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INLEIDING 

De vraag naar de gepaste juridische vorm voor een landbouwbedrijf is een actueel thema. 

Het aantal bedrijven daalt en de economische dimensie van de blijvers wordt groter. Ze worden boven-

dien kapitaalsintensiever en meer gespecialiseerd. De Vlaamse beleidsmakers zijn van mening dat door 

deze ontwikkelingen de financiële risico’s op de bedrijven toenemen. Ook de continuïteit van de activiteit, 

dit wil zeggen de overdracht naar een volgende generatie, zou in gevaar zijn. De vennootschapsvorm 

wordt als oplossing naar voor geschoven en er worden initiatieven genomen om de omvorming naar 

vennootschap aan te moedigen. De landbouworganisaties zijn uitgesproken vóór vennootschapsvorming 

maar vragen meer inzicht in de problematiek en het wegwerken van obstakels. 

Over het keuzevraagstuk “familiaal bedrijf versus vennootschapsvorm” is weinig wetenschappelijk studie-

werk beschikbaar. Goed micro- en macro-economisch cijfermateriaal is maar beperkt te vinden. Cijfers of 

publicaties over belastbare inkomsten in de sector waren niet voorhanden. Informatie over deelaspecten 

of voor subsectoren van de land- en tuinbouw is, onder vorm van brochures of verslagen van studie-

dagen, wel voldoende beschikbaar. De land- en tuinbouwbedrijven vormen een heterogene groep. De 

diversiteit inzake producties en dimensies is groot. Inzicht verwerven in de vele regelgevingen, niet in het 

minst de landbouwregelgevingen, is niet eenvoudig door de complexiteit en de vele wijzigingen. 

Het onderwerp wordt ruim besproken in plaats van specifiek voor een subsector of een bedrijfstype. De 

beschikbare informatie wordt getoetst aan de recente ontwikkelingen in de regelgevingen. 

Vooreerst wordt aandacht besteed aan de actuele situatie inzake juridische vormen bij de Vlaamse land-

bouwbedrijven. Naast evoluties in de tijd worden cijfers gegeven per subsector en dimensie van de be-

drijven. De situatie in Wallonië, Frankrijk en Nederland wordt vergeleken met de Vlaamse. 

Vervolgens worden de vele aspecten van het keuzevraagstuk besproken, met name de economisch-

juridische, de fiscale, de arbeids- en sociale aspecten en de specifiek landbouwkundige. 

De vennootschap als mogelijk instrument voor de realisatie van een uitgewerkte strategie voor het bedrijf 

en de mandatarissen, vormt het onderwerp van een volgend hoofdstuk. De bijzondere positie van de 

landbouwvennootschap wordt extra toegelicht. 

Aansluitend op de hoofdzakelijk theoretische benadering van het keuzevraagstuk wordt de theorie ge-

toetst aan de praktijk. Voor een realistische situatie wordt een keuze gemaakt over de juridische vorm die 

het beste past bij de bedrijfssituatie. De motieven van vier bedrijfsleiders om te opteren voor de vennoot-

schapsvorm worden uitgebreid toegelicht en er wordt verslag uitgebracht van een onderhoud met een 

expert over het onderwerp. 

Ten slotte worden de voornaamste besluiten met betrekking tot het keuzevraagstuk opgesomd. Een 

schematisch overzicht van de bepalende elementen voor het maken van de keuze wordt uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 1: RELATIEF BELANG VAN DE VERSCHILLENDE JURIDISCHE 
VORMEN BIJ DE EXPLOITATIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN 

1.1 SITUATIE IN VLAANDEREN 

1.1.1 Oorsprong cijfermateriaal en bedenkingen 

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) organiseert jaarlijks een landbouwtelling. Hierbij wordt 

geïnformeerd naar de juridische vorm van het bedrijf. Om geen vertekend beeld te scheppen over het 

belang van de verschillende juridische vormen, worden vooraf een drietal bedenkingen gegeven bij de 

cijfers. De cijfers werden in antwoord op een mail, in elektronische vorm ter beschikking gesteld door het 

NIS. 

1 Groeperingen (vaak ouders – kind, broers, …) zijn altijd relatief belangrijk geweest als vennoot-

schapsvorm. Bij de telling worden sinds 2001 de groeperingen van natuurlijke personen afzonderlijk 

weergegeven. Voorheen was hun aantal begrepen in het aantal exploitaties door natuurlijke per-

sonen. Onder groeperingen worden ook groeperingen van echtgenoten verstaan. 

2 De cijfers slaan op landbouwbedrijven volgens de NIS-definitie, dit wil zeggen zowel bedrijven 

geëxploiteerd in hoofdberoep als in nevenberoep en met zeer uiteenlopende economische dimen-

sies. In het kader van de scriptie zijn vooral de volwaardige bedrijven interessant. Het is op deze 

bedrijven dat de keuzeproblematiek rond de juridische vorm, als onderdeel van een bedrijfsstrategie, 

zich stelt. 

3 De mogelijkheid bestaat dat voor de telling twee bedrijven met een verweven landbouwactiviteit tot 

één enkele landbouwexploitatie samengebracht worden ook als er twee verschillende juridische 

entiteiten zijn. Wanneer gegevens van verschillende juridische entiteiten samengevoegd worden, 

gaat informatie verloren over de juridische vorm. 

1.1.2 Aantal bedrijven volgens juridische vorm 

In Tabel 1 p. 3 wordt voor de jaren 1990, 1995, 2000, 2001 en 2005 een overzicht gegeven van de 

NIS-cijfers voor Vlaanderen. Hieruit blijkt dat: 

• op 15 jaar tijd het totaal aantal bedrijven met 40,5 % gedaald is of met gemiddeld 2,7 % per jaar; 

• het relatief belang van de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid gestegen is van amper 1,0 % 

van alle bedrijven in 1990 tot 6,8 % in 2005. Als de groeperingen van natuurlijke personen, dit wil 

zeggen vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, meegeteld worden, rangschikken er zich in 

2005 al 11,0 % van de landbouwbedrijven als vennootschap; 

• vergeleken met andere bronnen over het aantal vennootschappen de tellinggegevens nog een onder-

schatting zouden zijn van het reële aantal vennootschappen in de land- en tuinbouw (cfr. 1.1.4 p. 4). 
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Tabel 1: Aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen volgens juridische vorm (1990, 1995, 2000, 2001 en 2005) 

1990 1995 2000 2001 2005 
Juridische vorm 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Eenmanszaken en 57.087 98,7 46.856 97,6 39.293 96,0 36.033 91,7 30.521 88,7 

Groeperingen       1.165 3,0 1.455 4,2 

Vennootschappen met 

rechtspersoonlijkheid 
576 1,0 1.033 2,2 1.554 3,8 1.981 5,1 2.337 6,8 

Instellingen 148 0,3 113 0,2 102 0,2 97 0,2 97 0,3 

Totaal 57.811 100,0 48.002 100,0 40.949 100,0 39.276 100,0 34.410 100,0 

Bron: NIS en eigen berekening 

1.1.3 Juridische vorm en grootte van het bedrijf 

Voor deze scriptie is het belangrijker een beeld te krijgen van de juridische vorm van de bedrijven met 

een professioneel karakter. De problematiek van de gepaste juridische vorm stelt zich meer voor deze 

bedrijven dan voor die met een geringe economische dimensie. Als voor deze laatste al gekozen werd 

voor een vennootschapsvorm dan zal dit normaal verband houden met andere factoren dan economische 

(cfr. 2.5 p. 42). 

In Tabel 2 p. 4 wordt de evolutie gegeven van het aantal professionele bedrijven volgens hun juridische 

vorm. Een professioneel bedrijf staat hierbij voor een bedrijf met een bedrijfseconomische dimensie van 

minimum 4 standaardgrootte-eenheden. Een standaardgrootte-eenheid komt overeen met een bruto-

standaardsaldo van € 5.380. Een brutostandaardsaldo staat op zijn beurt voor een bepaalde bruto-

opbrengst per ha of per dier, verminderd met bepaalde specifieke (voornamelijk variabele) kosten. Een 

bedrijf met een dimensie van 4 standaardgrootte-eenheden heeft een brutostandaardsaldo van € 21.520 

(op basis van de brutostandaardsaldi van 2000) wat overeenkomt met een gespecialiseerd bedrijf van: 

• 13,7 melkkoeien; 

• 20 ha graangewassen; 

• 82 zeugen; 

• 2,25 ha fruit; 

• 1,75 ha intensieve groenteteelt. 

Het betreft al bij al nog kleine bedrijven maar het gaat wel om de absolute ondergrens. Een professioneel 

bedrijf met reële toekomstmogelijkheden is toch viermaal zo groot, dit wil zeggen bedrijven vanaf 16 stan-

daardgrootte-eenheden. 
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Tabel 2: Aantal professionele landbouwbedrijven in Vlaanderen volgens juridische vorm 
(1990, 1995, 2000, 2001 en 2004) 

1990 1995 2000 2001 2004 
Juridische vorm 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Eenmanszaken en 

groeperingen 

31.858 98,5 27.458 97,0 23.651 94,9 22.763 93,4 20.396 91,8 

Vennootschappen met 

rechtspersoonlijkheid 
500 1,5 855 3,0 1.267 5,1 1.603 6,6 1.830 8,2 

Totaal 32.358 100,0 28.313 100,0 24.918 100,0 24.366 100,0 22.226 100,0 

Bron: NIS en Afdeling Monitoring en Studie, Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) 
Ministerie Vlaamse Gemeenschap 

Uit de cijfers en de vergelijking met de gegevens over alle bedrijven blijkt dat: 

• 8,2 % van de professionele bedrijven geëxploiteerd wordt door een vennootschap met rechtsper-

soonlijkheid; 

• de vennootschapsvorm ook nog geregeld gekozen wordt voor bedrijven die niet kunnen gerangschikt 

worden als professioneel bedrijf (ongeveer 500 op 13.000 kleine bedrijven of in 4 % van de gevallen); 

• indien de vennootschapsvorm als norm naar voor geschoven wordt door overheid en organisaties, er 

nog een lange weg te gaan is. Zelfs bij de professionele bedrijven heeft momenteel minder dan 10 % 

gekozen voor een vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid. 

1.1.4 Relatief belang van de vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid 

Voor 2003 hebben Lepoutre et al. (2004) onderzoek gevoerd naar het voorkomen van de diverse ven-

nootschapsvormen in de Vlaamse landbouw. Met gegevens beschikbaar gesteld door de firma Graydon 

werd voor 2003 volgende indeling van het aantal vennootschappen volgens de rechtsvorm verkregen. 

Tabel 3: Indeling van de vennootschappen in de landbouw volgens rechtsvorm 

Rechtsvorm NV BVBA CV Andere Totaal 

Aantal 600 1.524 135 573 2.832 

Bron: Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) 
Indeling van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven: een analyse en beleidsaanbevelingen 

Bij deze cijfers kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden: 

• Het aantal vennootschappen in de Vlaamse landbouw, namelijk 2.832, is volgens deze bron merkelijk 

hoger dan ongeveer 2.300, zijnde het aantal volgens de NIS-telling van 2003. Op basis hiervan zou 

kunnen besloten worden dat de NIS-cijfers een onderschatting zijn van de reële cijfers. 
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• Het aantal NV’s is verrassend groot. De NV als juridische vorm voor de exploitatie van een landbouw-

bedrijf is niet zo evident. In Frankrijk en Nederland (cfr. 1.3 p. 7 en 1.4 p. 9) is de NV als juridische 

vorm voor een landbouwbedrijf quasi onbestaande. 

• De 573  “andere” vennootschappen moeten bijna allemaal landbouwvennootschappen zijn. Op basis 

van gegevens die verzameld werden via de website <www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm> 

(31/01/2006) waren er einde 2003 in Vlaanderen 561 landbouwvennootschappen opgericht. Hiervan 

waren er op dat tijdstip al 48 in vereffening gegaan. Einde 2003 waren er zodoende normaal 

513 landbouwvennootschappen actief in Vlaanderen. 

De cijfers laten toe te besluiten dat de BVBA de meest populaire vorm is voor de exploitatie van een land- 

of tuinbouwbedrijf (54 %). Landbouwvennootschappen en NV’s zijn ongeveer even populair met respec-

tievelijk 18 % en 21 % van de vennootschappen. De CV (coöperatieve vennootschap) sluit de rij met on-

geveer 5 % van de vennootschappen. 

1.1.5 Indeling vennootschappen volgens activiteit op het bedrijf 

De gegevens verzameld door Lepoutre et al. (2004) geven een beeld van het belang van de vennoot-

schapsvorm in de verschillende deelsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. Voor een indeling 

volgens sector wordt gebruik gemaakt van de NACE-BEL-code (Belgische activiteitennomenclatuur). 

Volgens deze gegevens klasseert 61 % van de Vlaamse bedrijven zich nog als gemengd bedrijf. Van 

deze bedrijven wordt amper 2,61 % geëxploiteerd door een vennootschap. Van de overige 39 % die zich 

klasseren als “gespecialiseerd” wordt 20 % geëxploiteerd door een vennootschap. De boomkwekerijen 

(28 %), gespecialiseerde zeugenbedrijven (24 %), vleesvarkenbedrijven (31 %) en pluimveebedrijven 

(24 %), scoren het hoogst. De lage score voor de groenteteelt (12 %) is verrassend maar wordt mogelijk 

verklaard door het overwicht van de gespecialiseerde bedrijven met groenten in open grond. 

Op basis van de NIS-tellinggegevens werden de professionele bedrijven (cfr. 1.1.3 p. 3) ingedeeld 

volgens productierichting. Deze indeling verschilt van deze op basis van de NACE-BEL-code. Er wordt 

vastgesteld dat relatief gezien de meeste vennootschappen voorkomen op bedrijven met hoofdzakelijk 

hokdieren (varkens, pluimvee) namelijk 17 %. Ongeveer 15 % van de tuinbouwbedrijven (alle subsec-

toren) wordt geëxploiteerd door een vennootschap. Met 11 % vennootschappen komen de akkerbouw-

bedrijven ook boven het gemiddelde. Melkveebedrijven en gemengde bedrijven worden volgens deze 

benadering het minst geëxploiteerd in vennootschapsvorm namelijk in ongeveer 3 % van de gevallen 

(Cijfers: Afdeling Monitoring en Studie, Ministerie Vlaamse Gemeenschap). 
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1.2 SITUATIE IN WALLONIË 

De gegevens over de indeling van de bedrijven volgens hun juridische vorm in Wallonië zijn weergegeven 

in Tabel 4 p. 6. 

Tabel 4: Aantal landbouwbedrijven in Wallonië volgens juridische vorm (1990, 1995, 2000, 2001 en 2005) 

1990 1995 2000 2001 2005 
Juridische vorm 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Eenmanszaken en 28.743 98,8 23.984 97,4 19.953 96,3 17.659 89,3 14.502 84,8 

Groeperingen       1.119 5,7 1.489 8,7 

Vennootschappen met 

rechtspersoonlijkheid 
221 0,8 520 2,1 661 3,2 919 4,6 1.036 6,1 

Instellingen 119 0,4 112 0,5 106 0,5 82 0,4 82 0,4 

Totaal 29.083 100,0 24.616 100,0 20.720 100,0 19.779 100,0 17.109 100,0 

Bron: NIS en eigen berekening 

De voornaamste vaststellingen voor de Waalse bedrijven zijn: 

• De procentuele daling van het totaal aantal bedrijven is gelijklopend met die in Vlaanderen. Op 

15 jaar tijd daalt het aantal bedrijven met 41,1 % of net als in Vlaanderen met 2,7 % per jaar. 

• Het aandeel van de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid is eveneens vergelijkbaar met het 

aandeel in Vlaanderen namelijk 6,1 %. 

• Merkwaardig is het grote aantal groeperingen namelijk 8,7 % of relatief gezien dubbel zoveel als in 

Vlaanderen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de vennootschapsvorm in Wallonië even belangrijk is als in 

Vlaanderen. Met de andere structuur, dit wil zeggen de afwezigheid van intensieve tuinbouw, varkens- en 

pluimveehouderij zijnde sectoren met relatief veel vennootschappen, is dit merkwaardig. Het aandeel 

landbouwvennootschappen, dat in Vlaanderen zo’n 18 % bedraagt, is hoger in Wallonië. Einde 2001 

waren er in Wallonië 391 landbouwvennootschappen actief of ruim 40 % van de vennootschappen. 

Algemeen stelt de problematiek zich in Wallonië al enigszins anders dan in Vlaanderen. De structuur van 

de landbouw verschilt er en het beleid is verschillend. De situatie in Wallonië (akkerbouw, grondgebon-

den veehouderij, afwezigheid intensieve tuinbouw en intensieve veehouderij) leent zich meer tot de 

exploitatie onder vorm van een landbouwvennootschap dan in Vlaanderen waar de landbouw algemeen 

minder grondgebonden en intensiever is. 



 

  7 

1.3 SITUATIE IN FRANKRIJK 

1.3.1 Frankrijk als voorbeeld 

Inzake vennootschapsvorming wordt de situatie in Frankrijk soms als voorbeeld vernoemd. 

In Frankrijk heeft de wetgever verschillende specifieke vennootschapsvormen gecreëerd voor de exploi-

tatie van een landbouwbedrijf. De overheid treedt nadrukkelijker op bij de exploitatie en de keuze van de 

juridische vorm dan in België. Hierna worden cijfers weergegeven en becommentarieerd. Vervolgens 

worden de voornaamste kenmerken van twee succesvolle vennootschapsvormen opgesomd en ten slotte 

wordt de sturende rol van de overheid verduidelijkt. 

1.3.2 Relatief belang van de vennootschapsvorm 

De gegevens in Tabel 5 p. 7 werden verkregen via een structuurenquête in 2003. Ze hebben uitsluitend 

betrekking op de beroepslandbouwbedrijven, dit wil zeggen bedrijven met een minimale economische 

dimensie (orde van 12 ha) en arbeidsbehoefte (75 % van een volle prestatie). Voor het verwerven van 

inzicht in de structuur zijn deze bedrijven het belangrijkst. 

Tabel 5: Aantal beroepslandbouwbedrijven in Frankrijk volgens juridische vorm (2000 en 2003) 

2000 2003 

Juridische vorm Aantal 
(x 1.000) 

% Aantal 
(x 1.000) 

% 

Eenmanszaak 276,0 70,0 241,5 65,8 

Exploitation agricole à responsabilité limitée 

(EARL) 
55,0 13,0 61,1 16,6 

Groupement agricole d’exploitation en commun 

(GAEC) 
41,4 10,5 42,8 11,7 

Société civile d’exploitation agricole 

(SCEA) 
14,8 3,8 15,6 4,2 

Société coopérative 3,6 0,9 3,9 1,1 

Groupement de fait 2,8 0,7 1,9 0,5 

Subtotaal vennootschappen 117,7 29,9 125,3 34,1 

Andere (scholen …) 0,4 0,1 0,4 0,1 

Totaal beroepslandbouwbedrijven 394,1 100,0 367,2 100,0 

Bron: Agreste enquête structure 2003 et recensement agricole 2000 
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De belangrijkste besluiten met betrekking tot de juridische vorm, die de onderzoekers Rattin S. en 

Grivaux J. (2005) uit de structuurenquête trekken, zijn: 

• Het aantal landbouwbedrijven dat geëxploiteerd wordt in vennootschapsvorm groeit jaarlijks met 

1,9 %. 

• Bijna uitsluitend beroepslandbouwbedrijven worden in vennootschapsvorm geëxploiteerd. In 2003 

heeft al één op drie professionele bedrijven voor de vennootschapsvorm gekozen. Van het totaal 

aantal landbouwbedrijven in Frankrijk, namelijk 589.800, heeft 22,4 % een vennootschapsvorm. 

• De omvorming naar vennootschap gaat algemeen samen met een sterke toename van de econo-

mische dimensie. 

• Bedrijven met een vennootschapsvorm groeien tussen 2000 en 2003 gemiddeld met 20 UDE’s 

(Unité de dimension européenne of ongeveer 1,5 ha granen ). De helft van de eenmanszaken groeit 

helemaal niet en de andere helft groeit matig namelijk gemiddeld met 8 UDE’s. 

• De vennootschapsvorm is meer dan gemiddeld aanwezig op niet-grondgebonden varkens- en pluim-

veebedrijven (48 %), akkerbouwbedrijven (40 %) en wijnbedrijven (38 %). Vleesvee-, schapen- en 

geitenbedrijven worden het minst geëxploiteerd in vennootschapsvorm (20 %). 

• Een bedrijf in vennootschapsvorm heeft gemiddeld een economische dimensie van 74 UDE’s. Voor 

een eenmanszaak is dit 50 UDE’s. De bedrijven met vennootschapsvorm zijn zodoende gemiddeld 

50 % groter dan de andere. 

• Qua juridische vorm heeft de EARL het meeste succes, gevolgd door de GAEC en de SCEA. 

1.3.3 Voornaamste kenmerken van de specifieke vennootschapsvormen 

1.3.3.1 Exploitation agricole à responsabilité limitée 

Deze vennootschapsvorm werd door de wetgever gecreëerd in 1985 maar is ondertussen de meest 

succesvolle. De voornaamste kenmerken zijn: 

• Kan opgericht worden tussen echtgenoten en wordt in die situatie vaak als juridische vorm verkozen. 

• De vennoten die deelnemen aan de exploitatie moeten meer dan 50 % van de aandelen bezitten en 

beroepsbekwaam zijn. 

• Er zijn minimaal één en maximaal tien vennoten die beperkt aansprakelijk zijn. Sommige vennoten 

brengen alleen kapitaal in en leveren geen prestaties in de vennootschap. 

• Het kapitaal is variabel maar bedraagt minimaal € 7.500. 

• Voor de EARL wordt vaak gekozen nadat in een GAEC (vaak tussen vader en zoon) de vader op 

pensioen gegaan is. De helft van de EARL’s heeft maar één vennoot. 

1.3.3.2 Groupement agricole d’exploitation en commun 

Het is een familiale vennootschap die bij uitstek gebruikt wordt om de overname van een bedrijf te 

regelen en de vestiging van jonge landbouwers mogelijk te maken. De voornaamste kenmerken zijn: 
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• Er zijn maximaal tien vennoten (natuurlijke personen) die alle effectief moeten deelnemen aan de 

exploitatie. De oprichting door echtgenoten alleen is niet mogelijk. 

• De aansprakelijkheid is beperkt tot het dubbel van het aandeel in het maatschappelijk kapitaal. 

• Het kapitaal is variabel maar bedraagt minimum € 1.500. 

• Er zijn minimale vormvereisten voor de oprichting en de inbreng van onroerende goederen kan 

gebeuren tegen een gunstig forfaitair recht. 

• De vennoten blijven allen het statuut van landbouwer behouden en de rechten die hieraan verbonden 

zijn op economisch (steunmaatregelen), sociaal en fiscaal vlak. 
<http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.exploitationsagricoles.structuresstatus_a1348.html> 

(03/01/2006) 

1.3.4 Sturende rol van de overheid 

Het is niet zomaar mogelijk voor landbouwers om een GAEC op te richten. De groepering moet erkend 

worden door een departementaal of interdepartementaal comité. Dit comité gaat na of: 

• alle wettelijke bepalingen voor het oprichten van een GAEC vervuld zijn; 

• de maximum te exploiteren oppervlaktes door de GAEC niet overschreden worden; 

• de gelijkheid tussen de vennoten gerespecteerd wordt (stemrecht, winstverdeling, verloning …); 

• de vennoten hun verplichting tot het presteren van arbeid in de GAEC nakomen. 

De vestiging als landbouwer is in Frankrijk niet vrij. Bij een vestiging als landbouwer moet beroep gedaan 

worden op de Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) die voornamelijk ge-

dirigeerd wordt door beroepsorganisaties en de overheid. Deze verwerven op verschillende manieren 

gronden (ondermeer via een voorkooprecht) om de oprichting van nieuwe bedrijven mogelijk te maken. 

Jonge landbouwers hebben voorrang. 

1.4 SITUATIE IN NEDERLAND 

1.4.1 Inleiding 

In tegenstelling tot het actuele Vlaamse en Franse beleid, kan in het beleid van de Nederlandse overheid 

ten aanzien van de landbouw geen expliciete voorkeur gevonden worden voor de vennootschapsvorm. In 

“Kiezen voor Landbouw – Een visie op de toekomst van de Nederlandse agrarische sector” (Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005, p. 64) wordt samenwerking gepromoot maar op een 

manier dat de bedrijven een dimensie behouden die beheersbaar is door één bedrijfsleider of één gezin. 

De Nederlandse wetgever heeft tot op vandaag ook niet de nood gevoeld om voor de exploitatie van een 

landbouwbedrijf een specifieke juridische vorm te creëren zoals in België en Frankrijk. 

1.4.2 Relatief belang van de vennootschapsvorm 

In de jaarlijkse publicatie van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Land- en tuin-

bouwcijfers 2005”, LEI, Wageningen, <www.cbs.nl> (01/04/2006), wordt bij de overvloed van cijfers over 

de structuur en de indeling van de bedrijven geen aandacht geschonken aan de juridische vorm. Ook 
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hieruit zou kunnen geconcludeerd worden dat de juridische vorm van de exploitatie niet bepaald een 

aandachtspunt is voor het beleid. 

De cijfers in Tabel 6 p. 10 zijn deze zoals ze weergegeven zijn op <http://statline.cbs.nl>. Hier worden de 

bedrijven ingedeeld naar activiteit, grootte en rechtsvorm. Onder de activiteit “landbouw en jacht” zijn na-

volgende cijfers weergegeven. Een verdere indeling tussen klein-, midden- en grootbedrijf is niet relevant 

omdat 98 % van de bedrijven zich rangschikt als kleinbedrijf. Wanneer het belang van de vennootschaps-

vorm vergeleken wordt met het belang in Vlaanderen of Frankrijk, is het dan ook noodzakelijk met het 

totaal aantal bedrijven te vergelijken. Dit wil zeggen dat de 7,1 % vennootschappen in Nederland staan 

tegenover de 6,8 % voor Vlaanderen en 22,4 % voor Frankrijk. 

Tabel 6: Aantal landbouwbedrijven in Nederland volgens juridische vorm (2000 en 2005) 

2000 2005 
Juridische vorm 

Aantal % Aantal % 

Eenmanszaak 81.055 78,1 69.860 77,2 

Maatschap 5.415 5,2 3.835 4,2 

Vennootschap onder firma (VOF)a 9.685 9,3 9.790 10,8 

Besloten vennootschap (BV) 6.265 6,1 6.365 7,0 

NV 10 0,0 5 0,0 

Coöperatieve vennootschap 115 0,1 125 0,1 

Subtotaal vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 6.390 6,2 6.495 7,1 

Andere 1.270 1,2 660 0,7 

Totaal 103.815 100,0 90.640 100,0 

Bron: <http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=Selection%2FApplet%2FSelectPage> (16/01/2006) 

Uit deze cijfers kunnen een aantal besluiten getrokken worden: 

• De relatieve verhoudingen eenmanszaak/vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid/vennootschap 

met rechtspersoonlijkheid wijzigen maar minimaal op een periode van 5 jaar. 

• De vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap en VOF) komt tweemaal meer voor 

dan die met rechtspersoonlijkheid. 

• Onder de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid geniet alleen de BV succes. De NV is als ven-

nootschapsvorm in Nederland feitelijk onbestaande. 

                                                      

a VOF heeft in Nederland geen rechtspersoonlijkheid 
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Over de situatie in Nederland stellen De Marez D. et al. (1997) dat de maatschap en de VOF vooral bij 

overname en een gemeenschappelijke exploitatie ouder – kind succes genieten. Daarnaast geniet ook de 

BV, waarvan de vennootschapsstructuur vergelijkbaar is met die van de BVBA in België, een relatief 

succes. De auteur wijst er nog op dat de Nederlandse wetgever niet gemeend heeft de vennootschaps-

vorming te moeten aanmoedigen met een aangepaste vennootschapsvorm. In Nederland wordt de keuze 

voor een vennootschapsvorm ook minder bepaald door de fiscaliteit. Nederland kent geen forfaitaire be-

lastingsaangifte. 

1.4.3 Beleid met betrekking tot financiering gronden 

De financiering van landbouwbedrijven is ook in Nederland een probleem. Waar in Vlaanderen de ven-

nootschapsvorm gepromoot wordt als een deel van de oplossing, is dit in Nederland niet het geval. In 

Nederland wordt, net zoals in Frankrijk, de kapitaalbehoefte van de startende landbouwer aanzienlijk 

verminderd via de financiering van het grondkapitaal met vreemde middelen. De stichting Fagoed func-

tioneert als beleggingsfonds. Het kapitaal komt van institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzeke-

ringsmaatschappijen). Vaak verwerft de stichting grond van de overlater en geeft die in erfpacht aan de 

overnemer (De Marez D. et al., 1997, p. 88). De overnemer betaalt een erfpachtvergoeding die momen-

teel 3,2 % bedraagt van de koopprijs van de grond vermeerderd met de kosten. Het bedrag wordt jaarlijks 

geïndexeerd. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar van de bedrijfswinst. De erfpachter heeft een recht van 

terugkoop <http://www.fagoed.nl/nieuwe%20opzet/Fagoed-financiering.htm> (14/04/2006). In deze si-

tuatie wordt het grondkapitaal gefinancierd door derde investeerders. In ruil voor een vergoeding van dit 

vreemd kapitaal tegen marktwaarde, verwerft de landbouwer een erfpacht. 

In Vlaanderen wordt de vennootschapsvorming gepromoot als gedeeltelijke oplossing voor het finan-

cieringsprobleem van de jonge landbouwer. Voor de financiering van het grondkapitaal wordt in eerste 

instantie gerekend op de verpachters. Wanneer aankoop toch noodzakelijk is, wordt de vruchtgebruikcon-

structie, die alleen mogelijk is bij vennootschappen, naar voor geschoven. 
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HOOFDSTUK 2: ASPECTEN VAN HET KEUZEVRAAGSTUK: 
FAMILIAAL VERSUS VENNOOTSCHAP 

2.1 INLEIDING 

De gepaste juridische vorm kiezen voor een landbouwbedrijf wordt belangrijk. Het eerste hoofdstuk leert 

dat dit een recent probleem is vermits vóór 1990 nagenoeg alle bedrijven geëxploiteerd werden als 

eenmanszaak of maatschap. De vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid werd maar door 1 % van 

de bedrijven gekozen. Sindsdien zijn er in de landbouw maar ook in de maatschappij, ontwikkelingen op 

gang gekomen die meebrengen dat de vraag naar de gepaste juridische vorm zich opdringt. Waar voor-

heen de familiale exploitatievorm de norm was, bestaan er thans situaties waarin de vennootschapsvorm 

de betere juridische vorm voor de exploitatie is. 

De factoren die bepalend zijn voor het antwoord op de keuzevraag wijzigen nog voortdurend. De situatie 

is nooit absoluut omdat zowel de onderneming ontwikkelt als de randvoorwaarden waarbinnen geëxploi-

teerd wordt. De vraag naar een exploitatie in familiaal verband of onder vennootschapsvorm zou bij be-

langrijke ontwikkelingen steeds moeten gesteld worden (bij de start van een bedrijf, bij belangrijke inves-

teringen, bij ontstaan van samenwerkingsvormen, bij een heroriëntatie van de activiteiten, …). 

Uit onderzoek van Calus et al. (2005) blijkt evenwel dat de kennis over vennootschappen bij landbouwers 

beperkt is en dat bij gebrek aan voldoende kennis voort geëxploiteerd wordt als eenmanszaak. 

In dit hoofdstuk worden de factoren die bepalend kunnen zijn voor de keuze besproken. De factoren 

kunnen naargelang hun aard ingedeeld worden in vier groepen namelijk: 

1 economische en juridische factoren; 

2 fiscale factoren; 

3 sociale factoren; 

4 factoren verbonden met specifieke regelgevingen voor de landbouw. 

Wetenschappelijke publicaties over aspecten van het vraagstuk zijn beperkt beschikbaar. De sector is 

ook zeer specifiek en het probleem stelt zich in andere regio’s of landen anders door de beschikbaarheid 

of afwezigheid van specifieke vennootschapsvormen, andere landbouwregelgevingen, andere fiscaliteit of 

ander erfrecht. 

Voor de situatie in Vlaanderen zijn bij de belangrijkste kredietinstellingen voor de landbouw (KBC, 

Landbouwkrediet, ING), de instellingen voor begeleiding en fiscaal advies (SBB, …) en de vormings-

instellingen (NCBL), publicaties en teksten van voordrachten over het onderwerp beschikbaar die de aan-

dacht vestigen op de vele factoren die belangrijk zijn bij de keuze van de gepaste juridische vorm. Deze 

informatie blijft, gezien de vorm waarin ze gebracht wordt, algemeen en is snel verouderd. Wetgeving die 

belangrijk is voor de keuze ontwikkelt voortdurend. In deze scriptie werden de steeds terugkerende 
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thema’s in de publicaties en teksten op hun actuele waarde beoordeeld en werden de recente ontwik-

kelingen in de regelgevingen nagetrokken. 

2.2 JURIDISCHE EN ECONOMISCHE FACTOREN 

2.2.1 Definities 

In het kader van deze scriptie wordt onder familiale exploitatie verstaan de exploitatie door één of meer 

natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid, dit wil zeggen waar het bedrijf geen afzonderlijke 

entiteit is, die juridisch los staat van de exploitant of exploitanten. Exploitatie via een feitelijke vereniging 

van natuurlijke personen (= een maatschap) is ook een exploitatie onder vennootschapsvorm maar deze 

vorm verschilt juridisch niet echt van de eenmanszaak. Deze exploitatievorm heeft geen rechtspersoon-

lijkheid. Van de familiale exploitatievorm bestaat er geen wettelijke definitie. 

In vulgariserende teksten <http://www.notare.be/venn.htm> (15/02/2006) wordt voor deze exploitatievorm 

volgende omschrijving gegeven: “Een eenmanszaak is het geheel van bestanddelen die worden samen-

gebracht en aangewend om een onderneming te drijven, cliënteel aan te trekken en te behouden”. 

Met exploitatie onder vennootschapsvorm wordt in het kader van deze scriptie de vennootschapsvorm 

met rechtspersoonlijkheid bedoeld. Van deze juridische vorm bestaat wel een wettelijke definitie. In het 

Wetboek vennootschappen wordt een vennootschap gedefinieerd als volgt: “Een vennootschap wordt 

opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeen-

schap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het 

oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen”. 

2.2.2 Scheiding gezin en bedrijf 

Het belangrijkste verschil vanuit juridisch oogpunt tussen een exploitatie door een natuurlijke persoon (of 

personen) en een exploitatie onder vennootschapsvorm is dat in dit laatste geval de onderneming zelf 

rechtspersoonlijkheid kan bezitten. Rechtspersoonlijkheid hebben betekent dat de onderneming: 

• een eigen identiteit heeft, een eigen naam en adres, BTW-nummer en ondernemingsnummer; 

• een eigen vermogen heeft, los van dat van de aandeelhouders; 

• contracten kan afsluiten. Het zijn natuurlijke personen die in naam van de vennootschap optreden en 

haar vertegenwoordigen; 

• zelf in rechte kan optreden en instaat voor de gevolgen van haar daden. Niet de natuurlijke personen 

die de vennootschap vertegenwoordigen dragen de gevolgen. 

Een eenmanszaak en een maatschap, dit wil zeggen de vennootschapsvorm die vaak gekozen wordt 

wanneer ouders en kinderen samen een bedrijf exploiteren, hebben geen rechtspersoonlijkheid. De 

onderneming heeft dan geen eigen vermogen dat afgescheiden is van het gezinsvermogen. Bij een 

maatschap blijven de natuurlijke personen verantwoordelijk voor de afgesloten overeenkomsten en alle 

gevolgen ervan. Ze kan niet in rechte optreden voor de rechtbank. Iedere vennoot blijft hoofdelijk en on-

beperkt aansprakelijk, blijft landbouwer als natuurlijke persoon en kan onvermogend verklaard worden. 
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Het overlijden van een vennoot betekent het einde van de vennootschap. De vennootschap kan geen 

rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten en rechtsvorderingen instellen. 

Het leiden van een steeds groter landbouwbedrijf kan niet meer zonder een permanent goed zicht op de 

situatie van de onderneming. Alleen al vanuit dit oogpunt is het bijna een noodzaak om te kiezen voor 

een duidelijke splitsing tussen gezin en bedrijf en voor de vennootschapsvorm. Voor het nemen van de 

gepaste beslissingen moet met gegevens gewerkt kunnen worden die gezuiverd zijn van de gezins-

situatie. Op de meeste bedrijven is er nog een verstrengeling tussen de winsten van het bedrijf en de 

andere inkomsten van het gezin uit arbeid, beleggingen, sociale zekerheid … In verband met dit laatste 

kan verwezen worden naar een studie van Smets D. (2004). De auteur stelt vast dat in driekwart van de 

landbouwhuishoudens slechts één van beide partners landbouwer is. Wanneer de man landbouwer is, 

heeft de vrouw in 66 % van de gevallen een inkomen buiten het bedrijf. Wanneer de vrouw landbouwster 

is, heeft de man in 80 % van de gevallen een inkomen buiten het bedrijf. Dit kan soms interessant zijn 

(cfr. 2.3.3.1 p. 24) bij het verrekenen van fiscale verliezen maar brengt uiteraard ook risico’s mee. 

Om de winsten van een eenmanszaak of een maatschap is er concurrentie tussen het gezin en het 

bedrijf. De winsten moeten immers dienen om het gezin te laten consumeren, het bedrijf te laten inves-

teren en de ondernemer te laten sparen, wat gezien het zwakke sociaal statuut van de zelfstandige even-

eens een noodzaak is (De Poortere M., 2005, p. 22). De nood om te investeren is permanent aanwezig 

door de technologische evoluties, eisen op het vlak van leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn, gewijzigde 

marktomstandigheden, … De exploitant staat voortdurend in een conflictsituatie. 

Een belangrijk risico van een exploitatie in familiaal verband is dat in geval van onverwachte financiële 

moeilijkheden, bv. als gevolg van ontwikkelingen buiten het bedrijf (voedselcrisissen, dierziekten, natuur-

rampen, faling van een belangrijke afnemer …), niet alleen het bedrijf in moeilijkheden komt maar gevaar 

dreigt voor het gehele familiale vermogen dat mee opgebouwd werd met inkomsten van buiten het bedrijf. 

2.2.3 Toenemende dimensie en kapitaalbehoefte van de bedrijven 

Het beeld van de landbouwer die met de hulp van familiale arbeidskrachten (echtgenoot en kinderen) een 

bedrijf met een familiale dimensie exploiteert, is aan het vervagen. Het familiale model staat onder druk 

bij de toenemende dimensie van de bedrijven en de hiermee samenhangende operationele en financiële 

risico’s. De exploitatie van een landbouwbedrijf vereist thans veel meer van de bedrijfsleider dan een 

goede kennis van productieprocessen. Er moet voortdurend geanticipeerd en ingespeeld worden op 

nieuwe situaties en ontwikkelingen. Het uitstippelen van een strategie voor het bedrijf wordt meer en 

meer een noodzaak. Wanneer Saenen R. (2005) het heeft over het management op land- en tuinbouw-

bedrijven, ziet hij bij de huidige ontwikkelingen vier mogelijke strategieën. Eén strategie bestaat er in dat 

gekozen wordt voor een zeer groot bedrijf dat gestandaardiseerde bulkproducten voortbrengt. Alleen al 

omwille van de grote omvang van dit bedrijfstype en omwille van de overneembaarheid is een vennoot-

schapsvorm noodzakelijk, aldus de auteur. 

De kans dat landbouwondernemingen zullen ontwikkelen tot industriële ondernemingen is quasi onbe-

staande. Een industrieel bedrijf uitbouwen is onmogelijk gemaakt door beperkende regels inzake ruim-
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telijke ordening en leefmilieu en de instelling van talrijke productierechten in de veehouderij die beperkt 

overdraagbaar zijn. Land- en vooral tuinbouwbedrijven kunnen wel evolueren tot een KMO met een ver-

gelijkbare omzet, inzet van kapitaal en arbeidskrachten. Hierbij hoort een aangepaste juridische vorm. 

Over de inzet van arbeidskrachten en kapitaal volgen hierna een aantal gegevens. 

In 2002 waren er in België 5.484 land- en tuinbouwbedrijven die personeel in dienst hadden. Bij ongeveer 

90 % van deze bedrijven werkten minder dan 5 arbeidskrachten maar op 589 bedrijven werkten er meer 

dan 5 arbeidskrachten en op 208 bedrijven zelfs meer dan 10 (Kestemont et al., 2005). 

