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Het aangiftebiljet 1969
De meesten van u hebben onlangs weer het aangiftebiljet Inkomstenbelasting 1969 en Vermogensbelasting 1970 ontvangen.
Voor zover u dat nog niet hebt, kunt u het zeer binnenkort verwachten.
Al is het, dat bij de aangifte een vrij uitvoerige (en ook behoorlijk
leesbare) toelichting is gedaan, toch willen wij enkele zaken aan
een wat uitvoeriger beschouwing onderwerpen.
Voorrang bij teruggaaf
Vorig j a a r (omstreeks m a a r t ) ,
heeft u een schatting van het inkomen over 1969 moeten maken,
aan de hand waarvan u een voorlopige aanslag 1969 werd opgelegd. Het zal duidelijk zijn, dat
een dergelijke schatting toch vaak
niet goed is. Het werkelijk inkomen is of hoger of lager.
Wanneer nu blijkt, dat het inkomen over 1969 lager geweest is
dan uw schatting aan het begin
van dat jaar, dan kunt u het teveel betaalde, mits dit meer is
dan f 100, met voorrang terugontvangen. Om de aanslag 1969 met
voorrang vastgesteld te krijgen,
moet u het aangiftebiljet spoedig
inleveren; waarbij u tevens kenbaar moet maken, dat u uw aanslag met voorrang behandeld wilt
hebben. Dit laatste kunt u doen
door de zwarte rechterbovenhoek,
van het aangiftebiljet af te knippen. Wanneer u dit verzuimt,
kunt u ervan op aan, dat de teruggaaf van het teveel betaalde
dan belangrijk langer op zich laat
wachten. Vooral ook met de hoge
rentestand is het dus van belang
hierop toe te zien en de voorgeschreven gedragslijn te volgen.

Winst uit onderneming
In de toelichting bij het aangiftebiljet 1969 staat op o.a. bladzijde
14, dat de winst uit onderneming
moet worden berekend volgens
goed koopmansgebruik. Uiteraard
is dit zo, doch hoe doet men dat.
Het voert uiteraard te ver, om dit
uitputtend te gaan behandelen, dit
zou een boekwerk worden.
Wat wij echter duidelijk willen
maken is, dat dit geen simpele
zaak is.
Het is voor de bepaling van de bedrijfswinst van het allergrootste
belang of een uitgavenpost behoort tot de zuivere bedrijfsonkosten of geheel of gedeeltelijk als
privé aangemerkt moet worden,
waarbij dan ook de vraag naar
voren kan komen of er sprake is
van buitengewone lasten of giften;
is de uitgaaf al of niet als een investering aan te merken of is het
onderhoud. Met deze opsomming
kunnen wij nog wel even doorgaan
doch genoeg hierover.
Als er sprake is van een investering dan kan er investeringsaftrek
gevraagd worden, dit is ook een
vraag die niet zo m a a r uit de toelichting af te lezen is. Hoeveel
kan er afgeschreven worden,
waarbij nog onderscheiden moet
worden de vervroegde en de normale afschrijvingen. Verder is het
van belang of er van de boek- dan
wel van de aanschaffingswaarde
afgeschreven wordt, de percentage's zijn voor beide systemen verschillend, terwijl het ook voor iedere investering niet hetzelfde behoeft te zijn.
Een laatste punt willen wij nog
even aantippen en dat zijn de
waarderingen. Dit is over het algemeen geen eenvoudige zaak.
Om één en ander te vergemakkelijken en verschil van mening met
de diverse inspecties te voorkomen wordt er voor .bepaalde
waarderingen met normen gewerkt. Deze normen worden in
overleg tussen belastingdienst en
bedrijfsleven
(boekhoudbureaux)
vastgesteld.
Deze normen zijn veelal alleen
m a a r hanteerbaar in bepaalde belastingdistricten; in een ander district zijn weer andere waarderingsnormen van toepassing.
Het zou toe te juichen zijn, wanneer deze normen landelijk gelijk
zouden zijn. Pogingen hiertoe hebben tot nu toe niet het gewenste
resultaat opgeleverd.
Na het voorgaande gelezen te hebben zult u het niet euvel duiden,

als wij beweren, dat het berekenen van de winst uit onderneming
voor de ondernemer zelf een ondoenlijke zaak is. Specialisten, ook
op dit gebied zijn er evenwel bij
uw eigen standsorganisatie.

