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MILJOENENNOTA 2018

‘Aandacht voor vergrijzing
in landbouw nodig’
Het gaat goed met Nederland. De economie groeit de komende jaren, de werkeloosheid daalt en de koopkracht neemt voor
bijna alle Nederlanders toe. Dat staat in de Miljoenennota 2018.
LTO Nederland en NAJK betwisten of de agrarische sector ook
gebaat is bij de huidige gang van zaken.
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e groei van de Nederlandse economie
bedraagt 3,3 procent in 2017 en groeit
volgens het Centraal Planbureau met
2,5 procent in 2018. Het Nederlandse bedrijfsleven exporteert meer producten naar het buitenland. De werkloosheid daalt snel doordat het
aantal banen toeneemt. De koopkracht neemt
voor de meeste mensen met enkele tienden van
procenten toe. Het kabinet concludeert dat het
land er goed voor staat, maar voor de agrarische
sector zijn er kanttekeningen te plaatsen.
Met de Miljoenennota is namelijk ook het Belastingplan 2018 gepresenteerd. Voor de agrarische sector is de voorgenomen afschaffing van
de Landbouwregeling per 1 januari een belangrijk onderwerp uit dit plan. De afschaffing werd
bij de vorige begrotingsbehandeling al aangekondigd, maar inmiddels is er een wetsvoorstel
om de afschaffing ook daadwerkelijk in gang te
zetten. De motivatie hiervoor is dat deze regeling niet bijdraagt aan de beleidsdoelen van het
ministerie, namelijk het streven naar een concurrerende, duurzame en veilige agro- en voedselketen.
Als de wet wordt aangenomen betekent dit dat
alle agrarische ondernemers vanaf volgend jaar

22 • BLOEMBOLLENVISIE • 28 september 2017

een btw-boekhouding moeten gaan voeren. Dat
betekent dat zij een btw-administratie moeten
bijhouden en periodiek aangifte moeten doen.
Tevens hebben ze recht op btw-aftrek.
LTO Nederland vindt de afschaffing ongewenst.
De brancheorganisatie wil de invoering met
minimaal een jaar uitstellen. LTO is van mening
dat de late behandeling van dit wetsvoorstel in
de Tweede en Eerste Kamer, de ondernemers
onvoldoende voorbereidingstijd geeft. Ondernemers moeten bijvoorbeeld hun administratie
anders inrichten en hun leveranciers en afnemers informeren.
Afschaffing van de Landbouwregeling levert de
schatkist circa 22 miljoen euro op. LTO ziet dat
geld het liefst ten goede komen aan innovatie en
onderzoek.

AGRARISCH ONDERWIJS
In de begroting van Economische Zaken is meer
geld (6,2 miljoen euro) vrij gemaakt om de kosten voor het groeiend aantal studenten in het
hoger agrarisch onderwijs en aan de universiteit te compenseren. Dat lijkt heel wat, maar per
saldo daalt de totale bijdrage die wordt gespendeerd aan groen onderwijs. De bijdrage van EZ
aan de Agrarische Onderwijs Centra en aan het
groen VMBO neemt af nu het aantal leerlingen op die opleidingen daalt. Het totale bedrag

dat EZ overheeft voor groen onderwijs daalt
van 793 miljoen euro in 2017 naar 784 miljoen
in 2018. Per student is voor groen onderwijs
minder geld beschikbaar dan studenten in het
niet-groene onderwijs.
LTO Nederland is bij monde van voorzitter Marc
Calon kritisch op deze ontwikkeling. “De agrarische sector is blijkbaar in trek als meer studenten aan HAS en WUR gaan studeren. EZ financiert deze groei. Helaas wordt het verschil in
bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost. Dat is jammer.”
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
(NAJK) vindt het onbegrijpelijk dat er geen
extra budget is opgenomen in de rijksbegroting om vergrijzing in de landbouw te stoppen.
”De vergrijzing zorgt ervoor dat vernieuwing en
innovatie in de sector minder snel wordt doorgevoerd. Op dit moment is Nederland koploper in de agrarische sector. Om die koppositie
te behouden is vernieuwing en innovatie hard
nodig”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.
“Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van de toekomst. Het is in het belang
van Nederland dat jonge boeren en tuinders
gestimuleerd worden om het agrarische bedrijf
over te nemen.”
NAJK verwacht dat, wanneer de politiek niet
ingrijpt om de tendens van vergrijzing in de
landbouw te stoppen, het karkater van de agrarische sector blijvend zal veranderen. “Nederland
staat bekend om haar familie- en gezinsbedrijven in de agrarische sector. Wanneer er blijvend
minder jonge boeren een agrarisch bedrijf overnemen zal dit een versnelling van de schaalvergroting op gang brengen”, geeft Arfman aan.
“Bedrijven worden overgenomen door investeerders van buiten de landbouw als belegging.
Dit is een bedreiging voor het langetermijndenken dat de land- en tuinbouw kenmerkt.”

