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Vraag en antwoord 
BORG STAAN VOOR KINDEREN 

JAN STEENBERGEN 

Flynth adviseurs & accountants 

WIJ hebben een maatschap met onze zoon. Nu 

kan onze dochter een woning kopen en voor · 

de financiering wordt van ons gevniagd om 

borg te staan voor een bedrag. WIJ willen onze 

dochter graag helpen en zijn bereid om borg te 

staan. Nu zegt onze zoon dat deze borgstelling 

ten koste van de financiering van het bedrijf 

gaat en hij wll dit liever niet. Hoe zit dit? 

De bank ziet een borgstelling als een 

schuld die onder voorwaarden .kan wor

den opgeëist en houdt hiermee rekening in 

het maximale bedrag dat zij aan u en het 

bedrijf wil lenen. Is in uw maatschapsakte 

afgesproken of u borg mag gaan staan voor 

::i- uw kinderen en tot welk bedrag? Als hierin 

geen speciale regeling is afgesproken, dan 

is de toestemming van de andere maten 

nodig voor een borgstelling. 

Het is aan te bevelen om bij het opstellen 

van de maatschap het punt vari een even

tuele borgstelling te bespreken. Wensen 

ouders deze bevoegdheid? En zo ja, tot 

welk bedrag en is dit in het kader van het 

bedrijf haalbaar? 

FACTURERING RECREATIEBOERDERIJ 

MARIA VAN BOXTEL 

Platform Multlfunctlonele Landbouw 

Wij hebben een recreatieboerderij. Onze recre

atieve uitjes en zakelijke vergaderingen bie

den we aan met eten e.n drinken. Hoe factureer 

ik dat correct met de btw? 

Het btw-tarief dat u hanteert, is altijd geba

seerd op de activiteit die u uitvoert. Tussen 

verschillende bedrijfstakken kunnen dus 

meerdere btw-tarieven gelden. Ook binnen 

één tak, zoals bij recreatie, kunnen meer

dere btw-tarieven van toepassing zijn. In 

dit geval: voor eten en drinken geldt het 

lage btw-tarief van 9 procent (behalve voor 

alcohol; daarvoor geldt een hoog tarief). 

Voor alle andere diensten, zoals het verga

deren zelf, hanteert u het hoge btw-tarief 

van 21 procent. U moet dat apart admini

streren en ook beide tarieven per activiteit 

op uw factuur aangeven. 

Heeft u meer vragen over verbrede land

bouw en belastingen? Bijvoorbeeld over 

btw bij verhuur van gebouwen of veran

deringen in vermogen? LTO-vakgroep Mul

tifunctionele Landbouw en Wageningen 

University & Research hebben onlangs de 

brochure 'Multifunctionele Landbouw en 

de fiscus' geheel herzien. Deze is te down

load.en via edepot.wur.nl/550363. 

Erf toekomstklaar dankzij project 

Akkerbouwer Thomas Pollema uit Aide Leie bij de opvang goot op zijn nieuwe erf. 

BIANCA DOMHOF 

Het project 'Schoon Erf, Schoon Water Akker

bouw Friesland' is een mooie mogelijkheid 

voor akkerbouwers in Friesland om het erf 

toekomstbestendig te maken, stellen Tjeerd 

Hoekstra, projectleider bij LTO Noord, en 

deelnemer Thomas Pollema, akkerbouwer in 

Aide Leie. 

De ruim tachtig deelnemers hebben een 

startbijeenkomst bijgewoond over de wet- en 

regelgeving rond erfafspoeling. Ze zouden 

daarna in groepen onder leiding van CLM 

Advies een erfplan maken. 'Helaas gooide 

corona roet in het eten. Daarom zijn we over

gestapt op individuele bedrijfsbezoeken met 

advies op maat. Insteek daarbij is kijken wat 

nodig en mogelijk is op het erf', zegt Hoekstra. 

'De subsidieregeling is in januari opengesteld. 

De eerste aanvragen zijn binnen.' 

Pollema, akkerbouwer in maatschap met 

zijn ouders, broers en zus, is een van de deel

nemers. Zij hebben hun plan klaar en zijn een 

eind op weg met de uitvoering. 

'Bij ons kwamen twee routes bij elkaar. We 

wilden een nieuwe aardappelbewaarschuur 

bouwen en waren al deelnemer aan dit pro

ject. Bij een nieuwe schuur hoort ook een erf. 

Een paar jaar geleden is bij ons een putmeting 

gedaan door het waterschap. Daar kwam uit 
dat het beter kan en moet wat betreft erfaf

spoeling. Dat komt nu mooi bij elkaar. We 

leggen een was- en spoelplaats aan onder de 

luifel van de nieuwe schuur. De goot ligt er al. 

De Phytobac wordt binnenkort geplaatst.' 

'Neem de mogelijkheid voor 

die maatregel die het beste 

past bij je bedrijf en erf' 

Hoekstra vindt het belangrijk om mis
verstanden uit de weg te ruimen. 'Sommige 

akkerbouwers denken dat ze een was- of 

spoelplaats moeten aanleggen. Dat is niet het 

geval. Je hebt de mogelijkheid om die maatre

gel te nemen die het beste past bij je bedrijf 

en erf. Het gaat om emissies vanaf het erf te 

voorkomen. Dat kan op verschillende manie

ren. Maak gebruik van de.mogelijkheid die dit 
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project biedt om advies op maat te krijgen. Dat 

daar subsidies voor beschikbaar zijn, is mooi 

meegenomen.' Dat laatste beaamt Pollema. 

SUBSIDIEBEDRAGEN 

Er is subsidie voor bijvoorbeeld èen op

slagplaats voor aardappelsorteergrond, het 

oplossen van risicovolle situaties of de aan
schaf van een kistenwasser met circulatie
systeem. De subsidie is maximaal 14.000 euro 

per bedrijf. Het is mogelijk om samen met col
lega-akkerbouwers een maatregel te nemen. 

Dan is de subsidie maximaal 20.000 euro. 

In het project is nog ruimte voor deelne

mers. Hoekstra: 'Als je plannen hebt, moet je 

er nu bij zijn. Maak gebruik van de mogelijk

heden die dit project biedt, zowel wat betreft 

kennis en advies als de financiële ondersteu

ning.' Pollema onderschrijft deze oproep: 'De 

feedback op ons erfplan vond ik waardevol. 

Het paste in ons totaalplaatje en was makke

lijk mee te nemen in de bouwplannen. Ik zie 

zeker de meerwaarde voor ons bedrijf op ter

mijn. Het is ook prettig dat de Fumo en Wetter

skip Fryslän meekijken naar de plannen. Nu 

zijn we straks klaar voor de toekomst.' 