Volgens het Centrum voor Landbouweconomie (CLE), Evolutie van de land- en tuinbouweconomie in 

2001, p. 115, bedroeg de waarde van het kapitaal per Vlaams professioneel landbouwbedrijf in 2000 

gemiddeld € 643.000. Bijna de helft van dit kapitaal (45 %) wordt extern ter beschikking gesteld via pacht. 

Ruim een derde (37 %) van het aangewende kapitaal is eigen vermogen en 18 % is gefinancierd met 

krediet. Deze cijfers illustreren niet echt de nood aan kapitaal omdat het gemiddelden zijn voor alle pro-

fessionele bedrijven in Vlaanderen. Een betere illustratie van de behoefte aan kapitaal op een profes-

sioneel bedrijf wordt gegeven door Dumont E. (2005) van KBC-bank. Een melkveebedrijf met een quotum 

van 600.000 liter, bedrijfsgebouwen, gronden en bedrijfsbekleding in eigendom, vertegenwoordigt een 

waarde van ongeveer € 1.330.000. Op basis van de verwachte cash-flow van ongeveer € 108.000 per 

jaar voor een dergelijk bedrijf en rekening houdend met een normale levenswijze, financiële verplichtin-

gen, vervangingsinvesteringen en overheidssteun, duurt het 40 jaar om dit vermogen te verwerven, wat 

uiteraard te lang is voor een financiering. Bij de huidige productiviteit en rendabiliteit in de landbouwsector 

is een individu niet meer in staat de kapitalen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie binnen een redelijke 

termijn terug te verdienen, aldus Dumont E. Wanneer niet-exploitanten mee instaan voor de financiering 

van het aangewende kapitaal, komt de vennootschapsvorm in beeld. 

2.2.4 Aansprakelijkheid en toenemend risico 

Dat de onderneming rechtspersoonlijkheid bezit betekent niet dat het gezinsvermogen geen risico loopt. 

In dit verband is de aansprakelijkheid van de mandatarissen belangrijk. Deze verschilt naargelang de 

gekozen juridische vorm. Voor de familiale vorm en een aantal vennootschapsvormen geeft Tabel 7 p. 16 

een overzicht van de aansprakelijkheid. Vooraf wordt verduidelijkt wat verstaan wordt onder aansprake-

lijkheid. 

• Onbeperkt aansprakelijk: Aansprakelijk met het gehele vermogen (ook privé-vermogen) voor 

verbintenissen van de onderneming en onbeperkt in de tijd, dit wil 

zeggen ook met toekomstig vermogen. 

• Hoofdelijk aansprakelijk: Elke vennoot is aansprakelijk voor het geheel van de openstaande 

verbintenissen aangegaan door de vennootschap. 

• Persoonlijk aansprakelijk: Oprichtersaansprakelijkheid in een vennootschap. 
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• Niet-hoofdelijk aansprakelijk: Elke vennoot is aansprakelijk voor een gelijk deel en een gelijk 

bedrag van de verbintenissen. 

• Beperkt aansprakelijk: Alleen aansprakelijk voor de inbreng. 

Tabel 7: Overzicht van de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders of mandatarissen volgens de gekozen juridische 
vorm 

Juridische vorm Aansprakelijkheid 

Eenmanszaak • Onbeperkte aansprakelijkheid 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Maatschap • De leden zijn onbeperkt aansprakelijk. 

• De leden zijn niet-hoofdelijk aansprakelijk tenzij de 

maatschap ook een commercieel doel nastreeft en 

niet louter landbouwactiviteiten heeft (burgerlijke 

vennootschap). 

Landbouwvennootschap • Beherende vennoten: 

- Onbeperkte aansprakelijkheid 

- Niet-hoofdelijk aansprakelijk voor de 

verbintenissen van de vennootschap 

• Stille vennoten zijn beperkt aansprakelijk ten belope 

van hun inbreng. 

BVBA • Beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng) 

• Oprichtersaansprakelijkheid 

NV • Idem BVBA 

Coöperatieve vennootschap met onbeperkte 

en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOHA) 
• Onbeperkte aansprakelijkheid 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (CVBA) 
• Beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng) 

 

Alhoewel de juridische vormen BVBA, NV en CVBA mogelijkheden bieden om de aansprakelijkheid van 

de personen die voor de vennootschap handelen te beperken, is bij vennootschappen in de landbouw de 

vrijwillige doorbraak van de beperkte aansprakelijkheid eerder regel dan uitzondering. Mandatarissen 

stellen zich persoonlijk borg om een lening voor hun vennootschap te verkrijgen. Ze hypothekeren per-

soonlijke onroerende goederen voor kredieten van de vennootschap. Ingeval overheidswaarborg nood-

zakelijk is voor een lening, vraagt ook de overheid (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) persoonlijke 

zekerheden van de mandatarissen (Vennootschappen in land- en tuinbouw, KBC, 2003). Bij het vestigen 

van zekerheden voor kredieten spelen bedrijf, bedrijfsleider en risicograding een rol maar ook het eigen 
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vermogen. In de mate dat de vennootschap zelf een belangrijk eigen vermogen heeft zal minder beroep 

gedaan worden op de mandatarissen om zekerheden te stellen. 

Hoewel bij een exploitatie in vennootschapsvorm de aansprakelijkheid vaak vrijwillig doorbroken wordt 

met verlies van privé-vermogen als mogelijk gevolg, biedt deze werkwijze toch de mogelijkheid om na 

een eventueel faillissement opnieuw vermogen op te bouwen. 

De exploitatie van een landbouwbedrijf zou theoretisch een steeds groter risico met zich brengen. Om de 

toegenomen financiële kwetsbaarheid van het landbouwbedrijf te illustreren werd door Huyghe F. (1995) 

de evolutie geschetst van de ratio geleend kapitaal/arbeidsinkomen vertrekkend van de bedrijfsecono-

mische gegevens van het boekhoudnetwerk van de Boerenbond. Deze ratio evolueerde van 1,7 in 1985 

naar 2,3 in 1990 en 3,0 in 1993. Met de gepubliceerde gegevens van het gemiddeld Vlaams landbouw-

bedrijf uit het CLE-boekhoudnetwerk werd berekend dat deze ratio nog verder zou toegenomen zijn tot 

3,5 in 1999. 

Waar deze cijfers enerzijds wijzen op een toenemend financieel risico van de bedrijven wordt anderzijds 

vastgesteld dat de exploitatie en de begeleiding van bedrijven steeds professioneler wordt en dat de land-

bouwsector weinig faillissementen of gedwongen stopzettingen kent. Kredietinstellingen zijn voorzichtiger 

bij de financiering. De kredietacceptatie blijft wel soepeler dan in andere sectoren van de economie (min-

der eigen inbreng, langere krediettermijnen). In de glastuinbouwsector bedraagt het blanco risico globaal 

50 % (Dumont E., 2005). Dit betekent dat bij een vergelijking tussen de uitstaande kredieten en de recu-

pereerbare zekerheden, 50 % van de kredieten niet afgedekt is. 

2.2.5 Conjunctuurgevoeligheid 

In deze scriptie wordt onder punt 2.3 p. 23 aandacht besteed aan het fiscale aspect van het keuzevraag-

stuk. De meerderheid van de landbouwbedrijven kiest voor een forfaitaire berekening van de winsten. 

Eén van de nadelen van dit systeem is dat de winsten in gunstige jaren, door het spel van de gradueel 

stijgende aanslagvoeten, sterk belast worden. Er is geen overdracht mogelijk van verliezen in slechte 

jaren. Deze mogelijkheden bestaan wel bij een keuze voor fiscale boekhouding en bij vennootschappen. 

De conjunctuurgevoeligheid van de verschillende sectoren in de land- en tuinbouw is niet gelijk. De con-

junctuurgevoeligheid van de varkenssector en het cyclisch verloop van de varkensmarkt, de zogenaamde 

“varkenscyclus”, zijn bekend (Viaene J. en Gellynck X., Landbouw- en voedingseconomie, hoofdstuk 6 

p. 6). De conjunctuurgevoelige sectoren zijn die waar het vrije marktmechanisme sterk speelt en waar 

externe omstandigheden (weer, brandstofprijzen) een belangrijke rol spelen. Op basis van deze criteria 

zouden volgende sectoren gerangschikt worden als conjunctuurgevoelig: varkenshouderij, pluimvee-

houderij, glastuinbouw, aardappelteelt, fruitteelt en tuinbouw in open grond. 

Het is voor deze sectoren dat het fiscale aspect van het keuzevraagstuk belangrijk kan zijn. Bij de 

analyse van de vennootschappen volgens activiteit (cfr 1.1.5 p. 5) werd ook vastgesteld dat in deze sec-

toren relatief het meest voor de vennootschapsvorm gekozen wordt. Omgekeerd betekent dit dat voor 
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sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, vleesveehouderij het fiscale aspect normaal minder doorslag-

gevend zal zijn. De winsten fluctueren er minder dan bij conjunctuurgevoelige sectoren. 

In Tabel 8 p. 18 wordt aan de hand van een reeks CLE-rapporten over de rendabiliteit van het land- en 

tuinbouwbedrijf, een evolutie weergegeven van het arbeidsinkomen voor de periode 1994 – 2003 voor 

een aantal sectoren. Het begrip arbeidsinkomen wordt gehanteerd bij de bedrijfseconomische analyse. 

Een arbeidsinkomen verschilt van een fiscaal inkomen doordat gerekend wordt met afschrijvingen en een 

berekende rente op een vervangingswaarde van de activa in plaats van fiscale afschrijvingen en betaalde 

rente. De schommelingen ervan geven toch een beeld van de conjunctuurgevoeligheid van een sector 

aangezien prijzen, producties en variabele kosten verrekend werden. 

Tabel 8: Evolutie van het arbeidsinkomen per arbeidseenheid in euro voor een aantal subsectoren van de land- en 
tuinbouw (1994 - 2003) 

Subsector 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Akkerbouw 25.654 29.681 29.833 31.973 32.796 25.455 27.347 31.108 - - 

Varkenshouderij 26.360 43.078 77.982 29.660 -9.719 35.324 58.544 50.135 - - 

Melkveehouderij 

(gespecialiseerd) 
21.708 19.398 18.044 23.022 22.050 20.740 21.024 23.388 - - 

Vleesveehouderij 11.366 7.095 8.759 14.951 19.511 15.503 17.024 14.672 - - 

Glasgroenten 

(gespecialiseerd) 
25.661 15.739 29.719 29.237 31.281 29.550 35.551 27.809 28.165 41.952 

Fruitteelt 19.284 24.775 13.149 17.844 14.144 20.845 21.181 23.304 28.799 29.131 

Groenten 

(open grond) 
18.113 17.584 13.787 16.922 24.754 17.398 22.921 27.041 27.809 19.692 

Bron: CLE 

Voor de landbouwsector werden na 2001 geen cijfers meer gepubliceerd. Voor de tuinbouwsector wer-

den nog tot 2003 cijfers gepubliceerd. 

De cijfers illustreren de sterke conjunctuurgevoeligheid van de varkenshouderij waar het arbeidsinkomen 

per arbeidseenheid extreem kan variëren. De melkvee- en akkerbouwsector komen bij deze cijfers naar 

voor als minst conjunctuurgevoelige sectoren. Varkenshouderij, glastuinbouw maar ook vleesveehouderij 

zijn het meest conjunctuurgevoelig. Het inkomen in de vleesveehouderij is wel permanent laag. 

2.2.6 Generatiewissel en continuïteit van het bedrijf 

De generatiewissel op het land- en tuinbouwbedrijf is potentieel een bron van problemen en volgens de 

beroepsorganisatie Boerenbond, naast de gestegen risico’s, de voornaamste reden om te opteren voor 

een vennootschapsvorm. Bij een overname wordt een jonge land- of tuinbouwer in de huidige situatie 

voor een quasi onmogelijke opdracht geplaatst. Bij een eenmanszaak wordt de waarde van een bedrijf 

bepaald als de som van een reeks materiële (zowel roerende als onroerende) en immateriële activa. De 
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activa vertegenwoordigen gemiddeld per bedrijf een steeds groter wordend kapitaal als gevolg van het 

dalende aantal bedrijven en de sterk gestegen prijzen voor vastgoed (gronden en gebouwen), allerlei 

productierechten en voortschrijdende vervanging van arbeid door kapitaal (cfr. 2.2.3 p. 14). 

De gemiddelden over de inzet van kapitaal op de bedrijven zijn in het kader van deze scriptie niet zeer 

relevant. Praktisch stelt het probleem van de generatiewissel zich hoofdzakelijk op de grotere bedrijven 

die een economische dimensie hebben die in normale omstandigheden een volwaardig inkomen garan-

deert. Actueel komt er voor elke 6 bedrijven die de activiteiten stopzet maar één bedrijf in de plaats. Ter 

illustratie kan verwezen worden naar de geschatte waarde van een dergelijk bedrijf, dit wil zeggen een 

concreet geval waarvoor een financiering gevraagd wordt bij de bank. 

Melkveebedrijf met 600.000 liter quotum en 20 ha grond in eigendom. De waarde bedraagt: 

Veestapel € 135.000 

Materieel en voorraden €  95.000 

Productierechten € 475.000 

Hoeve met 20 ha grond € 625.000 

Totaal € 1.330.000 

Bron: Dumont E., Vennootschappen in land- en tuinbouw, Probleemstelling, 2005 

Wanneer voor deze bedragen normale financieringen zouden afgesloten worden en rekening houdend 

met de noden van het gezin, de inkomensvorming, vervangingsinvesteringen en risico’s bedraagt de 

terugverdientijd ongeveer 40 jaar. In de praktijk is dergelijke financieringstermijn niet realiseerbaar. 

Een geleidelijke overdracht van een gedeelte van dit kapitaal en een “familiale” regeling voor bepaalde 

rubrieken is vandaag noodzakelijk om de overdracht mogelijk te maken. Met betrekking tot de roerende 

goederen en de immateriële activa bezit de overlater relatief grote vrijheid om familiale regelingen te 

treffen bij het doorschuiven van deze activa. Dit geldt minder voor de onroerende activa die sterker aan 

de successieregeling gekoppeld zijn. Een overname door een derde, met volledige financiering, is in 

principe onmogelijk. Bovendien wordt bij deze situaties nog steeds een zeer belangrijk deel van het 

aangewende kapitaal extern ter beschikking gesteld onder vorm van pachtgronden. In Vlaanderen wordt 

gemiddeld twee derden van het grondkapitaal gepacht. 

In geval van een exploitatie als eenmanszaak kan de overdracht van een exploitatie minder geleidelijk 

gebeuren. De bedrijfsbekleding (dieren, materieel, voorraden, …) en de productierechten worden in deze 

situatie in eenmaal of hoogstens in een paar fasen overgenomen. De gefaseerde overname zou in een 

derde van de bedrijfsovernames voorkomen (Van der Meersche E., 1997, p. 141). Een dergelijke over-

name gaat algemeen samen met een zware financiering. In deze situatie worden gebouwen en gronden 

later geleidelijk overgedragen tijdens de beroepsloopbaan. 
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Van Der Schueren P. (2005) geeft de voorkeur aan een vennootschapsvorming voorafgaand aan de 

generatiewissel. In deze situatie kunnen de ouders en de bedrijfsopvolgers, met het oog op het behoud 

van het bedrijf, concrete afspraken maken over de geleidelijke overdracht van de aandelen en het beslo-

ten karakter van de vennootschap. Een vrijwillige beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen 

kan overeengekomen worden. In deze situatie zijn de mogelijkheden van de medegerechtigden (andere 

kinderen) om het bedrijf te gelde te maken beperkt. Gebeurtenissen zoals echtscheidingen en 

belangenconflicten kunnen beter opgevangen worden. 

Wanneer een bedrijf geëxploiteerd wordt door een vennootschap moet in principe niet over elk bestand-

deel van het actief afzonderlijk een prijs bepaald worden maar uiteraard zal de waarde van de aandelen 

mee bepaald worden door de onderliggende activa. Het grote voordeel van een overname van aandelen 

in plaats van een overname van een eenmanszaak zit dan ook vooral in de geleidelijkheid waarmee de 

overdracht kan gebeuren en minder in de totale waarde. 

Een ander voordeel van de vennootschapsvorm voor de continuïteit van de exploitatie houdt verband met 

vergunningen en productierechten. Bij een wijziging van de mandatarissen is er geen overdracht van de 

vergunningen en productierechten noodzakelijk. Deze behoren immers toe aan de vennootschap. Bij een 

maatschap en algemeen bij opeenvolgende wijzigingen in de bedrijfsleiding van familiale ondernemingen 

moeten de vergunningen en productierechten steeds overgedragen worden op de nieuwe exploitant. Bij 

een overdracht in fasen betekent dit minstens twee keer een overdracht. 

2.2.7 Ontstaan van ruimere samenwerkingsvormen 

De beroepsorganisatie Boerenbond kiest duidelijk voor de vennootschapsvorm (“Vennootschapsvorming: 

een baken voor de toekomst”, Boer & Tuinder, 16 december 2005, jaargang 111, p. 5). Bovendien wordt 

ook gepleit voor het opzetten van samenwerkingsvormen tussen bedrijven om voordelen te realiseren 

voor de leden van het samenwerkingsverband. Ook de ultieme vorm van samenwerken, dit wil zeggen de 

fusie van bedrijven of het creëren van bedrijven met een grote economische dimensie door meerdere 

bedrijfsleiders, wordt als mogelijkheid naar voor geschoven. Een zeer beperkt aantal dergelijke bedrijven 

is recent ontstaan. Om dit op ruimere schaal mogelijk te maken zouden nog veel obstakels moeten opge-

ruimd worden ondermeer in de regelgeving over steun aan de investeringen, de melkquotaregelgeving en 

andere. De landbouworganisatie pleit in dit verband voor een gelijkschakeling van de rechten van onder-

nemers in vennootschappen met de rechten van de individuele ondernemers. Actueel gaan de meeste 

landbouwregelgevingen er nog van uit dat de familiale vorm de norm is. Omschakelen naar vennoot-

schapsvorm betekent het verlies van individuele rechten. Een situatie zoals met de GAEC in Frankrijk, 

waar leden hun individuele rechten behouden, bestaat niet. Een structuur met meerdere bedrijfsleiders in 

kapitaalintensieve bedrijven, wordt hierdoor niet aangemoedigd. 

Ook omwille van de ontwikkelingen op familiaal en sociaal vlak, wordt de vennootschapsvorm aangemoe-

digd. Enerzijds zijn de partnerschappen, al of niet in een huwelijk, minder duurzaam dan in het verleden. 

Bij de generatiewissel waarbij de partner van één van de kinderen mee in het bedrijf komt, is er omwille 

van de minder duurzame partnerschappen nood aan een meer formele regeling van het samenwerkings-
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verband dan voorheen. Wanneer participatie zich voordoet onder vorm van aandelen is toe- en uittreden 

beter te realiseren dan bij een gewoon samenwerkingsverband waar de goederen in onverdeeldheid zijn. 

Anderzijds behoort een situatie waarbij een partner meewerkt zonder zelf een volwaardig sociaal statuut 

te hebben stilaan ook tot het verleden. Het statuut van meewerkende echtgenoot wordt door de nieuwe 

generatie exploitanten verworpen. De verschillende bedrijfsleiders willen elk een evenwaardig sociaal 

statuut en sociale rechten kunnen opbouwen. Dat de wetgever hier al maatregelen genomen heeft via het 

verplicht maxistatuut van de meewerkende echtgenoot maakt geen verschil. 

2.2.8 Financiering van investeringen 

Kredietverstrekking door een bank gaat bij belangrijke investeringen gepaard met een onderzoek naar de 

risico’s. Er wordt zowel naar de landbouwer, het bedrijf als het project gekeken. Aangezien vennoot-

schappen in de land- en tuinbouw algemeen nog een familiale structuur hebben, blijft de land- en tuinbou-

wer die achter de vennootschap zit zeer belangrijk. Bij kredietverstrekking wordt gestreefd naar een ze-

kere eigen inbreng vanwege de ontlener. Krediet- en aankoopkosten, BTW en een percentage afhankelijk 

van de grootte van het project (groter percentage bij grotere projecten) moeten doorgaans met eigen mid-

delen gefinancierd worden. De bank laat zich bij de financiering ook leiden door het eigen vermogen van 

de onderneming. Het eigen vermogen zorgt voor stabiliteit in de onderneming en laat toe moeilijke perio-

des gemakkelijker te overbruggen. Een minimum van 30 % is wenselijk. De omvang van het eigen ver-

mogen bepaalt ook of er nog zekerheden moeten aangebracht worden door de mandatarissen. 

Het eigen vermogen van de landbouwbedrijven maakt soms vreemde sprongen als gevolg van over-

heidsbeslissingen rond productierechten. Wisselende houdingen van de overheid rond de verhandel-

baarheid op de vrije markt van productierechten, maken dat het economisch goed (= productierecht) 

beperkt beschikbaar is en bijgevolg duur of ruim beschikbaar is en beterkoop. De houding rond de mest-

problematiek en de aankondiging dat er nog steeds geen mogelijkheid is om uitbreidingen toe te staan 

van de milieuvergunningen, deed de prijs van de nutriëntenhalte (= soort mestrecht) verdubbelen van 

ongeveer € 20 naar € 40 per kg P2O5. Dit kan uiteraard problemen stellen bij de financiering van een 

bedrijf. De beroepsorganisatie Boerenbond ziet dit ook als een belangrijk economisch probleem. De mid-

delen die een landbouwer moet investeren in het verwerven van productierechten zouden beter anders 

aangewend worden. 

De banken hanteren hun normen over minimaal eigen vermogen los van de juridische vorm van de on-

derneming. Wanneer de gegevens niet beschikbaar zijn onder vorm van een balans wordt die opgesteld. 

Een probleem kan zich stellen bij vennootschappen met een negatief eigen vermogen. Krediet verlenen 

bij een negatief eigen vermogen kan problemen opleveren omwille van de bankiersaansprakelijkheid ten 

aanzien van derden in geval van een faillissement (Dumont E., 2005). Door krediet te verlenen kan een 

bank een bedrijf een schijn van kredietwaardigheid verlenen die er niet is. Een negatief eigen vermogen 

heeft een belangrijke signaalfunctie in verband met kredietverstrekking. Bij kredietverstrekking zal de 

bank een financieel-economische analyse opmaken en op basis hiervan de kredietwaardigheid beoor-

delen. Voor de overheid is een negatief eigen vermogen een onoverkomelijk probleem voor het verlenen 

van overheidswaarborg. 
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Naast de financieringen met krediet zijn er financieringen met eigen middelen. Investeringen financieren 

met eigen middelen in een vennootschap is fiscaal vriendelijker dan in een eenmanszaak. Bij een ven-

nootschap gebeurt dit met een aangelegde investeringsreserve of de operationele cash-flow. Bij een 

eenmanszaak kan dit alleen met beroepsinkomsten waarop al belastingen betaald werden. Ook wanneer 

een bedrijfsleider de vennootschap wil financieren met privé-middelen kan dit op een gestructureerde 

manier gebeuren, namelijk met kapitaal, met middelen ter beschikking gesteld op rekening-courant of met 

een achtergestelde lening. 

2.2.9 Financiering van de overname 

Onder punt 2.2.6 p. 18 werden de voordelen van een bedrijfsovername onder vorm van aandelen toe-

gelicht. Dit betekent niet dat overname van aandelen geen problemen kan stellen. De waarde van een 

bedrijf zal immers altijd weerspiegeld worden in de waarde van de aandelen en bij de waardering zal de 

waarde van de onderliggende activa meespelen. Van Der Schueren P. (2005) pleit hier voor een andere 

manier van waarderen, namelijk gebaseerd op het potentieel inkomen dat kan gegenereerd worden, dit 

wil zeggen de waarde als verdiscontering van de toekomstige winsten, ook nog rendementswaarde 

genoemd. Uit de context mag afgeleid worden dat deze rendementswaarde algemeen lager zal liggen 

dan de patrimoniale waarde vermits er anders geen voordeel is. 

Bij de aandelenoverdracht kunnen zich problemen stellen bij de financiering, zowel voor de overnemer 

als voor de financiële instelling. Hierna volgt een overzicht. 

Wanneer een landbouwer van start gaat met de aankoop van een pakket aandelen kan een financiering 

met krediet noodzakelijk zijn. In landbouwvennootschappen en besloten vennootschappen is de over-

dracht van de aandelen statutair beperkt. Bij de financiering van dergelijke aandelen stellen zich een aan-

tal problemen. De aandelen zijn door hun beperkte verhandelbaarheid niet interessant als zekerheid en 

bovendien kan de vennootschap wettelijk zelf geen zekerheden stellen voor kredieten van haar mandata-

rissen. Bij aandelenfinanciering moeten dan ook zekerheden gezocht worden bij de overheid, het privé-

vermogen van de overnemer of de ouders (Dumont E., 2005). 

De terugbetaling van de kredieten moet gebeuren met inkomsten (bezoldigingen, andere) uit het bedrijf. 

De omvang van het krediet wordt bepaald door de terugbetalingcapaciteiten van de kredietnemer maar 

zal noodzakelijkerwijze beperkt moeten blijven. Bij omvangrijke kredieten zal de overnemer een hoog 

inkomen moeten verwerven uit de vennootschap om de terugbetaling van de kredieten te verantwoorden. 

Een hoog inkomen betekent veel kosten voor de vennootschap, veel belastingen in de personenbelasting 

en hoge sociale bijdragen (De Poortere M., 2005, p. 7). Dit probleem wordt nog versterkt wanneer boven-

op het krediet jaarlijks nog een pakket aandelen overgenomen wordt zonder krediet. Dit kan verduidelijkt 

worden met een voorbeeld. 

Stel een vennootschap exploiteert een glastuinbouwbedrijf met een oppervlakte van 2,5 ha. De onder-

neming heeft een balanstotaal van € 2,5 miljoen. Bij een eigen vermogen van 30 % en een waardering 

van de aandelen op basis van het eigen vermogen, hebben de aandelen een waarde van € 750.000. 

Indien jaarlijks 5 % van de aandelen zou overgenomen worden, betekent dit een privé-investering van 
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€ 37.500 per jaar in aandelen. Deze middelen moeten uit de vennootschap gehaald worden als inkomen 

bovenop het inkomen dat noodzakelijk is voor privé-bestedingen. De sociale bijdragen, die gekoppeld zijn 

aan dit inkomen, zijn eveneens hoog. Indien de onderneming, mee door de inspanningen van de jonge 

ondernemer, winstgevend is en het eigen vermogen jaarlijks groeit, wordt de situatie onhoudbaar. De 

waarde van de aandelen neemt dan jaar na jaar toe. In de praktijk blijkt deze werkwijze niet haalbaar voor 

jonge ondernemers en moeten alternatieve oplossingen gezocht worden. 

Een oplossing bestaat er in het krediet te laten opnemen en de aandelen te kopen via een familiale 

holding, dit wil zeggen een vennootschap die participaties verwerft in de exploitatievennootschap 

(De Poortere M., 2005, p. 32). Dit is maar een gedeeltelijke oplossing omdat deze juridische structuur 

problemen kan opleveren bij het aanvragen van investeringssteun. Er kan maar steun verkregen worden 

wanneer de aandelen voor minstens 51 % in handen zijn van natuurlijke personen land- of tuinbouwers. 

Een andere mogelijkheid bestaat er binnen de landbouwvennootschap wanneer deze opteert voor de 

forfaitaire winstberekening. In dat geval is de vennootschap fiscaal transparant, dit wil zeggen dat het 

overnamekrediet gewoon als een bedrijfslening aanzien wordt. De beherende vennoot kan de intresten in 

mindering brengen als bedrijfsspecifieke kosten. De belastingen in het forfaitaire systeem zijn bevrijdend. 

Een probleem van een andere orde bij overdracht van aandelen die gewaardeerd werden op basis van 

rendementswaarde is dat de mogelijkheid bestaat dat de exploitanten overgaan tot liquidatie van de 

vennootschap waarbij alle activa aan de best mogelijke prijs in de markt te gelde gemaakt worden. 

Afspraken hierover moeten ook onderdeel zijn van de familiale regeling. 

2.3 FISCALE ASPECTEN 

2.3.1 Inleiding 

De fiscale aspecten zijn belangrijk bij het maken van de keuze tussen een exploitatie als eenmanszaak 

en een exploitatie in vennootschapsvorm. 

Wanneer gekozen wordt voor de exploitatie als eenmanszaak of als maatschap dan is het stelsel van de 

personenbelastingen van toepassing. De berekening van de beroepsinkomsten kan dan op twee ma-

nieren gebeuren namelijk op forfaitaire wijze of op basis van een bewijskrachtige boekhouding. De for-

faitaire berekening van de inkomsten is niet mogelijk voor alle deelsectoren van de land- en tuinbouw. De 

administratie van de belastingen stelt geen barema’s op voor een aantal sectoren zoals sierplantenkweek 

(potplanten, azalea’s) en het kweken op kunstmatige ondergrond (groenten en snijbloemen). Van het 

aantal bedrijven dat belast wordt in de personenbelasting gebeurt dit in 88 % van de gevallen op basis 

van een forfaitaire berekening van de winst en in 12 % van de gevallen op basis van een boekhouding 

(Van Der Schueren P., 13 april 2006, cijfers voor België). 

Wanneer gekozen wordt voor een exploitatie onder vorm van een handelsvennootschap met rechtsper-

soonlijkheid, dan is de vennootschapsbelasting van toepassing. Niet onbelangrijk is dat op de inkomsten 

die de mandatarissen onder diverse vormen halen uit de vennootschap nog altijd een andere vorm van 

belastingen moet betaald worden, namelijk inkomstenbelastingen of roerende voorheffing. De vennoot-



 

  24 

schapsbelasting alleen bekijken is onvoldoende om een besluit te trekken. Wanneer gekozen wordt voor 

de landbouwvennootschap wordt ongeveer even vaak geopteerd voor de personenbelasting als voor de 

vennootschapsbelasting. 

Hierna wordt eerst een algemene toelichting gegeven over de aard van de verschillende inkomsten, hun 

belastbaarheid en het belang hiervan. Vervolgens worden de drie voornaamste systemen inzake fisca-

liteit bij de exploitatie van een bedrijf besproken. Omdat de keuze van de juridische vorm ook gevolgen 

kan hebben voor het toe te passen BTW-stelsel wordt hieraan ook aandacht besteed. Omdat de omvor-

ming van een eenmanszaak naar vennootschap algemeen samengaat met de overdracht van goederen 

naar de vennootschap worden de fiscale gevolgen van deze transactie voor de overlater bekeken. 

2.3.2 Soorten inkomsten en belastingen op dit inkomen 

Bij de bespreking van de fiscaliteit op landbouwbedrijven is het nuttig te wijzen op de soorten inkomsten 

die een landbouwer kan hebben namelijk onroerende inkomsten, roerende inkomsten en bedrijfsinkoms-

ten. Deze inkomsten worden verschillend belast behalve wanneer ze komen van de exploitatie van een 

bedrijf. Een landbouwer kan voor het gebruik van bedrijfsgebouwen geen huur of pacht aan zichzelf 

uitbetalen. De inkomsten die de gebouwen opleveren zijn bedrijfsinkomsten. Op de bedragen die een 

landbouwer ter beschikking stelt van zijn bedrijf kunnen geen intresten gerekend worden. De inkomsten 

die dit oplevert, zijn ook bedrijfsinkomsten. De inkomsten verkregen door te werken zijn uiteraard ook 

bedrijfsinkomsten. Bij een exploitatie als eenmanszaak kan een landbouwer geen roerende of onroe-

rende inkomsten voor zichzelf creëren. Er kan dan ook niet genoten worden van de voordeliger belas-

tingsregimes voor die van inkomsten. Het totale inkomen uit het bedrijf wordt belast als bedrijfsinkomen 

aan het progressief tarief (cfr. 2.3.3.2 p. 26). Deze situatie kan doorbroken worden door het bedrijf om te 

vormen naar een vennootschap (De Poortere M., 2005, p. 22). De vennootschap zelf heeft ook alleen 

bedrijfsinkomsten. Intresten van middelen op de bankrekening, huur van verhuurde eigendommen en 

exploitatie-inkomsten zijn allemaal bedrijfsinkomsten. Voor de mandatarissen ontstaat een totaal andere 

situatie als geëxploiteerd wordt in vennootschapsvorm. Een overzicht: 

• Voor de verhuur van terreinen en gebouwen aan de vennootschap ontvangt de zaakvoerder huur. 

Deze opbrengst komt in de personenbelasting (met progressief tarief) maar eerst worden forfaitaire 

kosten afgetrokken. Voor de vennootschap is de huur een kost. 

• Op geld dat de zaakvoerder leent aan zijn vennootschap kan hij intrest ontvangen. Hierop wordt 

slechts 15 % roerende voorheffing betaald, maar er zijn grenzen. Voor de vennootschap is deze 

intrest een kost. 

• Een wedde is uiteraard gewoon belastbaar aan het progressief tarief. Voor de vennootschap is dit 

ook een kost evenals de sociale bijdragen hierop. 

2.3.3 Personenbelasting versus vennootschapsbelasting 

2.3.3.1 Personenbelasting/algemene principes 

Inkomsten uit een land- of tuinbouwbedrijf zijn beroepsinkomsten die gerangschikt worden als winsten. In 

de fiscale wetgeving is bepaald op welke manier de nettoberoepsinkomsten, dit wil zeggen het bedrag 
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waarop de personenbelasting geheven wordt, vastgesteld wordt. Bij de bepaling van de nettoberoeps-

inkomsten wordt volgend schema gevolgd. (Vademecum van de onderneming, 2005, p. 350 – 352) 

Vooreerst wordt het brutobedrag van de inkomsten of de winst bepaald. De winst wordt gevormd door: 

• wat afnemers betalen voor geleverde goederen en diensten; 

• vergoedingen ter compensatie van verminderde activiteit of geleden verliezen. Dit element kan be-

langrijk zijn in de landbouw; 

• inkomsten uit roerende of onroerende goederen gebruikt voor beroepswerkzaamheden; 

• gerealiseerde meerwaarden tijdens de exploitatie of bij stopzetting op goederen die voor het beroep 

gebruikt worden. 

Op het aldus verkregen brutobedrag van de inkomsten kunnen bedragen in mindering gebracht worden. 

Concreet betreft het: 

• Sociale zekerheidsbijdragen. Een landbouwer moet aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen 

en sociale bijdragen betalen op basis van inkomsten uit een vorige periode (cfr. 2.4.3.1 p. 40). 

• Beroepskosten. Voor een landbouwbedrijf zijn volgende beroepskosten belangrijk: 

- aankoop van veevoeders, zaai- en pootgoed, meststoffen, bestrijdingsmiddelen; 

- kosten van onderhoud, verwarming, verlichting; 

- pachten van gronden die beroepsmatig gebruikt worden; 

- beroepsmatige verzekeringen; 

- intresten van leningen aangegaan voor de beroepswerkzaamheden; 

- afschrijvingen van investeringen; 

- kosten van landbouwloonwerk, bezoldigingen en sociale lasten van werknemers; 

- vergoeding meewerkende echtgenoot met het maxistatuut (cfr. 2.4.2.2 p. 39). 

• Vrijstellingen van economische aard. Onder deze rubriek kan de investeringsaftrek enig belang heb-

ben. Er kan gekozen worden voor een eenmalige investeringsaftrek (= percentage op het bedrag van 

de investering) of een gespreide investeringsaftrek (= verhoogd percentage op de afschrijvingen van 

de investering) (cfr. 2.3.6.1 p. 36). 

• Verrekening van verliezen. Wanneer er positieve beroepsinkomsten zijn uit andere activiteiten 

(bv. als loontrekkende) en voor hetzelfde belastbaar tijdperk, dan kunnen verliezen uit de landbouw-

activiteit hiervan afgetrokken worden. Indien er dan nog verliezen overblijven zal dit negatief saldo in 

de volgende jaren nog kunnen verrekend worden. 

• Toekenning van een gedeelte aan de meewerkende echtgenoot. Aan een meewerkende echtgenoot 

die geen eigen beroepsinkomsten heeft kan een winstaandeel van 30 % toegekend worden. Voor de 

toekennende echtgenoot is dit een beroepskost waardoor de belastbare winst daalt. Het bedrag 

wordt bij de meewerkende echtgenoot belast in het laagste belastingstarief. Heeft de meewerkende 

echtgenoot wel beroepsinkomsten die kleiner zijn dan 30 % van de totale beroepsinkomsten van de 

echtgenoten, dan kan een deel van de winst toegekend worden om tot 30 % te komen. Dit is het hu-

welijksquotiënt. In de beide gevallen kunnen op het bedrag van de overgedragen winsten de nog 
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aanzuiverbare verliezen (uit een vorig tijdperk) die de toekennende echtgenoot niet kon aftrekken, 

aangerekend worden. Doordat de meewerkende echtgenoot sedert 2003 vrijwillig en sedert 2005 

verplicht een eigen sociaal statuut heeft (cfr. 2.4.2.2 p. 39), wordt vanaf aanslagjaar 2005 (inkom-

sten 2003) de toekenning beschouwd als een bezoldiging. Het voordeel van een bezoldiging bestaat 

er in dat de meewerkende echtgenoot nog eigen kosten kan aftrekken zoals bijdragen voor een 

bijkomend pensioen en 5 % beroepskosten. 

• Compensatie tussen echtgenoten. Als de beroepsinkomsten van één van de echtgenoten negatief 

zijn, mag dat verlies in mindering gebracht worden van de inkomsten van de andere echtgenoot. Het 

overgedragen verlies mag niet groter zijn dan het inkomen waarop het wordt overgedragen. Dit kan 

echter enkel indien er een gezamenlijke aanslag is. 

De mogelijkheden om verliezen te verrekenen met andere beroepsinkomsten, een toekenning te doen 

aan de meewerkende echtgenoot en aan compensatie tussen te echtgenoten te doen, is belangrijk voor 

de land- en tuinbouwsector. De winsten uit een land- of tuinbouwactiviteit kunnen van jaar tot jaar sterk 

schommelen vermits bepaalde subsectoren conjunctuurgevoelig zijn (cfr. 2.2.5 p. 17). Inkomsten uit 

andere beroepsactiviteiten zijn ook in toenemende mate aanwezig in landbouwersgezinnen (cfr. 2.2.2 

p. 13). Eventuele verliezen uit landbouwactiviteiten verrekenen met andere beroepsinkomsten van de 

partner komt voor. 

Schematisch voorgesteld worden de nettoberoepsinkomsten zodoende als volgt bepaald: 

+ brutobedrag inkomsten 

– sociale zekerheidsbijdragen 

– Beroepskosten 

– vrijstellingen van economische aard 

– verrekening van verliezen 

– toekenning gedeelte meewerkende echtgenoot 

– compensatie tussen echtgenoten 

= nettoberoepsinkomsten 

2.3.3.2 Tarieven in de personenbelasting 

In de personenbelasting worden de inkomsten belast volgens een progressief tarief. In Tabel 9 p. 27 

wordt dit verduidelijkt. 
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Tabel 9: Schijven van belastbaar inkomen en tarieven (aanslagjaar 2006/inkomsten 2005) 

Schijven belastbaar 
inkomen in € 

Tarief in % Belasting per 
volledige schijf in € 

Belasting cumul 

0,00 tot 7.010,00 25 % 1.752,50 1.752,50 

7.010,01 tot 10.100,00 30 % 927,00 2.679,50 

10.100,01 tot 16.830,00 40 % 2.692,00 5.371,50 

16.830,01 tot 30.840,00 45 % 6.304,50 11.676,00 

Meer dan 30.840,01 50 %   

Bron: Vademecum van de onderneming, 2005 en eigen berekening 

Belangrijk voor de land- en tuinbouw is het verlaagd tarief voor diverse vormen van inkomens-, inves-

terings- en vestigingssteun die onder een of andere vorm volledig of gedeeltelijk gefinancierd wordt door 

de Europese Unie. Niet alleen de premies maar ook de rentesubsidies worden aanzien als een dergelijke 

vorm van inkomsten. Het verlaagd en uniform tarief bedraagt 16,5 %. De afzonderlijke belasting tegen het 

verlaagd tarief is alleen mogelijk in de personenbelasting maar kan niet toegepast worden in de vennoot-

schapsbelasting. Voor subsectoren waar deze vormen van inkomsten belangrijk zijn, zoals de akkerbouw 

en de veehouderij, is deze bepaling geen stimulans om te opteren voor de vennootschapsvorm. 

2.3.3.3 Aangifte inkomsten aan de hand van een bewijskrachtige boekhouding 

Het schema onder punt 2.3.3.1 p. 24 zal integraal gevolgd worden wanneer de landbouwer zijn belas-

tingsaangifte in de personenbelasting doet aan de hand van een volledige of een vereenvoudigde boek-

houding. Opdat een boekhouding zou aanvaardbaar zijn voor de belastingen is het niet noodzakelijk dat 

er voldaan is aan alle eisen van de wetgeving op de boekhouding. Een boekhouding is bewijskrachtig 

indien ze: 

• een samenhangend geheel vormt waarmee de belastbare inkomsten nauwkeurig te bepalen zijn; 

• gestaafd wordt met verantwoordingsstukken; 

• de geboekte cijfers met de werkelijkheid overeenstemmen. 