Wanneer wordt er een
aanslag Inkomstenbelasting
opgelegd
Voor het jaar 1969 wordt er een
aanslag Inkomstenbelasting opge-

Onlangs was ik bij iemand, die
door zijn werk veel met verpachters en pachters te maken krijgt.
Hij is .zelf geen belanghebbende —
alleen belangstellende en daarbij
nog een goede lezer van O.P. Hij
vertelde me dat zijn grootste bezwaar tegen de Pachtwet was, of
althans tegen het gebruik daarvan, dat vrijwillig gesloten overeenkomsten met dé voeten worden
getreden en dat niemand daar bezwaar tegen schijnt te hebben.
„Daar moet je eens wat vaker
over schrijven", zei hij. Welnu dat
zal gebeuren — goede lezers mag
men niet vergeten.
In het gesprek dat-we samen hadden gaf hij duidelijk te verstaan
hoe hij dacht over die lieden, die
vrolijk een mondelinge pachtovereenkomst aan gaan en „aap-watheb-jij-mooie-jongen" spelen en
dan zonder meer schriftelijke
vastlegging van een mondelinge
overeenkomst vragen. Ik kon dat
ook niet ontkennen. Talloze malen
lees ik verzoeken om schriftelijke
vastlegging en steevast komt er
deze zin in voor: „De verpachter
weigert de overeenkomst op
schrift te stellen." E r zijn van die
modellen in de handel en die worden altijd m a a r weer voor dit
schone doel gebruikt. Of die zin
echter wel helemaal in overeenstemming is met de werkelijkheid? Ik weet dat niet zo precies.
Mag ik dat aantonen met een gebeurtenis uit mijn eigen praktijk?
Ik had van een grote eigenaar het
beheer over diens grond. Alles
was op contract verpacht. Ik wil u
wel zeggen dat ik er een eer in
stelde alles volgens de regelen der
kunst te behandelen. Op zeker moment kwam een perceel vrij van
pacht. Dit perceel lag vrij dicht
bij het dorp en de verpachter wilde het graag vrij houden. Mijn
plan was de Grondkamer te vragen de grond voor korte termijn
te mogen verpachten. De eigenaar
vond dat goed en mijn verzoek
ging in zee. Nu duurt zulks wel
enige tijd en er gingen enige weken overheen. Wekelijks hadden
de eigenaar en ik contact en op
zekere dag vertelde hij mij dat hij
dat perceel dat vrij gekomen was
onderhands in gebruik had gegeven aan een mij bekende boer. Ik
stond perplex! Hij zag aan mij,
dat ik schrok en toen vertelde hij
mij het volgende.
Hij was door deze man gebeld en
die had hem gevraagd om een onderhoud onder vier ogen. Dat was
toegestaan. De m a n kwam en begon onmiddellijk over de grond:
„Meneer heeft die en die k a m p
vrijgekregen en nu wil meneer v.
D. die voor korte tijd verpachten.
Niks waard, meneer, Want dat
kost veel en brengt weinig op. Ik
had zo gedacht, meneer geeft 'm
mij in gebruik. Niet op papier na-

legd wanneer het inkomen meer
heeft bedragen dan
f 3.300 voor een ongehuwde
f 4.500 voor een gehuwde zonder
kinderaftrek
f 5.400 voor een gehuwde met 1
kinderaftrek
f 6.390 voor een gehuwde met 2
kinderaftrek
f 7.410 voor een gehuwde met 3
kinderaftrek
f 8.490 voor een gehuwde met 4
kinderaftrek
f 9.600 voor een gehuwde met 5
kinderaftrek

Inlevering aangiftebiljet
Zoals op het biljet is aangegeven
moet de aangifte vóór 1 april 1970
zijn ingeleverd. Wanneer u de
voorlopige aangifte vóór 1 april
1970 inlevert, krijgt u automatisch
uitstel tot 1 juli a.s.
Voor de boekhoudbureaus is het
echter niet mogelijk om alle aangiften vóór 1 juli in te leveren. Dit
is de Inspecteur bekend en daarom is de mogelijkheid geopend om
langer uitstel van inlevering te
krijgen. Daarvoor is nodig, dat de
aangifte uiterlijk half maart bij
het Boekhoudbureau wordt ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering
volgt er nl. een boete, zodat het
alleszins belangrijk is, het bovenstaande in acht te nemen.
Stichting Centraal Boe'<houdbnreau van de Nederlandse C.B.T.B.
v.d. K.

