Het bedrijfsover

Steeds vaker wordt de financiering van een agrarische onderneming een hobbel
die veel jonge boeren en tuinders moeilijk kunnen overbruggen. Het bedrijfsovernamefonds moet jonge agrarisch ondernemers weer de kans geven om te
ondernemen. In het fonds is 75 miljoen euro gereserveerd voor de ondersteuning
van jonge boeren en tuinders bij de overname of start van een agrarische onderneming. Maar hoe is de invulling daarvan? En hoe gaat het verder?
Tekst: Annet de Winter
Na de bekendmaking van het bedrijfsovernamefonds in het regeerakkoord van kabinet-Rutte III in oktober 2017, is er hard gewerkt
aan de invulling van het fonds. Door samen
met jonge boeren en tuinders in gesprek te
gaan over knelpunten bij bedrijfsovername,
wordt het fonds zo goed mogelijk aan de
behoeftes van jonge agrariërs aangepast. De
hoofdlijnen van het bedrijfsovernamefonds
zijn 9 januari 2019 door minister Schouten in
de Kamerbrief bekendgemaakt.

Hoe ziet het bedrijfsovernamefonds eruit?
Het bedrijfsovernamefonds bestaat uit twee
delen die gebaseerd zijn op de behoefte aan
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kapitaal en kennis. Hierbij wordt het grootste
gedeelte van het fonds besteed aan toegang
tot kapitaal via de Garantieregeling Vermogensversterkendekredieten (VVK). Hier wordt

64 miljoen (85%) voor vrijgemaakt. Voor het
tweede gedeelte van het bedrijfsovernamefonds, het opleidings- en coachingstraject,
wordt 11 miljoen (15%) vrijgemaakt.

GEBRUIK MAKEN VAN HET FONDS
Het bedrijfsovernamefonds moet ruim voor de zomer 2019 in werking zijn. Hoe en
waar je je kunt aanmelden of aanspraak kunt maken op het fonds, is nog niet bekend.
Het bedrijfsovernamefonds moet eerst verder uitgewerkt worden. Op www.najk.nl/
bedrijfsovernamefonds vind je alle informatie over het bedrijfsovernamefonds. Heb je
vragen over het bedrijfsovernamefonds? Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen of
stel je vraag aan ons!

LOBBY

namefonds

hoe zit dat nu?
1. Garantieregeling Vermogensversterkendekredieten (VVK)
Als agrarisch ondernemer heb je een bepaald kapitaal nodig om je bedrijfsplan te kunnen realiseren. Een lening van de bank kan dan helpen
om je plan te realiseren, maar dekt niet altijd alle kosten die je moet
maken. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, waaronder
de solvabiliteit van het bedrijf. Solvabiliteit is de verhouding tussen je
bezittingen (eigen vermogen) en het geleende vermogen (schulden).
Deze moet een bepaalde waarde hebben anders mag de bank geen
lening verstrekken.

Onvoldoende solvabiliteit
Wanneer de solvabiliteit van je bedrijf door de bank onvoldoende wordt
gevonden, kan het Rijk met de Garantieregeling VVK voor een gedeelte
van de lening garant staan. Hierdoor kun je het kapitaal lenen dat je
nodig hebt om jouw bedrijfsplan te realiseren zonder extra financiële of
dubbele financiële lasten. Door de borgstelling van het Rijk is het voor
financiers (banken) aantrekkelijker om een lening te verstekken. Mocht
het bedrijf onverhoopt failliet gaan, dan zal het Rijk het deel dat niet
met de verkochte bezittingen gedekt wordt, aan de bank betalen. Het
Rijk en de bank maken hier samen afspraken over.

2. Opleidings- en coachingstraject
Het opleidings- en coachingstraject is bedoeld om het ondernemerschap van de jonge agrariër te versterken en zo ook het toekomstperspectief van het agrarisch bedrijf te verhogen. Er gaat cursusmateriaal
ontwikkeld worden om jonge boeren en tuinders meer financieel inzicht
te geven en kennis over het traject van bedrijfsovername over te dragen.

Vervolgstappen
Nu de grote lijnen op papier staan wordt er gekeken naar de details en
de precieze invulling van het fonds. Het bedrijfsovernamefonds moet
gericht zijn op alle sectoren in de land- en tuinbouw voor starters en bedrijfsopvolgers tot 40 jaar. De invulling van het bedrijfsovernamefonds
ziet er volgens NAJK zo uit:

GARANTIEREGELING
VERMOGENSVERSTERKENDKREDIET
- Voorwaarde hiervoor is dat jonge boeren en tuinders
één of meerdere cursussen rondom bedrijfsovername
hebben gedaan of een deel van een ondernemersplan
hebben geschreven.
- De garantieregeling VVK is niet bedoeld voor innovatie.
- Bij toezegging van de garantieregeling VVK
wordt alleen gekeken naar een goed en rendabel
ondernemingsplan en/of ondernemerschap. De eisen
uit de kringloopvisie van minister Schouten, zoals de
klimaatopgave en vitaliteit van het platteland, worden
hierin niet meegenomen.
- De garantieregeling VVK is alleen bedoeld voor de
overname zelf en de periode na bedrijfsovername.
- Het Rijk moet volledig garant staan voor de verstrekte
lening.

OPLEIDINGS- EN COACHINGSTRAJECT
- Het opleidings- en coachingstraject is ter voorbereiding
op de bedrijfsovername.
- Het opleidings- en coachingstraject is voor iedereen
beschikbaar, ook voor partners van bedrijfsopvolgers.
- Het opleidings- en coachingstraject is er voor
begeleiding/coaching, biedt bedrijfsovernamecursussen
en hulp bij het schrijven van een ondernemersplan.
- Bij activiteiten van het opleidings- en coachingstraject
wordt ook een eigen bijdrage van de deelnemers
gevraagd.
- Het gereserveerde budget moet ten goede komen aan
de agrarische bedrijfsopvolgers en niet aan allerlei
adviseurs.

Beide onderdelen uit het bedrijfsovernamefonds moeten langjarig worden ingezet.
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