(Begrippen uit de agrarische fiscaliteit, SBB, 2003) 

In de landbouwsector wordt de volledige boekhouding praktisch alleen gevoerd door de vennootschap-

pen die daartoe verplicht zijn. De familiale bedrijven kiezen hoofdzakelijk (88 %) voor een forfaitaire aan-

gifte (cfr. 2.3.3.4 p. 28). Als ze voor een boekhouding kiezen, is het voor de vereenvoudigde boekhou-

ding. De winst wordt dan bepaald aan de hand van een jaarlijkse exploitatierekening, aangevuld met een 

inventaris. Vereenvoudigde boekhouding houdt in dat volgende boeken bijgehouden worden: 

• verkoopboek en klassement van een dubbel van de verkoopfacturen; 

• inkoopboek met klassement van de aankoop- en kostenfacturen of kwijtingen; 
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• inventarisboek; 

• financieel dagboek; 

• dagontvangstenboek waar verkopen aan particulieren genoteerd worden. 

De administratie van de belastingen kan de boekhouding verwerpen en een aanslag vestigen door te 

vergelijken met drie andere belastingplichtigen. Een uitvloeisel van deze methode is de forfaitaire 

methode die hierna beschreven wordt. 

(Fiscaliteit in land- en tuinbouw, 2005) 

2.3.3.4 Aangifte van inkomsten volgens de forfaitaire methode 

In een situatie waarbij er geen bewijskrachtige gegevens kunnen geleverd worden door de landbouwer of 

door de administratie zelf, zal deze laatste in overleg met de landbouworganisaties forfaitaire grond-

slagen van aanslag voorstellen. 

In de praktijk betekent dit volgens Van Der Schueren P. (2005) dat een globaal gemiddelde gemaakt 

wordt van de opbrengsten en van zoveel mogelijk niet-bedrijfsspecifieke of algemene uitgaven. Deze 

elementen, namelijk de brutowinst en de algemene uitgaven, maken het voorwerp uit van de barema-

besprekingen tussen de administratie der belastingen en de beroepsorganisaties. Voor een fictief bedrijf 

van 20 ha wordt gedetailleerd berekend welke de opbrengsten zijn en welke kosten opbrengstgerelateerd 

zijn. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk kosten bij de baremabesprekingen te betrekken om geen 

scheeftrekkingen te krijgen. Het verschil tussen de brutowinst en de algemene uitgaven is de semi-bruto-

winst. Deze wordt uitgedrukt in een bedrag per ha. 

Voor land- en tuinbouwers die van het forfait gebruik maken is deze semi-brutowinst het uitgangspunt bij 

de aangifte, samen met het teeltplan, eventueel de veebezetting en winsten die niet verrekend werden bij 

het bepalen van de semi-brutowinst. Deze winsten zijn onder andere winsten van rechtstreekse verkoop 

van hoeveproducten aan de consument, verkoop op boerenmarkten en opbrengsten van hoevetoerisme. 

Braakleggingspremies moeten voor 60 % toegevoegd worden maar de oppervlakte braak moet niet mee-

gerekend worden. 

Van de semi-brutowinst kunnen volgende uitgaven individueel afgetrokken worden: 

• betaalde pacht; 

• bepaalde belastingen zoals waterheffing en verkeersbelasting (geen mestheffing); 

• betaalde intresten; 

• lonen en loonwerkers, ook het loon van de familiale helpers; 

• sociale bijdragen, inclusief bijdragen voor het vrijwillig aanvullend pensioen; 

• mutualiteitbijdragen voor kleine risico’s; 

• premies voor de verzekering gewaarborgd inkomen; 

• kosten voor de dierenarts en medicatie; 

• erelonen voor de fiscale raadgever; 
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• lidgelden van beroepsgroeperingen; 

• afschrijvingen en leasing van productiequota (lineair en minimum 5 jaar); 

• uitzonderlijke verliezen (sterfte vee, schade aan teelten). Algemene verliezen (droge zomer, 

overvloedige neerslag en andere) zijn verrekend in het barema; 

• verliezen door diefstal of faillissement van een afnemer, mits een attest van de curator; 

• betalingen aan het destructiebedrijf; 

• kosten voor mestverwerking; 

• kosten voor agrarische bedrijfsverzorging. 

Het verschil tussen de semi-brutowinst en deze aftrekposten is het nettobelastbaar inkomen. Dit inkomen 

is vergelijkbaar met het belastbaar inkomen van een loon- en weddetrekkende. Opteren voor een forfai-

taire aangifte heeft voor- en nadelen. In Tabel 10 p. 29 worden deze tegenover elkaar gesteld. 

Tabel 10: Overzicht van voor- en nadelen van een forfaitaire aangifte van inkomsten 

Voordelen Nadelen 

• De landbouwer moet geen bewijskrachtige 

boekhouding bijhouden. Dit betekent een 

besparing van tijd en geld (kosten boekhouder).

• De minder goede landbouwer of de landbouwer 

die zich in ongunstige omstandigheden bevindt 

wordt bestraft. 

• De aangifte en de controle verloopt relatief 

eenvoudig. 

• Bedrijven die met externe arbeidskrachten 

werken zijn beperkt in de aftrek van loon. 

• Een aantal uitgaven zijn forfaitair verrekend en 

moeten niet bewezen worden. 

• Bedrijven met zware investeringen zullen min-

der afschrijvingen in rekening kunnen brengen. 

• Er kan steeds een forfaitair loon afgetrokken 

worden ook al zijn er geen bewezen lonen. 

• Verliezen kunnen niet overgedragen worden 

naar een volgend jaar. 

• Het barema steunt op een gemiddeld inkomen. 

Hierdoor wordt de betere landbouwer beloond. 

• Er is geen investeringsaftrek mogelijk, tenzij 

individuele afschrijvingen van toepassing zijn. 

Bron: Begrippen uit de agrarische fiscaliteit, SBB, 2003 

Wanneer teruggegrepen wordt naar de algemene principes van de personenbelasting (cfr. 2.3.3.1 p. 24) 

blijkt dat er bij een forfaitaire aangifte: 

• meestal geen individuele afschrijvingen mogelijk zijn omdat er reeds rekening mee gehouden werd in 

het barema. Dit is nadelig wanneer veel geïnvesteerd werd; 

• geen verliesoverdracht mogelijk is wat nadelig is voor de conjunctuurgevoelige sectoren. De verliezen 

zijn niet overdraagbaar naar volgend jaar. In jaren met goede inkomsten wordt veel belasting betaald 

door de progressieve belastingsvoeten; 

• geen investeringsaftrek mogelijk is omdat er reeds rekening mee gehouden werd in het barema. Bij 

sommige forfaits in de groenteteelt is dit niet het geval en is een investeringsaftrek wel mogelijk; 

• een toekenning van inkomsten aan de meewerkende echtgenoot wel mogelijk is; 
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• een compensatie tussen echtgenoten ook mogelijk is, dit wil zeggen verliezen uit de landbouwacti-

viteit van de man kunnen in mindering gebracht worden op de inkomsten van de vrouw, waardoor 

deze ook minder belastingen betaalt. 

Voor volgende land- en tuinbouwactiviteiten bestaan er forfaitaire grondslagen van aanslag: landbouwer, 

bedrijfspluimveehouder, aardbeienteler, bessenteler, druiventeler, kersenteler, pruimenteler, laagstam-

fruitteler, aspergeteler, witloofteler, glasgroenteteler, openluchtgroenteteler, fijne groenteteler, grove 

groenteteler, chrysantenteler, snijbloementeler, plantenkweker, boomkweker, hopteler, tabaksplanter, 

kalvermester. Voor al deze subsectoren gelden wel nog specifieke regels afhankelijk van de mogelijk-

heden om met gemiddelden te rekenen. De lijst van aftrekbare kosten kan sterk variëren volgens de teelt. 

<http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=fdi2005!INH&> 

(20/02/2006) 

2.3.3.5 Vennootschapsbelasting 

Wanneer een vennootschap exploiteert ontstaan er voor de fiscus twee juridische personen, namelijk de 

vennootschap zelf die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en de mandatarissen die onder-

worpen zijn aan de personenbelasting. Om onderworpen te zijn aan de vennootschapsbelasting moet 

een vennootschap rechtspersoonlijkheid bezitten en een activiteit van winstgevende aard uitoefenen. 

Maatschappen zijn niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De landbouwvennootschap heeft 

rechtspersoonlijkheid maar kan opteren voor de personenbelasting (cfr. 3.6.3.1.1 p. 67). 

Het fiscaal resultaat van een vennootschap bestaat uit de som van drie elementen, namelijk de gereser-

veerde winsten, de dividenden die worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en de verworpen uitgaven. 

De gereserveerde winsten en de dividenden komen gewoon uit het boekhoudkundig resultaat. Gereser-

veerde winsten zijn: wettelijke reserve, beschikbare reserve, onbeschikbare reserve, over te dragen 

winst, belastbare voorzieningen en andere. 

De verworpen uitgaven zijn dezelfde als die welke in de personenbelasting verworpen worden namelijk: 

• niet-aftrekbare belastingen. Het boekhoudkundig resultaat is de winst na belastingen. De belastingen 

zijn boekhoudkundig een kost maar fiscaal niet. De belastingen worden betaald op het inkomen vóór 

belastingen; 

• geldboeten; 

• niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op voertuigen; 

• niet-aftrekbare restaurant- en representatiekosten; 

• kosten voor niet-specifieke werkkledij; 

• de aan sommige geldschieters toegekende intresten in de mate dat zij een bepaald percentage over-

treffen (cfr. 3.4.3 p. 60); 

• sociale voordelen (maaltijdcheques); 

• liberaliteiten (giften); 

• waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen. 
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(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 392) 

Vertrekkend bij het fiscaal resultaat wordt de belastbare grondslag bepaald door volgende elementen te 

verrekenen: 

• niet-belastbare bestanddelen zoals giften en vrijstellingen voor aanvullende tewerkstelling; 

• definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten; 

• vorige verliezen (wat belangrijk kan zijn in de landbouw); 

• investeringsaftrek wat eveneens belangrijk kan zijn (cfr. 2.3.6.1 p. 36). 

Belangrijk bij vennootschapsbelasting is de overdraagbaarheid van de verliezen. Door verliezen van het 

ene boekjaar over te dragen op het volgende bestaat de mogelijkheid om ze in mindering te brengen van 

de winsten. (Vademecum van de onderneming, 2005, p. 391) 

2.3.3.6 Tarieven in vennootschapsbelasting 

Het normale tarief in de vennootschapsbelasting is 33 %, te verhogen met een crisisbijdrage van 3 % op 

33 % waardoor het werkelijk tarief 33,99 % is. 

KMO’s, wat quasi alle vennootschappen actief in land- en tuinbouw zijn, kunnen van verlaagde tarieven 

genieten als aan een aantal voorwaarden voldaan is. De voornaamste voorwaarden (naast een reeks 

andere) zijn: 

• minstens één bedrijfsleider moet een brutowedde van € 30.000 (in 2006) ontvangen uit de vennoot-

schap. Het bedrag wordt opgetrokken naar € 33.000 in 2007 en € 36.000 vanaf 2008; 

• het dividend mag hoogstens 13 % bedragen van het werkelijk gestort kapitaal, dit wil zeggen het 

kapitaal dat oorspronkelijk door de aandeelhouders bij oprichting of bij kapitaalverhogingen, als 

kapitaal in geld of in natura, werd ingebracht. 

De verlaagde tarieven zijn dan (aanslagjaar 2006/inkomsten 2005): 

• op de schijf van 0 tot € 25.000: 24,98 % 

• op de schijf van € 25.000 tot € 90.000: 31,93 % 

• op de schijf van € 90.000 tot € 322.500: 35,54 % 

• op de schijf van meer dan € 322.500: 33,99 % 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 403) 

2.3.3.7 Praktische werkwijze bij beoordeling inkomstenbelastingen versus 
vennootschapsbelastingen 

Het fiscale aspect is belangrijk. In de praktijk zal evenwel geen uitgebreide simulatie uitgevoerd worden 

van alle mogelijke scenario’s maar zal eerder op basis van een aantal algemene vaststellingen geoor-

deeld worden over het fiscale aspect. 
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Een eerste vaststelling houdt verband met de omvang van de belastbare inkomsten in de personenbelas-

ting. Uit een vergelijking van de belastingstarieven in de personenbelasting en de vennootschapsbelas-

ting, de zogenaamde tariefkloof, blijkt dat het belastbaar inkomen al belangrijk moet zijn vooraleer er via 

de vennootschapsbelasting voordeel mogelijk is. In een paar vulgariserende teksten (onder andere 

Vennootschappen in de land- en tuinbouw, BBL, 1997, p. 42) wordt de vergelijking gemaakt op basis van 

de tarieven van 1997. Het besluit was dat bij een zuivere vergelijking van tarieven en bij een belastbaar 

inkomen van € 25.000 de vennootschapsbelasting weliswaar lager was dan de inkomstenbelasting maar 

dat de balans weer omslaat in het nadeel van de vennootschap wanneer de vennootschap haar winsten 

uitkeert. Dividenden uitbetalen zorgt voor hoge belastingen. In discussieteksten (ondermeer van het 

Algemeen Boerensyndicaat) wordt een belastbaar inkomen van € 50.000 genoemd om, los van alle 

andere bepalende factoren, de oprichting van een vennootschap om redenen van lagere belastingen aan 

te raden. Slechts een beperkt aantal landbouwbedrijven behaalt een dergelijk belastbaar inkomen. 

Algemeen moet dit aspect van het vraagstuk geval per geval bekeken worden. Volgende elementen 

moeten hierbij betrokken worden: 

• de inkomsten van de mandatarissen en de belastingen die hierop betaald worden. In de personen-

belasting neemt het tarief progressief toe zodat bij hoge bezoldigingen de vennootschapsvorm min-

der interessant wordt; 

• de kosten voor de oprichting van de vennootschap, de kosten voor de verplichte dubbele boekhou-

ding, de fiscale aangifte en andere; 

• de wijze waarop inkomsten uit de vennootschap gehaald worden. Dividenden moeten beperkt 

worden en de bezoldiging moet afgestemd worden op de voorwaarden voor het verlaagd tarief; 

• er moet een reserveringsbeleid gevoerd worden gericht op investeringen of beleggingen. 

De aangekondigde verhoging van de minimale bezoldiging om te kunnen genieten van het verlaagd tarief 

tot € 36.000, zou meebrengen dat de vennootschapsvorm louter fiscaal gezien, slechts vanaf een belast-

baar inkomen van € 75.000 verantwoord zou zijn. 

Een tweede aspect dat bekeken wordt is de variatie van het belastbaar inkomen over een aantal jaren. 

Indien de variatie groot is en jaren met veel belastingen wisselen af met jaren zonder of weinig belas-

tingen, dan is een vennootschapsvorm sneller verantwoord. 

2.3.4 BTW 

2.3.4.1 Inleiding 

Land- en tuinbouwbedrijven zijn BTW-plichtig. Dit geldt zowel voor de familiaal geëxploiteerde bedrijven 

als voor die in vennootschapsvorm. Er bestaan twee manieren om te voldoen aan de BTW-verplich-

tingen. Net zoals bij de inkomstenbelastingen kunnen landbouwers kiezen voor een forfaitair stelsel, de 

zogenaamde bijzondere landbouwregeling. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook vennootschappen 

die een landbouwbedrijf exploiteren voor de bijzondere landbouwregeling kiezen. Naast de bijzondere 

landbouwregeling is er het gewone BTW-regime waarvoor altijd kan gekozen worden. In bepaalde 
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situaties is het gewone regime verplicht. Dit betekent evenwel niet noodzakelijk dat de BTW-plichtige de 

vennootschapsvorm moet aannemen tenzij gelijktijdig ook een juridische opsplitsing van activiteiten 

noodzakelijk is. Volgens Van Der Schueren P. wordt op 72 % van de land- en tuinbouwbedrijven gekozen 

voor de landbouwregeling en op 28 % voor het gewone regime (cijfers voor België). Wat de regelingen 

juist inhouden en wanneer ze mogelijk verplicht zijn, wordt hierna verduidelijkt. Voor- en nadelen van de 

twee regimes worden belicht. 

2.3.4.2 Bijzondere landbouwregeling bij een exploitatie als eenmanszaak of maatschap 

De bijzondere landbouwregeling houdt in dat een exploitant bij de verkoop van landbouwproducten zelf 

geen factuur moet maken. Als de koper een BTW-plichtige is die periodiek aangiften indient, moet die 

een inkoopborderel opmaken. Op dit borderel wordt het bedrag vermeld dat als forfaitaire terugbetaling 

voor de BTW geldt. Dit bedraagt 6 % voor verkoop van landbouwproducten. 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 496) 

Ook wanneer de landbouwer diensten verstrekt bij contractteelt of contractmesterij geldt dezelfde 

regeling. Er wordt geen factuur opgemaakt maar de afnemer levert een inkoopborderel af met het bedrag 

van de gerecupereerde BTW. Die bedraagt eveneens 6 %. Onder contractteelt wordt een situatie ver-

staan waarbij de landbouwer grond ter beschikking stelt en alle of een gedeelte van de landbewerkingen 

uitvoert. De medecontractant stelt zaai- en plantgoed en/of meststoffen ter beschikking voor de vruchten 

die hij voor zich zal houden. Hij kan ook bepaalde landbouwwerken zelf uitvoeren. Verhuur van serres is 

ook een dienst, belastbaar tegen 6 %, wanneer er naast de loutere verhuur ook regelmatig andere werk-

zaamheden uitgevoerd worden als begieting en zorgen voor verwarming. 

(De Poortere M., 2005, p. 36) 

Bij prestaties onder vorm van onderlinge landbouwhulp is er geen factuur en geen inkoopborderel vereist, 

evenmin als bij verkoop van in het bedrijf gebruikte goederen. 

Een landbouwer die kiest voor de bijzondere regeling moet geen BTW-aangiften indienen en moet geen 

BTW doorstorten aan de belastingen. De BTW die aan leveranciers betaald werd, wordt op forfaitaire 

wijze gerecupereerd. Er kan uiteraard ook geen BTW-aftrek uitgeoefend worden. 

Alle gangbare landbouwactiviteiten komen in aanmerking voor de toepassing van de bijzondere land-

bouwregeling. Slechts een paar bijzondere producties zijn uitgesloten namelijk kweek van renpaarden en 

pelsdieren. Belangrijker is dat landbouwbedrijven waar naast de land- of tuinbouwactiviteit andere zelf-

standige beroepsactiviteiten uitgeoefend worden waarvoor de normale BTW-regeling moet gevolgd 

worden, volledig uitgesloten zijn van de bijzondere landbouwregeling. Dit is het geval bij de combinatie 

veehandel – landbouw. Gedeeltelijk uitgesloten zijn de landbouwers die volgende zelfstandige activiteiten 

in de land- en tuinbouwsfeer uitoefenen: 

• levering op groot- en kleinhandelsmarkten; 

• levering in het klein (van deur tot deur, in een hoevewinkel); 

• levering van paarden. 
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Deze activiteiten kunnen niet onder de landbouwregeling vallen. De andere gangbare landbouwactivitei-

ten wel. (Vennootschappen in de land- en tuinbouw, BBL, 1997, p. 44) 

2.3.4.3 Bijzondere landbouwregeling bij vennootschappen 

De bijzondere landbouwregeling staat ook open voor de meeste vennootschappen indien hun activiteiten 

beperkt blijven tot de normale land- en tuinbouwactiviteiten. Wanneer andere activiteiten ontplooid wor-

den in het kader van de diversificatie of handelsactiviteiten kan niet geopteerd worden voor de bijzondere 

landbouwregeling. Alleen vennootschappen onder gemeenschappelijke naam, vennootschappen bij wijze 

van eenvoudige geldschieting, coöperatieve vennootschappen, personenvennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid kunnen opteren voor de 

bijzondere landbouwregeling op voorwaarde dat: 

• alle vennoten producenten zijn van landbouwproducten en geen activiteit uitoefenen die buiten de 

landbouwregeling valt; 

• de vennootschap uitsluitend de voortbrengst van landbouwproducten tot doel heeft. 

(Vennootschappen in de land- en tuinbouw, BBL, 1997, p. 44) 

Een NV en andere vennootschappen op aandelen kunnen nooit opteren voor de bijzondere landbouw-

regeling. 

De landbouwvennootschap kan uiteraard de bijzondere landbouwregeling kiezen als voldaan is aan de 

voorwaarden van normale activiteit. 

Alhoewel er inzake BTW mogelijkheden bestaan om bij een vennootschapsvorm te opteren voor een 

minimale administratie mag aangenomen worden dat de bijzondere landbouwregeling, net als de 

forfaitaire winstberekening, een element is dat vooral speelt in het voordeel van een keuze voor de 

familiale exploitatie. 

2.3.4.4 Overgang van de bijzondere landbouwregeling naar het gewone regime 

In de bijzondere landbouwregeling moet er geen BTW afgedragen worden omdat de goederen reeds 

voorbelast zijn met BTW. Wanneer overgegaan wordt naar het gewone regime zal de fiscus een terug-

gave doen van deze reeds betaalde belasting voor: 

• aangekochte of ingevoerde goederen; 

• door de landbouwer voortgebrachte goederen die in voorraad zijn en in een toestand die commer-

cialisatie toelaat; 

• bedrijfsmiddelen voor zover de goederen nog bruikbaar zijn en het herzieningstijdvak niet verstreken 

is. 

(De Poortere M., 2005, p. 35) 
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2.3.4.5 Voor- en nadelen van de keuze voor de forfaitaire regeling 

Het toepassen van de BTW-landbouwregeling heeft als belangrijkste voordeel dat er heel wat administra-

tieve verplichtingen wegvallen. Er moet geen indiening van BTW-aangiften gebeuren, geen doorstorting 

van BTW aan de staat en er moet geen BTW-boekhouding bijgehouden worden. 

De BTW-landbouwregeling kan ook nadelig zijn. Het toepasselijk tarief bij de verkoop van land- en tuin-

bouwproducten bedraagt 6 %. De goederen en diensten nodig voor de exploitatie van een bedrijf zijn 

meestal onderworpen aan een tarief van 21 % BTW. Er wordt daarom best effectief berekend of het geen 

voordeel oplevert om te kiezen voor het gewone regime. Wanneer gekozen wordt voor de gewone 

regeling kan er vóór 1 januari van het derde jaar waarin de keuze uitwerking heeft, niet meer overgegaan 

worden op de landbouwregeling. 

Investeringen zijn altijd duurder bij landbouwers die de forfaitaire regeling toepassen door de onmogelijk-

heid om BTW te recupereren. Het komt voor dat wanneer een belangrijke investering gedaan wordt in 

een tak van de landbouwproductie dat een tweede BTW-nummer aangevraagd wordt op naam van de 

echtgenoot. Voor deze activiteit wordt het gewone BTW-regime gekozen om de betaalde BTW te kunnen 

recupereren. Voor de andere activiteiten wordt het forfaitaire regime verder toegepast. 

2.3.5 Meerwaardebelasting bij de stopzetting van de eenmanszaak 

Wanneer de exploitatie voortgezet wordt in vennootschapsvorm, wordt de activiteit van de eenmanszaak 

stopgezet. Wanneer de overlater bij deze stopzetting een meerwaarde realiseert, is deze in principe be-

lastbaar. Algemeen is een meerwaarde het verschil tussen verkoopprijs en aankoopprijs, verminderd met 

de afschrijvingen. De fiscale gevolgen zijn verschillend naargelang de overlater onder het forfaitaire stel-

stel inzake inkomenstenbelastingen valt of niet. 

2.3.5.1 Overlater opteerde voor het forfaitair stelsel 

Wanneer de overlater opteerde voor een aangifte in de personenbelasting op basis van een forfaitaire 

winstberekening geldt volgende regeling: 

• bij de inbreng van materiële activa waarvan de afschrijvingen verrekend worden bij het bepalen van 

de semi-brutowinst, is er de facto geen meerwaardebelasting. Theoretisch zouden facturen van de 

ingebrachte goederen moeten voorgelegd worden. In de praktijk wordt dit niet geëist als de inbreng-

waarde “redelijk” is; 

• op immateriële activa is een meerwaardebelasting verschuldigd; 

• op voorraden is geen meerwaardebelasting verschuldigd. Een hoge waardering is zodoende 

voordelig. 

(Gesprek met de heer Van Der Schueren P., Boerenbond, Leuven, 13 april 2006) 

2.3.5.2 Overlater opteerde voor boekhouding 

Als de bestanddelen van de eenmanszaak overgedragen worden aan de vennootschap voor de rest-

waarde dan is er geen meerwaarde en geen meerwaardebelasting verschuldigd. 
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Als er toch meerwaarden zijn, ook stopzettingsmeerwaarden genoemd, dan worden die verschillend 

belast naargelang de activa waarop ze gerealiseerd werden namelijk: 

• Meerwaarden op immateriële vaste activa worden afzonderlijk belast aan 33,0 %. Wanneer gestopt 

wordt omwille van leeftijd (vanaf 60 jaar), overlijden van de ondernemer, handicap of wanneer de 

stopzetting gedwongen is (onteigening, overmacht), bedraagt de belasting 16,5 %. Wanneer de stop-

zettingsmeerwaarden meer bedragen dan de belastbare nettowinst van de vier jaren die het jaar van 

stopzetting voorafgaan, worden ze progressief belast. 

• Meerwaarden op materiële vaste activa worden altijd afzonderlijk belast aan 16,5 %. De activa mo-

gen minder dan 5 jaar gebruikt geweest zijn (in tegenstelling tot meerwaarden tijdens de exploitatie) 

wat bij degressieve afschrijvingen en bij de oprichting van een vennootschap, voordeel oplevert. 

• Meerwaarden op financiële vaste activa worden altijd afzonderlijk belast aan 16,5 %. 

• Meerwaarden op koopwaren, grondstoffen en voorraden zijn belastbaar aan het progressief belas-

tingstarief. 

Al de belastingen moeten verhoogd worden met gemeentebelastingen. 

Bij een tarief van 33 % voor immateriële activa is het uiteraard niet interessant voor land- en tuinbouw-

bedrijven om een hoge waarde toe te kennen aan “cliënteel” of productierechten. Doorgaans wordt die 

ingebracht voor een symbolisch bedrag. 

Wanneer er inbreng is van één of meer bedrijfstakken of van een algemeenheid van goederen, kan de 

inbreng met vrijstelling van belastingen gebeuren. Wanneer niet gekozen wordt voor de vrijstelling wordt 

dit meegedeeld aan de belastingen. 

Als voor vrijstelling gekozen wordt, kan de vennootschap slechts afschrijven op de boekwaarde. Er wordt 

daarom vaak gekozen voor het belastingsregime. Door het tarief van 16,5 % op meerwaarden en 

33,99 % vennootschapsbelasting ontstaan er mogelijkheden op fiscale voordelen. 

(Vennootschappen in de land- en tuinbouw, BBL, 1997, p. 50) 

2.3.6 Fiscale voordelen 

2.3.6.1 Investeringsaftrek 

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaar-

den een investeringsaftrek bekomen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij bovenop de afschrijvingen een 

percentage van de aanschaffingsprijs van de investering uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk en 

gebruikt voor het uitoefenen van beroepswerkzaamheden, vrijgesteld wordt van belasting. 

Landbouwondernemingen kunnen van dit voordeel genieten voor zover ze niet op forfaitaire grondslagen 

belast worden. Een vennootschap kan van het voordeel genieten wanneer het een KMO-vennootschap is 

wat betekent dat de aandelen voor meer dan de helft aan natuurlijke personen moeten behoren en de 

meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen. 
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De investeringsaftrek laat toe de belastbare grondslag te verminderen met een gedeelte van het bedrag 

van de investeringen. De investeringsaftrek mag toegepast worden op investeringen in materiële en 

immateriële vaste activa verkregen of tot stand gebracht in nieuwe staat, tijdens het boekjaar en waarvan 

de afschrijvingstermijn minimum drie jaar bedraagt. De investeringsaftrek bedraagt voor het aanslag-

jaar 2006: 

• 3,5 % van de aanschaffingswaarde voor gewone investeringen en 13,5 % voor bepaalde energie-

besparende investeringen uitgevoerd door natuurlijke personen; 

• 3 % van de aanschaffingswaarde voor gewone investeringen en 13,5 % voor bepaalde energie-

besparende investeringen uitgevoerd door KMO-vennootschappen. 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 997 – 1004) 

Praktisch wordt weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid omdat de ondernemingen in plaats van 

deze (eenmalige) investeringsaftrek ook kunnen kiezen voor de gespreide investeringsaftrek. Deze 

bedraagt 10,5 % van de afschrijvingen op de activa. De investeringsaftrek wordt dan gespreid over de 

economische levensduur van de activa. Land- en tuinbouwbedrijven zouden voornamelijk voor deze 

mogelijkheid opteren wat verband houdt met de conjunctuurgevoeligheid van de resultaten. Ook SBB ziet 

algemeen meer voordelen voor de gespreide investeringsaftrek. 

(Begrippen uit de agrarische fiscaliteit, SBB, 2003) 

2.3.6.2 Notionele intrestaftrek 

Vanaf het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) wordt het voor vennootschappen fiscaal interessanter hun 

investeringen met eigen middelen te financieren. Totnogtoe kon enkel de rente op leningen afgetrokken 

worden van de belastbare winst. 

Ondermeer bedrijven die geen jaarrekening moeten neerleggen en bedrijven die een investeringsreserve 

aanleggen, komen niet in aanmerking voor deze maatregel. Landbouwvennootschappen moeten geen 

jaarrekening neerleggen en kunnen niet genieten van de maatregel. 

De bedrijven mogen een intrest rekenen op een gecorrigeerd eigen vermogen op het einde van het vo-

rige belastbare tijdperk. Voor inkomsten 2006 is het vermogen op 31 december 2005 bepalend. De cor-

rectie is technisch maar heeft onder andere betrekking op de boekwaarde van onroerende goederen die 

gebruikt worden door de mandatarissen, herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies. Het tarief is 

de gemiddelde intrest op een tienjarige OLO (lineaire obligatie) en wordt ieder jaar bepaald. Voor kleine 

vennootschappen (alle vennootschappen in land- en tuinbouw) wordt dit berekend tarief verhoogd met 

0,5 %. Voor het aanslagjaar 2007 is het tarief vastgesteld op 3,442 % of 3,942 % voor kleine vennoot-

schappen. De notionele winst mag niet onmiddellijk uitgekeerd worden maar moet de eerste drie jaar op 

een onbeschikbare rekening gehouden worden. (Het nieuwe geld voor ondernemers, 2005, p. 28 – 31) 
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2.3.6.3 Carry-back 

Deze scriptie werd mede verantwoord door te verwijzen naar de beleidsopties van de Vlaamse overheid 

met betrekking tot de landbouw en meer in het bijzonder naar het streven van de beleidsverantwoor-

delijken om de vennootschapsvorm aan te moedigen. In dit verband werden ook fiscale voorstellen aan-

gekondigd. Eén van de voorstellen betreft een wetsvoorstel om conjunctuurgevoelige bedrijven de mo-

gelijkheid te bieden hun verliezen te verrekenen met winsten uit het verleden. Verrekening met toekom-

stige winsten bestaat reeds (“carry forward”-methode). Het voorstel van de “carry back”-methode, die in 

Nederland geldt voor land- en tuinbouwbedrijven, slaat niet op de bedrijven die voor een forfaitaire 

berekening kiezen. Deze voorstellen passen dan ook in een beleid om de vennootschapsvorm aan te 

moedigen. (“Leterme stelt wijziging belastingsregime voor”, De Tijd, 28 januari 2006) 

2.3.6.4 Investeringsreserve 

Vennootschappen die onderworpen zijn aan het verlaagd tarief kunnen een investeringsreserve aan-

leggen. Ze bedraagt 50 % van de gereserveerde belastbare winst met een maximum van € 18.750. De 

investeringsreserve is vrijgesteld van belastingen mits aan een reeks (technische) voorwaarden voldaan 

is. De investeringsreserve moet onder andere geïnvesteerd worden: 

• in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die recht kunnen geven op een investerings-

aftrek (cfr. 2.3.6.1 p. 36); 

• binnen de 3 jaar vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarvoor de reserve is aangelegd. 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p 391) 

2.4 SOCIALE ZEKERHEID EN PERSONEEL 

2.4.1 Inleiding 

In een gewijzigde maatschappelijke context behoort een situatie waarbij een bedrijf geëxploiteerd wordt 

door echtgenoten en slechts één van de partners, veelal de man, sociale rechten opbouwt, stilaan tot het 

verleden. In toenemende mate heeft binnen een land- of tuinbouwersgezin, één van de partners inkom-

sten buiten het bedrijf en bouwen de partners elk hun eigen sociale rechten op. Ook wanneer beide 

partners binnen het bedrijf werkzaam zijn wordt steeds meer gestreefd naar een volwaardig sociaal 

statuut voor beiden. De beroepsorganisaties moedigen dit aan. (Van Der Schueren P., 2005) 

2.4.2 Sociaal statuut bedrijfsleider en familiale arbeidskrachten 

2.4.2.1 Statuut bedrijfsleider 

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die een beroepsbezigheid uitoefent waarbij hij niet door een 

arbeidsovereenkomst of een statuut gebonden is. Er worden verschillende categorieën zelfstandigen 

onderscheiden waaronder landbouwers, mandatarissen en werkende vennoten in een vennootschap. Zij 

halen hun inkomsten uit: 

• winsten van landbouwbedrijven; 

• bezoldigingen als mandataris van kapitaal- en personenvennootschappen; 
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• prestaties als werkend vennoot in personenvennootschappen. 

Een zelfstandige moet aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Dit levert hem of 

haar bepaalde sociale rechten op. Een zelfstandige is langs deze weg alleen verzekerd in de sectoren 

gezondheidszorgen (grote risico’s als operaties, opnames in ziekenhuis), uitkeringen (bij arbeids-

ongeschiktheid), gezinsbijslagen, moederschapsverzekering, sociale verzekering bij faillissement en 

pensioenen. Op eigen kosten moeten bijkomende verzekeringen afgesloten worden: 

• tegen kleine risico’s in de sector gezondheidszorgen (raadplegen huisarts, aankoop genees-

middelen …); 

• tegen eventuele arbeidsongeschiktheid met een polis “gewaarborgd inkomen”; 

• voor een bijkomend pensioen. 

(Het sociaal statuut der zelfstandigen, 2005) 

2.4.2.2 Statuut meewerkende echtgenoot 

Bij een exploitatie in een familiale vorm is een echtgenoot die effectief en regelmatig (minstens 90 dagen) 

helpt in het bedrijf, zelf geen sociale zekerheidsrechten heeft op basis van een beroepsactiviteit en tegen-

over de bedrijfsleiders niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst, eveneens onderworpen aan het 

sociaal statuut van de zelfstandigen. De meewerkende echtgenoot is dan sociaal verzekerd via de bijdra-

gen van de echtgenoot-bedrijfsleider. Tot vóór 1 januari 2003 bouwde de meewerkende echtgenoot zelf 

geen sociale rechten op, met soms zware problemen als gevolg bv. bij echtscheiding. Tot dan was mee-

werkende echtgenoot in feite alleen een fiscaal en geen sociaal statuut. Vandaag heeft de meewerkende 

echtgenoot wel een sociaal statuut. 

Aanvankelijk was de meewerkende echtgenoot onderworpen aan het “ministatuut” dat voorzag in een 

verzekering voor arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen. Vanaf 1 juli 2005 is 

de meewerkende echtgenoot verplicht onderworpen aan het “maxistatuut”. In deze situatie bouwt de 

meewerkende echtgenoot ook rechten op inzake pensioen, gezinsbijslagen en gezondheidszorg. Tegen-

over deze rechten staat een bijdrageplicht. Deze bijdrage wordt berekend op het eigen beroepsinkomen 

van de meewerkende echtgenoot dat in principe 30 % van het gezinsinkomen bedraagt. 

Wanneer geëxploiteerd wordt onder vennootschapsvorm is er geen mogelijkheid om te opteren voor het 

statuut van meewerkende echtgenoot. Meewerken in een vennootschap gebeurt ofwel als bedrijfsleider 

ofwel als werkend vennoot. Een werkend vennoot heeft een activiteit in de vennootschap maar neemt 

niet deel aan het beheer. Het is wel een zelfstandige met een sociaal statuut van zelfstandige. Partners 

die in deze situatie in een vennootschap meewerken halen vaak geen of een beperkt loon uit de vennoot-

schap. Afhankelijk van de grootte van dit loon kan een volledige vrijstelling van bijdragen verkregen wor-

den (inkomen < € 1.177,31) of moet slechts een beperkte bijdrage betaald worden. 

(Het sociaal statuut der zelfstandigen, 2005) 
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2.4.2.3 Zelfstandig helper 

Een helper is een persoon die een zelfstandige bijstaat of vervangt in de uitoefening van zijn beroep en 

niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst. 

In de landbouw komt het vaak voor dat, voorafgaand aan de vestiging als landbouwer, eerst een aantal 

jaren meegewerkt wordt als zelfstandig helper. Het is een zelfstandig statuut. De zelfstandige helper 

ontvangt een loon dat veelal beperkt is. De bedrijfsleider zal dit loon inbrengen als kost in de aangifte van 

de personenbelasting. De zelfstandig helper doet aangifte van dit loon in de personenbelasting. 

In een vennootschap bestaat het statuut van zelfstandig helper niet. Meewerkende kinderen zijn ofwel 

gebonden door een arbeidsovereenkomst ofwel zijn ze actief als werkend vennoot, dit wil zeggen een 

volwaardig statuut als zelfstandige, zonder deel te nemen aan het beheer. 

(Het sociaal statuut der zelfstandigen, 2005) 

2.4.3 Sociale bijdragen 

2.4.3.1 Sociale bijdragen van de landbouwer zelf 

De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend op basis van de bedrijfsinkomsten van het 

derde kalenderjaar vóór het jaar waarin de bijdragen betaald worden. De bijdragen die in 2006 betaald 

worden zijn zodoende gebaseerd op de beroepsinkomsten van 2003. De berekening wordt gemaakt op 

het bruto-inkomen, dit wil zeggen de inkomsten verminderd met de uitgaven, beroepskosten en eventuele 

vorige beroepsverliezen. Dit inkomen wordt eerst geherwaardeerd wat concreet betekent dat het ver-

menigvuldigd wordt met een herwaarderingscoëfficiënt (1,0674172 in 2005). De verschuldigde bijdragen 

zijn: 

• € 459,30 (per kwartaal) op het gedeelte van het geherwaardeerd beroepsinkomen dat lager of gelijk 

is dan € 9.349,59; 

• 19,65 % op het gedeelte van het geherwaardeerd beroepsinkomen dat groter is dan € 9.349,59 en 

kleiner dan € 45.664,62 (berekend bedrag te delen door 4 om kwartaalbijdrage te bepalen); 

• 14,16 % op het gedeelte van het geherwaardeerd beroepsinkomen dat groter is dan € 45.664,62 en 

kleiner dan € 67.300,54 (berekend bedrag te delen door 4 om kwartaalbijdragen te bepalen); 

• € 3.009,11 (per kwartaal) wanneer het geherwaardeerd beroepsinkomen groter is dan € 67.300,54. 

Aangezien de berekening van de bijdragen gebeurt op basis van een beroepsinkomen van drie jaar 

vroeger, is het niet uitgesloten dat land- en tuinbouwers waarvan het beroepsinkomen in de tijd sterk 

schommelt (in de conjunctuurgevoelige sectoren) tijdens een jaar waarin ze weinig inkomsten hebben, 

toch hoge sociale bijdragen moeten betalen. In de mate dat het inkomen van een land- of tuinbouwer 

stabieler is, stelt dit probleem zich minder. De vennootschapsvorm biedt op dit vlak mogelijkheden door 

de manier waarop een mandataris inkomen verwerft uit de vennootschap. De bedrijfsleider kan dit 

inkomen beter sturen (cfr. 3.4 p. 58). 
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Wanneer geëxploiteerd wordt in een vennootschapsvorm kan een bedrijfsleider de verplichte bijdrage 

aan de sociale kas voor zelfstandigen (in hoofdzaak voor zijn pensioen) verminderen omdat die bijdrage 

alleen berekend wordt op de bezoldiging die gehaald wordt uit de vennootschap en niet op het totale 

inkomen (inclusief huur, intresten, deelname in de winst). De vennootschap is verplicht de bijdragen in 

het sociaal statuut der zelfstandigen verschuldigd door de mandatarissen of vennoten te betalen. De 

bedrijfsleider kan via de vennootschap ook een beter aanvullend pensioen opbouwen. Naast het wettelijk 

pensioen via zijn sociaal statuut en de andere mogelijkheden zoals pensioensparen, individuele levens-

verzekering, vrijwillig aanvullend pensioen (mogelijkheden die de gewone landbouwer ook heeft) kan de 

bedrijfsleider in zijn vennootschap aan pensioenopbouw doen via een groepsverzekering, een bedrijfs-

leiderverzekering of een interne pensioenbelofte. De bijdragen hiervoor zijn ten laste van de vennoot-

schap. (Sociaal statuut der zelfstandigen, 2005) 

2.4.3.2 Sociale bijdragen door de vennootschap 

Ook de vennootschap moet een sociale bijdrage betalen  voor de financiering van het sociaal statuut der 

zelfstandigen. Voor het bepalen van de grootte van deze bijdrage is de omvang van het balanstotaal van 

het voorlaatste afgesloten boekjaar bepalend. Er wordt rekening gehouden met de totale boekwaarde van 

de activa zoals ze tot uiting komt in de balans opgesteld volgens het Wetboek van vennootschappen. 

