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Plan voor grootschalige verwerking van wei

Onaangename verrassing bij bedrijfsverbreding

IJs en kaas

Marga Mooren van Wei4All wil in het Groene Hart op grote schaal wei van
kaasboerderijen gaan verwerken tot voornamelijk weidrank. Hiervoor heeft zij
Europese Leader-subsidie aangevraagd. In de aanvraag wordt uitgegaan van de
verwerking van 10.000 liter wei per dag. Boerenkaasmakers die wei willen
leveren voor dit project, kunnen contact opnemen met Marga.

Agrarische ondernemers die een (nieuwe) verbredingstak beginnen, kunnen
voor onaangename verrassingen komen
te staan als de fiscus de nieuwe tak aanmerkt als de opstart van een nieuw
bedrijf. Dat kan namelijk nogal wat
financiële consequenties hebben.

De verwerking van verse wei van kaasboerderijen is uniek, vertelt Marga, en het
past in een circulaire economie. Nu wordt de wei van kaasboerderijen veelal
afgevoerd als diervoeder of het verdwijnt in de mestkelder. Dat brengt kosten met
zich mee en het is jammer van het product. “Want wei is heel gezond.”
De subsidieaanvraag is op 15 mei ingediend. Marga hoopt voor de zomervakantie te
weten of haar aanvraag wordt gehonoreerd. Geïnteresseerden die meer willen
weten over het weiverwerkingsproject kunnen contact opnemen met Marga
Mooren via M.Mooren@wei4all.nl.
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Kees van Haastert stopt bij Klompenhoeve

Europeanen kennen saffraan wel als ingrediënt in de paella en risotto. Maar als het aan
Martien Roelofsen van Zarpar Food ligt, vind
je saffraan binnenkort ook terug in kaas en
dranken als fernet. “Saffraan wordt nog
altijd met de kleur geassocieerd en niet met
zijn unieke, pittige smaak. Met saffraan
krijgt kaas een bijzondere spicy smaak.”
Saffraan is een specerij die gewonnen wordt
uit de saffraankrokus (Crocus Sativus). Zo’n
90 procent van de wereldmarkt in saffraan is
gecentreerd in Iran. Het wordt ook in het
Middellandse Zeegebied geteeld, maar de
kwaliteit daarvan is inferieur, vindt Martien.
Hij waarschuwt voor imitatiesaffraan.
BRON: AGF.NL

Omzet van 2 miljoen
De Groene Hart-coöperatie, waarbij dertig
boeren zijn aangesloten, had vorig jaar een
omzet van 2 miljoen euro. In mei presenteerde een aantal leden hun producten aan de
detailhandel, het grootwinkelbedrijf en andere klanten onder de noemer: Over de Vloer bij
de boer. "We zijn de puberteit voorbij", zegt
melkveehouder Edwin Veldhuijzen uit Zoeterwoude, sinds een half jaar voorzitter van de
coöperatie. "Dit jaar hebben we het bestelsysteem verbeterd om de klanten nog beter
te kunnen helpen. We zijn echt een professionele organisatie en we streven ernaar zo
goed mogelijk naar onze klanten te luisteren.
Daarom houden we zulke proeverijen."

In 1976, een jaar na de oprichting van De Klompenhoeve, een van de eerste zorgboerderijen van Nederland, begon Kees van Haastert er met het
maken van zuivelproducten. Kees bleef veertig jaar trouw aan de Klompenhoeve, maar zal de nieuwbouw niet meer van dichtbij meemaken: hij
gaat met pensioen.
Vanaf 1976 werd er kaas gemaakt op De Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef, en al
snel kwam daar kwark bij. Eerst van melk van de eigen koeien, wat later is de zorgboerderij overgestapt op geiten.
In de loop der jaren zijn er allerlei producten bij gekomen. De huidige range bevat ook de
zeldzame en gewilde biologische geitenboter, crème fraîche en natuurlijk de Egmondse
bollen.
“Het is bijna niet voor te stellen dat Kees al die veertig jaren trouw is gebleven aan De
Klompenhoeve en aan het maken en verkopen van de mooie geitenzuivelproducten”, zo
laten zijn collega’s weten. “Maar ook – en dat is wellicht nog veel belangrijker – aan het
werken met mensen die in
een gewone betaalde baan
niet kunnen meedraaien en in
een meer beschermde omgeving wel tot hun recht komen.”
De Klompenhoeve is in de
loop der jaren veel groter
geworden. De zuivel wordt
verkocht in heel Nederland en
in België. Er zijn vergevorderde plannen voor een compleet
nieuw te bouwen zuivelverwerkingsruimte. “De collega’s
die in het nieuwe pand gaan
werken, zullen nog regelmatig
denken aan wat Kees ervan
zou vinden of zeggen.”

Kees van Haastert tussen de kaas.

