
Datum Titel doc. Toelichting

15-2-2023 Nota-stas-Terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrariërs

De nota van 9 februari zal gepubliceerd worden met de Kamerbrief van medio april. Deze nota 

bevat namelijk een eerste appreciatie centraal aan de brief van april, welke nog nader worden 

uitgewerkt voor deze met de Kamer gedeeld kan worden.
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Notanummer

2023 0000032084
Aanleiding
• Vorige week heeft u met de minister voor Natuur en Stikstof MNenS

afgesproken om rond 16 februari aanstaande voorafgaand aan de technische

briefing in de TK op 22 februari over bet te ontwikkeien instrumentarium

Nationaal Programma Landelijk Gebied IMPLG en het CD daarover op 23

februari een Kamerbrief te sturen met een procesupdate over het onderzoek

naar mogelijke fiscaie belemmeringen bij stoppersregelingen in de landbouw

n a v de motie Staffer en de motie Inge van Dijk
• Later In het voorjaar uiterlijk wanneer de beeindigingsregelingen LBV en

LBV gepubliceerd worden wordt een tweede brief naar de Tweede Kamer

gestuurd met een meer uitgebreide duiding van de door de sector

geinventariseerde mogelijke belemmeringen en waar nodig beleidsopties
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Een conceptversie van de Kamerbrief is als bijiage bijgevoegd en zal parallel ook

aan MNenS worden voorgelegd

Beslispunt
Bent u akkoord met de voorliggende Kamerbrief en de bijiagen Als u akkoord

bent dan kunt u de brief ondertekenen r ^ ^3

Kernpunten
• De Kamerbrief geeft een procesupdate over de opvolging van de motie Inge

van Dijk c s^^ In deze motie wordt het kabinet verzocht in gesprek met de

sector te onderzoeken of er bij stoppersregelingen voor agrariers fiscale

belemmeringen zijn en indien nodig beleidsopties te onderzoeken die het

gebruik en doel van de regeling ondersteunen

• Ambtelijk Financien en LNV hebben medio december over dit onderwerp een

stakeholderbijeenkomst georganiseerd De deelnemers waren fiscale

adviseurs die werkzaam zijn voor de agrarische sector Doel van het gesprek
met de sector was om fiscale aandachtspunten zoals ervaren bij eerdere

beeindigingsregelingen en te verwachten valt bij de aankomende

beeindigingsregelingen op te halen

^
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• De aangedragen aandachtspunten zijn gei nventariseerd en voorzien van een

eerste appreciate Deze appreciatie heeft u vorige week op 9 februari 2022

ontvangen
• Daarnaast wordt in de Kamerbrief de oprichting van een gezameniijke

taskforce samen met het ministerie van LNV aangekondigd In deze

taskforce zuilen de aangedragen fiscale punten de komende weken nader

worden onderzocht en waar nodig zuilen beleidsopties worden uitgewerkt met

inachtneming van fiscaal Juridische budgettaire en uitvoeringstechnische

aspecten Uw opmerkingen en aanwijzingen bij de nota van 9 februari jl
zuilen hierin worden meegenomen In het geval van budgettaire

consequenties kunnen de beleidsopties in de voorjaarsbesluitvorming worden

meegenomen

• In de nota Dienstverlening piekbeiasters uitkoop agrariers die deze week

met u wordt gedeeld staat dat een digitaal loket zal worden ingericht waar

agrariers hun fiscale problematiek kunnen adresseren Dit is ook opgenomen

in de Kamerbrief

• De Kamerbrief bevat twee bijiagen
o De eerste bijlage is het verslag van het gesprek met de fiscale

adviseurs van de agrariers Deze samenvatting is reeds bij externen

bekend omdat deze met de deelnemers aan het gesprek is gedeeld
o De tweede bijlage is een fiscaaltechnische beschouwing van de

uitwerking van de MGA 1 RPAV 1 en is opgesteld door de werkgroep
stikstof De werkgroep stikstof is opgericht vanuit het Platform

Landbouw De leden zijn medewerkers van de Belastingdienst LNV

LTO en de VLB De werkgroep heeft als doel duidelijkheid te bieden

over de fiscale uitwerking van de stikstofregelingen De

Belastingdienst zal de Q A set zal op haar website publiceren De

Q A set staat reeds op de website van LTO

• Conform uw aanwijzingen zal medio april wanneer de definitieve versie van

de nieuwe beeindigingsregelingen LBV en LBV gepubliceerd worden een

tweede Kamerbrief over de fiscale belemmeringen worden gestuurd
» In deze tweede brief wordt een meer uitgebreide duiding van de

geinventariseerde mogelijke fiscale belemmeringen opgenomen en waar

relevant wordt geschetst welke beleidsopties het kabinet voor deze mogelijke

belemmeringen heeft De bevindingen van de gezamenlijke taskforce en de

uitkomst van de voorjaarsbesluitvorming zal hierin worden meegenomen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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