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Vraag en antwoord
STOPPEN MET MELKVEETAK
MARIET KORTEKAAS

MKB Adviseurs Food&Agri

Ik heb een melkveebedrijf, ben bijna 65 jaar en 
wil volgend jaar stoppen met de melkveetak. 
Wat zijn mijn mogelijkheden?
Een belangrijk uitgangspunt bij uw beslis-
sing is of u nog ondernemer wilt blijven of 
dat u geheel of gedeeltelijk wilt stoppen. 
Als u kiest voor algehele staking, moet 
u afrekenen met de fiscus over de meer-
waarde in de onroerende zaken en over de 
boekwinst vanwege verkoop van de fos-
faatrechten. Om te voorkomen dat u een 
groot bedrag aan inkomstenbelasting moet 
betalen, kunt u overwegen voor de sta-
kingswinst een lijfrente te bedingen bij de 
bank of een verzekeraar.
U kunt ook besluiten nog ondernemer te 
blijven door het land nog te gebruiken en/
of nog jongvee te houden en alleen met 
de melkveetak te stoppen. U kunt de toe-
gewezen fosfaatrechten geheel of deels 
verkopen, verleasen of verhuren met een 
koopoptie. Verleasen/verhuur betekent 
uitgestelde staking voor wat betreft de fos-
faatrechten. Om de keuze te vergemakkelij-
ken, kunt u een tienjarenplan laten maken 
van de opties die uw voorkeur hebben.

HUISVESTING OP HET ERF
BAS KOLKMAN

Rombou

Ik wil mijn werknemers huisvesten op het erf. 
Mag dat?
De huisvesting van werknemers of arbeids-
migranten op het erf is niet zonder meer 
toegestaan. Het beleid verschilt per 
gemeente en is vertaald in regels van het 
bestemmingsplan. In regio’s en gemeen-
ten waar sprake is van een hoge inzet van 
werknemers of arbeidsmigranten, is vaak 
specifiek beleid ontwikkeld. Via een (bin-
nenplanse) afwijkings- of wijzigingsbe-
voegdheid is het mogelijk om huisvesting 
in bestaande bijgebouwen of bedrijfsge-
bouwen te realiseren. In de onderbouwing 
moet de noodzaak worden aangetoond.
In veel gemeenten voorziet het bestem-
mingsplan niet in huisvesting en ontbreekt 
een passend beleid. Dit betekent dat een 
lange adem nodig is om tot de gewenste 
ontwikkeling te komen. Overleg, argu-
mentatie en goede voorbeelden kunnen 
de gemeente overtuigen. Uiteindelijk is het 
aan de raad om een besluit te nemen over 
een bestemmingsplanherziening waarmee 
de huisvesting kan worden gerealiseerd.

LYTSA POST

Loonwerkers en melkveehouders zoeken 
elkaar steeds meer op om samen succesvolle 
resultaten te behalen met kringloopland-
bouw. Kennis kan worden gedeeld in studie-
groepen. In 2019 start Froukje van der Molen, 
projectleider Vruchtbare Kringloop Noord 
Nederland, een pilot om deze samenwerkin-
gen te stimuleren.

Door samen op te trekken met erfbetreders 
bereik je de beste resultaten op het boerenbe-
drijf, stelt Van der Molen. Samen met Gerben 
Zijlstra van Cumela Nederland organiseert ze 
een bijeenkomst voor loonwerkers over een 
betere samenwerking tussen melkveehouder 
en loonwerker. De loonwerker wordt steeds 
belangrijker voor de boer, merken Van der 
Molen en Zijlstra. ‘Zijn rol is aan het verschui-
ven. Niet alleen voeren loonwerkers steeds 
meer het werk op het land uit, de adviserende 
rol wordt ook groter’, aldus Van der Molen.

Boeren willen bijvoorbeeld advies over 
hoe ze genoeg eiwit kunnen produceren op 
eigen land, hoe ze hun voer moeten inkuilen 
en over het zaaien van een vanggewas op hun 

maisperceel. Loonwerkers nemen grond-, 
kuil- en mestmonsters waardoor ze de melk-
veehouder teeltadvies op maat kunnen geven.

Zijlstra: ‘De loonwerker heeft veel kennis 
in huis, inclusief nieuwe snufjes op het gebied 
van precisielandbouw. Daardoor kan hij niet 
alleen meewerken op het melkveebedrijf, 
maar ook meedenken met het bedrijf. Dat laat-
ste kan nog beter.’

Tijdens de loonwerkersbijeenkomst wis-
selen aanwezigen ervaringen uit over hoe 

zij samenwerken met melkveehouders. ‘We 
bespreken hoe ze hun klant nog beter kunnen 
helpen de doelen van Vruchtbare Kringloop te 
behalen. We stippen het belang van grasland-
management en een goede planning aan.’

