
 

Een belangrijke regeling voor de landbouwsector die de laatste tijd veel in 

opspraak is geweest is de landbouwvrijstelling. Afschaffing of versobering van 

deze bepaling kan grote financiële gevolgen hebben. Het kan daarom verstandig 

zijn de faciliteit nu al zoveel mogelijk te benutten. 

De landbouwvrijstelling 

De vrees dat de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft zonder overgangsregeling bestaat nog 

steeds. Veel boerenbedrijven hebben hun landbouwgronden jaren geleden aangeschaft tegen een 

lage prijs, zodat de gronden tegen zeer lage boekwaarden staan opgenomen op de balans. De 

marktwaarde ligt veel hoger, zodat bij verkoop van de grond een hoge winst wordt gerealiseerd. 

Onder toepassing van de huidige landbouwvrijstelling is de waardestijging tot de waarde 

economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) onbelast. Bij afschaffing van de 

landbouwvrijstelling kan dit leiden tot een heffing tegen het progressieve tarief van box 1. Na 

toepassing van de mkb-winstvrijstelling leidt dit in de hoogste tariefschijf tot een inkomsten-

belastingheffing van maar liefst 44,72%. Onderstaand voorbeeld geeft dit schematisch weer. 

 

 Met landbouwvrijstelling Zonder landbouwvrijstelling 

Boekwaarde 30 ha. €   200.000 €   200.000 

WEVAB 30 ha. € 2.000.000 € 2.000.000  

Winst € 1.800.000 € 1.800.000 

Landbouwvrijstelling € 1.800.000 €           0 

Winst voor mkb-winstvrijstelling €           0 € 1.800.000 

Mkb-winstvrijstelling (14%) €           0 €   252.000 

Belastbaar €           0 € 1.548.000 

Belasting (uitgaande van 52%) €           0 €  804.960 
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Het voorbeeld geeft duidelijk het grote financiële belang van de landbouwvrijstelling weer. 

Vanwege de mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling gaan veel landbouwondernemingen 

over tot herwaardering van hun grond. De boekwaarde wordt dan verhoogd tot de actuele 

agrarische waarde. Dit kan op twee manieren worden bereikt: 

 middels stelselwijziging; 

 of middels een bijzondere omstandigheid. 

 

Stelselwijziging 

Stelselwijziging houdt in dat jaarlijks de balanswaardes worden vastgesteld voor de gronden, en 

dus altijd de werkelijke waarde in de boeken staat. De Belastingdienst is echter van mening dat 

deze manier van herwaardering niet mogelijk is. Er is in 2012 een proefprocedure opgestuurd. De 

rechtbank heeft geoordeeld dat landbouwgronden die aangewend blijven binnen het 

landbouwbedrijf niet kunnen worden opgewaardeerd tegen de actuele waarde. Voor grond die 

niet bestemd is voor verkoop en de winst evenmin op de balansdatum eenvoudig te realiseren is, 

zal geen herwaardering kunnen plaatsvinden. In hoger beroep heeft het gerechtshof echter beslist 

dat herwaardering wel mogelijk is. De Hoge Raad heeft op 10 juli 2015 definitief geoordeeld dat 

er geen sprake is van goedkoopmansgebruik. 

 

Dit betekent dat er niet mag worden geherwaardeerd middels stelselwijziging. Herwaardering 

middels een bijzondere omstandigheid biedt deze zekerheid wel.  

 

Herwaarderen middels een bijzondere omstandigheid 

Voor herwaardering middels een bijzondere omstandigheid is een bepaalde gebeurtenis vereist. 

Het kan daarbij gaan om één van de volgende omstandigheden: 

 aangaan van een maatschap of vof; 

 uittreding / toetreding maatschap of vof; 

 aanpassing winstverdeling;  

 onderneming inbrengen in een bv. 

Indien één van deze bijzondere omstandigheden zich voordoet kan de boekwaarde worden 

verhoogd tot de actuele agrarische waarde. De winst valt dan onder de landbouwvrijstelling. 
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Meer informatie en inlichtingen
DRV Bergen op Zoom 

Joulehof 10, 4622 RG Bergen op Zoom  

Postbus 982, 4600 AZ Bergen op Zoom 

Telefoon: 0164 - 241850 

E-mail: bergenopzoom@drv.nl 

 

DRV Breda 

Cosunpark 20, 4814 ND Breda  

Postbus 5678, 4801 EB Breda  

Telefoon: 076 - 5233033  

E-mail: breda@drv.nl 

 

DRV Goes 

Stationspark 51, 4462 DZ Goes 

Postbus 117, 4460 AC Goes 

Telefoon: 0113 - 200900 

E-mail: goes@drv.nl 

 

DRV Hellevoetsluis 

Bruggehoofd 7, 3223 DB Hellevoetsluis 

Postbus 1048, 3220 BA Hellevoetsluis 

Telefoon: 0181-322100 

E-mail: hellevoetsluis@drv.nl 

 

DRV Middelburg 

Park Veldzigt 1, 4336 DR Middelburg 

Postbus 321, 4330 AH Middelburg 

Telefoon: 0118 - 634000 

E-mail: middelburg@drv.nl 

 

DRV Oud-Beijerland 

Beetsstraat 1, 3261 PL Oud-Beijerland 

Postbus 1602, 3260 BC Oud-Beijerland 

Telefoon: 0186 - 642222 

E-mail: oud-beijerland@drv.nl 

DRV Roosendaal 

Emmerblok 30, Oud Gastel 

Postbus 1006, 4700 BA Roosendaal 

Telefoon: 0165 - 573700 

E-mail: roosendaal@drv.nl 

 

DRV Rotterdam 

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam 

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam 

Telefoon: 010 - 4212020 

E-mail: rotterdam@drv.nl 

 

DRV Sliedrecht 

Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht 

Postbus 5, 3360 AA Sliedrecht 

Telefoon 0184 - 414766 

E-mail: sliedrecht@drv.nl 

 

DRV Terneuzen 

Willem Alexanderlaan 45, 4532 DB Terneuzen 

Postbus 1100, 4530 GC Terneuzen 

Telefoon: 0115 - 645645 

E-mail: terneuzen@drv.nl 

 

DRV Zierikzee 

Karnemelksvaart 2, 4301 GX Zierikzee 

Postbus 38, 4300 AA Zierikzee 

Telefoon 0111 - 417155 

E-mail: zierikzee@drv.nl 


