
BOEREN FINANCIEREN BOEREN 
Redenen voor een ‘stopper’ om niet een geheel bedrijf te 
verkopen zijn: de negatieve rente die banken berekenen en 
de vermogensrendementsheffi  ng. De gehele opbrengst uit 
verkoop op de bankrekening hoeft echter niet. Op basis van 
ons initiatief zijn er Boeren die Boeren fi nancieren!

‘Onderweg’ komen we regelmatig tegen dat gestopte boeren 
grond in bezit houden. De grond wordt verpacht, zodat er geen 
negatieve rente hoeft te worden betaald over het vermogen op de 
bankrekening. Regelmatig wordt vergeten dat grond na bedrijfsstaking 
in belastingbox 3 valt en dat er over de waarde van de grond ca. 1,7% 
vermogensrendementsheffi  ng moet worden betaald. Met de huidige 
pachtprijzen wordt er per jaar een rendement gemaakt van ca. 1,5%. 
Verpachten kost dus eigenlijk ook geld!

Een goed alternatief voor het verpachten van grond is het fi nancieren 
van een andere boer. Deze fi nanciering heeft een gemiddelde looptijd 
van 10 – 15 jaar en een rente van 2,5% - 3%. Uw vermogen valt in 
belastingbox 3 en daarom betaalt u een vermogensrendementsheffi  ng 
van ca. 1,7%. Uw geld staat niet op uw bankrekening, dus u betaalt 
geen negatieve rente. Conclusie is dat de rente van de fi nanciering uw 
vermogensrendementsheffi  ng betaalt en dat u zelfs nog een voordeel 
heeft van 0,8% - 1,3% op uw vermogen.
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Het fi nancieren van agrarische bedrijven is een zekere vorm van geldbeheer. Er is voldoende zekerheid, omdat land 
(onroerend goed) als onderpand zeer waardevast is. Natuurlijk hoort bij een fi nanciering ook een goede beoordeling van 
de fi nanciële situatie en de kansen van degene die gefi nancierd wordt. 

Wanneer een ondernemer na verkoop geld “over” heeft, zijn er kansen genoeg om andere 
agrarische ondernemers vooruit te helpen middels een fi nanciering. 
Inmiddels hebben wij bij De Koning & Witzier al meerdere van deze partijen bij elkaar gebracht!

Interesse? Neem dan contact met ons op!
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‘STOPPEN IS OOK 
ONDERNEMEN’
Vele jaren heeft u met veel plezier het 
werk op de boerderij gedaan. Toch kunnen 
er uiteindelijk diverse redenen zijn om 
te stoppen. Dan is ook het afbouwen 
en daadwerkelijk stoppen echt een 
“onderneming”.

Enkele redenen om te stoppen zijn: leeftijd, 
gezondheid, toenemende regeldruk van de overheid 
of het gebrek aan motivatie. 
Gedachten over het stoppen gaan misschien wel 
eens door uw hoofd, maar u weet niet ‘hoe’ te 
stoppen met uw bedrijf en wat de gevolgen zijn.
Dat is begrijpelijk: bij het stoppen van uw bedrijf 
komt er veel op u af. In dit artikel willen wij enkele 
fi nanciële gevolgen van het ‘stoppen’ benoemen.

• Fiscale gevolgen: Bij het verkopen van uw boerderij krijgt u te maken met diverse fi scale gevolgen. Bij de verkoop 
van uw grond is -tot nu toe- nog steeds de landbouwvrijstelling van toepassing, waardoor de winst op de grond 
onbelast is, naast de winst op het bedrijfserf. Fiscaal belaste posten zijn onder andere winst op de gebouwen, 
fosfaatrechten, stikstof, vee en machines. Er zijn uiteraard diverse oplossingen waardoor de ‘winst’ gedrukt kan 
worden, waardoor u zo min mogelijk belasting betaalt.

• Afl ossing fi nanciering: Wanneer u een fi nanciering op het bedrijf heeft, moet deze na de verkoop worden afgelost.
• Aankoop vervangende woning: Indien u de gehele boerderij verkoopt, zult u waarschijnlijk een vervangende 

woning uit de opbrengst van uw boerderij moeten kopen.
• Inkomen na het stoppen: Wanneer u gestopt bent dan stopt ook het inkomen uit uw boerderij. Gaat u leven van 

het vermogen wat uit de boerderij is vrijkomen of gaat u werk zoeken nadat u gestopt bent? 