tuurlijk mondeling en dan betaal
ik meneer het dubbele van wat de
Grondkamer toestaat. Dat zijn
zulke zuinige kerels, die gunnen
meneer niet de helft van wat meneer toekomt. En dan meneer,
kan meneer de grond terug krijgen als meneer die nodig heeft. Ik
zeg maar zo, in goed vertrouwen
meneer komt er meer voor elkaar
dan met kwade koppen." Nu dit
leek meneer en meneer was er
m a a r ingestapt. „Jij neemt het
verzoek bij de Grondkamer m a a r
terug", was wat ik te horen
kreeg. Eerlijk is eerlijk, m a a r ik
heb „meneer" precies gezegd hoe
ik erover dacht en het antwoord
was even duidelijk: „Jij kent de
mens hier niet — hier is het: een
man, een man, een woord, een
woord!"
Ik heb wel gezegd dat het mij
speet dat het zo ging en dat ik het
ergste vreesde, namelijk, dat als
meneer de grond terug wilde hebben dat die brave broeder de weg
naar de Pachtkamer wel zou vinden. Maar meneer was vol goede
moed: „Je weet niet wat voor prima kerels hier wonen."
Vrijwel op de kop af een j a a r later kreeg ik het d r i n ^ l f e , . b e r i c h t
bij meneer op het kantoor te komen. En ja, daar lag de oproep
en een afschrift van het verzoekschrift met de beroemde zin: „De
verpachter weigert de overeenkomst op schrift te stellen!" Meneer in alle staten. Ik kon niet nalaten wat met hem te spotten:
„Een man, een man, een woord,
een woord" met dé vermelding
dat ik die man was! Had ik het
niet gezegd? Resultaat: meneer
voor de bijl, want een nette vastlegging voor 6 plus 1 jaar en tegen de wettige prijs -was het resultaat.
Ik zei al dat ik er wat mee spotte
— leedvermaak —. © a a r droevig
is het wel. Deze boer was geheel
vrijwillig met de eigenaar overeengekomen dat hi| voor onbepaalde tijd zou pachten tegen die
en die prijs — met de uitdrukkelijke toevoeging „ponder conr.
t r a c t " . Dat werd afgesproken.
Beide partijen waren het gloeiend
eens. De eigenaar dacht er niet
over de overeenkomst te verbreken vóór hij de grond zelf nodig
had, m a a r die pachter, van wien
het hele spel uiteindlijk uitging,
verbrak na 1 jaar zijn woord.
Kijk, dat bedoelde die kennis toen
hij zei dat het een schandaal was
dat die woord-brekende-pachters
hun zin kregen. Zijns inziens was
het al te dol dat onder het mom
van handhaving van een wet de
wet die moet gelden tussen mensen onderling, namelijk van goed
vertrouwen niet schenden, zo met
de voeten wordt getreden en nog
beloond ook!
B. v. D.
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Boeren,houdtuwgrondvast!
Groenbemesting kan nu worden
gekombineerd met de teelt
van zomergranen
Ontegenzeggelijk wordt de behoefte aan groenbemesters voortdurend groter. De oorzaken daarvan zijn bekend, nl. het tekort
aan stalmest, de voortdurende uitbreiding van de oppervlakte granen en de achteruitgang van de teelt van peulvruchten en andere
vlinderbloemige gewassen. Vrijwel iedere akkerbouwer is zich bewust van de gevaren, die daardoor gaan optreden in het bijzonder
voor zwaardere gronden die een neiging hebben tot slempigheid
en zandgronden en veenkoloniale gronden die onderhevig zijn aan
verstuiving.
Groenbemesters worden voor het
merendeel in andere gewassen gezaaid in de loop van april, m a a r
vele boeren komen er in die tijd
van het jaar eenvoudig niet aan
toe, waarmee vele goede voornemens onuitgevoerd blijven. De
laatste jaren werd vooral Italiaans raaigras voor groenbemestingsdoeleinden toegepast en dit is
inderdaad een grassoort, die voor
dit doel vele goede eigenschappen
bezit. Een nadeel is echter, dat
dit gras bij vroege uitzaai zaadstengels ka«, vormen, waardoor
men later last krijgt van opslag.
Ook is het niet altijd gemakkelijk
een al te weelderige groene massa
onder te ploegen.
Er is thans echter een nieuwe
vorm van Engels raaigras in de
handel gekomen, een kweekprodukt van Van der Have n.v. te Kapelle (Z), onder de naam Reveille,
die een aantal van de bezwaren
van Italiaans raaigras ondervangt. Reveille kan nl. tegelijk
met zomertarwe, gerst of haver
worden gezaaid. Het zaad wordt
met dat van de zomergranen gemengd en in de zaaibak gestort,