Wanneer de vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar een balanstotaal heeft dat niet hoger is 

dan € 520.000 bedraagt de sociale bijdrage van de vennootschap € 347,50 (in 2005). Wanneer de ven-

nootschap een balanstotaal heeft dat hoger is dan € 520.000 bedraagt de bijdrage € 840,00 (in 2005). 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 814) 

2.4.4 Wisselende samenstelling bedrijfsleiding 

In toenemende mate moet er bij de exploitatie van een bedrijf rekening mee gehouden worden dat er in 

de loop van de exploitatie wijzigingen kunnen optreden bij de leiding en de familiale arbeidskrachten. Om 

in deze omstandigheden de continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang te brengen is de vennoot-

schapsvorm de beste keuze. Met de toenemende economische dimensie van de bedrijven doen zich 

situaties voor waarbij partners van kinderen mee in het bedrijf stappen als mede-eigenaar en mede-

exploitant. Dit gebeurt vandaag op volwaardige basis, dit wil zeggen met toekenning van een inkomen en 

een volwaardig statuut. Wanneer de samenwerking tussen ouders, kinderen en partners van kinderen 

moet verlopen in een maatschap ontstaat er een ernstig risico voor de continuïteit in geval van onenig-

heid tussen de exploitanten. 

De vennootschapsvorm laat toe dat derden (partners van kinderen) relatief vlot kunnen instappen in het 

bedrijf via een overdracht van aandelen. Mits een goede regeling met betrekking tot de transfer van aan-

delen bij het stopzetten van de samenwerking, kan het bedrijf met de resterende partners toch voortgezet 

worden. De niet-familiale exploitant kan eigen sociale rechten opbouwen, op volwaardige wijze deel-

nemen aan de exploitatie en het bestuur, eventueel een eigen inbreng doen en andere. 
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2.4.5 Tewerkstelling van seizoenarbeiders 

Voornamelijk in de tuinbouw wordt beroep gedaan op seizoenarbeid. Naargelang het fiscaal statuut en de 

juridische vorm worden de lonen van seizoenarbeiders anders belast. De bedrijven met boekhouding en 

bijgevolg ook vennootschappen zitten op dit punt in een nadelige situatie. 

Een tuinbouwer die kan opteren voor het forfaitair systeem kan tot een maximumbedrag per ha lonen in 

mindering brengen van de semi-brutowinst. Dit maximumbedrag kan bewezen worden met loonfiches van 

zelfstandige helpers, facturen van loonwerk, PWA, loonfiches op naam en een globale loonfiche (zonder 

namen) indien voor 15 januari 20,2 % bedrijfsvoorheffing op deze lonen betaald werd. In deze situatie zijn 

de seizoenarbeiders niet bekend bij de fiscus en moeten ze op hun loon geen belasting betalen. 

Wie opteert voor boekhouding kan enkel werken met bewezen lonen en loonfiches op naam. De seizoen-

arbeider wordt nog belast op zijn loon. Vennootschappen die verplicht belast worden op basis van boek-

houding riskeren bovendien boetes indien de loonaftrek niet correct gebeurd is. 

Seizoenarbeiders geven de voorkeur aan een werkgever die volgens het forfaitair barema belast wordt. 

Het ontvangen loon is dan het nettoloon. Wie werkt voor vennootschappen zal op het ontvangen loon nog 

belast worden, mogelijk tegen de progressieve aanslagvoet. 

<http://www.sanac.be/nl/horticulture/news/> (24/03/2006) 

2.5 REGELGEVINGEN DIE BEPALEND KUNNEN ZIJN BIJ DE KEUZE TUSSEN FAMILIALE 
EXPLOITATIE OF VENNOOTSCHAPSVORM 

Economische, juridische, fiscale en sociale aspecten zijn zeer belangrijk. Belangrijk in het keuzevraag-

stuk zijn tevens een aantal specifieke landbouwregelgevingen zoals de pachtwet, de mestwetgeving, de 

regelgeving voor steun aan de investeringen en de vestiging in de landbouw en andere. Het belang wordt 

hierna toegelicht. 

2.5.1 De pachtwet 

De pachtwet van 4 november 1969, waarvan de laatste belangrijke wijzigingen al dateren van 7 novem-

ber 1988 (BS, 6 december 1988), is niet van aard om de overdracht van een landbouwbedrijf naar een 

vennootschap te stimuleren. Een landbouwer kan zijn pachtrechten immers niet inbrengen in die ven-

nootschap. De overdracht van de exploitatie aan een vennootschap wordt aanzien als een definitieve 

stopzetting van de activiteiten door de landbouwer. Wanneer de vennootschapsvorm overwogen wordt 

voor bedrijven met veel pachtgronden dan moet er vooraf duidelijkheid zijn over de houding van de 

verpachters. Een pachtoverdracht aan een vennootschap is maar mogelijk na een schriftelijke en voor-

afgaande toestemming van de verpachter. (Vennootschappen in land- en tuinbouw, KBC, 2003, p. 15) 

Eigenaars zullen in principe niet bereid zijn te verpachten aan een vennootschap omdat deze permanent 

blijft bestaan. Pachtoverdracht voor gronden die eigendom zijn van openbare besturen (OCMW, kerk-

fabriek …) stelt over het algemeen geen probleem. 
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In de landbouw is ongeveer twee derden van het grondkapitaal gefinancierd door derden. Dit grondka-

pitaal wordt momenteel niet vergoed tegen marktvoorwaarden. Pachtprijzen van € 200 per ha zijn cou-

rant. Bij een minimale waarde van € 25.000 per ha komt dit neer op een rendement van 0,8 % zonder 

rekening te houden met de stijgende grondprijzen. De pachtprijzen en termijnen zijn gunstig voor de 

pachter. Voor de vennootschapsvorming stelt dit een probleem omdat de eigenaars ondermeer door deze 

situatie niet bereid zijn pachtvernieuwing toe te staan. Bij een meer marktconforme vergoeding zijn eige-

naars sneller bereid om langlopende pacht toe te staan. In Nederland investeren institutionele beleggers 

in landbouwgrond. In ruil voor een meer marktconforme vergoeding krijgt de landbouwer de grond in erf-

pacht. Ook de pachtprijzen zijn hoger en de duurtijden korter. Een pachtprijs van € 350 per ha is courant 

en de normale duurtijd is 6 jaar. Pachtcontracten worden voorgelegd ter goedkeuring aan een grondbank. 

<http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=23584-

002/session=782235787794666/action=javascript-result/javascript=yes> (19/04/2006) 

Wanneer een belangrijk gedeelte van de geëxploiteerde gronden gepacht wordt van eigenaars waarvan 

mag aangenomen worden dat ze niet met prachtvernieuwing aan de vennootschap zullen instemmen, is 

de omvorming naar een vennootschap normaal geen optie. 

Dit probleem stelt zich uiteraard vooral in sectoren waar grond belangrijk is zoals akkerbouw, rundvee-

houderij, fruitteelt of groenten in open grond. Het stelt zich minder bij bedrijven met intensieve producties 

zoals glastuinbouw, varkens- en pluimveehouderij. 

Ingeval pachtvernieuwing een probleem stelt, biedt de keuze voor een landbouwvennootschap mogelijk 

een oplossing (cfr. 3.6.3.3 p. 69). Bij een landbouwvennootschap is pachtoverdracht niet vereist omdat de 

Wet tot de instelling van de landbouwvennootschap de exploitatie door een landbouwvennootschap gelijk 

stelt met een persoonlijke exploitatie door de beherend vennoot. 

(Vennootschappen in land- en tuinbouw, KBC, 2003, p. 15) 

Met de huidige mogelijkheden inzake landbouwexploitatie (gebruik van landbouwloonwerk) en seizoen-

pacht, zouden eigenaars relatief gemakkelijk de exploitatie van hun eigendommen zelf in handen kunnen 

nemen. De pachtwet maakt dit evenwel zeer moeilijk. De wet is gunstig voor de pachter en voorziet al-

leen onder strikte voorwaarden van leeftijd, daadwerkelijke exploitatie en beroepsbekwaamheid, de 

mogelijkheid voor de verpachter om op te zeggen voor eigen gebruik. De voorwaarde van daadwerkelijke 

exploitatie gedurende 9 jaar na de opzeg voor eigen gebruik, houdt in dat de nieuwe exploitant geduren-

de deze periode geen overdracht van de exploitatie kan doorvoeren naar een vennootschap tenzij naar 

een landbouwvennootschap. Door deze situatie kunnen exploitanten die gronden hebben onder dit re-

gime (9 jaar verplichting om zelf te exploiteren) hun bedrijf niet omvormen naar vennootschap vooraleer 

deze periode verstreken is, tenzij naar een landbouwvennootschap. 

Een verpachter kan zijn eigendom inbrengen in een vennootschap. Deze vennootschap wordt dan ver-

pachter. Een opzeg door deze vennootschap voor eigen gebruik kan maar gegeven worden door een 

landbouwvennootschap, een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EVBA) of een 

personenvennootschap. Een NV is geen personenvennootschap omdat er geen persoonlijke exploitatie 
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kan zijn gelet op het naamloos karakter. CV’s en BVBA’s zijn wel personenvennootschappen. Wanneer 

opzeg gegeven wordt voor eigen gebruik moet de mandataris voldoen aan de leeftijd- en bekwaamheids-

vereisten en daadwerkelijk arbeid verrichten op het landbouwbedrijf. 

(De Marez D. et al., 1997, p. 196 – 197) 

De landbouwvennootschap heeft duidelijk voordelen wanneer het keuzevraagstuk in het licht van de 

pachtwet bekeken wordt. In een situatie met veel pachtgronden waarbij enerzijds de pachtwet de over-

dracht van de exploitatie naar een handelsvennootschap bemoeilijkt maar de landbouwvennootschap 

anderzijds ook niet de gepaste juridische vorm blijkt te zijn omwille van de nadelen, is de pachtwet een 

obstakel voor de omvorming van het bedrijf naar vennootschapsvorm. 

In zijn beleidsnota van oktober 2004 geeft Vlaams minister-president Y. Leterme aan dat de pachtwet zal 

moeten bijgesteld worden om de vennootschapsvorming te bevorderen. 

2.5.2 Milieuwetgeving 

2.5.2.1 Inleiding 

In het kader van deze scriptie past geen gedetailleerde uiteenzetting van de milieuwetgeving en de 

bepalingen die betrekking hebben op familiale bedrijven en vennootschappen. Twee, voor de land- en 

tuinbouwbedrijven, belangrijke aspecten van de milieuwetgeving die ook in overweging moeten genomen 

worden bij de keuze van de juridische vorm worden wel bondig toegelicht. Het betreft bepalingen in: 

• het meststoffendecreet en meer bepaald in de opeenvolgende mestactieplannen (MAP); 

• het bodemsaneringdecreet waarvan de bepalingen niet zonder belang zijn voor een aantal glastuin-

bouwbedrijven die de omvorming naar vennootschapsvorm willen realiseren. 

2.5.2.2 Meststoffendecreet 

Met het meststoffendecreet van 23 januari 1991 werd regelgeving ontwikkeld die tot doel had in 

Vlaanderen de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. Deze 

laatste stipuleerde dat tegen 2002 een basiskwaliteitsnorm van 50 mg/l nitraat in grond- en oppervlakte-

water moest bereikt worden. 

Bij een evaluatie van de situatie in 1995 bleek dat de bestaande maatregelen onvoldoende resultaat op-

geleverd hadden. Met een wijziging van 20 december 1995 werd de regelgeving een eerste maal grondig 

bijgestuurd (MAPI). Dit MAP voorzag in een positieve discriminatie van het gezinsveeteeltbedrijf. Het be-

grip gezinsveeteeltbedrijf had in eerste instantie te maken met de veebezetting op het bedrijf. Een bedrijf 

tot 100 melkkoeien en bijhorend jongvee, een bedrijf met maximum 200 zeugen en een aantal vleesvar-

kenplaatsen dat nodig was om de biggen hiervan te kunnen houden als vleesvarken of een bedrijf met 

1.500 vleesvarkens was een gezinsveeteeltbedrijf. 

Om zich als gezinsveeteeltbedrijf te kunnen rangschikken moesten vennootschappen aan een reeks 

voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden waren beperkend voor de exploitatie onder vennootschaps-
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vorm. De voorwaarden hadden betrekking op de juridische vorm (geen NV’s), de doelstellingen, het 

bestuur van de vennootschap, het aandelenbezit, het dagelijks beheer, de tewerkstelling van andere 

personen dan gezinsleden, de contractuele verbintenissen met leveranciers en afnemers … De land-

bouwvennootschap werd positief gediscrimineerd. Kortom een gezinsveeteeltbedrijf werd gedefinieerd op 

basis van het beroep van de producent, het aantal dieren, de grondgebondenheid, tewerkstelling van 

vreemde arbeidskrachten en de economische zelfstandigheid. 

De gezinsveeteeltbedrijven konden genieten van volgende voordelen: 

• mogelijkheid tot afzet van de mest in burenregeling en geen verplicht langeafstandstransport; 

• geen bemestingsverbod op de gronden in natuurgebied, natuurontwikkelingsgebied …; 

• mogelijkheid tot verkoop van gronden in deze gebieden aan het Vlaams Gewest; 

• mogelijkheid tot uitbreiding en verplaatsing van de activiteit; 

• geen inlevering van capaciteit bij vernieuwen van de vergunning; 

• geen verplichte mestverwerking. 

Was deze regeling enerzijds geen stimulans om een bestaand veeteeltbedrijf om te vormen tot een ven-

nootschap dan wordt ze anderzijds toch in verband gebracht met het ontstaan van een aantal vennoot-

schappen omwille van deze voordelen. 

Anticiperend op het in voege komen van de verwerkingsplicht werd het interessant om een bedrijf, dat 

zich als geheel niet kon rangschikken als gezinsveeteeltbedrijf, op te splitsen in juridisch administratieve 

entiteiten die wel aan de voorwaarden konden voldoen. Deze problematiek stelde zich in eerste instantie 

voor de varkenssector. Het fenomeen is moeilijk kwantificeerbaar maar aangenomen wordt dat na de 

invoering van MAPI en in combinatie met fiscale factoren, het aantal oprichtingen van vennootschappen 

voor de exploitatie van veeteeltbedrijven gevoelig toegenomen is. 

Om dat fenomeen een halt toe te roepen werd met een decreetwijziging van 11 mei 1999 (MAPII) de 

definitie van een landbouwbedrijf in het kader van de mestwetgeving gewijzigd. Vanaf dan werd de 

economische realiteit beschouwd in plaats van de juridische. Concreet bleven de bedrijven die ontston-

den bij de opsplitsing van een mestverwerkingsplichtig bedrijf, onderworpen aan dezelfde mestverwer-

kingsplicht als deze die van toepassing was vóór de splitsing. In een nieuwe wijziging van MAPII werd de 

houding inzake verwerkingsplicht nog strenger. 

Wanneer twee of meer bedrijven die elk afzonderlijk niet-verwerkingsplichtig zijn, fusioneren tot één 

vennootschap met verschillende mandatarissen (de oorspronkelijke exploitanten van de landbouw-

bedrijven), kan het geheel verwerkingsplichtig worden. Samenwerkingsvormen creëren, waarbij fusie 

uiteraard de ultieme vorm van samenwerking is, wordt zodoende bemoeilijkt. 

Momenteel is de regelgeving dermate bijgestuurd dat er geen mogelijkheden zijn om aan de mestverwer-

kingsplicht te ontsnappen door een bedrijfssplitsing door te voeren. 
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(Eigen onderzoek en <http://www.vcm-mestverwerking.be/map.htm>, 02/01/2006 

<http://www.vlm.be/Mestbank/FAQ/Verwerking+en+export/Mestverwerking/wie.htm>, 24/11/2005) 

2.5.2.3 Bodemsaneringdecreet 

Bij inbreng in een vennootschap kan een voorafgaand oriënterend bodemonderzoek verplicht zijn. Dat is 

het geval wanneer de over te dragen inrichtingen of activiteiten voorkomen op de lijst van hinderlijke en 

risicovolle activiteiten. In de tuinbouw gaat het voornamelijk om de opslag van stookolie en chemische 

producten en stookinstallaties. 

Zo zal er een oriënterend onderzoek verplicht zijn bij de overdracht aan een vennootschap van de vol-

gende inrichtingen: 

• installaties voor de bovengrondse opslag van 5.000 – 100.000 liter petroleum (ontvlamming onder 

55 °C); 

• installaties voor de bovengrondse opslag van 20.000 – 500.000 liter diesel en de meeste extra zware 

brandstoffen (ontvlamming: 55 – 100 °C); 

• installaties voor de bovengrondse opslag van 50.000 – 5.000.000 liter van sommige extra zware 

brandstoffen (ontvlamming boven 100 °C). 

Wordt bij een dergelijk onderzoek vervuiling vastgesteld, dan kan dat aanleiding geven tot een sanerings-

procedure met alle daaraan verbonden kosten. 

(Vennootschappen in land- en tuinbouw, KBC, 2003) 

2.5.3 Regelgeving over steun aan de investeringen en de vestiging in de landbouw 

2.5.3.1 Inleiding 

Land- en tuinbouwers die investeren kunnen financiële steun verkrijgen van het Vlaams Landbouwinves-

teringsfonds (VLIF). Om deze steun te kunnen verkrijgen moet voldaan worden aan een aantal voorwaar-

den. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene voorwaarden en de voorwaarden die specifiek 

zijn voor een bepaalde deelsector of type van investering. 

Het VLIF verleent ook vestigingssteun aan jongeren die zich voor het eerst vestigen als landbouwer. 

Investeringssteun kan verkregen worden door zowel natuurlijke personen als vennootschappen. Ven-

nootschappen zijn uitgesloten van de vestigingssteun. Vestigingssteun kan alleen verkregen worden door 

natuurlijke personen. Ook een vestiging als mandataris van een vennootschap, geeft recht op vestigings-

steun. 

De VLIF-regelgeving wordt ook regelmatig bijgestuurd. Het Besluit van de Vlaamse regering van 24 no-

vember 2000 betreffende De steun aan de investeringen en de installatie in de landbouw, vormt momen-

teel de basis voor de steunverlening. De mogelijkheden voor het behoud van de steun bij de omvorming 

naar een vennootschap zijn opgesomd in een ministeriële omzendbrief over het verkrijgen van VLIF-

steun door de land- en tuinbouwproducenten. 
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Hierna worden de voornaamste bepalingen in de VLIF-regelgeving met betrekking tot de exploitatie onder 

vennootschapsvorm toegelicht. De informatie werd overgenomen uit “Steun voor Vestiging en Investerin-

gen in Land- en Tuinbouw”, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land- en Tuinbouw-

ondersteuningsbeleid, december 2004, 47 p. 

2.5.3.2 Bepalingen met betrekking tot de investeringssteun 

Om investeringssteun te kunnen genieten moet een vennootschap ofwel de vorm hebben van een land-

bouwvennootschap ofwel voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• de vorm hebben van een VOF, een Comm. V, een NV, een CVOHA, een BVBA of een CV; 

• de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf en de verhandeling van de op het bedrijf voort-

gebrachte producten als doel hebben; 

• opgericht zijn voor onbepaalde duur of voor ten minste 20 jaar; 

• de aandelen zijn op naam; 

• de aandelen behoren voor ten minste 51 % toe aan de mandatarissen; 

• de mandatarissen moeten landbouwer zijn en aangewezen worden onder de vennoten. 

Belangrijke beperkingen zijn zodoende het beroep van de mandatarissen, het aandelenbezit, de aard van 

de aandelen. Algemeen komen de voorwaarden hierop neer dat de vennootschap een familiale structuur 

moet hebben. Dit wil zeggen dat de mandatarissen landbouwer moeten zijn en tevens de belangrijkste 

kapitaalverstrekkers. 

Een mandataris is landbouwer wanneer minstens 50 % van de arbeidstijd besteed wordt aan landbouw-

activiteiten in de vennootschap en minstens 35 % van de beroepsinkomsten verworven wordt via deze 

activiteit. Bij het uitstippelen van de strategie inzake inkomensvorming van de mandatarissen moet 

hiermee rekening gehouden worden. Inkomsten uit verhuur of verpachten van goederen aan de ven-

nootschap en inkomsten onder vorm van intresten op uitstaande bedragen in rekening-courant (dit wil 

zeggen fiscaal interessante inkomsten) worden niet gerangschikt als inkomsten uit activiteiten in de 

vennootschap. Er zal altijd reëel een bezoldiging moeten uitbetaald worden door de vennootschap. 

Het investeringsbedrag waarop in een periode van 7 jaar steun kan verkregen worden (2000 – 2006) is 

beperkt tot € 1 miljoen per bedrijf. Om deze beperking te omzeilen werd ook door een aantal voornamelijk 

glastuinbouwbedrijven een juridische splitsing doorgevoerd, met de oprichting van een vennootschap 

voor een gedeelte van het bedrijf. Concreet werd een bedrijfsuitbreiding gerealiseerd door een vennoot-

schap met de partner als mandataris. 

2.5.3.3 Bepalingen met betrekking tot de vestigingssteun 

Vennootschappen kunnen geen vestigingssteun verkrijgen. De vestigingssteun kan wel verkregen wor-

den door natuurlijke personen die zich voor het eerst vestigen als mandataris van een vennootschap door 

overname van aandelen. De investeringssteun bestaat uit een vestigingspremie van maximum € 25.000 



 

  48 

(50 % van de eerste € 50.000 vestigingskosten) en een rentesubsidie van maximaal 4 % gedurende 

10 jaar op € 200.000 vestigingskosten. De regelgeving houdt in dat: 

• het verkrijgen van de vestigingspremie onafhankelijk is van de wijze waarop de aandelenaankoop 

gefinancierd wordt. De financiering kan gebeuren met eigen middelen of met krediet; 

• de rentesubsidie alleen kan verkregen worden wanneer voor de aandelenaankoop een financiering 

afgesloten wordt bij een kredietinstelling; 

• de waarde van de aandelen bepaald wordt op basis van de jaarrekening, waarbij de totale waarde 

van de aandelen gelijk is aan het eigen vermogen; 

• Een aandeel slechts in aanmerking komt voor steun naar rato van de fractie van het actief waarvoor 

een natuurlijke persoon ook vestigingssteun kan verkrijgen en de waarde van de bedrijfsgebouwen. 

Dit betekent concreet dat slechts een gedeelte van de waarde van de aandelen in aanmerking komt 

voor steun en dat de steun op een aandeel zeer sterk kan variëren met het type bedrijf en de omvang 

van het eigen vermogen. 

2.5.3.4 Voortzetten van steun bij omvorming naar vennootschap 

De mate waarin de verkregen investerings- of vestigingssteun kan behouden blijven nadat de eenmans-

zaak omgevormd wordt naar een vennootschap speelt mee bij de keuze van de juridische vorm. Na een 

omvorming van de exploitatie in vennootschapsvorm kan de vennootschap de verleende investerings-

steun behouden als aan volgende voorwaarden voldaan is: 

• de vennootschap moet voldoen aan de voorwaarden om steun te kunnen verkrijgen 

(cfr. 2.5.3.2 p. 47); 

• de goederen die het voorwerp zijn van de steun worden eigendom van de vennootschap door 

inbreng of quasi-inbreng; 

• de kredieten met steun worden eveneens ingebracht in de vennootschap; 

• de eigen zekerheden van de vennootschap en die van de mandatarissen, worden uitgeput. Deze 

laatste voorwaarde slaat alleen op het behoud van overheidswaarborg. 

Ook vestigingssteun die door een jonge landbouwer verkregen werd kan behouden worden wanneer de 

exploitatie voortgezet wordt door een vennootschap, als aan volgende voorwaarden voldaan is: 

• de vennootschap moet voldoen aan de voorwaarden om steun te kunnen verkrijgen 

(cfr. 2.5.3.2 p. 47); 

• de goederen die het voorwerp zijn van de steun worden eigendom van de vennootschap door 

inbreng of quasi-inbreng; 

• het krediet wordt niet ingebracht maar blijft op naam van de initiële begunstigde; 

• de inbreng wordt vergoed met aandelen; 

• de initiële begunstigde wordt mandataris in de vennootschap; 

• de overheidswaarborg blijft behouden indien de aandelen die verworven werden bij de transactie als 

zekerheid dienen voor het krediet. 
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Deze voorwaarden zijn niet zonder belang wanneer de omvorming naar een vennootschap overwogen 

wordt. Onder punt 3.4 p. 58 wordt gehandeld over een aantal technieken die toelaten op een fiscaal 

interessante manier inkomsten te verwerven uit een vennootschap. Verhuur, overdracht van vrucht-

gebruik, erfpacht en andere worden hieronder gerangschikt. Voor het behoud van de investeringssteun 

moeten evenwel de volle eigendom van de goederen en de gesubsidieerde kredieten ingebracht worden. 

Dit kan een dure aangelegenheid worden en de oprichting van een vennootschap minder interessant 

maken. De voorwaarden voor het behoud van de vestigingssteun doet een situatie ontstaan waarbij: 

• de vennootschap een groot maatschappelijk kapitaal heeft en weinig leningen; 

• de mandataris privé een grote schuld heeft. Deze situatie is fiscaal niet interessant zoals beschreven 

onder punt 2.2.9 p. 22 

2.5.4 Melkquotaregelgeving 

Overdracht van melkquotum buiten het quotumfonds was lange tijd alleen mogelijk wanneer het om een 

overname ging ter gelegenheid van een eerste vestiging of een overname in familieverband. Familie-

verband betekent dat er eerstegraadsverwantschap moest zijn. 

Tot voor de wijziging van de melkquotaregelgeving van 15 april 2005 (Besluit van de Vlaamse regering 

betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten) konden vennootschap-

pen, met uitzondering van de landbouwvennootschap, nooit familieverband inroepen. Deze bepalingen 

waren zodoende niet bevorderlijk voor het oprichten van andere vennootschappen dan landbouwven-

nootschappen door melkveehouders. 

Een tweede probleem was er met betrekking tot de hoeveelheid quotum die per producent mocht verwor-

ven worden door overdracht. Groeperingen tussen personen met een zekere graad van verwantschap 

(niet man en vrouw) konden een hoger quotum verwerven. Verwantschap tussen werkende vennoten, 

binnen een vennootschap, werd niet aanvaard tenzij weer binnen een landbouwvennootschap. 

De melkquotaregelgeving is bepalend geweest voor de oprichting van een hele reeks landbouwvennoot-

schappen. Om die reden gebeurt de bespreking voornamelijk onder punt 3.6.3.4 p. 69. 

2.5.5 Inkomenssteunregelgeving 

Naast de mestwetgeving, de melkquotaregelgeving en de VLIF-regelgeving zou ook de inkomenssteun-

regelgeving aanleiding gegeven hebben tot een aantal bedrijfssplitsingen en de oprichting van een 

vennootschap voor een gedeelte van het bedrijf. Doel was de optimalisatie van de inkomenssteun voor 

de totaliteit en de beperking van de verplichte braaklegging. Omwille van het verplicht “autonoom be-

heer”, dit wil zeggen iedere entiteit moet beschikken over de noodzakelijke productiemiddelen, was de 

splitsing niet altijd mogelijk. 
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HOOFDSTUK 3: DE VENNOOTSCHAPSVORM ALS INSTRUMENT VOOR HET 
REALISEREN VAN EEN BEDRIJFSSTRATEGIE 

3.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 2 werden de factoren belicht die bepalend zijn voor de keuze tussen een exploitatie als 

eenmanszaak of in de vorm van een maatschap versus een exploitatie onder vennootschapsvorm. Iedere 

keuze zal positieve gevolgen hebben maar onvermijdelijk ook minder positieve. Dat de fiscale aspecten 

van doorslaggevend belang zijn in de keuze voor een vennootschap moet vanuit de analyse genuan-

ceerd worden zeker voor de landbouwbedrijven. Voor tuinbouwbedrijven is de problematiek vaak anders. 

Uit het overzicht kan eerder afgeleid worden dat opportuniteiten inzake melkquota, milieuwetgeving en 

mogelijk ook investeringssteun bepalend geweest zijn voor het oprichten van een vennootschap in de 

landbouw. Omgekeerd is de fiscaliteit, dit wil zeggen de mogelijkheid van een forfaitaire aangifte van de 

inkomsten, een belangrijk positief element in het voordeel van het familiaal bedrijf, dat nog door een 

ruime meerderheid van de bedrijven verkozen wordt. 

In dit hoofdstuk wordt de vennootschap die opgericht werd uit opportunisme, dit wil zeggen om beper-

kingen in landbouwregelgevingen te omzeilen, niet als uitgangspunt genomen omdat één bepaald 

element, bijvoorbeeld het kunnen verwerven van een bijkomend melkquotum, alle andere overwegingen 

overbodig maakte. De landbouwer maakte de keuze van de vennootschapsvorm niet uit overtuiging maar 

uit noodzaak. 

Er wordt vertrokken van de stelling dat de keuze voor een vennootschap een gevolg was van afwegingen 

die voornamelijk van economische, fiscale en juridische aard waren en dat achter de keuze een duidelijke 

strategie zat voor de verdere uitbouw en exploitatie van het bedrijf. 

Eens gekozen voor de vennootschapsvorm bestaat er nog een grote variatie aan mogelijkheden voor de 

omvorming zelf, de inkomensvorming, de juridische vorm en andere. In dit hoofdstuk wordt aandacht 

besteed aan de verschillende mogelijkheden inzake vennootschapsvorming. Omdat de landbouwven-

nootschap op tal van vlakken een aparte positie inneemt, worden voor- en nadelen van deze vennoot-

schapsvorm afzonderlijk besproken. Voor deze vennootschapsvorm werd ook nog statistische informatie 

opgezocht. 

3.2 KOSTEN BIJ DE OMVORMING NAAR EEN VENNOOTSCHAP 

3.2.1 Inleiding 

De kosten voor de omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap kunnen sterk variëren 

naargelang de gekozen vennootschapsvorm en de omstandigheden waarin de omvorming gebeurt. Een 

belangrijke kostenpost vormen de diensten die moeten geleverd worden door de accountant of boekhou-

der, de bedrijfsrevisor, de notaris en de bank. Bij de oprichting van een landbouwvennootschap kunnen 

deze kosten minimaal zijn. De omvang en de aard van de overgedragen goederen en verbintenissen, 
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evenals de wijze waarop dit gebeurt en de keuzes die hierbij gemaakt worden, zijn ook sterk bepalend 

voor de omvang van de kosten. Hierna worden de voornaamste kostenrubrieken en scenario’s qua om-

vorming besproken. 

3.2.2 Kosten voor diensten te leveren door accountant, bedrijfsrevisor, notaris en 
bank 

Het accountantskantoor zal een leidende rol spelen bij de omvorming. De taken situeren zich op volgen-

de terreinen: 

• Opstellen van het financieel plan. Een financieel plan is verplicht bij oprichting van een BVBA, NV, 

CVBA en Comm. VA. Het moet aan de notaris overhandigd worden, die het bewaart. Voor de be-

drijfsleider is het financieel plan interessant omdat het inzicht verschaft in de financieringsbehoeften 

van de onderneming, zowel qua investeringen in materiële vaste activa als in omlopend kapitaal 

(voorraden, tegoeden op klanten). Het plan moet uitwijzen dat het kapitaal voldoende is voor de nor-

male uitoefening van de activiteiten gedurende drie jaar. Er bestaat geen wettelijke vorm maar het 

plan omvat normaal een geprojecteerde: 

- resultatenrekening over twee of drie boekjaren; 

- balans voor het einde van twee of drie boekjaren; 

- tabel van bronnen en aanwendingen over twee of drie boekjaren. 

• Allerhande contacten leggen teneinde een aantal formaliteiten te vervullen zoals aanvragen onder-

nemingsnummer en BTW-nummer, overdracht verzekeringen, overdracht personeel … Zorgen voor 

een aansluiting van de vennootschap bij een sociale verzekeringskas. 

• Contacten leggen met de kredietinstelling in verband met het behoud van de financieringen en de 

manier waarop de overdracht naar de vennootschap zal gerealiseerd worden. 

(De Poortere M., 2005, p. 16) 

Wanneer er bij de oprichting van een NV, BVBA, CVBA of Comm. VA een inbreng is in natura of wanneer 

er in het kader van de omvorming van de eenmanszaak een quasi-inbreng plaatsvindt (cfr. 3.3.1 p. 54), 

dan is een tussenkomst van een bedrijfsrevisor verplicht (Bats et al., 2001, p. 27 en 29). Ook bij een 

kapitaalverhoging is een tussenkomst van een bedrijfsrevisor verplicht. Een inbreng in natura is een in-

breng die geheel of gedeeltelijk vergoed wordt in aandelen. Naast de vergoeding in aandelen kan er een 

overname van schulden zijn van de eenmanszaak of een inschrijving van een gedeelte op een rekening-

courant van de inbrenger. Een quasi-inbreng is een verkoop van activa die eigendom zijn van een man-

dataris of een oprichter van de vennootschap en die geschiedt onder “bezwarende titel”, dit wil zeggen 

vergoed wordt met een vordering op de vennootschap of door overname van schulden. Wanneer dit 

gebeurt binnen de twee jaar vanaf de oprichting van de vennootschap en tegen een vergoeding van ten 

minste één tiende van het geplaatst kapitaal is een tussenkomst van de bedrijfsrevisor noodzakelijk. 

De taak van de bedrijfsrevisor bestaat er in een verslag te maken waarbij: 

• een beschrijving gegeven wordt van elke inbreng in natura of quasi-inbreng en aan te geven of vol-

daan is aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; 
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• over de gebruikte methoden van waardering aangegeven wordt of ze bedrijfseconomisch verant-

woord zijn en of de waardebepaling tenminste overeenkomt met het aantal en de normale waarde 

van de uit te geven aandelen. De inbreng in natura mag niet overgewaardeerd worden. 

De beschrijving van de inbreng in natura, de waardebepaling en de vaststelling van de vergoeding ge-

beurt niet door de bedrijfsrevisor maar door de oprichters zelf. In een bijzonder verslag zetten de oprich-

ters uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom 

er afgeweken wordt van de conclusies van de revisor (Bats et al., 2001, p. 27). 

De tussenkomst van de notaris is vereist bij de oprichting en een kapitaalverhoging, ongeacht er een 

inbreng in natura is of niet. Bij een quasi-inbreng is de tussenkomst van de notaris alleen vereist als er 

onroerend goed bij betrokken is. De notaris zorgt voor de oprichtingsakte, de akte van kapitaalverhoging 

en de coördinatie van de statuten na een statutenwijziging. Bij de notaris worden zijn ereloon, de regis-

tratierechten en de publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad betaald. 

(De Poortere M., 2005, p. 18) 

Wanneer bij de omvorming naar een vennootschap kredieten overgedragen worden naar de vennoot-

schap dan gebeurt dit algemeen door de vennootschap medeschuldenaar te maken voor de bestaande 

kredieten en niet door kredietvernieuwing. De vennootschap verbindt zich dan hoofdelijk en ondeelbaar 

voor de kredieten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de vennootschap. 

3.2.3 Registratierechten en BTW bij inbreng van goederen in een vennootschap 

Op het bedrag van een inbreng in natura dat vergoed wordt in kapitaal zijn geen registratierechten meer 

verschuldigd vanaf 1 januari 2006. Voorheen was een registratierecht of een inbrengrecht van 0,5 % 

verschuldigd. Op de inbreng van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor 

bewoning, blijft een registratierecht van 10 % verschuldigd. 

Wanneer de inbrenger in ruil voor de ingebrachte activa niet uitsluitend in aandelen vergoed wordt, is er 

sprake van een gemengde inbreng. Dit is het geval wanneer er een overname is van schulden, een be-

taling in contanten, een boeking van een vordering op de vennootschap en andere. Dan is een regis-

tratierecht van 10 % verschuldigd op het bedrag van de onroerende goederen dat anders vergoed wordt 

dan in kapitaal. Als er gelijktijdig roerende en onroerende activa ingebracht worden, worden deze geacht 

in dezelfde mate vergoed te zijn door kapitaal en door overname van schulden. 

Als er roerende goederen overgedragen worden die anders vergoed worden dan in kapitaal is in principe 

BTW verschuldigd. Bij een inbreng van een algeheelheid van goederen of een bedrijfsafdeling is er vrij-

stelling van BTW. Bij een omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap is dit bijna altijd het 

geval. 

Belangrijk in verband met de registratiekosten is eveneens de aard van de overgedragen goederen. In de 

glastuinbouw kan heel wat uitrusting overgedragen worden met BTW (en met vrijstelling van BTW indien 

het een algeheelheid van goederen betreft). Het gaat om goederen die weliswaar onroerend zijn door 
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bestemming maar niet voldoen aan alle voorwaarden om voor de registratierechten als onroerend be-

schouwd te worden. Het gaat dan om goederen die kunnen losgemaakt worden zonder te breken of te 

beschadigen (Werdefroy F., 2000, p. 679). In de praktijk gaat het om beregeningsinstallaties, schermdoe-

ken, bevloeiingsinstallaties, warme luchtblazers en dergelijke. De overdracht moet wel notarieel geregeld 

worden (De Poortere M., 2005, p. 13). 

Wanneer een vennootschap opgericht wordt kort nadat de overdrager nieuwe gebouwen opgericht heeft, 

kan de overdracht van de gebouwen gebeuren met toepassing van BTW. De termijn waarbinnen dit kan 

is beperkt. (De Poortere M., 2005, p. 13) 

Het voorgaande kan geïllustreerd worden met de cijfers voor een glastuinbouwbedrijf dat ingebracht 

wordt in een vennootschap. 

Inbreng Vergoeding 

Serres en loods € 250.000 Overname leningen € 250.000 

Serre-inrichting € 150.000 Vergoeding in kapitaal € 150.000 

Planten en materieel € 100.000 Vergoeding in rekening-courant € 100.000 

Totaal € 500.000 Totaal € 500.000 

Verschuldigde registratierechten: 

10 % x Waarde onroerende goederen (van natura) x Leningen + Vergoeding in rekening-courant 
   Waarde totale inbreng 

= 10 % x € 250.000 x € 250.000 + € 100.000 
  € 500.000 

= € 17.500 

In de praktijk wordt er bij de oprichting van een vennootschap vaak naar gestreefd de kosten en ook de 

registratiekosten zo laag mogelijk te houden. Hiervoor wordt dan in twee of meer fasen gewerkt waarbij: 

• in een eerste fase een inbreng gedaan wordt in speciën of een inbreng in natura die niet vergoed 

wordt door de overname van een lening. De inbreng wordt alleen vergoed in kapitaal en eventueel 

gedeeltelijk in rekening-courant; 

• in een tweede fase een quasi-inbreng gedaan wordt van activa waarop geen registratierecht ver-

schuldigd is samen met leningen van de eenmanszaak. 

De verschillende technieken, gericht op het minimaliseren van de oprichtingskosten, zijn voorwerp van 

discussie. Vooral de techniek waarbij gespreid in de tijd eerst activa die onder het regime van de 

registratierechten vallen, zonder de overeenstemmende leningen (en dus zonder registratierecht) en 

vervolgens de goederen die onder het BTW-regime vallen met de leningen, ingebracht worden is om-

streden. Er ontstaat een rechtsonzekere toestand. De administratie van de belastingen kan de werkwijze 

bestempelen als simulatie en de aktes herkwalificeren. 
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Bovendien moet in zeer veel gevallen rekening gehouden worden met de specifieke landbouwregel-

gevingen zoals die met betrekking tot de investerings- en vestigingssteun. Inbreng van activa zonder 

krediet heeft het verlies van de investeringssteun als gevolg. Bij vestigingssteun geldt net het omgekeer-

de (cfr. 2.5.3.4 p. 48). 