Wij maken voor u een bruto-netto berekening. Hierin taxeren we de waarde van uw boerderij en berekenen wij wat 
u netto overhoudt na de verkoop van uw boerderij (geheel of gedeeltelijke verkoop). Ons uitgangspunt is: “Een hoog 
BRUTO resultaat bij verkoop is goed, maar een hoog NETTO resultaat is beter.”

Elk bedrijf en elke boer is anders en dat betekent ook dat uw situatie maatwerk is. Overweegt u om te stoppen en wilt u 
hier eens over praten? Dan maken wij graag vrijblijvend een afspraak met u om u te helpen met deze belangrijke keuze.

UITNODIGING:
INFORMATIEAVOND 
STOPPEN IS OOK 
ONDERNEMEN
Wij nodigen u uit voor één van onze 
informatieavonden op 7 of 13 april om 20.00 
uur (inloop 19.45 uur).

Wat gaat u doen als u geen agrarisch ondernemer meer 
bent? Wat gaat u doen met het geld dat vrijkomt? Kan ik 
geheel of gedeeltelijk stoppen of ben ik afhankelijk van 
anderen? Is uw stikstof geld waard? Deze en vele andere 
punten zullen we aan de orde laten komen. Van harte 
uitgenodigd!

Do 7 april: La Place |Meerndijk 59, Utrecht (De Meern)
wo 13 april: De Til | Breestraat 1, Giessenburg

U kunt zich aanmelden via onze website
of een belletje naar 0348 - 502 224.
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DE VERKOOP VAN ‘WARME’ GROND IN 2022
De berichten over het grote woningtekort in Nederland komen u vast niet onbekend 
voor. Tot 2030 ‘moeten’ er 845.000 woningen gebouwd worden en er is een tekort 
van 330.000 woningen. Een gigantische opgave!

Het verkopen van grond aan een projectontwikkelaar kan als een bedreiging worden gezien. Uw 
agrarisch bedrijf is mogelijk al lang op deze plaats gevestigd of dit is misschien de plaats waar u bent 
opgegroeid. Wij zijn echter van mening dat verkoop voor huizenbouw juist als een kans kan worden gezien. 
Voor ‘warme’ grond wordt namelijk veel meer betaald dan voor agrarische grond. Zelfs wanneer de grond nog geen 
woningbouw bestemming heeft, kan het interessant zijn om zaken te doen met een projectontwikkelaar. Dit heeft te 
maken met de manier waarop overeenkomsten vandaag de dag tot stand komen. 

“VOOR ‘WARME’ GROND WORDT VEEL MEER BETAALD DAN VOOR AGRARISCHE GROND.”

Ontwikkelaars willen liever niet het risico lopen dat ze een groot geldbedrag betalen terwijl er onvoldoende zekerheid 
is. De Koning & Witzier werkt daarom regelmatig met ‘optieovereenkomsten’: een ontwikkelaar heeft het recht 
om uw grond te kopen, maar hij mag eerst zijn plannen bespreken bij de overheid. Dit is voor een ontwikkelaar 
interessant, omdat hij met relatief weinig risico een plan kan creëren op uw grond, terwijl uw grond, zonder uw eigen 
initiatief, tot aanzienlijke meerwaarde wordt gebracht. Het interessante voor u is dat er -voor het afsluiten van een 
optieovereenkomst- een aanzienlijke optievergoeding wordt betaald. Indien aan het einde van de looptijd het ‘plan’ 
doorgaat, wordt de vooraf overeengekomen prijs voor uw grond betaald.

Er kunnen meerdere situaties van toepassing zijn:
1. Het plan voor uw grond vindt doorgang en u wilt uw bedrijf voortzetten op een andere locatie. Het is van 

groot belang dat de verkoopwinst niet in de normale herinvesteringsregeling valt. In deze regeling kunt u slechts 
een klein deel van de winst herinvesteren en moet u dus het grootste deel afdragen aan de belastingdienst. In de 
optieovereenkomst dient te worden opgenomen dat u kunt herinvesteren op basis van overheidsingrijpen.

