelen, kun je dat nu
structureel verbeteren. Pak die kans. En doe
een investering nu, als je het toch wilt doen,
en niet over twee jaar.”
Overbeek kan ook aanraden om elke twee
jaar een overzicht te maken van het bedrijf
zoals het eruitziet, en als je het zou verdubbelen, of als je het biologisch zou maken.
“Tevens is het belangrijk om uit je financiële
kengetallen informatie te halen door bijvoorbeeld een groepsvergelijking. Kijk eens op
een aparte manier naar je bedrijf. Dat houdt
je wakker en scherp.”

Rekenvoorbeeld
Een melkgeitenhouder heeft een eenmanszaak met een winst van € 60.000 voor 2014.
Wat zijn de fiscale voordelen als er wordt
geïnvesteerd in zonnepanelen voor € 50.000?
De EIA (energie investeringsaftrek) is 41,5%
van 50.000 en bedraagt € 20.750.
Uitgaande van het hoogste belastingtarief
stellen we de belastingdruk op 40% (inclusief
MKB-winstvrijstelling). Het belastingvoordeel
is dan € 8.300.
Stel dat ook het asbestdak wordt vervangen
voor € 30.000 (1.000 m2). De MIA (milieuinvesteringsaftrek) is 36% van 30.000 en
bedraagt € 10.800. Het belastingvoordeel
wordt dan vermeerderd met € 4.320, waarbij
ook nog gebruik gemaakt kan worden van
de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven
waardoor het voordeel nog groter wordt.
Indien er geïnvesteerd wordt in een voor
koeler van € 5.000, is door toepassing van
de EIA het belastingvoordeel ook al € 830.
Deze berekening dient als voorbeeld en ter
indicatie. Er is geen rekening gehouden met
bedrijfspecifieke voorwaarden.
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