3.2.4 Kosten tijdens de exploitatie 

Wanneer geëxploiteerd wordt in vennootschapsvorm is altijd een dubbele boekhouding verplicht, behalve 

bij de landbouwvennootschap. Voor bedrijven die al boekhouding bijhielden, betekent dit een extra kost 

omdat ze voorheen algemeen vereenvoudigde boekhouding bijhielden. Voor de bedrijven die voorheen 

opteerden voor de forfaitaire winstberekening is de extra kost nog belangrijker. Met deze extra kosten 

moet rekening gehouden worden bij de oprichting van een vennootschap. De kost wordt uiteraard be-

paald door de kwaliteit van het werk en de reputatie van het boekhoudkantoor. De kost bedraagt onge-

veer € 2.500 per jaar. 

De BVBA, de NV en een CVBA moeten de jaarrekening bekendmaken bij de Nationale Bank. De kost 

hiervan bedraagt voor het verkort schema € 190,76 of € 166,56 naargelang de neerlegging op papier of 

op elektronische drager. 

De vennootschap moet ook sociale bijdragen betalen. Voor kleine vennootschappen bedraagt de sociale 

bijdrage € 347,50 voor 2005 (cfr. 2.4.3.2 p. 41). 

3.3 STRATEGISCHE KEUZES BIJ OPRICHTING 

3.3.1 Keuzemogelijkheden voor onroerende goederen 

De overdracht van de exploitatie van een eenmanszaak naar een vennootschap kan op verschillende 

manieren gebeuren. Een vennootschap kan maar werken als ze over de nodige middelen beschikt. Die 

middelen worden aangebracht door de vennoten. Dit aanbrengen van middelen of de “inbreng” kan be-

staan uit: 

• geld; 

• goederen zoals dieren, machines, voorraden, gebouwen …; 

• rechten zoals een huurrecht, het gebruiksrecht; 

• arbeid, dit wil zeggen de verplichting om voor de vennootschap te werken (in een landbouwven-

nootschap); 

• kennis of know-how. 

In ruil voor zijn inbreng ontvangt een vennoot aandelen (behalve voor arbeid). Er kan ook een gedeel-

telijke vergoeding zijn onder vorm van een vordering op de vennootschap. Het vermogen van de vennoot-

schap wordt verdeeld in aandelen. Vanaf de inbreng hoort het eigendoms- en gebruiksrecht van de 

goederen toe aan de vennootschap, voor zover het een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is. 
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Op een inbreng van goederen in een vennootschap kan in bepaalde gevallen registratierechten of BTW 

verschuldigd zijn (cfr. 3.2.3 p. 52). 

Een landbouwer die de keuze gemaakt heeft voor een vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid 

heeft verschillende mogelijkheden in verband met de overdracht van zijn eenmanszaak. De onroerende 

eigendommen kunnen ingebracht, verkocht, verhuurd, verpacht of in erfpacht gegeven worden. Het 

eigendomsrecht moet niet noodzakelijk geheel of gedeeltelijk overgedragen worden. Voor de roerende 

goederen is de keuze niet zo ruim. Die kunnen ingebracht of verkocht worden. Ze moeten overgedragen 

worden naar de vennootschap omdat die over de goederen moet kunnen beschikken om te exploiteren. 

Bij de keuze van de gepaste oplossing voor de onroerende eigendommen zal algemeen met volgende 

elementen rekening gehouden worden: 

• Op de waarde van de goederen die ingebracht, verkocht, in vruchtgebruik of in erfpacht gegeven 

worden, kan de vennootschap afschrijvingen toepassen waardoor de belastbare basis en de ver-

schuldigde belastingen dalen. 

• Op goederen die verhuurd, verpacht, in erfpacht gegeven worden of waarop aan de vennootschap 

een recht van opstal toegekend wordt, worden onroerende inkomsten gerealiseerd. 

• Op goederen waarvoor in de eenmanszaak investeringssteun verkregen werd, kan de steun maar 

behouden blijven wanneer de goederen in volle eigendom overgedragen worden. Bij verhuur, in 

vruchtgebruik geven, verpachten of in erfpacht geven van de goederen aan de vennootschap valt de 

steun weg. Bovendien moeten ook de kredieten aangegaan voor de financiering van deze goederen 

overgedragen worden naar de vennootschap (cfr. 2.5.3.4 p. 48). Deze bepalingen kunnen belangrijke 

kosten meebrengen bij de omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap (cfr. 3.2.3 

p. 52). 

De variatie aan mogelijkheden met betrekking tot omvorming naar vennootschapsvorm zijn talrijk maar 

worden vaak beperkt door het tijdstip waarop de omvorming gebeurt. Een situatie waarop de gebouwen 

in grote mate afgeschreven zijn, er nog relatief weinig overheidssteun is, er relatief weinig kredieten uit-

staan en de investeringen zich aandienen, biedt meer mogelijkheden dan een situatie waar in het recente 

verleden veel geïnvesteerd werd in onroerend, met veel overheidssteun en zware kredietlasten. 

Algemeen zullen hier een aantal keuzes moeten gemaakt worden. De accountant die de omvorming be-

geleidt, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Hier geldt evenwel dat aan een beslissing vaak voor- en 

nadelen verbonden zijn. Wie onroerende inkomsten wil van gebouwen waarvoor nog investeringssteun 

loopt, zal de steun moeten verliezen. Wie de steun wil behouden zal mogelijk veel registratierechten 

moeten betalen, wanneer de steun verleend wordt onder vorm van een rentesubsidie. In dit verband pleit 

Van Der Schueren P. in het gesprek van 13 april 2006 voor een andere opstelling van de overheid. Bij 

notariële (erf)pacht zou de investeringssteun moeten kunnen behouden blijven. 

Een mandataris die privé een onroerend vermogen wenst op te bouwen, zal bij de oprichting van de ven-

nootschap maatregelen nemen om een deel van de onroerende eigendommen buiten de vennootschap 
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te houden. Terreinen worden zelden ingebracht. Wanneer er gebouwen opgericht werden, kan met een 

recht van opstal aan de vennootschap en enkel een inbreng van de gebouwen zonder de grond (= opstal-

len) een scheiding gerealiseerd worden inzake eigendom tussen de terreinen en de gebouwen. In si-

tuaties waar de investeringssteun geen rol van betekenis speelt (zoals vaak het geval is op varkens- en 

pluimveebedrijven) kan de eigendom in erfpacht gegeven worden. 

Er moet rekening gehouden worden met de toekomstplannen inzake investeringen op het bedrijf, de 

mogelijke overdracht naar derden of opvolgers, de kwaliteiten en ambities van de bedrijfsleider. Er moet 

een duurzame juridische structuur gerealiseerd worden die mogelijkheden biedt op het vlak van beheer, 

inkomensvorming, financiering investeringen … 

3.3.2 Vennootschapsvorm 

Alhoewel de verschillende vennootschapsvormen voorkomen in alle subsectoren van de land- en tuin-

bouw en de keuze mee bepaald wordt door de kennis van het aangezochte accountantskantoor, zal de 

juridische vorm normaal toch in sterke mate bepaald worden door de feitelijke situatie. 

Door de melkveebedrijven en bedrijven met veel grond in gebruik, zal vaak de landbouwvennootschap 

als enige of beste vorm naar voor komen. Dit staat in verband met de melkquotaregelgeving, de pacht-

wet, de afzonderlijke belastbare inkomenssteun en de ruime keuzemogelijkheden inzake fiscaliteit (per-

sonen- of vennootschapsbelasting). 

In de intensieve veehouderij waar pacht en inkomenssteun minder belangrijk zijn en de inkomens van 

jaar tot jaar sterk variëren, wordt de BVBA of de NV vaak gekozen, alhoewel de landbouwvennootschap 

ook mogelijk is, behalve dan voor de industriële bedrijven. Dit laatste staat in verband met de activiteiten 

die een landbouwvennootschap kan uitoefenen. De Marez D. et al. (1997, p. 19) stellen in dit verband dat 

de landbouwvennootschap geen industriële kweek en vetmesterij kan uitoefenen. Uit de context kan 

besloten worden dat dit eerder daden van koophandel zijn (transformeren van voeders in vlees) dan 

normale landbouwactiviteiten. Een landbouwvennootschap zou zich moeten beperken tot deze laatste. 

Op sierteeltbedrijven, zonder mogelijkheid van een forfaitaire winstberekening en met commerciële 

activiteiten, is de BVBA of NV ook logischer dan een landbouwvennootschap. Voor glastuinbouw kan de 

landbouwvennootschap gekozen worden, maar praktisch is ook de BVBA het meest succesvol. 

In Tabel 11 p. 57 worden voor de eenmanszaak en de belangrijkste vennootschapsvormen in de 

landbouw een reeks kenmerken weergegeven die mee de keuze bepalen van de vennootschapsvorm. 

Alhoewel een land- of tuinbouwbedrijf occasioneel eens geëxploiteerd wordt door een andere rechtsper-

soon (VOF, CVBA, Comm. VA) mag aangenomen worden dat met de opgesomde juridische vormen ruim 

99 % van exploitatievormen in de land- en tuinbouwsector behandeld worden. 
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Tabel 11: Vormvereisten en kenmerken van de belangrijkste juridische vormen in de land- en tuinbouw 

 Eenmanszaak 
(man – vrouw 

bedrijf) 

Maatschap Landbouw-
vennootschap 

BVBA NV 

Minimum aantal 

vennoten 

 Twee (niet alleen 

echtgenoten) 

Twee Twee 

(één bij EVBA) 

Twee 

Beperkte 

aansprakelijkheid 

Nee Nee Nee (beherende 

vennoten) 

Ja (stille vennoten)  

Ja Ja 

Kapitaal (euro) Vrij Vrij Minimum 6.150 Minimum 18.550 Minimum 61.500 

Inbreng arbeid  Ja Nee Nee Nee 

Aandelen   Op naam Op naam Aan toonder of op 

naam 

Overdracht aandelen   Strikt beperkt Beperkt Bijna vrij 

Bestuur   Beherende vennoten Zaakvoerder Minimum drie 

bestuurders 

Oprichtingsakte  Schriftelijk om 

bewijsproblemen 

te vermijden 

Onderhands (bij 

inbreng van onroe-

rende goederen 

verplicht notarieel) 

Notarieel Notarieel 

Financieel plan Nee Nee Nee Ja Ja 

Bedrijfsrevisor Nee Nee Nee Ja Ja 

Boekhouding volgens de 

Wet op de jaarrekening 

Nee Nee Nee 

Ja, bij optie voor 

vennootschaps-

belasting 

Ja Ja 

BTW landbouwregeling 

mogelijk 

Ja Ja Ja Ja Nee 

Landbouwbarema 

mogelijk 

Ja Ja Ja 

Nee, bij optie voor 

vennootschaps-

belasting 

Nee Nee 

Personenbelasting Ja Ja Ja Nee Nee 

Vennootschapsbelasting Nee Nee Ja, na optie Ja Ja 

Toestemming 

verpachter vereist bij 

exploitatie door 

vennootschap 

 Nee Nee Ja Ja 

VLIF Gewone 

voorwaarden 

Gewone 

voorwaarden 

Bijkomende 

voorwaarden 

Bijkomende 

voorwaarden 

Bijkomende 

voorwaarden 
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 Eenmanszaak 
(man – vrouw 

bedrijf) 

Maatschap Landbouw-
vennootschap 

BVBA NV 

Register van burgerlijke 

vennootschappen of 

ondernemingsnummer 

Nee Nee Register voor 

landbouwvennoot-

schappen 

Ja ja 

Bron: Vennootschappen in land- en tuinbouw, KBC, 2003, p. 25 

Het verschil inzake te vervullen formaliteiten tussen de landbouwvennootschap enerzijds en de BVBA en 

de NV anderzijds komt goed tot uiting. De NV komt enigszins naar voor als minder geschikt voor de ex-

ploitatie van een landbouwbedrijf. Wanneer de vennootschap wil genieten van investeringssteun moeten 

de aandelen op naam zijn, waardoor mogelijk beoogde voordelen van aandelen aan toonder wegvallen. 

Met het verdwijnen van alle effecten aan toonder ingevolge de Wet van 14 december 2005 houdende de 

afschaffing van de effecten aan toonder, vervalt dit nadeel. Het minimum kapitaal en aantal bestuurders 

kan problemen geven. Elders in deze scriptie werd al gewezen op de nadelen van de NV inzake toe te 

passen BTW-regeling en de toepassing van de pachtwet. 

3.4 INKOMENS- EN PENSIOENVORMING VAN MANDATARISSEN IN EEN VENNOOTSCHAP 

Bij de bespreking van de factoren die bepalend zijn voor de keuze tussen een familiale exploitatie en een 

exploitatie in vennootschapsvorm werd al gewezen op de ruimere keuzemogelijkheden die de vennoot-

schapsvorm biedt qua inkomensvorming. Er worden vier verschillende manieren onderscheiden om in-

komsten uit de vennootschap te halen, namelijk via een bezoldiging, huur of pacht, intresten op tegoeden 

in rekening-courant en dividenden. De fiscale en parafiscale behandeling van deze vier inkomensvormen 

is zeer verschillend. In dit verband wordt gesproken van de “inkomensmix” waarbij, rekeninghoudend met 

allerlei fiscale en andere regels, de meest voordelige samenstelling nagestreefd wordt van de inkomsten. 

De belastingplichtige heeft immers het recht de minst belaste weg te kiezen, ook gekend als het cassatie-

arrest Brepols (Beghin et al., Handboek vennootschapsbelasting 2005 – 2006, p. 12). 

3.4.1 Bezoldiging bedrijfsleider 

De zaakvoerder of bestuurder heeft de bestemming van de belastbare basis gedeeltelijk zelf in handen. 

De inzichten en de inbreng van het accountantskantoor zijn hier belangrijk. Er kan beslist worden eerder 

een bezoldiging te betalen dan winst uit te keren. Er kan beslist worden hoe groot de bezoldiging zal zijn 

en wanneer ze uitgekeerd wordt. 

In jaren met veel winst kunnen winsten gereserveerd worden en uitgekeerd worden wanneer er minder 

winst gemaakt wordt. Op die manier kan in een vennootschap gezorgd worden voor een constant inko-

men voor de bedrijfsleider waar dit in een eenmanszaak sterk schommelt van jaar tot jaar. 

De bezoldiging is een aftrekbare kostenpost voor de vennootschap maar wordt wel belast in de per-

sonenbelasting van de verkrijger tegen het progressief tarief. Om die reden zijn de bezoldigingen niet 

begrensd door de administratie van de belastingen (De Poortere M., 2005, p. 23). Bij de eenmanszaak 
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wordt de sociale bijdrage berekend op het netto-inkomen. Op het belastbaar bedrag wordt bovendien ook 

nog de gemeentebelasting berekend. Bij de vennootschap wordt alleen een sociale bijdrage betaald op 

de bezoldiging. Daarnaast betaalt de vennootschap zelf ook een forfaitair bedrag. 

De brutobezoldiging van de bedrijfsleiders bepaalt ook of de vennootschap van het verlaagd belastings-

tarief zal kunnen genieten. De voordelen van allerlei aard worden hiervoor ook in rekening gebracht. 

3.4.2 Verhuur en verpachting van onroerende goederen 

Gronden en gebouwen die niet ingebracht werden in de vennootschap kunnen aan de vennootschap ver-

huurd worden. Op die manier verkrijgt de verhuurder, dit wil zeggen veelal de oprichter van de vennoot-

schap, huurinkomsten in zijn persoonlijke naam. Deze huur mag niet abnormaal hoog gesteld worden. De 

fiscus heeft een grens bepaald tot waar inkomsten uit verhuur kunnen aanvaard worden als onroerend 

inkomen en dus voordeliger belast worden. Concreet aanvaardt de fiscus dat de nettohuur maximaal vijf 

derden mag bedragen van het product van het geïndexeerd kadastraal inkomen (indexcoëfficiënt inkom-

stenjaar 2005: 1,3889) van het verhuurde goed en de revalorisatiecoëfficiënt. Deze laatste was gelijk aan 

3,50 in aanslagjaar 2006 (Vademecum van de onderneming, 2005, p. 306). Dit heeft gevolgen voor de 

glastuinbouw waar serres algemeen een relatief laag kadastraal inkomen hebben en huurinkomsten snel 

geherkwalificeerd worden als bedrijfsinkomsten (De Poortere M., 2005, p. 37). 

Belangrijk in verband met de verhuur van gebouwen aan de vennootschap is dat: 

• de vennootschap niet kan afschrijven op de gehuurde gebouwen; 

• de intresten op bestaande leningen voor het verwerven van de goederen wegvallen als bedrijfs-

uitgave; 

• eventuele investeringssteun op de gebouwen stopgezet wordt omdat het goed niet overgedragen 

wordt; 

• de verhuurder verder intresten op kredieten voor het verwerven van de onroerende goederen kan 

aftrekken van de onroerende inkomsten; 

• het deel van de huur dat de grens van de fiscus overschrijdt, belast wordt als beroepsinkomen. 

Wanneer de bedrijfsleider zijn onroerende goederen verpacht aan zijn vennootschap bestaan er drie 

voordelige aanslagstelsels namelijk: 

1 Wanneer het goed verhuurd is volgens de pachtwetgeving en effectief voor land- en tuinbouwdoel-

einden gebruikt wordt, dan is in de personenbelasting alleen belasting verschuldigd op het geïn-

dexeerd kadastraal inkomen in plaats van op de nettohuurprijs. 

2 Wanneer het goed verhuurd wordt in “loopbaanpacht” dan zijn de inkomsten vrijgesteld van belas-

tingen (onroerende voorheffing moet wel betaald worden). 

3 Wanneer het goed verhuurd wordt op basis van een bij authentieke akte opgestelde pachtovereen-

komst die een eerste gebruiksperiode van minimum 18 jaar voorziet dan zijn de inkomsten eveneens 

volledig vrijgesteld van belastingen (onroerende voorheffing moet wel betaald worden). 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 306) 
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3.4.3 Intrest op vorderingen in rekening-courant 

Een mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke manier inkomsten uit een vennootschap te halen is via 

intresten op bedragen op rekening-courant van de bedrijfsleiders. 

De bedragen in rekening-courant kunnen op verschillende manieren gevormd worden namelijk: 

• door bij gemengde inbreng of quasi-inbreng de vergoeding voor de inbreng niet louter te regelen met 

aandelen maar gedeeltelijk en bij voorkeur voor de helft onder vorm van een vordering op de ven-

nootschap; 

• door goederen te verkopen aan de vennootschap zonder betaling te eisen; 

• door financiële middelen ter beschikking te stellen van de vennootschap bij de financiering van 

investeringen of een liquiditeitstekort; 

• door kosten te betalen voor de vennootschap en geen onmiddellijke betaling te eisen. 

De middelen op rekening-courant kunnen zondermeer gewoon terug uit de vennootschap gehaald wor-

den. Op die manier is het mogelijk dat een inbreng in natura naderhand in speciën terugbetaald wordt. 

Hierin zitten ook mogelijkheden om een bedrijf op een geleidelijke manier en aan een ritme dat past bij de 

resultaten van de vennootschap over te dragen naar de opvolgers (cfr. 4.3.2 p. 80). 

Op de uitstaande bedragen kan een intrest aangerekend worden. Dit wordt normaal vastgelegd in een 

contract. Op de uitgekeerde intrest wordt door de vennootschap 15 % roerende voorheffing ingehouden. 

Deze belasting moet vergeleken worden met andere vormen van inkomsten zoals een bezoldiging (hoge 

tarieven in personenbelasting, sociale bijdragen), huurinkomsten (progressieve tarieven na forfait) en 

dividenden (niet voordelig voor vennootschap). (De Poortere M., 2005, p. 29) 

Op het gebruik van de rekening-courant als bron van inkomsten staan twee grenzen namelijk: 

1 als intrestvoet wordt alleen een normale marktrentevoet aanvaard; 

2 het bedrag waarop intresten aanvaard worden is niet hoger dan de som van het werkelijk gestort 

kapitaal op het einde van het boekjaar verhoogd met de belaste reserves bij het begin van het 

boekjaar. (Vademecum van de onderneming, 2005, p. 312) 

De aldus verworpen intresten worden geherkwalificeerd als dividend. Deze worden eerst in de vennoot-

schapsbelasting belast en op het saldo wordt roerende voorheffing ingehouden. 

(Vademecum van de onderneming, 2005, p. 399) 

Bij een startende vennootschap de inbreng in natura voor de helft vergoeden in kapitaal en voor de 

andere helft in rekening-courant is strategisch interessant, vermits er geen herkwalificatie is doordat de 

grenzen gerespecteerd worden (De Poortere M., 2005, p. 29). 

Bedragen in rekening-courant komen de solvabiliteit en kredietwaardigheid van een onderneming ten 

goede. 
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Intresten aanrekenen op bedragen in rekening-courant heeft maar zin wanneer het werkelijk gestort 

kapitaal omvangrijk is. In een BVBA met het minimum aan volstort maatschappelijk kapitaal, zouden de 

intresten op bedragen in rekening-courant, bijna volledig geherkwalificeerd worden als dividenden. Dit is 

absoluut te vermijden. Werken met intresten op rekening-courant wordt maar interessant wanneer het 

maatschappelijk kapitaal omvangrijk is. 

3.4.4 Dividenden 

Dividenden vormen een vergoeding voor het kapitaal. Ze worden niet meegeteld voor de berekening van 

de sociale bijdragen. Voor de genieter vormen ze een roerend inkomen waarop door de vennootschap 

roerende voorheffing moet ingehouden worden. De roerende voorheffing bedraagt 25 %. Indien de 

dividenden worden toegekend aan kapitaal dat het gevolg is van een inbreng in geld (na 1 januari 1994) 

en de aandelen zijn op naam, dan bedraagt de roerende voorheffing 15 %. 

Dividenden worden eerst in de vennootschapsbelasting belast naar rato van 33,99 % indien de vennoot-

schap niet geniet van het verlaagd tarief. De roerende voorheffing wordt geheven op het saldo van 

66,01 %. Naar rato van 25 % betekent dit een extra belasting van 16,50 % zodat de totale belastingsdruk 

op 50,49 % komt. Dergelijke situatie is eveneens absoluut te vermijden. 

(De Poortere M., 2005, p. 26) 

3.4.5 Pensioenvorming 

Bij de bespreking van de sociale aspecten (cfr. 2.4.3 p. 40) werd er al op gewezen dat de mandataris van 

een vennootschap extra mogelijkheden heeft om via de vennootschap een extra pensioen op te bouwen. 

Dit kan op volgende manieren gebeuren: 

Afsluiten van een bedrijfsleiderverzekering 

De onderneming gaat de verbintenis aan om een aanvullend pensioen zelf rechtstreeks uit te keren aan 

de bedrijfsleider. Zij financiert dit met een bedrijfsleiderverzekering afgesloten door en ten gunste van de 

onderneming zelf. Een belangrijk nadeel van dit systeem is dat er kans is op verlies bij faillissement van 

de onderneming. Het bevrijdend tarief ter gelegenheid van de uitkering van de bedragen is 16,5 %. 

Externe individuele pensioentoezegging 

Deze mogelijkheid werd gecreëerd met de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen 

en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige voordelen inzake sociale zekerheid 

(BS, 15 mei 2003). Bij een externe individuele pensioentoezegging betaalt de onderneming de premies, 

maar de mandataris wordt automatisch eigenaar van het gevormde kapitaal. Het is een formule om mid-

delen uit de onderneming te transfereren naar het eigen patrimonium. Fiscaal is dit aantrekkelijk voor de 

onderneming omdat de premies aftrekbaar zijn als beroepskosten. Het gevormde kapitaal is geen be-

roepsinkomen en is onderworpen aan een bevrijdende belasting van 16,5 % bij het bereiken van de 

pensioenleeftijd. Met een eenmalige storting kunnen reeds gepresteerde jaren ingehaald worden. In een 

samenwerking van ouders en kinderen kunnen de ouders, die andere financiële prioriteiten hebben, kie-
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zen voor een pensioentoezegging en de kinderen voor een bezoldiging. 

(Aanvullende pensioenen, Fortis, Business to Business, nr. 20, oktober 2004, p. 32 – 33) 

3.5 MOGELIJKHEDEN OM DE BELASTBARE BASIS TE BEÏNVLOEDEN 

3.5.1 Vruchtgebruikconstructie 

Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, 

zoals de eigenaar zelf, maar onder de verplichting om de zaak zelf in stand te houden (art. 578 van het 

Burgerlijk Wetboek). 

Vruchtgebruik kan gevestigd worden door de wet of door de wil van de mens. Het kan voor een bepaalde 

tijd of onder een voorwaarde gevestigd worden. 

De techniek van het vruchtgebruik wordt ook in de land- en tuinbouw gebruikt voor de verwerving van 

gronden (terreinen). Hierbij koopt de vennootschap het vruchtgebruik en de natuurlijke persoon (man-

dataris van de vennootschap) de naakte eigendom. Bij een dergelijke vruchtgebruikconstructie wordt het 

recht van eigendom (naakte eigendom) en het genot (vruchtgebruik) gesplitst. 

Het voordeel van een dergelijke constructie is dat het grootste deel van de aankoop (waarde vrucht-

gebruik) kan gekocht en gefinancierd worden door de vennootschap. De waarde van het vruchtgebruik 

wordt berekend. Een maximale verhouding 80 % vruchtgebruik, 20 % naakte eigendom is mogelijk voor 

zover dit voldoende kan onderbouwd worden. Ook de aankoopkosten worden in deze verhouding ver-

deeld tussen vennootschap en de bedrijfsleider. Na de duur van het vruchtgebruik wordt de mandataris 

volle eigenaar van het goed zonder dat een vergoeding verschuldigd is. De meerwaarden zijn niet be-

lastbaar. Op termijn haalt de bedrijfsleider op die manier geld uit de vennootschap. 

De techniek is in de land- en tuinbouw minder interessant voor het verwerven van bedrijfsgebouwen. In 

deze situatie waarbij alleen het vruchtgebruik van de gebouwen verkregen wordt is geen investerings-

steun mogelijk. Dit wordt zodoende ook sterk bepaald door de sector waarin een bedrijf actief is. In de 

mate dat er geen steun mogelijk is bij een aankoop (varkens en pluimvee) hoeft dit aspect niet beperkend 

te zijn. 

Een normale duurtijd voor het vruchtgebruik is een periode van 15 jaar à 20 jaar. 

Er bestaan een aantal varianten van de vruchtgebruikconstructie zoals: 

• de inbreng van het vruchtgebruik van een onroerend goed in de vennootschap (eventueel met verlies 

van investeringssteun) cfr. 3.3.1 p. 54; 

• de verkoop van het vruchtgebruik van een onroerend goed aan de vennootschap. 

Wanneer de overdracht gebeurt uit het beroepsvermogen is een stopzettingsmeerwaarde van 16,5 % 

verschuldigd. Bij een vruchtgebruikconstructie heeft de vennootschap uiteraard de inkomsten van het 

goed. De mandataris heeft geen huur, wat dus ook geen aanleiding kan geven tot een herkwalificatie van 
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de huur als bedrijfsinkomen. Hij heeft ook geen intrestaftrek en geen belastingsvermindering inzake 

kapitaalaflossingen in de personenbelasting. 

Een vruchtgebruikconstructie is blijkbaar niet zonder gevaar en moet met omzichtigheid toegepast wor-

den. In het slechtste geval kan de fiscus het vruchtgebruik herkwalificeren met alle fiscale gevolgen 

vandien. 

<www.pouseele.be>, Vruchtgebruik in vennootschap (20/02/2006) 

3.5.2 Recht van opstal 

Het recht van opstal is een tijdelijk zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op andermans 

onroerend goed te bezitten. Het mag voor maximum 50 jaar gevestigd worden maar meestal is de duur 

veel korter. 

Bij oprichting van een vennootschap gebeurt het vaak dat de zaakvoerder of bestuurder een recht van 

opstal geeft aan de vennootschap dat slaat op terreinen waarop de bedrijfsgebouwen staan of bedrijfs-

gebouwen zullen opgericht worden (cfr. 4.3.2 p. 80). Bij de inbreng van een onderneming in een ven-

nootschap worden dan alleen de opstallen, dit wil zeggen de gebouwen met de inrichting, ingebracht en 

de grond zelf niet. Het wordt vaak tegen een beperkte vergoeding gevestigd. 

De bedrijfsgebouwen (= opstallen) overdragen is vaak noodzakelijk omwille van het behoud van de in-

vesteringssteun (cfr. 2.5.3.4 p. 48). De grond blijft eigendom van de mandataris. Aan het einde van het 

opstalrecht krijgt de eigenaar van de grond de gebouwen gratis van de vennootschap. Bij nieuwbouw met 

recht van opstal bestaat er ook een voordeel inzake BTW. De vennootschap bouwt en kan de BTW recu-

pereren. Als de eigenaar van de grond bouwt, kan dit niet. 

(Verheyden K., Belastbaarheid van gratis natrekking bij opstalrecht, De Tijd, 24 februari 2006) 

3.5.3 Aanleggen investeringsreserve en investeren op einde van het boekjaar 

In punt 2.3.3.5 p. 30 wordt aangegeven hoe de belastbare grondslag bepaald wordt. Onder bepaalde 

voorwaarden wordt een investeringsreserve (cfr. 2.3.6.4 p. 38) vrijgesteld van belastingen. 

Op het einde van het boekjaar een investering doorvoeren en hierop (degressieve) afschrijvingen door-

voeren, zorgt voor een aantal extra kosten. Dit is alleen mogelijk bij kleine vennootschappen, dit wil zeg-

gen vennootschappen die genieten van het verlaagd belastingstarief en niet meer dan één van volgende 

criteria overschrijden (2005): 

• jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 

• jaaromzet (exclusief BTW): € 6.250.000 

• balanstotaal: € 3.125.000 
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3.6 DE LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

3.6.1 Inleiding 

Met de Wet tot instelling van de landbouwvennootschap van 12 juli 1979 (BS, 6 september 1979) wou de 

wetgever voor de landbouwsector een specifieke vennootschapsvorm creëren waarmee een oplossing 

kon gegeven worden aan het probleem van de alsmaar stijgende kapitaalbehoefte op de bedrijven. De 

landbouwvennootschap moest een vennootschapsvorm worden waarin de exploitanten, die weinig ka-

pitaal verstrekken, zouden samenwerken met kapitaalverstrekkers. Er werd niet in eerste instantie ge-

dacht aan externe kapitaalverstrekkers maar aan een ouders – kind situatie. De wetgeving over de land-

bouwvennootschap werd inmiddels opgenomen onder Boek XIII in de Wet van 7 mei 1999 houdende het 

Wetboek van Vennootschappen (BS, 6 augustus 1999). Met een landbouwvennootschap kan enkel een 

landbouwbedrijf geëxploiteerd worden. Alleen activiteiten die normaal zijn voor een landbouwbedrijf kun-

nen de doelstelling zijn van een landbouwvennootschap. Op bedrijven waar een landbouwactiviteit ge-

combineerd wordt met bepaalde handelsactiviteiten is de landbouwvennootschap geen gepaste juri-

dische vorm (De Marez D. et al., 1997, p. 19). 

Alhoewel de landbouwvennootschap in diverse landbouwregelgevingen positief gediscrimineerd werd, 

kon het oorspronkelijke doel ervan, namelijk van de landbouwvennootschap een veel gekozen instrument 

maken voor de exploitatie van landbouwbedrijven en vooral de vestiging van jonge landbouwers ver-

gemakkelijken, niet gerealiseerd worden. Een groot gedeelte van de actieve landbouwvennootschappen 

is opgericht om gebruik te maken van de positieve discriminatie in regelgevingen en vaak als tweede 

juridische entiteit binnen een groter economisch geheel. De oprichting stond volledig los van de pro-

blemen die de wetgever voor ogen had namelijk oplossen van de kapitaalbehoefte en aanmoedigen van 

vestiging. 

Na de weergave van de statistische gegevens wordt de voorkeursbehandeling van de landbouwvennoot-

schap in een aantal landbouwregelgevingen verduidelijkt en ten slotte wordt een mogelijke verklaring 

gegeven voor het matige succes. 

3.6.2 Aantal landbouwvennootschappen en hun geografische spreiding 

Op het einde van 2005 waren er in Vlaanderen 640 landbouwvennootschappen opgericht. Hiervan waren 

er op dat tijdstip 59 ontbonden zodat momenteel in Vlaanderen ongeveer 580 landbouwvennootschappen 

actief zijn. In Grafiek 1 p 65 wordt de evolutie van het aantal landbouwvennootschappen voor de periode 

1979 – 2005 weergegeven. Hieruit blijkt dat in de periode 1979 – 1995 weinig of geen landbouwvennoot-

schappen opgericht werden. Dit veranderde vanaf de tweede helft van de negentiger jaren. Sindsdien 

werden relatief veel landbouwvennootschappen en algemeen ook veel vennootschappen opgericht om 

“opportuniteitsredenen”. Ofwel werd gebruik gemaakt van de positieve discriminatie van de landbouwven-

nootschap in een aantal regelgevingen ofwel van bepaalde onvolkomenheden in de wetgeving. Via een 

bedrijfssplitsing en de oprichting van een landbouwvennootschap voor een deel van het bedrijf konden 

voordelen genoten worden of beperkingen vermeden zonder al te zware structuren. 
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Grafiek 1: Evolutie aantal landbouwvennootschappen in Vlaanderen tot 2005 

Evolutie aantal landbouwvennootschappen in Vlaanderen tot 2005
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Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm en eigen verwerking 

De spreiding van de landbouwvennootschappen over Vlaanderen (cfr. Figuur 1 p. 66) illustreert deze 

vaststelling. In regio’s met veel gespecialiseerde melkveebedrijven (bv. de Kempen) is de landbouw-

vennootschap als juridische vorm populair. In streken met veel intensieve tuinbouw zoals de regio Gent 

(sierteelt) en Mechelen (glastuinbouw) zijn nauwelijks landbouwvennootschappen actief. 

Een niet te onderschatten element met betrekking tot de creatie van landbouwvennootschappen is het 

niet vertrouwd zijn van de traditionele adviseurs (accountants, fiscalisten, notarissen, beroepsorganisa-

ties …) met deze specifieke juridische vorm. Omgekeerd, waar lokaal wel de expertise aanwezig is, kun-

nen er relatief veel landbouwvennootschappen actief zijn. De situatie in het Waasland en het uiterste 

noorden van de provincies Antwerpen en Limburg is hiervan een illustratie, aldus Van Der Schueren P. 

(gesprek 13 april 2006). 
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Figuur 1: Geografische spreiding van de landbouwvennootschappen in Vlaanderen 

 

Bron: Belgisch Staatsblad en eigen verwerking 
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3.6.3 De landbouwvennootschap in andere regelgevingen 

3.6.3.1 Fiscaliteit 

3.6.3.1.1 Personenbelasting of vennootschapsbelasting 

Wanneer de exploitatie gebeurt door een landbouwvennootschap kan gekozen worden tussen 

drie mogelijke fiscale regimes: 

1 De beherende vennoten worden belast in de personenbelasting op basis van een forfaitaire be-

rekening van het belastbaar inkomen. 

2 De beherende vennoten worden belast in de personenbelasting op basis van een bewijskrachtige 

boekhouding. 

3 Vennootschapsbelasting nadat hiervoor geopteerd werd. (De Marez D. et al., 1997, p. 94) 

Wie een landbouwvennootschap kiest als juridische vorm wordt niet automatisch onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting omdat de landbouwvennootschap fiscaal transparant is. Alleen wanneer ge-

kozen wordt voor vennootschapsbelastingen en de voorwaarden daartoe vervuld zijn, is deze van toe-

passing. De voorwaarden voor het toepassen van de vennootschapsbelasting zijn: 

• op eerste dag van het belastbaar tijdperk waarvoor vennootschapsbelasting gekozen wordt ten 

minste 3 vennoten tellen; 

• het maatschappelijk kapitaal bedraagt op dat tijdstip tenminste € 30.950; 

• de vennoten moeten eenparig kiezen voor vennootschapsbelasting. 

De keuze is onherroepelijk en geldt voor drie opeenvolgende belastbare tijdperken. 

De mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen drie systemen voor het berekenen van het belastbare in-

komen is een voordeel voor de landbouwvennootschap. Een jonge landbouwer die start met een land-

bouwvennootschap en belangrijke investeringen uitvoert, kan in de beginjaren, waar mag aangenomen 

worden dat de winsten beperkt zullen zijn, opteren voor de forfaitaire aangifte of de aangifte op basis van 

een bewijskrachtige boekhouding. In een later stadium, wanneer inkomensvorming belangrijker wordt, 

kan geopteerd worden voor de vennootschapsbelasting en de ideale inkomensmix. Op dat tijdstip is een 

dure omvorming naar vennootschapsvorm niet noodzakelijk. 

Ongeveer de helft van de landbouwvennootschappen zou opteren voor vennootschapsbelasting (gesprek 

Van Der Schueren P., 13 april 2006). 

3.6.3.1.2 Belastingen op stopzettingsmeerwaarden 

Of er vrijstelling kan genoten worden van het betalen van belasting op stopzettingsmeerwaarden, hangt 

af van het gekozen fiscale regime. 

Een landbouwer die zijn bedrijf omvormt naar een landbouwvennootschap en bij de inbreng van zijn land-

bouwonderneming, dit wil zeggen de lichamelijke als onlichamelijke goederen aangewend voor de uit-
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oefening van zijn beroepsactiviteit, een meerwaarde realiseert, moet geen meerwaardebelasting betalen 

als er reële inbreng is (vergoeding in aandelen) en de winst van de landbouwvennootschap aan de per-

sonenbelasting onderworpen is (geen fiscale rechtspersoonlijkheid). Deze vrijstelling geldt zowel voor de 

landbouwer die opteerde voor de forfaitaire winstberekening als bij een belasting op basis van een be-

wijskrachtige boekhouding. De vrijstelling is wel tijdelijk. De meerwaarden kunnen toch nog belast worden 

wanneer de aandelen later te gelde gemaakt worden. 

Bij de inbreng van terreinen in een vennootschap moet op eventuele meerwaarden in principe wel meer-

waardebelasting betaald worden maar de natuurlijke personen die een land- en tuinbouwonderneming 

exploiteren, worden hiervan vrijgesteld. De vrijstelling is opnieuw tijdelijk. 

Wanneer de landbouwvennootschap kiest voor fiscale rechtspersoonlijkheid worden meerwaarden op 

materiële vaste activa en financiële vaste activa doorgaans afzonderlijk belast tegen 16,5 %. Zoals bij 

andere vennootschappen met fiscale rechtspersoonlijkheid kan er een vrijstelling van belasting zijn op 

meerwaarden wanneer het een inbreng van één of meer bedrijfstakken of een inbreng van algemeenheid 

van goederen betreft (cfr. 2.3.5.2 p. 35). (Van Hoestenberghe P., 2000, p. 3 – 5) 

Op de inbreng van immateriële vaste activa is een meerwaardebelasting van 33 % verschuldigd. Bij 

overdracht van een melkquotum naar een vennootschap kan gekozen worden voor: 

• een belastingsvrije overdracht maar dan kan de vennootschap geen fiscale afschrijving toepassen; 

• een belasting op de gerealiseerde meerwaarde. In deze omstandigheden kan de vennootschap wel 

afschrijven op het bedrag van de inbreng. 

(Vennootschappen in land- en tuinbouw, BBL, 1997, p. 67) 

Over de opportuniteit van het genieten van de vrijstelling moet geval per geval geoordeeld worden. Het 

kan interessanter zijn geen gebruik te maken van de vrijstelling omdat de vennootschap dan over een 

nieuwe afschrijvingsbasis beschikt. Op de bedragen die geboekt worden als afschrijving (kosten) wordt 

geen vennootschapsbelasting betaald (tot 33,99 %) terwijl de meerwaarden “slechts” belast worden naar 

rato van 16,5 %. 

3.6.3.1.3 BTW 

Zowel de landbouwvennootschap met fiscale rechtspersoonlijkheid als die zonder kunnen opteren voor 

de forfaitaire BTW-regeling of voor de gewone BTW-regeling. 

3.6.3.2 Geringe formaliteiten bij oprichting 

Zoals al schematisch weergegeven werd in Tabel 11 p. 57 kan de landbouwvennootschap met een mini-

mum aan kosten en formaliteiten opgericht worden. De vennootschap kan opgericht worden met een 

eenvoudige onderhandse akte. Dit is alleen mogelijk wanneer er geen onroerende goederen of andere 

zakelijke rechten worden ingebracht. De oprichters zelf maken een verslag op over de inbrengen in 

natura. Er is geen verslag noodzakelijk van de bedrijfsrevisor over deze overdracht. Er is evenmin een 
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financieel plan noodzakelijk. Deze beperkte formaliteiten staan uiteraard in verband met de hoofdelijke en 

onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoten. (De Marez D. et al., 1997, p. 61) 

3.6.3.3 De landbouwvennootschap en de pachtwet 

De pachtwet is een belangrijk probleem voor de omvorming van een familiaal landbouwbedrijf naar een 

vennootschap. Er moet een voorafgaande schriftelijke toestemming van de verpachter zijn met de over-

dracht van de pacht op de vennootschap (cfr. 2.5.1 p. 42). Dit probleem bestaat niet bij de omvorming 

naar een landbouwvennootschap. De exploitatie door een landbouwvennootschap wordt door de Wet tot 

instelling van de landbouwvennootschap gelijkgesteld met een persoonlijke exploitatie van de beherend 

vennoot. 