2. U stopt na de verkoop met het bedrijf (eenmanszaak of vof) en er wordt een hoge opbrengst gerealiseerd. In 
dit geval moet er veel belasting worden betaald. Er zijn manieren om nu al voor te sorteren om in dit geval belasting 
te ‘besparen’, bijvoorbeeld door een bv op te richten.

3. U heeft grond in privévermogen en dit artikel is (voor een groot deel) niet voor u van toepassing. Dan is een 
optieovereenkomst wellicht helemaal niet interessant. U wilt het geld direct ontvangen, omdat dit vermogen in 
belastingbox 3 valt en dus niet in belastingbox 1. In uw geval is het wellicht interessant om direct een koopprijs te 
ontvangen met mogelijk een nabetaling.

Wij willen graag met u meedenken op welke manier u het beste resultaat kunt bereiken. We werken samen met uw 
accountant of fi scalist om alle zaken -op fi nancieel, juridisch en fi scaal gebied- goed te regelen.
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INFORMATIEAVOND STIKSTOF EN 
ONTEIGENING 
Wij nodigen u uit voor onze informatieavond op 19 april om 20.00 
uur (inloop 19.45 uur). Van harte welkom!

Deze onderwerpen komen aan bod bij de uitkoop van agrarische bedrijven 
ter vermindering van de stikstofdepositie. Wij informeren u over stikstof, wat 
onteigening inhoudt en welke schadeloosstelling er bij een onteigening hoort.

Di 19 april: De proefboerderij (KTC Zegveld) | Oude Meije 18, Zegveld

U kunt zich aanmelden via onze website
of een belletje naar 0348 - 502 224.

DE VERKOOP VAN ‘WARME’ GROND IN 2022
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WAT IS 
ERFPACHT?
DE VOOR- EN NADELEN

Erfpacht is een gebruiksrecht 
dat een erfpachter landbouwgrond of een 
gehele boerderij mag gebruiken tegen een 
vergoeding, de zogenaamde canon. 

Een erfpachtrecht is in tegenstelling tot ‘normale’ pacht 
ook overdraagbaar door middel van een notariële akte. 
Daarnaast is een erfpachtrecht ook te fi nancieren op 
basis van een hypothecaire inschrijving. De looptijd van 
een erfpachtrecht voor landbouwgrond is minimaal 26 
jaar. De overdraagbaarheid, de fi nancierbaarheid en de 
zekerheid van een lange looptijd zijn de voordelen van 
een erfpachtrecht. 

“DE OVERDRAAGBAARHEID, DE 
FINANCIERBAARHEID EN DE ZEKERHEID 
VAN EEN LANGE LOOPTIJD ZIJN DE 
VOORDELEN VAN EEN ERFPACHTSRECHT.”

Een nadeel is dat de maximale ‘fi nanciering’ 70% - 80% 
van de marktwaarde is. De overige 20% - 30% zal zelf 
gefi nancierd moeten worden. Daarnaast levert erfpacht 
uiteindelijk geen eigendom op en is de waardestijging 
van landbouwgrond voor de eigenaar. Een ander nadeel 
is dat in de meeste gevallen de canon jaarlijks stijgt met 
de infl atie en de infl atie is nu hoog (5% en meer), de 
afgelopen 30 jaar lag die op ca. 2%.
Dit zijn zomaar een aantal voordelen en nadelen van 
erfpacht. 

TE KOOP GEVRAAGD
Uw bedrijf in “boerenhanden” houden? Voor 
verschillende klanten zijn we op zoek naar 
melkveebedrijven.

Regio Zuid - Drenthe
• Melkveebedrijf voor 100-150 melkkoeien.
• Vanaf 60 ha. (huiskavel).
• Afname op korte termijn is mogelijk.

Regio Alblasserwaard of Vijfheerenlanden
• Melkveebedrijf voor 80 - 100 melkkoeien met 

ca. 50 stuks jongvee en bijbehorende grond.
In deze regio zoeken we twee melkveebedrijven!

Regio Utrecht
• Melkveebedrijf met plus minus 50 ha. Grond.

Geen NB-wet vergunning? Dan zou het fi jn zijn als er 
in het verleden een Hinderwet of milieuvergunning is 
afgegeven voor het houden van deze aantallen vee in 
1994.
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TE KOOP SELECTIE

EERSTE MOLENWEG, 6 HOEVEN

Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf met plaats voor 285 
melkkoeien, 212 stuks jongvee en ca. 42 ha. 
eigen grond. 