Dat laatste wordt steeds belangrijker voor 
loonbedrijven. Door de schaalvergroting in de 

landbouw, maar ook door verplichtingen als 
het zaaien van een vanggewas komt er druk 
op de planning te staan. ‘Door als loonwerker 
en melkveehouder tijdig afspraken te maken 
met elkaar, voorkom je wrevel. Want heb je 
geen goede afspraken gemaakt en gaat het 
regenen? Dan is constructief overleg vaak niet 
meer mogelijk.’

POSITIEVE RESULTATEN
In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 

Vruchtbare Kringloop Overijssel zijn al bijeen-
komsten tussen loonwerkers en melkveehou-
ders gehouden, met positieve resultaten. ‘In 
de Achterhoek draaien loonwerkers zelfs mee 
in studiegroepen’, vertelt Zijlstra.

In Noord-Nederland start Vruchtbare 
Kringloop met een verkennende bijeenkomst 
op dinsdag 22 januari in Leeuwarden. ‘Het zou 
mooi zijn wanneer een groep zich vervolgens 
aansluit bij het project. Niet alleen om kennis 
te delen, maar ook om kennis op te halen over 
wat de melkveehouder nodig heeft. Weder-
zijds begrip kan niet genoeg worden gestimu-
leerd worden.’
� u www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl

Samenwerken met loonwerker

‘De rol van de loonwerker is aan het verschuiven’, zegt Gerben Zijlstra van Cumela Nederland. Foto: Het Hoge Noorden

‘De adviserende rol van 
de loonwerker op het 
melkveebedrijf wordt groter’

Opheffing recht van overpad
MARTEN VAN EERTEN

GVK Adure Zwolle

Het recht om een perceel te mogen betre-
den om het naastgelegen perceel te kunnen 
bereiken, kan bij notariële akte worden 
gevestigd of door verjaring ontstaan en geldt 
dan voor onbepaalde tijd.

Dit recht van overpad betreft een bijzon-
dere vorm van erfdienstbaarheid. Het perceel 
dat mag worden betreden, heet ‘dienend erf’. 
Het naastgelegen perceel ten behoeve waar-
van het dienend erf kan worden betreden heet 
‘heersend erf’ .

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan 
dit recht van overpad op verzoek van de eige-
naar van het dienend erf worden beëindigd. Er 
moet dan sprake zijn van een zodanig gewij-
zigde situatie dat de uitoefening van het recht 
van overpad blijvend onmogelijk is geworden 

of de eigenaar van het heersend erf geen rede-
lijk belang meer heeft bij de uitoefening van 
dat recht. Dit laatste mag niet te snel worden 
aangenomen. Het argument dat het heersend 
erf ook op een andere manier kan worden 
bereikt, neemt in zijn algemeenheid niet het 
redelijk belang weg voor de eigenaar van het 
heersend erf om het recht van overpad te wil-
len handhaven. Een perceel met twee uitwe-
gen is over het algemeen voordeliger dan een 
perceel met maar één uitweg.

SPLITSING
De splitsing van een kadastraal perceel 

waarop een recht van erfdienstbaarheid (over-
pad) is gevestigd, kan ertoe leiden dat voor 
een deel van het perceel het belang bij het 
gevestigde recht van overpad is komen te ver-
vallen. Opheffing van het recht van overpad 
voor dat betreffende perceelgedeelte zou dan 
overwogen kunnen worden.
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Ook voor 2019 heeft Nederland derogatie. Er 
zijn nieuwe voorwaarden van kracht om 230 
of 250 kilo stikstof op grasland te mogen 
gebruiken.

Vanaf 2019 wordt voor de derogatievergunning, naast 
het tarief voor de monitoring van de milieueffecten, 
een vergoeding van 50 euro gevraagd.
Wanneer in 2019 grasland wordt gescheurd of vernie-
tigd voor de maisteelt op zand- en lössgrond, geldt er 
een korting van 65 kilo op de stikstofgebruiksnorm 
per hectare. Wordt na 31 mei grasland voor gras-
landvernieuwing op zand- en lössgrond gescheurd of 
vernietigd, dan geldt een korting van 50 kilo op de 
stikstofgebruiksnorm per gescheurde hectare. Voor 
de gescheurde percelen geldt geen stikstofbemon-
steringsplicht.
Voor 31 januari 2019 hoort het bemestingsplan 
klaar te zijn. Daarbij mogen de monsteranalyses 

op 1 februari 2019 niet ouder zijn dan vier jaar. Het 
bemestingsplan wordt na wijzigingen binnen zeven 
dagen aangepast.
Ook geldt weer dat ten minste 80 procent van de 
grond die op 15 mei in gebruik is, uit grasland voor 
veevoer bestaat. Het grasland is van 15 mei tot 15 
september onafgebroken in gebruik en vernieuwd 
grasland telt ook mee. Gras voor graszaad of gras-
zoden, siergrassen en gras als vanggewas tellen niet 
mee. Bij de Gecombineerde opgave is zichtbaar of de 
80 procent grasland wordt gehaald.
Er mag ook in 2019 geen fosfaatkunstmest worden 
gebruikt. Voor 31 januari 2019 moeten de aanvullende 
gegevens landbouwers 2018 zijn ingestuurd.

Nieuwe voorwaarden derogatie 2019