In deze situatie kunnen de pachtrechten wel niet normaal gewaardeerd worden en niet ingebracht worden 

in de landbouwvennootschap (De Marez D. et al., 1997, p. 24). 

In dit verband kan ook opgemerkt worden dat wanneer de eigenaar verpachter het goed zelf wil exploi-

teren na een opzeg dit ook mogelijk is binnen een landbouwvennootschap. De verpachter doet dan 

inbreng van zijn gebruiks-, genots- of eigendomsrechten in een landbouwvennootschap. De landbouw-

vennootschap kan dan opzeg geven voor eigen gebruik als de verpachter, zijn echtgenoot, zijn eigen 

(stief) (klein)kind of zijn aangenomen (stief) (klein)kind beherend vennoot worden. Het omgekeerde kan 

ook, dit wil zeggen eerst zegt de natuurlijke persoon op voor eigen gebruik en vervolgens brengt hij de 

exploitatie in een landbouwvennootschap. 

Opzeggen voor eigen gebruik en vervolgens de exploitatie overdragen naar een andere juridische vorm 

dan de landbouwvennootschap kan niet omdat een exploitatie gedurende 9 jaar nodig is. 

(De Landbouwvennootschap, Ministerie van Landbouw, 1980) 

3.6.3.4 De landbouwvennootschap en de melkquotaregelgeving 

De melkquotaregelgeving ligt aan de basis van de oprichting van tal van landbouwvennootschappen. 

Hiervoor waren er drie belangrijke redenen namelijk: 

1 In de melkquotaregelgeving wordt niet aanvaardt dat beide partners in een huwelijk met gemeen-

schap van goederen elk afzonderlijk een quotum verwerven of bijkomend quotum verwerven tot het 

plafond van een associatie van landbouwers. 

2 De landbouwvennootschap was tot voor de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 

15 april 2005 (BS, 10 juni 2005) betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk- en 

zuivelproducten, de enige vennootschapsvorm waarmee een melkquotum kon overgenomen worden 

bij een vestiging. 

3 De oprichting van het qoutumfonds met een Koninklijk Besluit van 2 oktober 1996 betreffende de 

toepassing van de heffing in de sector melk- en zuivelproducten. Voorheen kon melkquotum vrij 

verhandeld worden. 
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Het Koninklijk Besluit maakte een einde aan de vrije transfer van melkquotum en legde strikte voorwaar-

den op voor quotumverkoop. De quotummarkt werd gereguleerd, maar er bleef een uitwijkmogelijkheid 

bestaan om vrij te kunnen transfereren. Deze mogelijkheid was de eerste installatie. De landbouw-

vennootschap werd hiervoor als vehikel gebruikt. Er werd een landbouwvennootschap opgericht met de 

echtgenoot die nog geen statuut van landbouwer had als beherend vennoot. Met deze constructie 

profileerde men zich juridisch als een aparte persoon die zich voor het eerst vestigde. De techniek van 

eerste vestiging werd voorheen ook aangewend om bij de aankoop op de vrije markt geen inlevering te 

moeten doen van een deel van het quotum bij het overschrijden van een zeker plafond aan quotum. Dit 

kon vermeden worden door te produceren op naam van een juridische andere persoon. Er waren wel 

strenge voorwaarden zoals autonoom beheer dit wil zeggen gescheiden productiemiddelen. 

In de huidige melkquotaregeling bestaat deze situatie nog steeds maar is het onderscheid landbouw-

vennootschap - andere vennootschapsvormen weggewerkt. 

3.6.3.5 De landbouwvennootschap en het meststoffendecreet 

Met het decreet van 20 december 1995 werd met betrekking tot de oplossing van het mestprobleem in 

Vlaanderen ondermeer geopteerd voor een verwerkingsplicht. De regelgeving bepaalde dat bedrijven met 

een mestproductie van meer dan 10.000 kg fosfaat geleidelijk hun mestoverschot zouden moeten ver-

werken of exporteren. 

Om niet te moeten overgaan tot mestverwerking werd op een aantal bedrijven een juridisch – administra-

tieve splitsing doorgevoerd, ondermeer via het oprichten van een vennootschap voor een deel van de 

exploitatie. Er werd gekozen voor de vennootschapsvorm uit opportunisme. 

Omdat deze ontwikkeling opgemerkt werd door de beleidsverantwoordelijken werd de mogelijkheid om 

via een bedrijfssplitsing te ontsnappen aan de verwerkingsplicht inmiddels onmogelijk gemaakt. 

<www.vcm-mestverwerking.be/map.htm> (02/01/2006) 

3.6.3.6 Nadelen van de landbouwvennootschap 

De zwakke positie van de stille vennoten en het beperkt rendement op hun inbreng worden aangegeven 

als oorzaak van het geringe aantal landbouwvennootschappen. Zeker wanneer ze een minderheids-

participatie hebben is de medezeggenschap van de stille vennoten minimaal. Omdat de beherende 

vennoten in hoge mate de omvang van een eventueel positief saldo op het einde van het exploitatiejaar 

kunnen bepalen (onder andere via het investeringsbeleid in de onderneming) en de rendabiliteit in de 

landbouw gemiddeld toch al laag ligt, zijn stille vennoten steeds onzeker over enig rendement op hun 

inbreng (De Marez D. et al., 1997, p. 63 – 64). 

De onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoten is eveneens een nadeel voor de landbouw-

vennootschap. 

De oprichting van een landbouwvennootschap gebeurde zelden om redenen die de wetgever voor ogen 

had namelijk een situatie met een jonge landbouwer als beherende vennoot en zijn ouders, broers en 
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zussen als stille vennoten kapitaalverstrekkers. Extern kapitaal bestaat in de klassieke landbouw in grote 

mate uit de ter beschikking gestelde gronden. Deze ter beschikkingstelling wordt voldoende gewaarborgd 

door de pachtwet. Als landbouworganisaties vooral kiezen voor de landbouwvennootschap is het omwille 

van het behoud van de voordelen van de pachtwet in die juridische vorm. 

Het oorspronkelijke doel om van de landbouwvennootschap een instrument te maken om de vestiging te 

vergemakkelijken was geen succes. Toch blijkt de landbouwvennootschap thans een zeker succes te 

kennen (cfr. 3.6.2 p. 64). Het succes zou nog groter kunnen zijn indien een oplossing kon gevonden 

worden voor de problemen van de stille vennoten, zeker wanneer ze minderheidsaandeelhouder zijn. 

3.6.3.7 De beperking inzake activiteiten van een landbouwvennootschap 

De keuze voor een landbouwvennootschap wordt in een aantal gevallen uitgesloten omwille van de 

beperkingen die de wet oplegt. De landbouwvennootschap is een burgerlijke vennootschap en geen 

handelsvennootschap. Zij kan geen daden van koophandel stellen net zo min als een landbouwer dit kan. 

Als gevolg van deze situatie kan een landbouwvennootschap, net als een gewone landbouwer, schade 

leiden. In procedures tegen veevoederfirma’s, een integrator en dergelijke verklaren rechtbanken zich 

geregeld onbevoegd omdat de landbouwer geen handelaar is. Met een landbouwvennootschap kan 

alleen een land- of tuinbouwbedrijf geëxploiteerd worden en kunnen de producten gecommercialiseerd 

worden die het resultaat zijn van een normale land- of tuinbouwactiviteit. Het verwerken van eigen 

productie tot hoeveproducten kan binnen een landbouwvennootschap wanneer het een verwerking 

betreft die normaal bij een landbouwbedrijf hoort (De Marez D. et al., 1997, p. 16 – 20). Op basis van 

deze stelling zouden volgende activiteiten niet mogelijk zijn in het kader van een landbouwvennootschap: 

• industriële kweek en vetmesterij van vee of pluimvee; 

• een kaasmakerij, een melkerij; 

• hoevetoerisme. 

Volgens de auteur is dit een belangrijk gegeven en kan elke belanghebbende de ontbinding vorderen van 

de landbouwvennootschap wanneer de landbouwvennootschap zou misbruikt worden om daden van 

koophandel te stellen. Wanneer evenwel de oprichtingsaktes bekeken worden van recent opgerichte 

landbouwvennootschappen (cfr. <http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm>, 31/01/2006) dan is het 

duidelijk dat de landbouwvennootschap thans voor een ruimere waaier van activiteiten gebruikt wordt dan 

waarvoor de wetgever de vennootschapsvorm oorspronkelijk bedoeld had. Hierin schuilt mogelijk een 

gevaar. De ontwikkeling van andere activiteiten op landbouwbedrijven via diversificatie (zelf verwerken en 

commercialiseren hoeveproducten, hoevetoerisme) of van zuivere handelsactiviteiten (vaak in combinatie 

met diversificatie) dit wil zeggen kopen en verkopen, past niet binnen een landbouwvennootschap. De 

keuze van de landbouwvennootschap als juridische vorm voor varkens- en pluimveebedrijven is als 

gevolg hiervan een probleem. Industriële kweek wordt gezien als een activiteit van koophandel, dit wil 

zeggen voeders kopen, ze transformeren tot vlees en weer verkopen. 
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HOOFDSTUK 4: TOETSING VAN DE THEORETISCHE BENADERING AAN DE 
PRAKTIJK 

4.1 INLEIDING EN AFBAKENING VAN HET KADER 

De vorige hoofdstukken tonen aan dat de keuze tussen de exploitatie in familiale vorm of onder vennoot-

schapsvorm bepaald wordt door een reeks factoren. Een aantal factoren is moeilijk kwantificeerbaar 

zoals de factor risico. Andere factoren die bepalend zijn voor de keuze kunnen wel op een objectieve 

manier voor de twee vormen tegenover elkaar gesteld worden zoals: 

• fiscale mogelijkheden en verwachtingen; 

• kosten specifiek voor de omvorming en permanente kosten; 

• behoud van investerings- of vestigingssteun; 

• gevolgen op vlak van sociale bijdragen; 

• gevolgen voor pachtgronden, kosten voor sanering … 

In de praktijk zal een eerste onderzoek naar de mogelijkheden voor een vennootschapsstructuur erin 

bestaan dat een deskundige, met voornamelijk een goede kennis van fiscaliteit, zich op basis van een 

onderzoek van de bedrijfssituatie een oordeel zal vormen over de zin van vennootschapsvorming voor 

het bedrijf. Hierbij worden geen gedetailleerde scenario’s uitgewerkt maar wordt op basis van een aantal 

kwantificeerbare grootheden beslist of een verder diepgaand onderzoek zin heeft. Een belangrijk aspect 

hierbij vormen de vooruitzichten van het bedrijf op korte tot middellange termijn, dit wil zeggen maximaal 

5 à 10 jaar. Indien er in die periode een generatiewissel, belangrijke investeringen of net geen investerin-

gen te verwachten zijn (met gevolgen voor de fiscaliteit) kan dit de keuze sterk beïnvloeden. De familiale 

vorm zal voor bepaalde aspecten voordelen hebben op de vennootschapsvorm en omgekeerd. 

Deze scriptie handelt niet over bedrijven met een industriële schaal of over bedrijven met een beperkte 

economische dimensie, veelal geëxploiteerd in nevenberoep. Doel van de scriptie is om voor de bedrijven 

met een professioneel karakter en een gemiddeld grote economische dimensie de voor- en nadelen 

tegenover elkaar te plaatsen van de vennootschapsvorm versus de exploitatie als eenmanszaak of maat-

schap. Voor het oplossen van dit vraagstuk bestaat er geen eenvormig stroomschema waarbij aan de 

hand van een aantal keuzevragen een eenduidig antwoord verkregen wordt op de vraag. 

In dit hoofdstuk worden de theoretische inzichten op en drietal verschillende manieren getoetst aan de 

praktijk. 

Vooreerst wordt voor een gemiddeld groot gespecialiseerd melkveebedrijf onderzocht welke juridische 

vorm theoretisch gezien het beste past bij de bestaande exploitatie en na dat op het bedrijf een be-

langrijke modernisering doorgevoerd werd. 

Vervolgens wordt bij een viertal bedrijfsleiders van vennootschappen geïnformeerd naar hun motieven 

voor de vennootschapsvorming en hun strategie voor de toekomst inzake inkomensvorming en fiscaliteit. 
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Ten slotte worden een aantal aspecten van het probleem voorgelegd aan de heer Van Der Schueren P. 

van de Studiedienst van de Boerenbond, die een autoriteit is op het vlak van vennootschapsvorming in de 

landbouw. 

Omdat er geen standaardoplossingen bestaan kunnen realistisch en praktisch uitgewerkte cases een 

goed beeld brengen van de problematiek. 

De uitgewerkte gevallen hebben betrekking op bedrijven waar de land- of tuinbouwactiviteit in de gewone 

betekenis van het woord de enige activiteit is, dit wil zeggen kweken en telen en via de gangbare kanalen 

commercialiseren. Er wordt geen aandacht geschonken aan de problematiek die zich stelt inzake ven-

nootschapsvorming als gevolg van de verbreding van de activiteiten op de land- en tuinbouwbedrijven. 

Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de combinatie van handelsactiviteiten en landbouwactivi-

teiten. Er wordt ook gedacht aan het toenemend aantal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven dat opteert 

voor een diversificatie van de activiteiten onder de vorm van verwerking van hoeveproducten, hoeve-

toerisme, thuisverkoop en andere. In deze omstandigheden kan het keuzevraagstuk gecompliceerd wor-

den omdat een fiscale opsplitsing van de activiteiten in deze situatie veelal een noodzaak is. Bedrijven 

die hoeveproducten produceren (voornamelijk zuivel, hoevevlees …) zijn verplicht deze activiteit fiscaal af 

te splitsen van de eigenlijke landbouwactiviteiten omdat hiervoor geen forfaitaire berekening van de in-

komsten mogelijk is. Een fiscale splitsing is vaak mogelijk zonder vennootschapsvorming, zeker in een 

situatie waar beide echtgenoten actief zijn in het bedrijf. 

De afgelopen 10 jaar is in bepaalde sectoren die geconfronteerd werden met beperkingen in regelgevin-

gen (melkquota, inkomenssteun, investeringssteun, milieuwetgeving) geopteerd voor vennootschaps-

vorming waarbij louter niet-economische redenen (omzeiling beperkingen van een regelgeving) de 

dominante reden vormden voor de vennootschapsvorming. In deze situatie werd de vennootschap vaak 

een onderdeel van een grotere economische realiteit. Bij de bespreking van de motieven voor vennoot-

schapsvorming met een melkveehouder bleek verwerving van melkquotum, onrechtstreeks, toch weer de 

voornaamste beweegreden te zijn voor de vennootschapsvorming. 

Omdat de keuze uiteindelijk geval per geval moet gemaakt worden bestaan er in werkelijkheid bijna even-

veel cases die kunnen onderzocht worden als er bedrijven zijn. De heterogeniteit van de sector naar 

activiteiten, omvang en structuur van de bedrijven is zo groot dat automatisch uitgekomen wordt bij een 

situatie die veel kan verduidelijken maar daarom nog geen leidraad is voor andere bedrijven, zelfs met 

een vergelijkbare dimensie. 

4.2 PROBLEEMANALYSE VOOR GESPECIALISEERD MELKVEEBEDRIJF MET EEN 
INVESTERINGSPLAN 

4.2.1 Inleiding 

In de melkveehouderij zijn weinig vennootschappen actief. Bovendien is het realistisch te stellen dat de 

ruime meerderheid van de vennootschappen in deze sector de vorm heeft van een landbouwvennoot-
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schap. Vaak werden ze opgericht om redenen die te maken hadden met de beperkende voorwaarden 

voor quotumoverdracht. 

Hierna wordt voor een gespecialiseerd melkveebedrijf een analyse gemaakt van de bedrijfssituatie vóór 

en na het uitvoeren van een belangrijke investering. Het is geen volledig reële situatie maar een theore-

tisch-vereenvoudigde. Het opzet bestond er in aan de hand van door het CLE en andere instanties, 

gepubliceerde cijfers voor de melkveehouderij, een grondige analyse te maken. Dit bleek moeilijk omwille 

van volgende vaststellingen: 

• na 2000 werden door het CLE geen basisgegevens meer gepubliceerd over de landbouw. Publicaties 

op basis van door het CLE verstrekte gegevens konden wel gebruikt worden; 

• de cijfers zoals ze naar voor komen in de publicaties vertrekken van een bedrijfseconomische ana-

lyse van het bedrijf in plaats van een fiscale of financiële. 

Met de beschikbare gegevens zoals ze ondermeer weergegeven zijn in “Het arbeidsinkomen op het 

melkveebedrijf”, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Voorlichting, februari 2006, konden 

de opbrengsten realistisch geschat worden. Ook de kosten kunnen hieruit gedistilleerd worden waarbij 

moet opgemerkt worden dat vaste kosten bij de bedrijfseconomische analyse kunnen verschillen van die 

bij een fiscale analyse. Afschrijvingen en intresten worden toegepast op een vervangingswaarde van het 

gebouwen- en machinekapitaal. Aan de hand van een aantal hypothesen worden hiervoor correcties 

uitgevoerd. Voor de fiscale analyse werd gebruik gemaakt van de elementen zoals ze in deze scriptie in 

detail opgesomd werden. Voor het bepalen van het fiscaal resultaat op basis van de forfaitaire winstbere-

kening werd gewerkt met de meest recente handleiding “forfaits” voor de landbouwbedrijven zoals ze 

beschikbaar is op 
<http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=fdi2005!INH&> 

(20/02/2006). 

4.2.2 Beschrijving van het melkveebedrijf 

De analyse wordt gemaakt op een fictief sterk gespecialiseerd melkveebedrijf in de Kempen. Het bedrijf 

heeft een melkquotum van 400.000 liter dat integraal geleverd wordt aan de melkerij. Er is geen verwer-

king tot hoevezuivel en geen thuisverkoop. De opbrengsten bestaan uitsluitend uit de verkoop van melk, 

kalveren en koeien. Er is inkomenssteun op basis van de oppervlakte maïs en rentesubsidie voor een 

lening bestemd voor de aankoop van de hoeve. 

Het bedrijf is 42 ha groot, waarvan 5 ha in eigendom en 37 ha in pacht. De bedrijfsgebouwen zijn ook in 

eigendom. Het melkquotum werd door de exploitant verworven bij de overname van het bedrijf zo’n 

10 jaar geleden. Het werd verworven in het kader van een familiale regeling (zonder krediet). 

Het bedrijf wordt geëxploiteerd door de man. Hij heeft alleen inkomsten uit de landbouw. Zijn echtgenote 

werkt halftijds buiten het bedrijf en heeft een volwaardig sociaal statuut. Het probleem van de bedrijfs-

opvolging is nog niet aan de orde. Tijdens piekmomenten is er familiale hulp van de gepensioneerde 

vader. 
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Voor de overname van de dieren, machines, voorraden … van het ouderlijk bedrijf werd in 1995 een kre-

diet aangegaan van initieel € 180.000 gedurende 15 jaar met een rentevoet van 7 %. Het saldo van het 

krediet bedraagt € 60.000. Er moet nog 5 jaar terugbetaald worden. De rentesubsidie op het krediet is 

reeds ten einde. 

Voor de aankoop van de ouderlijke hoeve werd in 2005 een nieuw krediet afgesloten van € 150.000 

gedurende 15 jaar aan een rentevoet van 5 %. De aankoop omvatte 2 ha grond (waarde € 50.000), de 

woning (waarde € 75.000) en de bedrijfsgebouwen (waarde € 75.000). Op het krediet werd een rentesub-

sidie verkregen op basis van de waarde van de bedrijfsgebouwen. De rentesubsidie bedraagt 3 % gedu-

rende 15 jaar op een bedrag van € 75.000. 

De bedrijfsleider plant een uitbreiding van zijn activiteiten. Er zou een bijkomend melkquotum gekocht 

worden van 100.000 liter om het bedrijfsquotum te verhogen van 400.000 liter naar 500.000 liter. De 

geraamde kost bedraagt € 125.000. Het bedrijf wordt grondig gemoderniseerd met: 

• de bouw van een nieuwe melkveestal voor 70 melkkoeien. De kost hiervan bedraagt € 275.000; 

• de verbouwing van de oude melkveestal tot jongveestal. De kost van deze renovatie bedraagt 

€ 25.000. 

De financiering gebeurt als volgt: 

• € 300.000 krediet met een duur van 15 jaar. De rentevoet bedraagt 4,5 %; 

• € 125.000 eigen middelen. 

4.2.3 Fiscale analyse en besluit 

In Tabel 12 p. 75 en Tabel 13 p. 78 wordt voor de situatie vóór en na investeringen een vergelijking 

gemaakt tussen drie mogelijke fiscale scenario’s, namelijk op basis van een forfaitaire berekening van de 

winst, een boekhoudkundige in de personenbelasting en een boekhoudkundige in de vennootschaps-

belasting. 

Tabel 12: Fiscale analyse van de situatie op het melkveebedrijf vóór investeringen (cijfers in €) 

Bedrijfsgegevens Forfait 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(vennootschapsbelasting) 

Opbrengst melk 

400.000 l à 0,328 €/l 

- 131.200 131.200 

Verkoop kalveren: 37 à 150 € 

Verkoop koeien: 21 à 530 € 

Verkoop vaarzen: 3 à 1.200 € 

- 20.280 20.280 

Inkomens- en investeringssteun - - 8.400 

Totaal opbrengsten  151.480 159.880 
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Bedrijfsgegevens Forfait 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(vennootschapsbelasting) 

Semi-brutowinst 

(methode handleiding forfait) 

66.531 - - 

Variabele kosten - 64.760 64.760 

2.500 (boekhouding)

Vaste kosten afschrijvingen - 10.000 10.000 

Vaste kosten intresten - 11.700 11.700 

Bezoldiging en sociale lasten - 6.500 30.000 

Specifieke kosten forfait:  6.500  

• Pacht (37 ha à 250 €) 9.250 - - 

• Intresten leningen 

(cfr. kredietlast) 

11.700 - - 

• Lonen en loonwerkers 

(forfait) 

3.645 - - 

• Sociale bijdrage, mutualiteit, 

premie gewaarborgd 

inkomen 

6.500 - - 

• Verliezen vee boven 

normale verliezen 

1 stuk van 200 kg 

710 - - 

• Andere 2.500 - - 

Netto belastbaar 32.226 58.520 40.920 

Afzonderlijke belastbare 

inkomens- en investeringssteun 

(16,5 %) 

8.400 8.400 - 

Investeringsaftrek - - - 

Bron: Eigen verwerking 

Voor de forfaitaire berekening van de beroepsinkomsten werd als volgt gewerkt: 

• De oppervlakte van het bedrijf wordt volledig aangewend voor melkproductie. In het forfait wordt de 

semi-brutowinst bepaald op basis van een theoretische oppervlakte vertrekkend bij het quotum. In de 

Kempen wordt per 9.500 liter melk 1 ha in aanmerking genomen. Voor een bedrijf met 400.000 liter 

wordt 42,10 ha oppervlakte bestemd voor melkveehouderij (LM) aangerekend. Het bedrijf is reëel 

kleiner zodat geen overige hectaren (oppervlakte niet melk) moeten gerekend worden. 

Wanneer 20 ha < LM ≤ 60 ha wordt de semi-brutowinst voor een melkveebedrijf in de Kempen als 
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volgt bepaald: 

(1.550,00 x 20) + [(1.550,00 + 5) x (LM – 20)] + [1/2 x (LM – 20) x (LM – 21) x 5] 

= € 66.531 

• De pachtprijzen in de Kempen zijn hoog: € 250 per ha. 

• De intresten zijn die van het overnamekrediet en het krediet voor de aankoop van gebouwen: 

€ 4.200 + € 7.500 = € 11.700 

• De lonen en kosten van loonwerken werden forfaitair berekend. Voor een bedrijf met een oppervlakte 

(L) tussen 25 en 50 ha bedragen die: 

1.775,00 + [110,00 x (L – 25]) 

= € 3.645 

• De sociale bijdragen en de kosten voor de mutualiteit en de premie gewaarborgd inkomen, werden 

realistisch geschat op € 6.500. 

• Bij de kalveren waren er geen abnormale verliezen. Het verlies van één vaars van 200 kg werd 

forfaitair bepaald op € 710. 

• De overige kosten werden geschat op € 2.500. 

Voor de berekening van de belastbare bedragen op basis van boekhouding in de personenbelasting of de 

vennootschapsbelasting, werd als volgt gewerkt: 

• De totale kosten op de betere melkveebedrijven belopen volgens een bedrijfseconomische benade-

ring en op basis van CLE-boekhoudgegevens € 26,17 per 100 liter melk. De kosten van het gebou-

wen- en machinekapitaal bedragen € 12,47 per 100 liter. Wanneer aangenomen wordt dat 80 % hier-

van fictieve afschrijvingen en intresten zijn op vervangingswaarde, dan kan de kost gesplitst worden 

in: 

- € 9,98 per 100 liter fictieve vaste kosten; 

- € 2,49 per 100 liter kosten van onderhoud. 

• Toegepast op het fictieve bedrijf worden zodoende € 16,19 per 100 liter variabele kosten gerekend of 

€ 64.760. 

• De reële vaste kosten zijn op het bedrijf relatief beperkt. Op basis van een afschrijfbare waarde van 

de gebouwen van € 75.000 (op 15 jaar) en een beperkt afschrijfbaar machinekapitaal van € 25.000 

(op 5 jaar) bedragen de afschrijvingen € 10.000. 

• De intresten zijn de reële (cfr. supra). 

Bij deze analyse is duidelijk dat wanneer fiscaliteit bepalend zou zijn de keuze zal vallen op de forfaitaire 

berekening van de beroepsinkomsten. Het belastbare bedrag is duidelijk het kleinst. Zelfs bij een aan-

zienlijke stijging van de variabele kosten blijft de forfaitaire winstberekening de voordeligste. 
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Tabel 13: Fiscale analyse van de situatie op het melkveebedrijf na investeringen (cijfers in €) 

Bedrijfsgegevens Forfait 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(vennootschapsbelasting) 

Opbrengst melk 

500.000 l à 0,328 €/l 

- 164.000 164.000 

Verkoop kalveren: 47 à 150 € 

Verkoop koeien: 26 à 530 € 

Verkoop vaarzen: 5 à 1.200 € 

- 26.830 26.830 

Inkomens- en investeringssteun 

(rentesubsidie van stal) 

- - 19.080 

Totaal opbrengsten  190.830 209.910 

Semi-brutowinst 

(methode handleiding forfait) 

84.320 - - 

Variabele kosten - 80.950 80.950 

2.500 (boekhouding)

Vaste kosten (bestaande) - 21.700 21.700 

Vaste kosten (nieuwe) - 48.500 48.500 

Bezoldiging en sociale lasten - 6.500 30.000 

Specifieke kosten forfait:    

• Pacht (42 ha à 250 €) - 10.500 - - 

• Intresten leningen - 25.200 - - 

• Lonen (forfait) - 4.195 - - 

• Sociale bijdrage, mutualiteit, 

premie gewaarborgd 

inkomen 

- 6.500 - - 

• Verliezen vee boven 

normale verliezen 

1 stuk van 200 kg 

- 710 - - 

• Afschrijving quota à 0,75 €/l - 15.000   

• Andere - 3.000 - - 

Netto belastbaar 19.215 33.180 26.260 
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Bedrijfsgegevens Forfait 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(personenbelasting) 

Boekhouding 
(vennootschapsbelasting) 

Afzonderlijke belastbare 

inkomens- en investeringssteun 

(16,5 %) 

18.650 18.650 - 

Investeringsaftrek - 2.100 2.100 

Bron: Eigen verwerking 

De analyse na uitvoering van de belangrijke investeringen is analoog aan die vóór investeringen. De 

belangrijkste wijzigingen zijn: 

• De oppervlakte bestemd voor melkproductie wordt 52,63 ha (500.000 : 9.500 liter per ha). 

• Samen met de overname van melkquotum werd 5 ha grond bijgepacht. De pacht en de forfaitair 

berekende lonen werden hieraan aangepast. 

• In de forfaitaire berekening wordt een afschrijving gerekend op het gekochte melkquotum. Op basis 

van € 0,75 per liter kan een kapitaal van € 75.000 afgeschreven worden. Op de minimumtermijn van 

5 jaar geeft dit € 15.000. 

• Onder nieuwe vaste kosten worden afschrijvingen (€ 20.000) intresten (€ 13.500) verstaan van de 

nieuwe gebouwen en de afschrijvingen voor het quotum (€ 15.000). 

• De afzonderlijke belastbare inkomsten zijn toegenomen met € 1.250 inkomenssteun (voor de extra 

ha grond) en € 9.000 investeringssteun. 

• De gespreide investeringsaftrek bedraagt 10,5 % van het bedrag aan afschrijvingen of € 2.100. 

In een situatie met relatief zware investeringen blijft de forfaitaire berekening van de winsten de meest 

voordelige. In alle situaties zullen de zware investeringen de belastbare basis drukken. Toch kan op basis 

van deze analyse besloten worden dat, wanneer louter naar de fiscaliteit gekeken wordt, de omvorming 

naar vennootschap (met vennootschapsbelasting) niet voor de hand ligt. De totale afwezigheid van han-

delsvennootschappen voor de exploitatie van melkveebedrijven wekt bij deze resultaten geen verwon-

dering. Opteren voor de landbouwvennootschap is zeker mogelijk, maar door de gunstige forfaitaire 

winstberekening zal in principe ook in die situatie nog geopteerd worden voor de personenbelasting. In de 

praktijk blijkt dit ook reëel zo te verlopen. 

4.3 MOTIEVEN VAN VIER EXPLOITANTEN VOOR VENNOOTSCHAPSVORMING EN HUN 
ERVARINGEN 

4.3.1 Inleiding 

Om de theoretische kennis te toetsen aan de praktijk werd een gesprek gevoerd met vier bedrijfsleiders 

die voor de exploitatie van het bedrijf kozen voor de vennootschapsvorm. De bedrijven werden door 

ir. Van Nieuwerburgh G. van de Administratie Land- en Tuinbouw van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, gecontacteerd met het oog op het verlenen van hun medewerking. Hierop werd een af-
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spraak gemaakt voor een gesprek op het bedrijf. Omdat bepaalde informatie die verstrekt werd door de 

bedrijfsleiders een vertrouwelijk karakter heeft, worden hun namen en adressen niet vermeld. 

Het betreft vier bedrijven met een verschillende activiteit namelijk: 

1 azaleabedrijf geëxploiteerd door een BVBA; 

2 varkensbedrijf geëxploiteerd door een BVBA; 

3 melkveebedrijf geëxploiteerd door een landbouwvennootschap; 

4 coniferenbedrijf geëxploiteerd door een BVBA. 

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van een leidraad (opgenomen in bijlage) die opgesteld werd 

vertrekkend bij de inhoud van de scriptie en informeert naar gegevens over de vennootschap zelf, de 

factoren die bepalend waren bij de keuze voor een vennootschap, het verloop van de oprichting of 

omvorming, de strategie met betrekking tot het verwerven van activa, de strategie inzake inkomens-

vorming en de algemene ervaringen. Hierna wordt de inhoud van de gesprekken weergegeven. 

4.3.2 Azaleabedrijf geëxploiteerd door een BVBA 

Het bezochte bedrijf teelt uitsluitend azalea’s. Er zijn 20.000 m² serres in exploitatie en de oppervlakte 

uitplant bedraagt 2,1 ha. De buitenoppervlakte is uitgerust als containerveld. Volgens de zaakvoerder 

bedraagt het omzetcijfer ongeveer € 500.000 en kan het bedrijf gerangschikt worden als gemiddeld groot. 

De BVBA heeft geen andere activiteiten, ook geen handelsactiviteiten. De productie wordt integraal ge-

leverd aan een tweede onderneming op dezelfde locatie die enkel handelsactiviteiten uitoefent. De zaak-

voerder van het productiebedrijf is ook zaakvoerder in het handelsbedrijf samen met zijn vader. Het han-

delsbedrijf commercialiseert sierteeltproducten van een honderdtal telers. Het productiebedrijf ontvangt 

de marktprijs. 

De BVBA werd begin 2001 opgericht met een maatschappelijk kapitaal van € 20.000. Het werd voor 

€ 7.000 volstort waarvan 70 % door de zoon en huidige zaakvoerder en 30 % door de vader. Deze laatste 

was aanvankelijk ook zaakvoerder maar heeft uit deze functie ontslag genomen om de mogelijkheden op 

investeringssteun niet in het gedrang te brengen. De vader is immers vooral actief in de commercialisatie. 

Voor de start van de exploitatie door de BVBA werd het productiebedrijf geëxploiteerd door een maat-

schap tussen de vader en de oom van de huidige zaakvoerder. De situatie met het onroerend goed was 

zeer complex met verschillende eigenaars en onverdeeldheden. Voorafgaand aan de oprichting van de 

vennootschap heeft de zaakvoerder het onroerend privé in eigendom verworven en hiervoor privé krediet 

aangegaan. Het onroerend bestond alleen uit grond. De opstaande serres waren bestemd voor de sloop. 

De zaakvoerder wou op deze manier van start gaan om in een latere fase niet meer uit onverdeeldheid te 

moeten treden en daarbij problemen te ondervinden. 

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vorige exploitanten de uitrusting, het materieel (waaronder een 

vrachtwagen) en de voorraad planten via een quasi-inbreng overgedragen naar de vennootschap. De 

inbreng werd vergoed met een tegoed in rekening-courant op naam van de overdragers. De vennoot-
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schap heeft de mogelijkheid om deze lening terug te betalen aan een ritme dat past bij de bedrijfsresul-

taten, dit wil zeggen veel in goede jaren en niet of weinig in slechte jaren. De vennootschap betaalt wel 

intrest op de uitstaande bedragen. De intrest werd niet contractueel vastgelegd. 

Een exploitatie als eenmanszaak is nooit een optie geweest voor de huidige zaakvoerder. Uit gesprekken 

met collega’s telers had hij het besluit getrokken dat starten als eenmanszaak, investeren en vervolgens 

na een aantal jaren omvormen naar een vennootschapsvorm een quasi onmogelijke zaak was. De 

azaleasector is een zeer conjunctuurgevoelige sector. Anders dan in de varkenshouderij, waar prijzen op 

korte termijn sterk kunnen dalen of stijgen, gaat het in de azaleasector met jaren. De prijs blijft dan een 

heel seizoen slecht of goed. De jongste jaren waren er een aantal zeer slechte jaren. De zaakvoerder 

brengt dit in verband met de sterk gestegen productie en productiviteit. Door de nieuwe productietech-

nieken (containervelden en mechanisatie) is de productiviteit met 50 % toegenomen. De markt kan zeer 

slecht zijn. Doordat het een exportproduct is kunnen er altijd onverwachte problemen opduiken. De ven-

nootschapsvorm en de vennootschapsbelasting passen beter bij deze situatie dan de eenmanszaak en 

de personenbelasting. 

Ook de aansprakelijkheid en vooral de onbeperkte aansprakelijkheid met een eventueel toekomstig ver-

mogen, was een belangrijke overweging om te opteren voor de vennootschapsvorm. Een faillissement 

betekent in het slechtste geval het verlies van de onderneming en de huidige eigendommen. De zaak-

voerder heeft wel zijn privé-eigendom (terreinen) moeten als zekerheid geven voor de kredieten van de 

vennootschap. Hij heeft hierop een hypothecaire volmacht toegestaan. De zaakvoerder heeft nog geen 

eigen woning en meent dat een eventueel te verwerven woning zeker buiten de vennootschap en de 

zekerheden zal gehouden worden. 

De vennootschap is ook opgericht met een toekomstperspectief. Vandaag heeft de zaakvoerder geen 

bedragen in rekening-courant en is het maatschappelijk kapitaal nog minimaal. In deze situatie worden 

geen roerende inkomsten gehaald uit de vennootschap. Er zijn wel onroerende inkomsten. De omvang 

hiervan is afgestemd op de privé-lasten ingevolge de aankoop van de grond. Deze inkomsten bestaan 

gedeeltelijk uit een opstalvergoeding en een huur voor de gronden. De zaakvoerder heeft een groeps-

verzekering voorzien waarvan hijzelf de begunstigde is. In geval de vennootschap failliet gaat, zijn de 

bijdragen toch niet verloren. Hier geldt dat vooral in goede jaren sommen zullen gestort worden. Momen-

teel is dit nog geen prioriteit. 

De oprichting van de vennootschap werd zeer goed voorbereid. De zaak was in handen van een 

accountantskantoor maar ook twee banken en de overheidsdiensten voor investeringssteun werden 

geconsulteerd en betrokken bij de plannen. Een bedrijfsrevisor heeft een verslag opgemaakt over de 

quasi-inbreng. De zaakvoerder stelt dat dit verslag naar verhouding zeer duur was wanneer gekeken 

werd naar de prestatie. De bedrijfsrevisor heeft in wezen alleen de door de accountant opgemaakte 

stukken bevestigd. 

De overlaters hebben naar aanleiding van de overdracht van het materieel beperkte belastingen op de 

stopzettingsmeerwaarden betaald. 
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De zaakvoerder heeft het statuut van zelfstandige. Zijn echtgenote is recent ook actief geworden in de 

onderneming met het statuut van bediende. De onderneming moet in piekperiodes beperkt beroep doen 

op seizoenarbeid. Dit gebeurt via het systeem van plukkaarten. Een paar gepensioneerde ex-werkne-

mers van het ouderlijk bedrijf springen bij indien nodig. Zij ontvangen een loon. Het sociaal secretariaat 

regelt alle formaliteiten. 

De brutobezoldiging van de zaakvoerder bedraagt minimaal € 30.000 waardoor de vennootschap geniet 

van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Voor het bepalen van deze € 30.000 worden ook 

voordelen van allerlei aard in rekening gebracht zoals het gebruik van de bedrijfswagen, gebruik van tele-

foon en andere. Omdat dit bedrag eerlang opgetrokken wordt naar € 36.000 wordt het steeds moeilijker 

om te genieten van het verlaagde tarief. 

De zaakvoerder kan niet begrijpen dat er nog zo veel jonge land- en tuinbouwers exploiteren als een-

manszaak en in een situatie waar ze nog een regeling moeten treffen met broers en zussen over de 

verdeling van het onroerend. Dit probleem moet volgens hem vooraf uitgeklaard zijn. De zaakvoerder 

heeft twee zussen maar in de verdere uitbouw van zijn bedrijf spelen ze geen rol. 

Hij is ook zeer sterk voorstander van een start onder vorm van een vennootschap. Eerst een vestiging als 

eenmanszaak en een reeks investeringen uitvoeren en vervolgens beginnen te denken aan een vennoot-

schapsvorm is totaal verkeerd. Collega’s jonge siertelers hebben deze fout gemaakt maar kunnen thans 

de omvorming moeilijk realiseren omwille van de hoge kosten. 