Deze boerderij is gerealiseerd vanaf 1984 tot en 
met 2014. 

GORISSENWEG 1, 
NOORDELOOS

Prijs op aanvraag

Biologisch dynamisch melkveehouderijbedrijf 
met ca. 60 ha. grond aan één blok. 
Een biologisch dynamische bedrijfsvoering 
is een speciale vorm van biologische 
bedrijfsvoering, met extra hoge eisen op het 
gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen 
en ecologie.

Deze boerderij is gerealiseerd in 2009.

AANGEKOCHT
KATTENDIJK 185, GOUDERAK 

Natuurboerderij in de Krimpenerwaard. 
Gebouwen met 8 ha. eigendom, Groeit naar 98 ha. 
pacht. 80 stuks melkvee/vleesvee en 160 schapen.

RECENT VERKOCHT
GEESTDORP 48, WOERDEN 

Op een representatieve plek in Woerden verkochten 
wij dit melkveebedrijf met 45 ha. grond.

Wij feliciteren de verkoper met de verkoop van het 
melkveebedrijf en wensen de kopers veel woon- en 
werkplezier. 

VERKOCHT

Voor meer informatie neem een kijkje op onze site 

WWW.KONINGWITZIER.NL

IN PRIJS VERLAAGDIN PRIJS VERLAAGD
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AANGEKOCHT
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WAT IS DE “NETTO” 
WAARDE VAN UW 
BEDRIJF?
Wat zijn de toekomstplannen voor uw bedrijf? 
Toekomstplannen kunnen zijn dat u uw bedrijf wilt 
uitbreiden of geheel wilt verplaatsen. Toekomstplannen 
kunnen ook zijn dat u geheel of gedeeltelijk wilt stoppen.

Welke plannen u ook heeft, het is belangrijk om goed voorbereid te 
zijn. Goed voorbereid bent u door te weten wat u ‘echt’ heeft. Hierin is 
allereerst de waarde van uw bedrijf belangrijk en ten tweede uw ‘netto’ 
resultaat. 

Diverse factoren bepalen de waarde van uw bedrijf, zoals:
• Wat is de staat van uw gebouwen?
• Hoe zijn de gebouwen te (her)gebruiken of is er een andere 

bestemming mogelijk?
• Hoe is uw land gelegen, wat is de kwaliteit van uw grond en hoe 

is uw grond ontsloten?
• Zijn er agrarisch ondernemers in de omgeving?
• Zijn er plannen in het gebied voor wonen of natuur?

De uitkomst van deze waardering is een ‘brutoresultaat’. Het 
‘nettoresultaat’ is echter vele malen belangrijker om te weten. Dan weet 
u namelijk ‘echt’ wat u heeft. 
Nadat voor uw bedrijf de waarde is bepaald, kunnen we ook een globale 
bruto naar netto-opbrengst berekening maken. Op deze manier krijgt u 
goed inzicht hoe uw toekomstplannen fi nancieel uitpakken.

Heeft u ook toekomstplannen en wilt u goed voorbereid zijn? 
Neem dan contact met ons op, zodat wij een vrijblijvende 
fi nanciële scan van uw bedrijf kunnen maken.

CONTACT

De Koning & Witzier
Dé agrarisch makelaar en
onteigeningsdeskundige

WAARDER
0348 - 502 224
info@koningwitzier.nl

LEERDAM
0345 - 744 074
leerdam@koningwitzier.nl

DRONTEN
0321 - 388 790
info@leyten-vdlinde.nl
(samenwerking met 
Leyten van der Linde)

www.koningwitzier.nl/agrarisch
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WIJ TREKKEN DE KAR
In onze dienstverlening trekken wij de kar 
voor onze opdrachtgevers. 

Of wij nu een verkoop- of aankoopopdracht voor 
u mogen doen of onteigeningsbegeleiding. We 
zorgen ervoor dat het proces altijd goed wordt 
doorlopen.
Samen bepalen we welke acties er gedaan moeten 
worden om het beste resultaat te bereiken. 
Indien gewenst doen we dat in overleg met uw 
accountant of fi scalist. 
Alle inspanningen zijn gericht op een zo goed 
mogelijk resultaat voor onze opdrachtgevers!