Bemest granen
D
normaal
met stikstof
Het zal dit j a a r niet nodig zijn
granen afwijkend met stikstof te
bemesten.
Als gevolg van de hoge regenval
in november is een belangrijk
deel va» de in de droge maanden
september en oktober in de grond
gevormde stikstof verloren gegaan. Ondanks een zwak herstel
van de stikstofvorming na de natte periode is het profiel nu slechts
middelmatig van stikstof voorzien,
zodat (evenals in 1969) een normale bemesting met stikstof kan
plaats vinden en een toeslag Of aftrek, zoals in eerdere jaren werd
aangeraden, achterwege kan blijven. Ruimere bemesting zou alleen dan nodig zijn als er vóór het
zaaien vrij veel regen zou vallen.
Minder overvloedig is de novemberregen geweest in de Achterhoek, het zuidwestelijke gedeelte
van de Veluwe, de oostelijke Betuwe, de noordoosthoek van NoordBrabant en Noord-Limburg (ten
noorden van Venlo). Hier zal de
stikstofuitspoeling wat minder geweest zijn, zodat in deze gebieden
enige voorzichtigheid met de stikstofbemesting geboden is. Dit geldt
vooral voor Welgronden, omdat de
uitspoeling daar toch al wat minder snel verloopt dan op zand.
Mocht het later uit dê stand van
het gewas blijken dat toch wat te
weinig stikstof is toegediend, dan
kan bij het begin van het schieten
nog een aanvullende bemesting
van 40 kg stikstof per hectare (IV*2 baal) worden verstrekt.
Op percelen die met DD zijn ontsmet i s ß e stikstof niet uitgespoeld.
Hier moet me» gemiddeld 30 kg
stikstof per hectare minder geven.
Mocht blijken dat de stikstofbemesting te zwaar is geweest, dan
kan — o m legering te voorkomen
—bij tarwe met chloormequat
(vroeger CCC) worden bespoten,
mits het gewas niet hoger is dan
35 centimeter.
dr. F. van d*£jPaauw
Instituut 'voor BÖdemvrucht-""
baarheid
Haren (Gr.).

waarvoor een hoeveelheid van 15
kg per ha voldoende is. Men behoeft dus niet een tweede keer
met de zaaimachine over het veld
te gaan. Het zaad is bijzonder gemakkelijk verzaaibaar, doordat
het geen kafnaalden heeft.
De groeiwijze van Reveille verschilt aanmerkelijk van die van
Italiaans raaigras. Zolang de dekvrucht er staat, ontwikkelen de
grasplantjes zich matig, zonder te
hoog in de dekvrucht te groeien.
Het ras verdraagt bespuiting met
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
In die eerste maanden van de
groei vormt dit grasras een uitgebreid wortelstelsel en als de dekvrucht is geoogst, ontstaat er een
mooie groene zode zonder stengels. Deze j | r o e n e massa geeft
met het f|Kfcr"Wortelstelsel een
groenbemajï||§P die zich gemakkelijk laat jp§i|rploegen en toch de
bodem Éplgffi* verrijkt met organische stfjtjjFan betekenis is voorts
dat RejjliTe volkomen vrij is van
z a d e n A Ï n duist of kweek.
DoonS' het zware wortelstelsel
vfMm een voortreffelijke verbetewgË^ei& „de, struktuur verkregen.
Bmm&lloze wortelhaartjes houden
Jape gronddelen vast, ook de fijnpfte, waardoor er een eind komt
aan het struktuurverval van de
grond, dat op vele plaatsen een zo
bedenkelijke afmeting aanneemt.
Dank zij deze nieuwe methode van
het inzaaien van een groenbemester tegelijk met de zomergranen
kunnen de gevaren van de te
krappe vruchtwisseling en van
een eenzijdige graanteelt met succes worden bestreden. In het bijzonder voor mestarme bedrijven
opent het inzaaien van deze nieuwe vorm van Engels raaigras een
nieuw perspectief. De hier bedoelde verschijnselen komen in de
meest uitgesproken vorm voor in
het Groninger Oldambt en in de
Veenkoloniën, m a a r ook elders
treft men streken aan — vooral
op de Heigronden — waar de gevaren van de té eenzijdige akkerbouw een bedreiging vormen voor
de rentabiliteit van het bedrijf.
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Nieuw middel gg ,
tegen wilde havef®*-*
In verschillende landbouwgewassen is wilde haver één van de lastigste onkruiden en een afdoende
bestrijding levert nog steeds moeilijkheden op.
De Bayer-fabrieken hebben een
nieuw middel ontwikkeld, Bidisin,
waarmede wilde haver uitstekend
kan worden bestreden.
Aangezien wilde haver over een
vrij lange periode kan kiemen, komen dikwijls vele stadia van ontwikkeling naast elkaar voor.
In de praktijk is gebleken, dat
wilde haver in het 2-3 bladstadium
het gevoeligst is voor een behandeling met Bidisin.
Om deze reden wordt geadviseerd, met Bidisin een bespuiting
uit te voeren, wanneer de meeste
wilde haverplanten in dat stadium
zijn gekomen. De dosering bedraagt 8 liter per hektare.
—
Ook in het 4-5 bladstadium kan
wilde haver met Bidisin worden
bestreden in een dosering van 10
liter per hektare, dan is echter de
mogelijkheid van enige opbrengstvermindering niet uitgesloten.
Verwacht m a g worden, dat nog
dit j a a r een beperkt kwantum van
dit nieuwe middel voor d e praktijk
beschikbaar kan worden gesteld.