4.3.3 Varkensbedrijf geëxploiteerd door een BVBA en een eenmanszaak 

Het bedrijf werd in 1984 opgericht als een eenmanszaak. Tot 1988 werd uitsluitend onder deze juridische 

vorm geëxploiteerd. In de periode 1984 – 1988 werden zeer goede financiële resultaten geboekt met als 

gevolg dat, door het effect van de progressieve tarieven in de personenbelasting (volgens de bedrijfs-

leider toen tot 60 %) zeer veel belastingen betaald werden. Omdat de fiscaliteit verstikkend werkte en er 

uitbreidingsplannen waren, werd raad ingewonnen bij een organisatie voor boekhoudkundig en fiscaal 

advies. Op dat tijdstip had deze organisatie weinig ervaring met vennootschappen en werd geadviseerd 

verder te exploiteren als eenmanszaak. Daarop werd een accountantskantoor om advies en begeleiding 

gevraagd. Dit kantoor had wel ervaring met vennootschapsvorming maar had geen ervaringen met de 

landbouwactiviteit. Uit de analyse bleek dat de overdracht van de eenmanszaak, zoals ze op dat tijdstip 

bestond, naar een vennootschap zeer veel kosten zou meebrengen. In de periode 1984 – 1988 was 

immers door de eenmanszaak veel geïnvesteerd in varkensstallen waarvoor belangrijke kredieten af-

gesloten werden. In deze omstandigheden werd er voor geopteerd om alleen de uitbreiding te realiseren 

met de vennootschap. Vanaf 1988 wordt het varkensbedrijf dan gedeeltelijk geëxploiteerd als eenmans-

zaak en gedeeltelijk door een BVBA. Er is alleen een juridisch administratieve splitsing en geen structu-

rele. Bij het bedrijfsbezoek ziet men één groot varkensbedrijf met een aantal stallen, naast en achter 

elkaar. Hoe de eigendomssituatie er uit ziet werd niet in detail besproken maar volgens de bedrijfsleiders 

heeft de BVBA stallen op eigen grond en op grond van de bedrijfsleiders met recht van opstal. 
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Globaal wordt een gesloten varkensbedrijf geëxploiteerd met 300 productieve zeugen, 2.400 vleesvar-

kens en 80 ha akkerbouw. De exploitatie gebeurt voor twee derden voor rekening van de BVBA en één 

derde als eenmanszaak. De eenmanszaak heeft voornamelijk de zeugenafdeling in exploitatie en een 

beperkt aantal vleesvarkens. De BVBA heeft zeugen, het overgrote deel van de vleesvarkens en exploi-

teert ook bijna alle gronden. Deze 80 ha grond werden in de loop van de voorbije 20 jaar vooral via aan-

kopen in gebruik genomen. De onderneming is zeer lange tijd geblokkeerd geweest in het realiseren van 

investeringen in de varkenshouderij omwille van de politiek van de Vlaamse overheid. Grond verwerven 

om het mestprobleem van het bedrijf gedeeltelijk op te lossen maar ook als middel om kosten te maken 

en zodoende de belastbare basis van de onderneming te drukken, was de strategie van de bedrijfs-

leiders. Fiscale motieven liggen ook aan de basis van de exploitatie van de gronden door de vennoot-

schap. Volgens de bedrijfsleiders is de semi-brutowinst bij zuivere akkerbouw momenteel te hoog. De 

voordelen van de afzonderlijke belasting aan 16,5 % van de inkomenssteun zouden niet opwegen tegen 

de nadelen. De reële winst van de akkerbouw ligt volgens de bedrijfsleiders lager dan de berekende winst 

vertrekkend bij de forfaitair vastgestelde semi-brutowinst. De hectaren akkerbouw aangeven in het forfai-

tair systeem zou fiscaal nadelig zijn. De exploitatie van de grond door de BVBA zou ook aangewezen zijn 

in het kader van de meststoffenwetgeving, maar dit verband werd tijdens het gesprek niet verduidelijkt. 

De grondaankopen werden in het verleden steeds gerealiseerd door de aankoop van de volle eigendom 

door de privé-persoon of de vennootschap. Bij grondaankoop door de vennootschap wordt nu gebruik ge-

maakt van de vruchtgebruikconstructie. De privé-persoon koopt de naakte eigendom (algemeen 20 % 

van de prijs) en de BVBA koopt het vruchtgebruik (80 % van de prijs). De BVBA kan het vruchtgebruik 

afschrijven. Bij het einde van de duur van het vruchtgebruik zal de privé-persoon de grond in volle eigen-

dom verkrijgen. 

De BVBA heeft ook bedrijfsgebouwen opgericht op eigendom van de privé-persoon waarop die laatste 

een recht van opstal toegestaan heeft. De vennootschap kan de opstallen afschrijven en bij het einde van 

het opstalrecht (toegestaan voor een duur van 20 jaar) worden de opstallen eigendom van de privé-per-

soon. 

De BVBA werd opgericht met het minimumkapitaal dat destijds 750.000 BEF bedroeg. Verder werden 

alleen dieren ingebracht in de BVBA. De privé-personen hebben tegoeden in rekening-courant bij de 

BVBA maar hierop worden geen intresten aangerekend. 

Zowel de man als exploitant van de eenmanszaak als de vrouw als zaakvoerder van de BVBA hebben 

het statuut van zelfstandige. Aanvankelijk was ook de man zaakvoerder van de BVBA en was hij alleen 

zelfstandige. Omwille van de mogelijkheden op investeringssteun is de echtgenote een achttal jaren 

geleden zaakvoerder geworden van de BVBA. Om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen 

van investeringssteun werd toen ook de aandelenverhouding gewijzigd. De echtgenote heeft sindsdien 

52 % van de aandelen en is alleen zaakvoerder. Zij ontvangt een bezoldiging en betaalt bijdragen aan de 

sociale kas voor zelfstandigen. Zelf is ze van oordeel dat ze hiermee nooit een behoorlijk pensioen zal 

kunnen verwerven, aangezien ze daarvoor niet voldoende jaren bijdragen zal betaald hebben. Door de 

BVBA werd wel een bedrijfsleidersverzekering afgesloten op naam van de zaakvoerder. 



 

  84 

De milieuvergunning en de nutriëntenhalte (mestrecht) zijn integraal toegekend aan de privé-persoon. In 

de balans van de BVBA komen geen immateriële activa voor. De bedrijfsleider heeft ook twijfels bij de 

blijvende waarde van deze rechten. Het bedrijf moet 75 % van het bedrijfsmatig mestoverschot verwer-

ken. Aan deze verplichting wordt voldaan via substitutie, dit wil zeggen er worden afspraken gemaakt met 

pluimveebedrijven en bedrijven met paarden om de pluimvee- en paardenmest te verwerken in plaats van 

de varkensmest. De varkensmest kan in burenregeling afgezet worden op het land. Deze oplossing, die 

volgens de bedrijfsleiders zeer gunstig uitviel voor het bedrijf, was alleen mogelijk omdat het bedrijf ge-

legen is in een witte gemeente zonder mestoverschot. 

Er bestaan geen plannen om de juridische vorm van de exploitatie te wijzigen. De manier van werken met 

twee juridische entiteiten heeft al de tijd zeker voordelen opgeleverd. In dit verband wordt ook nog ge-

wezen op mogelijkheden om binnen zekere limieten de prijs van de biggen die de eenmanszaak levert 

aan de BVBA te laten variëren met het oog op een zo voordelig mogelijke fiscaliteit. 

Er kan besloten worden dat de bedrijfsleiders van de vennootschapsvorm voor een deel van het bedrijf 

gebruik maken om globaal gezien fiscale voordelen te realiseren. Naargelang de noodwendigheden van-

uit een of andere regelgeving werden er verschuivingen doorgevoerd in de exploitatie van de eenmans-

zaak naar de BVBA waardoor gaandeweg een steeds groter deel van de exploitatie terechtgekomen is bij 

de BVBA, zoals recent alle akkerbouw. 

4.3.4 Melkveebedrijf geëxploiteerd door een landbouwvennootschap 

Het betreft een groot gespecialiseerd melkveebedrijf met 95 melkkoeien en een melkquotum van 

770.000 liter, dit wil zeggen ongeveer 8.000 liter per koe. Er zijn 60 ha grond in gebruik, deels weiden en 

deels ruwvoerders voor het melkvee. Er zijn geen andere activiteiten dan melkveehouderij. 

Het bedrijf werd tot in 2001 geëxploiteerd door een maatschap van vader en dochter. In dat jaar was er 

de opportuniteit om een tweede melkveebedrijf over te nemen. Een samenvoeging met het bestaande 

bedrijf was omwille van de melkquotaregelgeving en het al omvangrijke quotum niet mogelijk. Om de 

overname toch te kunnen realiseren werd het bestaande bedrijf omgevormd naar een landbouwvennoot-

schap. De echtgenoot van de dochter in de maatschap kon in deze omstandigheden in eerste installatie 

het ander melkveebedrijf overnemen. Er moest wel gedurende 5 jaar afzonderlijk geëxploiteerd worden. 

De samenvoeging kan dan ook in 2006 gebeuren. 

Er worden alleen landbouwactiviteiten uitgeoefend. Er zijn geen beroepsactiviteiten buiten het bedrijf. Het 

gezin heeft alleen landbouwinkomsten. 

De vennootschap werd opgericht in 2001. Het was een eerder gedwongen keuze voor de vennoot-

schapsvorm gezien de problematiek van het melkquotum. De keuze voor de omvorming van het bestaan-

de bedrijf naar vennootschap in plaats van een vennootschapsvorm voor het tweede bedrijf, hield ver-

band met het plan om op termijn (nadat samenvoeging mogelijk was) door te gaan met de landbouwven-

nootschap op het bestaande bedrijf en de activiteit van de eenmanszaak (van de echtgenoot) stop te 

zetten. 
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De vennootschap werd onderhands opgericht door de exploitanten van de maatschap, vader en dochter. 

Er was een beperkte inbreng in speciën en een inbreng in natura van de bedrijfsbekleding (dieren, mate-

rieel en voorraden) door de ouders en door de dochter. Het saldo van het overnamekrediet dat eerder 

aangegaan werd door de dochter werd eveneens overgedragen naar de landbouwvennootschap. De 

netto-inbreng werd volledig vergoed in aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij oprichting 

€ 136.200. 

Bij de start van de vennootschap waren zowel vader als dochter beherend vennoot. Inmiddels heeft vader 

ontslag genomen als beherend vennoot en alle aandelen op één na, verkocht aan zijn dochter. Vader 

blijft als stille vennoot in de landbouwvennootschap. 

De landbouwvennootschap heeft geen gronden of gebouwen in eigendom. De gebouwen worden ge-

pacht van de ouders evenals een hoeveelheid gronden. Voor de gronden van vreemde eigenaars werd 

op het tijdstip dat vader zijn ontslag gegeven heeft als beherend vennoot een pachtvernieuwing doorge-

voerd op naam van de dochter beherende vennoot. 

De vennootschap beschikt over een melkquotum van 770.000 liter. Er zijn een aantal toeslagrechten 

(eenheden inkomenssteun) die jaarlijks een inkomen leveren van ongeveer € 10.500. Er zijn ook be-

heersovereenkomsten die jaarlijks ongeveer € 2.250 inkomen opleveren. Daarnaast zijn er beperkte 

bedragen aan investeringssteun voor de aankoop van materieel. Deze inkomsten worden bij de belas-

tingsaangifte belast aan het verlaagd tarief van 16,5 %. Dit element speelde mee bij de keuze van de 

landbouwvennootschap als juridische vorm, alhoewel het totaal ondergeschikt was aan dat van het melk-

quotum. 

Naast de goederen (uitrusting, materieel, veestapel, melkquotum, voorraden) die eigendom geworden 

zijn door de inbreng in 2001 heeft de vennootschap alleen wat materieel zelf aangekocht. Belangrijke 

investeringen werden sinds de oprichting nog niet uitgevoerd. 

De exploitanten hadden zelf weinig kennis van de verschillende mogelijkheden inzake vennootschaps-

vorming. Zij hebben beroep gedaan op specialisten. De onderhandse akte en het verslag van de oprich-

ters werden opgemaakt door het secretariaat voor sociale en fiscale aangelegenheden. Dit was ook de 

belangrijkste kost. Door de onderhandse oprichting waren er geen notariële kosten. Over de inbreng 

moest geen revisoraal verslag opgemaakt worden. Ook de huisbankier was nauw betrokken bij de om-

vorming. Er werd ook vooraf informatie ingewonnen over de mogelijkheden op het behoud van de 

investerings- en vestigingssteun. 

Gelet op de gekozen vennootschapsvorm en de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

beherende vennoten is het gezinsvermogen niet beschermd. Het probleem van de overdracht van het 

bedrijf naar een volgende generatie was totaal niet aan de orde. Op het tijdstip van de omvorming 

speelde ook de investeringsproblematiek niet mee. De bedrijfsstructuur was goed en er waren geen 

belangrijke investeringen in het verschiet. 
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Fiscale factoren, met uitzondering van de inkomenssteun, speelden geen rol bij de keuze. De leden van 

de maatschap opteerden voor de forfaitaire winstberekening. Ook toen de landbouwvennootschap de 

exploitatie overnam, werd verder geopteerd voor de forfaitaire winstberekening. Gelet op het omvangrijke 

melkquotum worden de winsten berekend op een hoger aantal hectaren dan het reële en zijn de ver-

schuldigde belastingen hierdoor belangrijk. Er werd zeker niet gekozen voor de vennootschapsvorm 

omwille van de mogelijkheden die de vennootschap biedt inzake optimalisatie van de inkomensvorming 

van de mandatarissen.  

Sociale factoren speelden evenmin een rol. Aanvankelijk waren er twee beherende vennoten met het 

statuut van zelfstandig landbouwer. Thans heeft alleen de dochter nog het statuut van zelfstandig land-

bouwer. Vader is gepensioneerde. De echtgenoot is ook zelfstandig landbouwer. 

De vennootschap staat voor belangrijke ontwikkelingen. Na het verstrijken van de periode van 5 jaar 

waarin de twee bedrijven afzonderlijk moesten geëxploiteerd worden, zullen de activiteiten integraal 

voortgezet worden door de vennootschap. Het tweede bedrijf zal ingebracht worden in de vennootschap 

en de echtgenoot wordt eveneens beherend vennoot. Om de totaliteit van het melkquotum op één een-

heid te kunnen produceren, zullen investeringen nodig zijn in een nieuwe melkstal. De eigenaar van het 

onroerend zal een recht van opstal toestaan aan de vennootschap. In deze omstandigheden zal de ven-

nootschap voor de investeringen van investeringssteun kunnen genieten. Inzake BTW wordt nu al geop-

teerd voor de gewone BTW-regeling. Deze keuze wordt behouden na de samensmelting van de twee 

bedrijven. 

De vennootschap heeft nog geen onroerend goed gekocht en heeft geen plannen in die zin. 

De vennootschap heeft geen problemen ondervonden bij de financiering van investeringen. Ook de 

beherend vennoot heeft geen problemen gehad bij de financiering bij de overname van de aandelen van 

vader. Gezien de gekozen vennootschapsvorm en de forfaitaire aangifte worden de intresten van het 

krediet voor de overname van aandelen gewoon in de personenbelasting gebracht als specifieke bedrijfs-

kosten. 

Algemeen maakt het voor de exploitanten weinig verschil of ze exploiteren met een landbouwvennoot-

schap of als maatschap. 

4.3.5 Coniferenbedrijf geëxploiteerd door een BVBA 

Op het bezochte bedrijf worden uitsluitend coniferen in kleine potmaat (tot maximum 1 liter) geteeld. Dit 

zijn coniferen die gebruikt worden om schalen en terrasbakken op te vullen en geen coniferen om in de 

siertuin te planten. Er worden een 30-tal soorten geteeld. De productie en de vraag naar het product gaan 

in stijgende lijn. Doordat het een soort wegwerpproduct is, wordt de vraag in stand gehouden. Er zijn 

3.000 m² serres in exploitatie en de oppervlakte uitplant bedraagt ongeveer 3 ha. De buitenoppervlakte is 

uitgerust als containerveld met recuperatie van overtollig water. Naar Vlaamse normen gaat het om een 

groot bedrijf. In Nederland bestaan er gelijkaardige bedrijven die twee- of driemaal zo groot zijn. 
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De kweek is de belangrijkste activiteit van de BVBA. Omdat de zaakvoerder van mening is dat de kweek 

op middellange termijn sterke concurrentie zal ondervinden uit landen met een lagere loonlast, ontwikkelt 

hij ook de handelsactiviteiten. Hij ziet evolutie in de activiteiten. Toen hij van start ging was het belangrijk 

een goede kweker te zijn. Door de ontwikkeling van de teelttechniek is dit aspect minder belangrijk ge-

worden. Met voldoende kapitaal kan een quasi volledig gerobotiseerde productie uitgebouwd worden. 

Vervolgens werd een goede commerciële geest en kunnen verkopen belangrijk. Wanneer er nu in het 

bedrijf een tekort is aan een bepaalde soort volstaat één telefoon om de voorraad op de kortste termijn 

aan te vullen en aan de vraag van de klant te voldoen. Thans volstaat goed kunnen verkopen niet meer. 

De financiële kant van de transacties wordt zeer belangrijk. Het wordt belangrijker te weten of de koper 

zal kunnen betalen en op welke termijn. De zaakvoerder ziet de handelsactiviteit als een alternatief voor 

het geval met de kweek onvoldoende winst zou kunnen gemaakt worden. Hij hecht veel belang aan het 

commerciële aspect. Hij koopt zelf de jonge planten aan en produceert hieruit een verbruiksklaar product. 

Hij tracht op verschillende manieren toegevoegde waarde te creëren ondermeer via het aanbrengen van 

een barcode op de geleverde producten en het mixen van de soorten voor de eindgebruiker. Ook het 

milieuaspect is belangrijk. Bepaalde distributieketens commercialiseren alleen producten met een label 

dat aangeeft dat de productie milieuvriendelijk gebeurt. Het bedrijf beschikt over dit label. Vandaag wordt 

maar 20 % van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gebruikt ten opzichte van de start in 1989 en dit op 

een oppervlakte die viermaal groter is. 

Het product is volgens de kweker in toenemende mate conjunctuurgevoelig. Door de nieuwe teelttech-

nieken is het mogelijk ongelimiteerd uitbreiding te geven aan de productie. Dit leidt tot overproductie in 

bepaalde segmenten van de markt. Voor bepaalde soorten is de prijs recent volledig in elkaar gestort tot 

een niveau beneden de kostprijs. Dit zorgt voor verschuivingen naar andere soorten. De gele soorten 

liggen momenteel nog goed in de markt maar dit kan op korte termijn omslaan. De verwachtingen van de 

bedrijfsleider zijn dat de sector steeds conjunctuurgevoeliger wordt. Bij deze situatie past de vennoot-

schapsvorm beter. 

Het bedrijf werd van niets opgestart in 1989 als eenmanszaak. De vennootschapsvorm was toen voor de 

bedrijfsleider geen optie. Het aspect aansprakelijkheid stelde geen probleem. Dat het met de onderne-

ming zou kunnen mislopen werd niet mogelijk geacht. Het probleem van de aansprakelijkheid was voor 

de bedrijfsleider grotendeels een vals probleem. Tegenover de belangrijkste schuldeisers, met name de 

banken, moest ze doorbroken worden om krediet te verkrijgen. Ze bestond dan alleen tegenover de 

leveranciers. Bij de start van de BVBA en het afsluiten van krediet door de BVBA was het nog steeds 

noodzakelijk om zich als privé-persoon mee te verbinden voor de kredieten. Ondertussen is de houding 

ten aanzien van deze problematiek wel gewijzigd en wordt meer belang gehecht aan de beperking van de 

aansprakelijkheid. Dit zal alleen kunnen wanneer de vennootschap zelf voldoende eigen vermogen heeft 

maar ook het uitspelen van verschillende kredietinstellingen tegen elkaar over aan te bieden zekerheden 

kan belangrijk zijn. De gezinswoning werd buiten de vennootschap gehouden. 

De vennootschap werd opgericht in 2003. De situatie van dat moment en een aantal overwegingen over 

de toekomst van het bedrijf deden bij de bedrijfsleider de interesse voor de vennootschapsvorm ontstaan. 
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De boekhouder van het bedrijf dacht mee in die richting. 

De bedrijfsleider typeert zichzelf als voorzichtig. Hij is met een beperkte oppervlakte (7.000 m²) van start 

gegaan. Toen de zaken goed gingen werd uitgebreid en werden nieuwe initiatieven genomen. Ook in de 

periode toen hij startte waren er collega’s die onmiddellijk gingen voor het grote bedrijf. Sommigen zijn 

succesvol geweest, anderen minder. De jaren voorafgaand aan de vennootschapsvorming waren goede 

jaren. De zware investeringen uit het verleden waren grotendeels afgeschreven, de kredietlast was be-

perkt en de prijzen en opbrengsten waren goed. In deze omstandigheden moest er in het systeem van de 

personenbelasting veel belasting betaald worden. Van bij de start werd gekozen voor boekhouding. De 

bedrijfsleider is niet vertrouwd met het forfaitair systeem en is van oordeel dat dit systeem mee verant-

woordelijk is voor het grote verschil in mentaliteit en investeringsbereidheid tussen Vlaamse kwekers en 

Nederlandse. De boekhouding werd altijd goed gevoerd en gebruikt als een instrument voor het bedrijfs-

beheer. Voor de bedrijfsleider is het belangrijk te weten of een investering van € 1.000 hem € 1.100 dan 

wel € 900 zal geven als return. Hij heeft niet echt een roeping als tuinder. Op het tijdstip dat vastgesteld 

wordt dat de inspanningen en de investeringen niet meer renderen zal het roer omgegooid worden. Hij 

oefent dit beroep uit om er een inkomen uit te verwerven. 

Het bedrijf stond in 2003 voor belangrijke investeringen. De keuze om deze uit te voeren als eenmans-

zaak of in vennootschapsvorm moest gemaakt worden. Het betrof relatief belangrijke investeringen in de 

aanleg van containervelden en het moderniseren van het bedrijf (orde € 250.000). De investeringen uit-

voeren als eenmanszaak zou meegebracht hebben dat de vennootschapsvorm definitief moest vergeten 

worden omwille van de te grote kosten voor de omvorming. 

De opvolgingsproblematiek heeft meegespeeld maar niet in de zin dat gedacht werd aan opvolging door 

de kinderen. Die zijn op een leeftijd waarop de beslissing over een intrede in het bedrijf nog niet gevallen 

is. Omdat de bedrijfsleider de situatie in de sector op middellange termijn niet zo optimistisch inschat, is 

de opvolging nog geen thema. De bedrijfsleider is van menig dat de keuze voor de vennootschapsvorm 

wel meer mogelijkheden biedt om de onderneming over te laten, hetzij aan de kinderen hetzij aan derden. 

Uit het overleg met de boekhouder ontstonden bij de bedrijfsleider ook andere inzichten over de vennoot-

schapsvorming en de mogelijkheden om op een andere manier aan inkomensvorming te doen. Ook de 

mogelijkheid om in vennootschapsvorm te investeren met eigen middelen was een pluspunt. Wanneer 

geëxploiteerd wordt als eenmanszaak is de financiering van investeringen met eigen middelen moeilijker 

omdat die middelen eerst als inkomen uit het bedrijf moeten komen (met belastingen en sociale lasten) 

om er vervolgens opnieuw in geïnvesteerd te worden. Door de verwevenheid tussen gezin en bedrijf is de 

controle door de belastingsadministratie ook problematisch omdat de gezinsbestedingen hierbij betrokken 

worden. In een vennootschapsvorm zijn gezin en bedrijf gescheiden waardoor de controle beperkt blijft 

tot het bedrijf. 

De oprichting van de vennootschap was een vrij ingewikkeld juridisch proces. In eerste instantie is de 

vennootschap opgericht met een inbreng in speciën. In een volgende fase werd een belangrijke kapitaal-

verhoging doorgevoerd onder vorm van een inbreng van het vruchtgebruik van het onroerend (terreinen). 

Deze operatie heeft veel gekost omdat de waarde van de terreinen moest geschat worden door een 



 

  89 

beëdigd schatter en omdat over de kapitaalverhoging een revisoraal verslag en een notariële akte moes-

ten opgesteld worden. In een derde fase werden de materiële vaste activa, de voorraden (plantenbestan-

den) en de kredieten overgedragen naar de vennootschap. Dit gebeurde onder vorm van een quasi-in-

breng (een verkoop op factuur). Deze quasi-inbreng werd volledig geboekt onder vorm van een vordering 

van de inbrenger op de vennootschap. Dit bedrag staat momenteel nog integraal als vordering geboekt 

omdat het federale landbouwinvesteringsfonds (LIF) dit eist voor het behoud van de resterende LIF-steun 

toegekend in 1992. In 2007 neemt de federale LIF-steun een einde en kan de vennootschap bedragen 

van de rekening-courant beginnen terugbetalen. Door de inbreng in speciën en de kapitaalverhoging 

werd een maatschappelijk kapitaal van € 203.000 gecreëerd. Het vruchtgebruik heeft een duur van 

17 jaar. Het wordt door de vennootschap afgeschreven wat een kost betekent waardoor de belastbare 

basis daalt. Bij het einde van het vruchtgebruik zijn de terreinen opnieuw volle eigendom van de bedrijfs-

leider. Het grote maatschappelijk kapitaal en het belangrijk bedrag in rekening-courant laten toe roerende 

inkomsten onder vorm van intrest op het bedrag in rekening-courant uit de vennootschap te halen. De 

vennootschap zal ook kunnen genieten van de notionele intrestaftrek. De bedrijfsleider heeft een groeps-

verzekering waarmee hij binnen de vennootschap zorgt voor een beter pensioen. 

Bij de overdracht van de activa werd belasting betaald op de meerwaarden. De serre en de uitrusting 

waren boekhoudkundig volledig afgeschreven. De installaties waren in zeer goede staat en werden 

zodoende tegen een vergoeding overgedragen. De vennootschap kan afschrijvingen boeken op de 

inbrengwaarde wat, gelet op het tarief in de vennootschapsbelasting, ook een fiscaal voordeel levert. 

De vennootschap doet beroep op seizoenarbeiders. Voor alle betaalde lonen worden loonfiches uitge-

reikt. Er zijn medewerkers die een volwaardige job uitoefenen. Wat zij netto overhouden van het loon dat 

uitbetaald wordt door de vennootschap is niet bekend. De vennootschap wordt bestuurd door een zaak-

voerder. Die heeft het statuut van zelfstandige. De echtgenote van de bedrijfsleider werkt niet mee in het 

bedrijf. Zij heeft eigen inkomsten en een eigen sociaal statuut. 

De vennootschap geniet van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Hiervoor is het noodzake-

lijk dat de zaakvoerder een brutobezoldiging van € 30.000 verwerft uit de vennootschap. De bedrijfsleider 

heeft interesse voor alles wat met exploitatie in vennootschapsvorm te maken heeft. Hij neemt deel aan 

bijeenkomsten rond dit thema. Hierop werd vernomen dat het minimum bedrag van de brutowedde op-

getrokken wordt naar € 36.000, wat de vennootschapsvorm fiscaal iets minder interessant maakt. Hij legt 

een presentatie voor van een studievergadering georganiseerd door Fortis bank rond het thema 

“Inkomstenspreiding in het kader van een vennootschap”. Hierin wordt gesteld dat mee door het optrek-

ken van de minimum brutowedde voor het verlaagd tarief, een vennootschapsvorm (redenerend op basis 

van aanslagvoeten) pas interessant wordt vanaf een belastbaar bedrag van € 75.000. 

De globale ervaringen met de vennootschap zijn positief en de bedrijfsleider verwacht dat het effect van 

de omvorming nog meer tot uiting zal komen naarmate er langer onder vennootschapsvorm geëxploi-

teerd wordt. Nu betaalt hij nog hoge sociale bijdragen op basis van zijn hoog inkomen in de personen-

belasting van voor de omvorming. Straks verminderen deze sociale bijdragen. Minpunten waren de hoge 

kosten voor de omvorming en de weinig constructieve houding van het federale LIF en in mindere mate 
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het Vlaamse VLIF. Doordat de omvorming meer tijd vergde dan voorzien, werden ook de geplande inves-

teringen wat uitgesteld. Door een wijziging in de VLIF-regelgeving werd minder investeringssteun ontvan-

gen dan voorzien. 

4.4 EXPERTENINTERVIEW 

In de scriptie wordt verwezen naar de standpunten van de beroepsorganisatie Boerenbond over vennoot-

schapsvorming in de landbouw. Het aanspreekpunt in verband met deze materie is Van Der Schueren P. 

van de studiedienst van Boerenbond. Op 13 april 2006 werd met hem een gesprek gevoerd in de kan-

toren van Boerenbond te Leuven. 

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van een onafgewerkte versie van de scriptie en een vooraf opge-

stelde vragenlijst waarin een aantal knelpunten over het thema vennootschapsvorming aan bod kwamen. 

Boerenbond is uitgesproken voor vennootschapsvorming met het oog op het bevorderen van de con-

tinuïteit van de land- en tuinbouwbedrijven. De organisatie is van mening dat de vennootschapsvorming 

maar echt zal doorbreken als er bij de land- en tuinbouwers zelf een mentaliteitsverandering plaatsvindt 

en wanneer een aantal landbouwregelgevingen aangepast worden op een manier die de vennootschaps-

vorming aanmoedigt en de overdracht naar de opvolgers fiscaal aantrekkelijker maakt. 

Vooreest wordt het antwoord op de gestelde vragen weergegeven en vervolgens wordt ingegaan op een 

aantal aanpassingen van de wetgeving die de organisatie nodig acht om de vennootschapsvorming te 

bevorderen. 

Er wordt gepleit voor het oprichten van landbouwvennootschappen. De landbouwvennootschap heeft 

voordelen (weinig formaliteiten, goedkoop, keuze inzake fiscaliteit …) maar ook nadelen zoals de onbe-

perkte aansprakelijkheid. Kan de vennootschapsvorming de risico’s voor de landbouwer verminderen 

wanneer die toch onbeperkt aansprakelijk blijft? 

De onbeperkte aansprakelijkheid is een nadeel in vergelijking met vennootschapsvormen met beperkte 

aansprakelijkheid. De onbeperkte aansprakelijkheid is niet los te zien van de voordelen van de landbouw-

vennootschap. Het is de tegenprestatie die moet geleverd worden om van de voordelen te kunnen genie-

ten. Hetzelfde doet zich voor met de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprake-

lijkheid. Tegenover de aansprakelijkheid staan voordelen. 

In de praktijk en zeker wanneer vergeleken wordt met een start via een andere vennootschapsvorm is er 

weinig verschil. Bij andere vennootschapsvormen wordt de beperkte aansprakelijkheid nagenoeg altijd 

vrijwillig doorbroken. In deze context is de aansprakelijkheid eerder een psychologisch probleem dan een 

reëel. Omdat niet kan ontkend worden dat de onbeperkte aansprakelijkheid een probleem vormt, is een 

wijziging toch wenselijk. Dit zal evenwel kostenverhogend werken. 

Wordt er veel voor vennootschapsbelasting gekozen bij een landbouwvennootschap en stellen de voor-

waarden geen probleem (€ 30.950 kapitaal, 3 vennoten, unanimiteit, 3 jaar)? Is er een bepaald type van 
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bedrijf dat kiest voor personenbelasting (forfaitaire winstberekening of boekhouding) en voor vennoot-

schapsbelasting? 

Ongeveer de helft van de landbouwvennootschappen kiest voor vennootschapsbelasting. De voorwaar-

den stellen in de praktijk geen probleem. Wanneer man en vrouw vennoot zijn en een ouder zijn er drie 

vennoten. Met de inbreng van één tractor die vergoed wordt in kapitaal is meestal ook de kapitaalvoor-

waarde vervuld. 

Voor vennootschapsbelasting wordt vooral gekozen door glastuinbouw-, sierteelt- en varkensbedrijven 

met zware investeringslasten. Bij vennootschapsbelasting kan niet genoten worden van het afzonderlijk 

belastingstarief van 16,5 % op ontvangen Europese steun en zijn milieuheffingen niet aftrekbaar. Melk-

veebedrijven kiezen vooral voor de forfaitaire winstberekening en akkerbouwbedrijven opteren meer voor 

vereenvoudigde boekhouding. Akkerbouwers behouden in deze situatie het voordeel van de verlaagde 

belasting op Europese premies en investeringssteun. 

Ouders zouden de vennootschap moeten oprichten en vervolgens de overdracht regelen onder vorm van 

aandelen. Is dergelijke overdracht goedkoper of alleen meer gespreid in de tijd? De overnemer zou ook 

een familiale regeling moeten krijgen voor bepaalde goederen. Aan welke familiale regelingen wordt ge-

dacht? Zijn er geen grote risico’s aan een start als men later voor het onroerend nog moet rekenen op 

familiale regelingen? 

De overdracht van aandelen moet zo goedkoop mogelijk geregeld worden. Bij voorkeur worden hiervoor 

geen leningen afgesloten. De overheid zou de vestigingssteun in deze situatie integraal moeten geven 

onder vorm van een vestigingspremie. 

Het wetboek van successierechten voorziet onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van successierech-

ten bij overdracht van familiale ondernemingen. De voorwaarden (jaarrekening voorleggen en minimale 

tewerkstelling van personen) zijn niet haalbaar voor het landbouwbedrijf. Hier wordt gepleit voor een ver-

soepeling van de voorwaarden. 

Het kan niet ontkend worden dat de overdracht van een landbouwbedrijf problematischer wordt naarmate 

er meer kinderen zijn en men meer afhankelijk is van familiale regelingen. 

Om de vennootschapsvorming aan te moedigen zou de Vlaamse overheid een initiatief nemen rond de 

pachtwet. Is het wenselijk om de pachtwet te veranderen en op welke vlakken? 

De pachtwet wijzigen is een bevoegdheid van de Federale overheid. De pachtwet moet niet versoepeld 

worden. Dit zou een toenemend opbod onder de landbouwers meebrengen en er voor zorgen dat kapi-

taal wegvloeit uit de landbouw. De pachtwet bevordert de externe kapitaalverstrekking aan de sector en 

dit moet behouden en aangemoedigd worden. Er moet wel voor gezorgd worden dat de eigenaars be-

paalde voordelen genieten wanneer ze gronden verpachten. Er voor zorgen dat de verpachter volledige 

belastingsvrijstelling geniet bij het verpachten aan een vennootschap kan de vennootschapsvorming 

bevorderen. Momenteel kan de overdracht van gronden al fiscaal gunstiger verlopen als dit via een 
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vennootschap verloopt (vruchtgebruikconstructie). Vrijstelling van schenkings- of successierechten voor 

gronden die verpacht zijn, is ook een mogelijke piste. Bij een vrijstelling zullen de personen die de ver-

pachte gronden erven of verkrijgen (veelal broers en zussen van de bedrijfsleider) niet gedwongen 

overgaan tot verkoop om de schenkings- of successierechten te betalen. 

De overdracht van onroerend actief en krediet aangegaan om dit actief te verwerven gebeurt niet altijd 

gelijktijdig. Het krediet wordt soms in een tweede fase, bij quasi-inbreng, samen met uitrusting en voor-

raden overgedragen. Is dit aanvaardbaar? 

Door op die manier te werken ontstaat een rechtsonzekere toestand. Wanneer de fiscus dit vaststelt kan 

de werkwijze bestempeld worden als simulatie en kan de fiscus de aktes herkwalificeren. Naarmate de 

tijd tussen de twee overdrachten ruimer wordt neemt het risico op herkwalificatie af. Banken en het 

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds laten oogluikend toe dat de inbreng van een krediet pas een aantal 

maanden na de inbreng van de activa gebeurt. 

Andere besproken thema’s 

Van Der Schueren P. ziet een paar belangrijke redenen voor het geringe aantal vennootschappen in de 

landbouw. Het initiatief voor het oprichten van een vennootschap gaat vaak uit van de boekhouder. In de 

landbouw is de fiscale druk gemiddeld laag waardoor boekhouders die actief zijn in deze sector zelden 

aansturen op vennootschapsvorming. Daarnaast is de landbouw een zeer complexe sector. Een aantal 

randwetgevingen zoals de regelgeving voor investeringssteun zijn mee bepalend voor de keuze. Dit com-

pliceert het probleem. 

Om de vennootschapsvorming aan te moedigen zou de VLIF-regelgeving op een aantal punten moeten 

aangepast worden. Voor het verkrijgen van vestigingssteun is het thans voordeliger om de activa over te 

nemen in plaats van aandelen. Deze situatie is niet bevorderlijk voor de vennootschapsvorming. Op de 

overname van aandelen wordt thans steun verleend naar rato van het percentage van de activa (in de 

balans) waarvoor een natuurlijke persoon steun kan verkrijgen. Een werkwijze waarbij de waarde van het 

aandeel integraal in aanmerking zou komen voor het bepalen van de steun maar waarbij de waardering 

van de aandelen zou gebeuren op basis van toekomstige inkomenstromen, geniet de voorkeur. 

Ook de voorwaarden voor het behoud van de investeringssteun bij de omvorming van een exploitatie 

naar vennootschap zouden moeten aangepast worden om de vennootschapsvorming aan te moedigen. 

Bij de huidige voorwaarden waarbij overdracht van actief en passief geëist wordt, liggen de kosten hoog. 

Een behoud van de steun in een situatie waarbij de goederen met een notariële (erf)pacht voor minimaal 

de duur van de lopende steun ter beschikking gesteld worden van de vennootschap, geniet de voorkeur. 

Ook de voorwaarden voor het behoud van de vestigingssteun bij de omvorming van een exploitatie naar 

vennootschap zouden moeten aangepast worden om de vennootschapsvorming aan te moedigen. Om 

de vestigingssteun te behouden moeten de activa (dieren, machines, voorraden) ingebracht worden en 

moet het krediet privé blijven. Een overdracht van de lening met behoud van de steun zou mogelijk moe-

ten zijn. De natuurlijke persoon zou wel borg moeten staan voor de lening. 
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SAMENVATTING EN BESLUITEN 

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen daalt permanent. Voor elke 6 bedrijven die ver-

dwijnen komt er maar één in de plaats. De overblijvers worden groter en meer gespecialiseerd. 

Jaarlijks worden er in Vlaanderen ongeveer 130 vennootschappen opgericht voor de exploitatie van een 

land- of tuinbouwbedrijf. De toename van het aantal vennootschappen in combinatie met een voort-

durende daling van het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven brengt met zich dat het relatief belang 

van de vennootschapsvorm in de Vlaamse landbouwsector stelselmatig toeneemt. Waar 15 jaar geleden 

minder dan 1 % van de bedrijven geëxploiteerd werd onder vennootschapsvorm is dit thans ongeveer 

7 % of meer dan 8 % wanneer geen rekening gehouden wordt met de kleinste niet professionele bedrij-

ven. De maatschap, als vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, wordt nog steeds verkozen 

door ongeveer 4 % van de bedrijven. 

Het gunstige belastingsregime bij een exploitatie als eenmanszaak in de landbouw en de beperkende 

voorwaarden in de randwetgevingen zijn de belangrijkste redenen voor het geringe aantal vennootschap-

pen. Bij deze situatie ziet de exploitant geen voordelen voor een vennootschapsvorm. 

Met 54 % van het totale aantal vennootschappen is de BVBA de meest populaire vennootschapsvorm. 

NV en landbouwvennootschap zijn even populair met ongeveer 20 % van het aantal vennootschappen. 

Wanneer naar de activiteiten gekeken wordt dan blijkt dat er relatief gezien het meeste vennootschappen 

bestaan op bedrijven met varkens- en pluimveehouderij (ongeveer 17 %) en in de tuinbouwsector (onge-

veer 15 %). In bepaalde subsectoren van de tuinbouw (boomkwekerij, sierteelt, glasgroenten) komt de 

vennootschapsvorm vaker voor dan in andere (fruitteelt, groenten in open grond). Akkerbouwbedrijven 

worden gemiddeld, dit wil zeggen voor ongeveer 10 %, geëxploiteerd in vennootschapsvorm. Minder 

dan 3 % van de melkveebedrijven en de gemengde bedrijven kiest voor een vennootschapsvorm. 

In Wallonië is de vennootschapsvorm even populair als in Vlaanderen en zijn er relatief meer maatschap-

pen. Met de sterk verschillende structuur van de landbouw in beide regio’s is dit een verrassende vast-

stelling. In Wallonië is de landbouwvennootschap met 40 % van het aantal vennootschappen wel 

populairder dan in Vlaanderen. De maatschap komt er relatief gezien, dubbel zo vaak voor. 

In Frankrijk neemt het belang van de vennootschapsvorm voor de exploitatie van landbouwbedrijven nog 

voortdurend toe. Ruim een derde van de professionele bedrijven wordt er geëxploiteerd in vennoot-

schapsvorm. De speciaal voor de landbouw gecreëerde vennootschapsvormen als GAEC en EARL, zijn 

het meest succesrijk. Afhankelijk van de familiale context dringt de ene of de andere vorm zich op. 

GAEC’s worden vaak verkozen in een ouder – kind samenwerkingsverband, EARL’s in een samenwer-

kingsverband tussen partners. De andere vennootschapsvormen zijn quasi niet aanwezig. De NV wordt 

praktisch nooit verkozen als vennootschapsvorm. 
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In Nederland is er al geruime tijd een ongeveer constante fractie van 7 % van de bedrijven die kiest voor 

de vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid. Het betreft bijna uitsluitend besloten vennootschap-

pen. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zijn in Nederland belangrijk met 15 % van het aantal 

bedrijven. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in België en Frankrijk wordt de vennootschapsvorm niet 

belangrijker. Dit houdt mogelijk verband met de fiscaliteit die minder verschilt naargelang de vorm en de 

afwezigheid van een specifieke vennootschapsvorm voor de exploitatie van een landbouwbedrijf. 

Wanneer de vergelijking gemaakt wordt tussen Vlaanderen, Nederland en Frankrijk voor de totaliteit van 

de bedrijven (professionele en niet-professionele) dan zijn er relatief gezien in Frankrijk momenteel drie 

keer meer vennootschappen dan in Vlaanderen of Nederland. 