“Als een nevenactiviteit onvoldoende in het
verlengde ligt van de agrarische onderneming én er wordt grond voor gebruikt,
loopt de ondernemer het risicodat hij
moet afrekenen over de meerwaarde van
die grond”, vertelt Wim Overtoom, fiscaal
jurist bij Flynth Adviseurs en Accountants.
Volgens Overtoom is het soms niet gemakkelijk om te weten welke nevenactiviteit
door de fiscus wel en niet wordt aangemerkt als onderdeel van de bestaande
onderneming. “Kamperen bij de boer heeft
een link met het agrarische bedrijf, mits
het kleinschalig is. Maar als er vakantiebungalows worden gebouwd, is de kans
groot dat de fiscus dit zal aanmerken als
een tweede onderneming. Ook boerengolf
zal geen probleem opleveren. Maar als daar
horecafaciliteiten bij komen, kan dat
anders worden. Stem het plan van tevoren
goed af met de fiscus”, adviseertOvertoom.

Gerechtshof schept duidelijkheid
Het gerechtshof komt tot dezelfde conclusie (het betreft hier twee ondernemingen),
maar op basis van andere argumenten dan
de fiscus en de rechtbank. Om te bepalen
of hier sprake is van één of twee ondernemingen, zijn de aard, de wijze van organi-

satie en de relatieve omvang van de activiteiten maatgevend. Dat er voor beide activiteiten één administratie wordt bijgehouden
en dat de resultaten in één jaarrekening
zijn opgenomen, pleit volgens het gerechtshof vóór de gedachte dat het om één
onderneming gaat. Het beschikbaar zijn
van de landbouwgrond voor de exploitatie
van de golfbaan pleit er ook voor om beide
bedrijfstakken als één onderneming te
zien, net als dat het onderhoud van landbouwgrond en golfbaan deels door dezelfde personen en met dezelfde machines
wordt gedaan. Maar wat tégen het landbouwbedrijf pleit, is dat de investeringen
in de nieuwe activiteit (aanleg golfbaan en
bouw clubhuis) die van het landbouwbedrijf veruit hebben overtroffen. Dat geldt
ook voor de exploitatie van de golfbaan en
de gerealiseerde omzet. Volgens het
gerechtshof is de golfbaan veruit de belangrijkste activiteit geworden en in dat geval
is er sprake van het oprichten van een
nieuwe onderneming. Overtoom: “Uit deze
uitspraak kun je de lering trekken dat een
nevenactiviteit het beste kleinschalig kan
worden opgezet, om deze daarna langzaam
uit te bouwen. Al is het niet aantrekkelijk
om een golfbaan met één hole te beginnen, maar de gebouwen hadden later toegevoegd kunnen worden.”

Praktijkcasus: golfbaan
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Saffraan
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sprake is van twee afzonderlijke ondernemingen. De 16 hectare landbouwgrond is
overgegaan van het landbouwbedrijf naar
een andere onderneming: de golfbaan.
Daarbij stelt de Belastingdienst dat die 16
hectare grond een niet-agrarische meerwaarde omvat en dat daar dus over afgerekend dient te worden. Er volgde een fiscale
claim.
Het dispuut – of de golfbaan wel of niet
moet worden aangemerkt als een aparte
onderneming – wordt voorgelegd aan de
rechtbank. De rechtbank is het eens met
de Belastingdienst: hier is sprake van twee
ondernemingen. Om landbouwbedrijf en
golfbaan als één onderneming te kunnen
zien, zou de golfbaan dienstbaar moeten
zijn aan de feitelijke uitoefening van het
landbouwbedrijf of zou er minimaal een
bepaald verband tussen de beide activiteiten moeten zijn. En dat is naar het oordeel
van de rechtbank hier niet het geval. Het
landbouwbedrijf gaat in hoger beroep.

Overtoom raakte een tijd geleden betrokken bij een zaak waarin een landbouwbedrijf met 54 hectare grond op ongeveer 16
hectare een golfbaan wilden aanleggen.
Alle verseiste vergunningen werden verstrekt. Vervolgens werd de golfbaan aangelegd, het clubhuis gebouwd en de machineberging gedeeltelijk verbouwd tot logies.
Ook werd personeel aangenomen voor de
exploitatie.
De nieuwe bedrijfsactiviteit leidde tot
onverwachte problemen met de fiscus. In
de aangifte inkomstenbelasting werd de
exploitatie van de golfbaan aangemerkt als
nevenactiviteit van het landbouwbedrijf: in
de aangifte werd er dus van uitgegaan dat
landbouwbedrijf en golfbaan één onder
neming zijn. Tot zover niets aan de hand.
Maar dan laat de Belastingdienst weten het
hiermee niet eens te zijn en stelt dat er
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In de winkel van de gloednieuwe rundvee
kliniek in het Friese Wolvega worden niet
alleen diergeneesmiddelen verkocht, maar
ook ijs en kaas in diverse smaken. Het ijs en
de kaas in de winkel worden geproduceerd
door melkveehouderij Lucky Holsteins in
Noordwolde, ijsboerderij De Saks in Steggerda en kaasboerderij De Stelp in Oldeberkoop. Bedrijven die volgens dierenarts Bauke
van der Valk op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier zuivelproducten
maken. Uitzonderingen? “Absoluut niet”,
zegt Van der Valk. “Alle melkveehouders houden van hun koeien; de gezondheid en het
welzijn van hun dieren gaat hun echt aan
het hart.”
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