De keuze van de gepaste juridische vorm is nooit het resultaat van de verwerking van een aantal ge-

gevens en kengetallen over bedrijf en exploitant in een of ander model. Ze is bijna altijd het resultaat van 

een aantal overwegingen van juridische, economische, fiscale en landbouwkundige aard. Welke keuze 

ook gemaakt wordt, steeds zijn er positieve en negatieve effecten. De voorwaarden waarin een bedrijf 

geëxploiteerd wordt, zijn immers nooit absoluut. Ontwikkelingen in de markt, de personen- en de ven-

nootschapsbelasting, de maatschappij, het overheidsbeleid ten aanzien van de sector en uiteraard ook 

de ontwikkelingen op het bedrijf zelf (hoge winsten, aantreden opvolgers, zware investeringen), kunnen 

voor gevolg hebben dat de gekozen juridische vorm mettertijd meer of minder aansluit bij de verwach-

tingen. Het is belangrijk een correct beeld te hebben van de bedrijfssituatie om dan, rekening houdend 

met de verwachte ontwikkelingen op het bedrijf en het hele gamma van economische, juridische, fiscale, 

sociale en specifiek landbouwkundige factoren de keuze te maken voor de vorm die het beste past bij die 

situatie. Hierbij moet een duidelijke visie op de toekomst van het bedrijf ontwikkeld worden. Naargelang 

de activiteiten van het bedrijf zullen bepaalde factoren meer of minder belangrijk zijn voor de keuze van 

de vennootschapsvorm. Soms is één enkele factor doorslaggevend. Er is ook een groot verschil tussen 

de bepalende factoren bij een landbouwbedrijf en bij een tuinbouwbedrijf. 

De beleidsmakers en de landbouwberoepsorganisaties zien de fiscaliteit niet als de meest belangrijke 

factor. Integendeel, er wordt gewaarschuwd voor overdreven verwachtingen op fiscaal vlak en foute 

keuzes. Het zijn vooral de juridisch-economische aspecten en de zorgwekkende evoluties op dit gebied 

die naar voor geschoven worden als de meest bepalende factoren bij de keuze tussen een exploitatie in 

vennootschapsvorm of in familiaal verband (eenmanszaak of maatschap). De vennootschapsvorm wordt 

bij de huidige juridisch-economische ontwikkelingen als onontkoombaar gezien. Vennootschapsvorming 

is noodzakelijk omwille van de toenemende dimensie van de bedrijven. De sanering in de sector zorgt 

voor grotere en meer gespecialiseerde bedrijven. De startende ondernemer kan onmogelijk zelf of in 

gezinsverband instaan voor de financiering van de noodzakelijke kapitalen. Het zuivere gezinsbedrijf 

waar beheer, kapitaalverstrekking en benodigde arbeid in gezinsverband geregeld werden, kan bij de 

sterk stijgende dimensie en kapitaalbehoefte geen stand houden. Er is evolutie naar ondernemingen die 

weliswaar familiaal beheerd worden maar waar het kapitaal en de arbeid steeds minder in gezinsverband 

kunnen aangebracht worden. Bij deze evolutie, waar de exploitatie en de kapitaalverstrekking in zuiver 

gezinsverband steeds minder mogelijk wordt, zal de vennootschapsvorm meer op de voorgrond komen 
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en zal ook bij de wijzigingen van de belangrijke randwetgevingen de vennootschapsvorm als uitgangs-

punt genomen worden in plaats van de familiale vorm. Indien in deze regelgevingen de vennootschaps-

vorm expliciet zou bevoordeeld worden is een versnelde opgang van de vennootschapsvorm te ver-

wachten. 

Bij de geschetste ontwikkelingen moet gezocht worden naar nieuwe vormen van externe financiering, 

opzetten van samenwerkingsverbanden met het oog op het realiseren van schaaleffecten en een andere 

waardering van de land- en tuinbouwexploitaties. Op al deze vlakken is evenwel nog veel wetgevend 

werk en een mentaliteitswijziging bij de land- en tuinbouwers noodzakelijk om de oplossing te bewerk-

stelligen. Een meer marktconforme vergoeding van het extern kapitaal zal noodzakelijk zijn alhoewel dit 

bij de geringe rendabiliteit in de sector moeilijk is. Bij exploitatie in vennootschapsvorm zouden de ver-

schillende exploitanten, ook wanneer dit echtgenoten zijn, hun individuele rechten (op economische 

steun) moeten behouden. Vandaag primeert in veel regelgevingen het bedrijf op de exploitanten. In de 

mestwetgeving en bij het vergunningenbeleid leidt de samenvoeging tot grotere entiteiten tot verlies van 

productierechten en extra verplichtingen. Bij de investeringssteunregelgeving is er een plafond aan steun 

per bedrijf in plaats van per bedrijfsleider. Wat de waardering betreft moet het systeem met de ren-

dementswaarde nog ingang vinden. Veel hangt ook af van de wil van de overlaters om het bedrijf in stand 

te houden. Alleen wanneer familiale regelingen mogelijk zijn lijkt de continuïteit nog verzekerd. 

Exploiteren in familiaal verband waarbij er een verwevenheid is tussen gezin en bedrijf wordt bij een toe-

nemende dimensie van de ondernemingen, de almaar vaker wijzigende randvoorwaarden voor de exploi-

tatie en het afsluiten van omvangrijke kredieten voor het bedrijf zeer risicovol. Er ontstaat een conflict-

situatie tussen de belangen van het gezin en die van het bedrijf. Het gezin moet consumeren, sparen en 

denken aan een voldoende pensioen na de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie. Het 

bedrijf moet op het gepaste tijdstip investeren. Een landbouwbedrijf exploiteren is minder dan vroeger 

een activiteit voor het hele gezin. In driekwart van de landbouwersgezinnen zijn er niet-landbouwinkom-

sten. De onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bij exploitatie in familiaal verband laat weinig of 

geen bescherming van het gezinspatrimonium toe. Alleen wanneer geëxploiteerd wordt in vennoot-

schapsvorm en de vennootschap zelf voldoende eigen vermogen bezit of opgebouwd heeft, kan het 

gezin naast het bedrijf een eigen patrimonium bezitten dat niet als zekerheid dient voor de verbintenissen 

van de vennootschap. Wanneer geëxploiteerd wordt in vennootschapsvorm is in elk geval al de mogelijk-

heid aanwezig om een deel van het patrimonium, zoals de gezinswoning, af te schermen. Na een faillis-

sement bestaat er nog altijd de mogelijkheid om een andere beroepsloopbaan te starten en een nieuw 

vermogen te verwerven. Bij een exploitatie in familiaal verband is dit niet het geval. 

Rond de gepaste juridische vorm voor het landbouwbedrijf en rond de vennootschapsvorming in het 

bijzonder, bestaat er een onvoldoende uitgewerkt referentiekader. De kennis bij de bedrijfsleiders is 

beperkt en boekhouders zien de gepaste juridische vorm te eng in termen van fiscaliteit. 

De redeneringen rond de problematiek van vennootschapsvorming en continuïteit moeten bij voorkeur 

gemaakt worden op bedrijven met toekomstperspectief, een grote economische dimensie en een intrin-

sieke waarde van ongeveer € 1 miljoen. Gezien de toenemende contingentering van de producties en de 
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invoering van productievoorwaarden allerhande, wordt het nagenoeg onmogelijk om bij de beperkte 

rendabiliteit in de land- en tuinbouw een potentieel levensvatbaar bedrijf te verwerven en verder uit te 

bouwen zonder een of andere familiale regeling. Starten van niets of met een marginaal bedrijf wordt 

bijna onmogelijk. De vennootschapsvorm kan hier als gedeeltelijke oplossing van het probleem naar voor 

geschoven worden. De overdracht kan bij deze vorm geleidelijker verlopen. Toch is het verkrijgen van 

familiale regelingen via een voordelige overdracht van de aandelen en onder vorm van het ter beschik-

king stellen van productierechten en grond tegen gunstige voorwaarden ook noodzakelijk voor het ver-

zekeren van de continuïteit en het slagen van de generatiewissel. Ook het expliciet bevoordelen van de 

vennootschapsvorm in de specifieke landbouwregelgevingen wordt noodzakelijk geacht. 

Conjunctuurgevoeligheid en de fiscale gevolgen blijken in de praktijk een belangrijke beweegreden te zijn 

om te opteren voor de vennootschapsvorm. Statistisch komen in de conjunctuurgevoelige sectoren het 

meeste vennootschappen voor. Exploiteren als eenmanszaak en zeker bij een forfaitaire berekening van 

de winsten, heeft bij conjunctuurgevoelige bedrijven belangrijke fiscale nadelen. In goede jaren worden 

veel belastingen betaald en compensatie met verlies van andere jaren is niet mogelijk. 

De kredietinstellingen maken voor de financiering van investeringen in de praktijk geen belangrijk onder-

scheid naargelang de juridische vorm van het bedrijf. Wanneer geëxploiteerd wordt in vennootschaps-

vorm kan een voldoende eigen vermogen een financiering vergemakkelijken. Het veelal besloten karakter 

van vennootschappen in de landbouw maakt dat kredietinstellingen bij een financiering van aandelen 

geen genoegen nemen met de aandelen zelf als onderpand maar andere zekerheden vragen. De over-

name van aandelen financieren met privé-leningen is fiscaal niet interessant. Als de mandatarissen toch 

kapitaal ter beschikking stellen van de vennootschap wordt dit beter gedaan op een manier die toelaat 

andere inkomsten dan dividenden of bezoldigingen, uit het bedrijf te halen. Goederen verhuren of ver-

pachten en middelen ter beschikking stellen onder vorm van een lopende rekening is fiscaal interessan-

ter. 

Wanneer investeringen gefinancierd worden met eigen middelen is er wel een duidelijk verschil naar-

gelang de gekozen juridische vorm. Wanneer dit gebeurt door een eenmanszaak of een maatschap 

moeten de noodzakelijke middelen eerst als beroepsinkomen gerealiseerd worden met gevolgen op 

fiscaal vlak en voor de omvang van de sociale bijdrage. Bij vennootschappen worden de middelen in het 

bedrijf gereserveerd in afwachting van een investering. 

Inzake fiscaliteit bestaat er voor de land- en tuinbouwbedrijven wel een bijzondere situatie. Waar in 

andere economische sectoren de keuze voor een vennootschap zondermeer samengaat met een om-

schakeling van de personenbelasting (al of niet op basis van een forfaitaire winstberekening) naar ven-

nootschapsbelasting is dit in de landbouwsector niet noodzakelijk het geval. De wetgever heeft immers 

de landbouwvennootschap als specifieke vennootschapsvorm gecreëerd. Bij deze vennootschapsvorm 

kan geopteerd worden voor de vennootschapsbelasting of de personenbelastingen en zelfs voor een 

forfaitaire winstberekening. 
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Wanneer een bedrijf geëxploiteerd wordt in familiaal verband bestaat bijna altijd de keuze tussen een 

aangifte in de personenbelasting op basis van een forfaitaire berekening van de winst en een aangifte op 

basis van een bewijskrachtige boekhouding. Van de bedrijven die in het regime van de personenbelasting 

vallen, kiest ongeveer 88 % voor een forfaitaire berekening van de winsten en opteert 12 % voor een 

boekhouding. De forfaitaire methode houdt in dat er tussen de administratie der belastingen en de 

beroepsorganisaties een semi-brutowinst per ha overeengekomen wordt. Een semi-brutowinst staat voor 

het geheel van normale opbrengsten op een bedrijf verminderd met zoveel mogelijk variabele en vaste 

kosten die niet specifiek zijn voor één bedrijf. Het doel is zoveel mogelijk kosten globaal te verrekenen 

waardoor de land- en tuinbouwer zelf nog slechts een beperkt aantal specifieke kosten moet bewijzen en 

in mindering brengen van de semi-brutowinst. Deze methode heeft voor- en nadelen. Omdat de opbreng-

sten en de meeste kosten die in rekening gebracht worden voor het bepalen van de semi-brutowinst 

gemiddelden zijn, is de betere landbouwer (met hogere opbrengsten of lagere niet-specifieke kosten) 

bevoordeeld. Het is een eenvoudige manier van aangifte waarvoor geen boekhouding vereist is en weinig 

gegevens moeten verzameld of bewezen worden. De nadelen zijn verbonden met het verwerken van 

zoveel mogelijk gemiddelde opbrengsten en kosten waaronder ook vaste kosten zoals afschrijvingen. 

Bedrijven die meer dan gemiddeld geïnvesteerd hebben zijn benadeeld omdat slechts gemiddelde af-

schrijvingen verrekend worden. Er is veelal geen investeringsaftrek mogelijk omdat ook die gemiddeld in 

rekening gebracht werd. Bedrijven die kiezen voor de forfaitaire aangifte zullen in principe over minder 

bedrijfsgegevens beschikken. Een belangrijk nadeel van deze methode is de onmogelijkheid om verlie-

zen over te dragen naar de volgende jaren. In jaren met hoge inkomsten worden, door het effect van de 

progressieve aanslagvoeten in de personenbelasting, veel belastingen betaald. In slechte jaren of bij 

verlies zijn er weinig of geen belastingen te betalen. 

Het bestaan van een forfaitair belastingsstelsel, waar de meeste land- en tuinbouwers voor kiezen, is een 

bepalende factor bij de keuze voor de eenmanszaak. De betere land- en tuinbouwer geniet hierbij een 

belangrijk voordeel. De reële bedrijfsinkomsten zijn hoger dan de belastbare inkomsten. Vermits de for-

faitaire aanslag bevrijdend werkt voor de bedrijfsinkomsten wordt bij betere resultaten dan de gemiddelde 

een inkomen gerealiseerd dat belastingsvrij is. Bovendien is er het voordeel van de minimale administra-

tie dat mag geraamd worden op € 1.500 per jaar. De land- en tuinbouwer die minder presteert dan het 

gemiddelde zal in het algemeen niet het type zijn dat opteert voor een vennootschap. 

Opteren voor een bewijskrachtige boekhouding voor het bepalen van de bedrijfsinkomsten vraagt meer 

administratie en kosten. Voor bepaalde teelten zoals sierplantenkweek en kweek op kunstmatige onder-

grond worden geen semi-brutowinsten vastgesteld. Hier is boekhouding altijd vereist. In deze situatie 

wordt niet gewerkt met gemiddelden maar met de reële gegevens van het bedrijf. Bedrijven met meer 

dan gemiddelde investeringen, hoge loonlasten en actief in conjunctuurgevoelige sectoren (met sterk 

schommelende inkomsten) zullen in principe bij voorkeur opteren voor een aangifte op basis van een 

bewijskrachtige boekhouding dan voor het forfait. In deze omstandigheden is verliesoverdracht mogelijk. 

Het effect van de progressieve tarieven in de personenbelasting blijft evenwel spelen. In jaren met goede 

opbrengsten worden de inkomsten, net zoals bij een forfaitaire winstberekening, sterk belast en zijn er 

weinig fiscale technieken voorhanden om de belastingen te drukken. De inkomsten blijven in hun totaliteit 
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belast als beroepsinkomsten. Investeringen financieren met eigen middelen is moeilijker dan in ven-

nootschapsvorm en de verwevenheid tussen gezin en bedrijf blijft bestaan. 

In de personenbelasting gelden progressieve tarieven inzake belastingen. Naarmate de inkomsten hoger 

zijn is het belastingstarief ook hoger. In de vennootschapsbelasting geldt een uniform tarief van 33,99 %. 

Onder bepaalde voorwaarden, dit wil zeggen wanneer de mandataris een brutobezoldiging ontvangt van 

ten minste € 30.000 (2006), worden verlaagde tarieven toegepast. Uiteraard moet op die bezoldiging nog 

belasting betaald worden in de personenbelasting. Wanneer uitsluitend voor de vennootschapsvorm 

gekozen wordt omwille van de gemiddeld lagere belastingstarieven dan moet het bedrijf sterk winst-

gevend zijn. Belastbare inkomsten in de personenbelasting van € 50.000 à € 75.000 zijn realistisch. 

Vennootschapsvorming brengt doorgaans belangrijke kosten mee bij de omvorming en hogere admini-

stratieve kosten tijdens de exploitatie. Daarnaast betaalt de mandataris onder diverse vormen ook belas-

tingen op het inkomen dat uit de vennootschap gehaald wordt. Er bestaat dan ook geen eenvoudige regel 

die stelt dat vanaf een bepaald belastbaar inkomen in de personenbelasting best overgeschakeld wordt 

naar een vennootschap. 

Het bedrag van het belastbaar inkomen waarbij vennootschapsvorming verantwoord wordt omwille van 

de tarieven kan geval per geval geraamd worden. Naast de kosten van de omvorming en de extra kosten 

voor boekhouding en administratie zijn de mogelijkheden inzake inkomensvorming hierbij bepalend. 

Een belangrijk en bepalend element bij de keuze tussen personen- en vennootschapsbelasting is dat in 

de personenbelasting alle inkomsten uit het bedrijf gerangschikt worden als beroepsinkomsten en bijge-

volg belast worden aan het progressief tarief. Wanneer geëxploiteerd wordt in vennootschapsvorm be-

staat de mogelijkheid om de aard van de omvang van de inkomsten te sturen en zodoende de totale 

belastingen. Onroerende en roerende inkomsten worden anders en in het algemeen minder belast dan 

beroepsinkomsten. Deze laatste worden beperkt gehouden aangezien ze bepalend zijn voor de omvang 

van de personenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen. De vennootschap kan het middel zijn om 

op een fiscaal voordelige manier winsten over te hevelen naar het gezin. Net zoals bij de keuze voor een 

boekhouding kan bij belangrijke investeringen, conjunctuurgevoeligheid en veel lonen, geopteerd worden 

voor een vennootschap. Naast de voordelen van een boekhouding als instrument voor het beheer van 

het bedrijf, zijn er de genoemde fiscale voordelen inzake aanslagvoet, inkomensvorming en ook pen-

sioenvorming. 

De omvorming van eenmanszaak naar vennootschap kan zeer verschillend zijn van bedrijf tot bedrijf, 

naargelang de uitgangssituatie en de beweegredenen (juridisch-economische, fiscale, landbouwkundige). 

Voor bepaalde bedrijven zullen de kosten voor de omvorming zeer hoog zijn, bv. indien recent veel 

geïnvesteerd werd en zijn de mogelijkheden om te variëren met de inkomensvorming beperkt. Afhankelijk 

van de gekozen juridische vorm en het tijdstip waarop de vennootschapsvorming plaatsvindt, kan de 

situatie nog veel verschillen. Wanneer voor de keuze van de juridische vorm vooral de fiscale elementen 

bepalend zouden zijn, is het noodzakelijk de bedrijfsresultaten voor een reeks jaren te beoordelen en niet 

die van een enkel jaar. Bovendien is het belangrijk de plannen van het bedrijf op middellange termijn in 

rekening te brengen. Bedrijven met belangrijke investeringsprojecten nemen bij voorkeur de beslissing 
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inzake vennootschapsvorming voor de uitvoering van de investeringsplannen. Een bedrijf omvormen naar 

een vennootschap nadat de investeringen eerst gerealiseerd en gefinancierd werden als eenmanszaak, 

kan zeer veel kosten met zich brengen en is om die reden vaak niet verantwoord. In de hoge kost voor 

een omvorming ligt mogelijk ook de reden waarom steeds meer exploitaties die als één economische 

entiteit geëxploiteerd worden toch gesplitst worden over twee juridisch en administratief gescheiden een-

heden. Er wordt geopteerd voor vennootschapsvorm maar omdat de overdracht van het bestaande be-

drijf te veel kosten meebrengt wordt alleen voor de uitbreiding geopteerd voor de vennootschapsvorm. 

De BTW speelt in het geheel van de keuzeproblematiek een minder belangrijke rol dan de inkomsten-

belastingen. Ook inzake BTW kunnen landbouwbedrijven opteren voor de bijzondere landbouwregeling. 

De regeling houdt in dat de landbouwer de BTW die betaald wordt op productiemiddelen en investerings-

goederen op een forfaitaire manier recupereert via de verkoop van de producten van zijn bedrijf of het 

leveren van landbouwdiensten (kweken op contract). De meeste vennootschappen kunnen ook kiezen 

voor de bijzondere landbouwregeling, voor zover hun activiteiten beperkt blijven tot de normale land-

bouwactiviteiten. Wanneer, wat in toenemende mate het geval is, ook andere activiteiten ontplooid 

worden, is het gewone BTW-stelstel verplicht. Wanneer belangrijke investeringen gebeuren kan het 

bedrijf in het gewone stelsel een fiscaal voordeel hebben omdat de BTW op de investering kan gerecu-

pereerd worden. Uiteraard zal de onderneming dan ook de administratieve verplichtingen moeten na-

komen (factureren, BTW-aangiftes doen). Actueel opteert 72 % van de bedrijven voor de bijzondere 

landbouwregeling en 28 % voor de gewone BTW-regeling. Wanneer niet kan geopteerd worden voor de 

bijzondere landbouwregeling kan de verplichte keuze voor het gewone stelsel mee bepalend zijn voor de 

keuze voor de vennootschapsvorm. Deze situatie doet zich het meeste voor op bedrijven die ook han-

delsactiviteiten ontwikkelen. 

Aan de stopzetting van een eenmanszaak kunnen fiscale gevolgen verbonden zijn onder vorm van een 

belasting op meerwaarden die gerealiseerd worden bij de overdracht van goederen naar de vennoot-

schap. Bij de overdracht van landbouwbedrijven stelt dit evenwel algemeen geen probleem omwille van 

de vrijstellingsregelingen. Wanneer genoten wordt van vrijstellingsregelingen kan de vennootschap wel 

maar beperkt afschrijven op basis van de boekwaarde. Bedrijven die voor de vennootschapsvorming 

kozen voor het forfaitair systeem betalen geen meerwaardebelasting op de overdracht van de voorraden. 

Kiezen of niet kiezen voor een vrijstelling van meerwaardebelasting moet geval per geval bekeken 

worden. 

De exploitatie in familiaal verband laat toe om voor de sociale zekerheid van de familiale arbeidskrachten 

te kiezen voor stelsels als “meewerkende echtgenoot” en “zelfstandig helper”. Bij de maatschappelijke 

evoluties en minder duurzame relaties, wordt het normaal dat beroepsactiviteiten leiden tot het opbouwen 

van individuele rechten in de sociale zekerheid en wordt minder gekozen voor rechten op basis van in-

komsten van een partner. Bij een scheiding van de partner vervallen ook de rechten. De bijzondere stel-

sels komen zodoende minder tegemoet aan de actuele noden. De wetgever heeft al ingegrepen in het 

statuut van de meewerkende echtgenoot met de invoering van het verplicht “maxistatuut”. 
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De vennootschapsvorm laat niet toe te opteren voor deze specifieke sociale zekerheidsstelsels. Een 

mandataris is in principe zelfstandige met een volwaardig sociaal statuut. Meewerkende familieleden 

krijgen een eigen sociaal statuut met rechten die opgebouwd worden los van die van de hoofdexploitant. 

Een statuut van zelfstandige, als mandataris, als werkend vennoot of als loontrekkende komt voor. De 

vennootschapsvorm laat toe een duidelijke scheiding te realiseren tussen de activiteiten en de inkomsten 

van het landbouwbedrijf en andere activiteiten en inkomsten van gezinsleden. Landbouworganisaties 

adviseren te opteren voor volwaardige sociale statuten voor wie reëel deelneemt aan de exploitatie van 

het bedrijf. 

Bedrijven die veel beroep doen op seizoenarbeid kunnen bij de omschakeling naar een vennootschaps-

vorm moeilijkheden ondervinden om nog voldoende seizoenarbeiders te vinden. Die geven de voorkeur 

aan forfaitair belaste bedrijven omdat hun inkomsten dan niet samengevoegd worden (en belast) met 

andere inkomsten. Vennootschappen moeten lonen bewijzen en loonfiches op naam afleveren. Forfaitair 

belaste exploitanten leveren geen loonfiches op naam af. Interimarbeid is hier een oplossing. 

In de landbouw zijn er een aantal specifieke regelgevingen die sterk bepalend kunnen zijn voor de keuze 

tussen eenmanszaak en vennootschap en binnen de vennootschappen voor een bepaalde vorm, dit wil 

zeggen de landbouwvennootschap of een andere vorm. De pachtwet, die sterk de belangen van de pach-

ter beschermt, remt de vennootschapsvorming af. De activiteiten voortzetten in vennootschapsvorm (uit-

gezonderd de landbouwvennootschap) staat gelijk met een stopzetting als landbouwer in de hoedanig-

heid van natuurlijke persoon. De verpachter moet vooraf akkoord gaan met een voortzetting van de pacht 

ten gunste van de vennootschap. Dit is problematisch omdat de vennootschap in principe voor onbepaal-

de tijd zal blijven exploiteren, waardoor er mogelijk geen einde komt aan de pacht. Gronden in exploitatie 

hebben die na een opzeg voor eigen gebruik gedurende 9 jaar persoonlijk moeten geëxploiteerd worden, 

kan ook een rem betekenen op de vennootschapsvorming. 

Naast de pachtwet hebben ook de milieuwetgeving, de melkquotaregelgeving, de investeringssteunregel-

geving en in mindere mate de inkomenssteunregeling invloed op de keuze. Milieu- en melkquotaregel-

geving waren beperkend voor het grotere of niet-gezinsveeteeltbedrijf. Uit noodzaak of om bewust de 

beperkingen binnen deze regelgeving te kunnen vermijden, wordt bij uitbreidingen van de activiteiten 

geopteerd voor een tweede bedrijf onder vennootschapsvorm. Ook bedrijfssplitsingen met een gedeel-

telijke exploitatie in vennootschapsvorm, zijn als gevolg hiervan doorgevoerd. De consequenties die dit 

meebracht op het vlak van exploitatie en administratie werden hierbij aanvaard. De investeringssteun-

regeling is vooral belangrijk bij de omvorming naar de vennootschapsvorm waarbij alleen onder strikte 

voorwaarden de bestaande steun kan behouden blijven. Overdracht van activa, passiva en de wijze 

waarop de overdracht moet vergoed worden, zijn vastgelegd. Hierdoor worden in bepaalde situaties de 

mogelijkheden die men voor ogen had inzake exploitatie en het toepassen van de gepaste “inkomensmix” 

sterk beperkt. De overdracht kan bovendien zeer duur uitvallen waardoor bij het afwegen van alle aspec-

ten de vennootschapsvorming in de gegeven omstandigheden toch niet mogelijk is. 

De mogelijke omvorming naar een vennootschapsvorm moet samengaan met een planmatig aangepakte 

overdracht van activa en passiva en met een strategie rond de toekomstige exploitatie en het financieren 
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van investeringen, aankopen en dergelijke. Bij de planmatige aanpak van de overdracht zal regelmatig in 

fasen (twee of uitzonderlijk drie) gewerkt worden. Wanneer de mogelijkheden bestaan, zal de overdracht 

van het onroerend en in de mate dat dit noodzakelijk is omwille van behoud van investeringssteun, zo 

beperkt mogelijk gehouden worden. Gronden of het vruchtgebruik worden zelden overgedragen tenzij om 

in het kader van de strategie een voldoende hoog maatschappelijk kapitaal te realiseren. De goederen 

noodzakelijk voor de exploitatie (dieren, materieel, uitrusting, aanplantingen …) en het omlopend (voor-

raden) moeten altijd overgedragen worden. Voor bepaalde types van bedrijven met veel activa in onroe-

rende staat (serres, loodsen, stallen …) en belangrijke passiva die slaan op deze goederen kan de 

creatie van een vennootschap een dure zaak worden ingevolge de heffing van 10 % registratierechten op 

de inbreng die niet vergoed wordt in kapitaal. De gefaseerde overdracht van activa en passiva naar een 

vennootschap waarbij de overdracht van de activa en de kredieten waarmee ze verworven werden niet 

gelijktijdig verloopt, schept een toestand van rechtsonzekerheid. Hetzelfde geldt voor de eerder kunst-

matige splitsing van bedrijven en activiteiten over twee of meer juridisch gescheiden entiteiten. De admi-

nistratie van de belastingen beschikt over instrumenten om al te doorzichtige acties te herkwalificeren. Bij 

de keuze voor een vennootschapsvorm zijn een aantal formaliteiten en kosten onvermijdelijk. Kosten voor 

de accountant en de fiscalist (algemene begeleiding, opstellen financieel plan, uitwerken strategie), de 

bedrijfsrevisor (verslag over inbreng en/of quasi-inbreng), de notaris (oprichtingsakte) en de bank (over-

dracht kredieten) zijn steeds noodzakelijk. De landbouwvennootschap biedt hier mogelijkheden om met 

beperkte formaliteiten en kosten toch naar vennootschapsvorm over te gaan. 

Naast de strategie rond de eigenlijke overdracht zijn de inkomensvorming, de pensioenvorming, de 

investeringen en de mogelijke overdracht van aandelen aan de volgende generatie belangrijk. Op een 

fiscaal vriendelijke manier inkomsten uit een vennootschap halen, komt in vele vennootschappen onder 

een of andere vorm voor. Onroerend inkomen (huur, pacht, opstalvergoeding) en roerend inkomen (in-

tresten op rekening-courant) realiseren, vereist enerzijds dat bepaalde verhuurbare of te verpachten 

activa zoals grond en bepaalde gebouwen buiten de vennootschap gehouden worden en dat anderzijds 

de vennootschap over een voldoende hoog kapitaal beschikt in combinatie met een voldoende 

belangrijke financiering van de onderneming door de mandatarissen onder vorm van bedragen in 

rekening-courant. 

In verband met investeringen is werken met een recht van opstal en bij (gedwongen) aankopen met een 

vruchtgebruikconstructie fiscaal interessant. In deze gevallen worden de kosten van de investering of de 

aankoop gedragen door de vennootschap en wordt het goed na het beëindigen van het recht van opstal 

of de duur van het vruchtgebruik zonder vergoeding eigendom van de mandataris. Die kan dan beschik-

ken over de volle eigendom van het goed. 

Dividenden uitbetalen is fiscaal nadelig en wordt in familiaal gestructureerde vennootschappen niet of zo 

weinig mogelijk gedaan. 

De landbouwvennootschap neemt een bijzondere positie in. Alhoewel gecreëerd om de vestiging van 

jonge landbouwers te vergemakkelijken door hen het kapitaal per bedrijf in familiaal verband ter beschik-

king te stellen en maar geleidelijk over te dragen, werd deze vennootschapsvorm daarvoor quasi nooit 
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gebruikt. De nadelige positie van de stille vennoten – kapitaalverstrekkers, was hieraan zeker niet 

vreemd. De beherende vennoot heeft recht op een zeker inkomen. Wanneer de beherende vennoot de 

winsten herinvesteert in het bedrijf ontstaat een situatie waarbij de stille vennoten jaar na jaar geen 

rendement halen op hun ter beschikking gestelde kapitalen. De hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijk-

heid van de beherende vennoot is ook geen stimulans om te opteren voor de landbouwvennootschap. 

Ruim 15 jaar na de Wet tot instelling van de landbouwvennootschap waren amper een 100-tal landbouw-

vennootschappen opgericht wat zeker geen succes was. Dat er tussen 1995 en 2005 in Vlaanderen toch 

een 500-tal landbouwvennootschappen opgericht werden, kan toegeschreven worden aan een tweetal 

factoren namelijk: 

1 Het “monopolie” dat de landbouwvennootschap kreeg in een aantal regelgevingen en de melkquota-

regelgeving in het bijzonder. Tal van landbouwvennootschappen werden opgericht als tweede bedrijf 

door een landbouwersgezin om de beperkingen in diverse regelgevingen te omzeilen. 

2 Het bekend geraken van de positieve punten van de landbouwvennootschap bij een groeiend aantal 

adviseurs. Lokaal werden door specialisten in de materie veel landbouwvennootschappen opgericht 

voor alle types van bedrijven. 

De landbouwvennootschap biedt ruime mogelijkheden op fiscaal vlak. Er kan gekozen worden voor de 

vennootschapsbelasting en de personenbelasting. Forfaitaire winstberekening is mogelijk in de personen-

belasting. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het bedrijf kan op een gegeven moment, zonder extra 

kosten, overgeschakeld worden van personen- naar vennootschapsbelasting. De landbouwvennootschap 

laat toe gebruik te maken van de fiscale optimalisatietechnieken als recht van opstal, vruchtgebruikcon-

structies, huur en pacht van onroerend goed, intresten op bedragen in rekening-courant en andere. 

Een omvorming van een eenmanszaak naar landbouwvennootschap kan met een minimum aan kosten 

gebeuren. Wanneer alleen roerend goed overgedragen wordt, volstaat een onderhandse akte, een ver-

slag van de oprichters en een publicatie in het staatsblad. Notaris en bedrijfsrevisor hoeven niet tussen te 

komen. 

De landbouworganisatie Boerenbond ziet duidelijk de voordelen van de landbouwvennootschap maar 

meent dat een aantal problemen een oplossing moeten krijgen. De beperking van de activiteiten, de 

onbeperkte aansprakelijkheid en de beperkingen inzake vestigingssteun bij de overdracht van aandelen 

worden hierbij genoemd. De onbeperkte aansprakelijkheid is een probleem. In de opstartfase van de 

vennootschap is het evenwel alleen theoretisch een probleem omdat bij andere vennootschapsvormen 

de aansprakelijkheid vrijwillig doorbroken wordt. De aansprakelijkheid is de prijs die moet betaald worden 

voor de vele voordelen. 

Indien voor een vennootschapsvorm gekozen wordt, ligt de juridische vorm van de vennootschap vaak 

voor de hand. Bij subsectoren waar de bedrijven veel grond in gebruik hebben en veel rundveehouderij 

ligt het voor de hand dat de keuze uitgaat naar de landbouwvennootschap. Het grote belang van de 

inkomsten onder vorm van inkomenssteun die afzonderlijk en tegen een laag tarief van 16,5 % belast 
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wordt en het groot belang van de pachtgronden in exploitatie dringen de keuze voor de landbouwven-

nootschap op. 

De landbouwvennootschap is mogelijk niet ideaal als overname instrument in de huidige context. Als 

juridische vorm voor een familiale exploitatie daarentegen dit wil zeggen exploitatie door gelijke partners 

(allen beherend vennoot) is het wel een handige en goede vennootschapsvorm. Voorbehoud dient nog 

gemaakt bij de activiteit maar wanneer de activiteiten zich beperken tot de klassieke land- en tuinbouw-

activiteiten en activiteiten die normaal zijn voor het bedrijf stellen er zich geen problemen. In deze om-

standigheden is de landbouwvennootschap een vennootschapsvorm die past bij alle land- en tuinbouw-

activiteiten, met uitzondering van de echt industriële veredelingsbedrijven. Ook wanneer handelsactivi-

teiten uitgeoefend worden, is de vorm minder geschikt. In beide gevallen is de BVBA dan de betere vorm. 

Vennootschapsvorming blijft in de landbouw nog steeds een familiale aangelegenheid. De bedrijven die 

geëxploiteerd worden onder vennootschapsvorm hebben, verplicht vanuit diverse randwetgevingen, een 

familiale structuur qua beheer, kapitaalverstrekking en andere. Vertrekkend bij de definitie van een ven-

nootschap (vennoten komen overeen iets in gemeenschap te brengen) kan vastgesteld worden dat dit in 

de landbouw nog niet echt aan de orde is. De samenwerking beperkt zich algemeen tot een samenwer-

king tussen partners of ouders en kinderen. Vennootschapsvorming in de zin dat diverse niet door een 

familieband gebonden partners een onderneming opstarten, komt nauwelijks voor. In de praktijk is dit in 

de landbouw ook nagenoeg onmogelijk door het bestaan van allerlei beperkende elementen en produc-

tierechten. 

Een belangrijk probleem voor het aantrekken van derde kapitaalverstrekkers is het laag rendement op het 

geïnvesteerd kapitaal in de landbouw. Dit maakt het voor de investeerders minder aantrekkelijk zeker 

omdat de kapitalen langdurig moeten ter beschikking gesteld worden. De vennootschappen hebben een 

besloten karakter wat het quasi onmogelijk maakt om het geïnvesteerd kapitaal liquide te maken. De op-

lossing zal ook hier via verschillende acties moeten bewerkstelligd worden. Het kapitaal meer vergoeden 

volgens marktnormen zal altijd beter zijn dan het zelf financieren. De belegger moet uitgaan van het be-

houd van zijn kapitaal en op lange termijn denken. De beroepsorganisaties zoeken de oplossing meer in 

de richting van uitzonderingsmaatregelen voor de landbouwsector (zoals vrijstelling van schenkings- en 

successierechten) en een mentaliteitswijziging in de sector zelf. 

Op basis van een aantal gesprekken met land- en tuinbouwers die gekozen hebben voor de vennoot-

schapsvorm kan het besluit getrokken worden dat de vennootschapsvorming steeds min of meer opge-

drongen wordt door de situatie waarin een bedrijf verkeerd. De vennootschap werd opgericht ter gelegen-

heid van de generatiewissel, omwille van een verstikkende fiscale druk, in de aanloop naar belangrijke 

investeringen of gewoon om opportuniteitsredenen zoals het kunnen verwerven van melkquotum. De 

oprichting werd steeds zeer goed voorbereid en begeleid door specialisten. Er werd gedacht aan de 

toekomst van het bedrijf en de juridische structuur werd hierop afgestemd. Uiteraard werd er voor ge-

zorgd dat de problemen die zich stelden met de eenmanszaak zo goed mogelijk opgelost werden. De 

ondervraagde bedrijfsleiders waren goed vertrouwd met de mogelijkheden die de vennootschap biedt 
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inzake inkomensvorming, financiering van investeringen, pensioenopbouw en het verwerven van 

onroerend goed (recht van opstal, vruchtgebruikconstructie). 

Tot besluit wordt in Tabel 14 p. 105 een overzicht gegeven van de elementen die in het voordeel van een 

vennootschapsvorm pleiten. In de mate dat op meer van de opgesomde elementen positief moet ge-

reageerd worden zou de vennootschapsvorm meer verantwoord zijn. Een aantal elementen zijn niet van 

toepassing wanneer gekozen wordt voor de landbouwvennootschap. Omgekeerd en in de mate dat op 

vele elementen negatief moet gereageerd worden, is een voortzetting van het bedrijf als familiale onder-

neming aangewezen. Met de ontwikkelingen die zich in de land- en tuinbouw voordoen, zal mettertijd 

door de blijvers op een toenemend aantal elementen positief moeten gereageerd worden en zal ven-

nootschapsvorming zich meer en meer opdringen. 
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Tabel 14: Overzicht van de elementen die pleiten voor vennootschapsvorming, ingedeeld naar hun aard 

Juridische en economische Financiële en fiscale Andere Landbouwkundige 

• Bedrijf met grote economische 

dimensie 

• Sterke behoefte aan gedetailleerde 

financieel-economische informatie 

• Nood aan een afgezonderd gezins-

patrimonium 

• Belangrijke niet-landbouwinkomsten in 

het gezin 

• Actief in een conjunctuurgevoelige 

sector 

• Behoefte aan ruimere mogelijkheden 

voor overdracht van het bedrijf 

• Samenwerking buiten een gezins-

verband of tussen meerdere gezinnen 

• Aanwezigheid van mogelijkheden voor 

vorming eigen vermogen in de ven-

nootschap 

• Beperkte nood aan financiële steun bij 

overdracht van aandelen 

• Nood aan familiale regelingen voor 

productierechten en gronden 

• Onmogelijkheid om te opteren voor 

forfaitaire berekening van de winsten 

• Sterk winstgevende onderneming 

• Hoge personenbelastingen en sociale 

zekerheidsbijdragen 

• Sterk schommelende winsten 

• Permanente nood aan investeringen 

• Geen omvangrijke investeringen in 

een recent verleden 

• Beperkte inkomenssteun 

• Nood aan betere pensioenvoor-

zieningen 

• Mogelijkheden om onderneming privé 

te financieren en inkomensmix toe te 

passen 

• Belangrijke investeringen in de nabije 

toekomst 

• Waarschijnlijke intrede van bedrijfs-

opvolger of nieuwe vennoot 

• Belangrijke kans op wisseling in de 

bedrijfsleiding 

• Verwachte verplichte aankoop van 

grond en gebouwen 

• Beperkte nood aan seizoenarbeiders 

• Ontwikkeling van handelsactiviteiten 

• Beperkte afhankelijkheid van ver-

pachters (behalve landbouwvennoot-

schap) 

• Beperkte omvang van de investerings- 

en vestigingssteun onder vorm van 

rentesubsidie 

• Niet actief op vervuilde site 

• Niet actief in melkveehouderij (behalve 

landbouwvennootschap) 

Bron: Eigen verwerking 
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BIJLAGE 1: ENQUÊTEFORMULIER 
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ENQUÊTEFORMULIER IN HET KADER VAN HET PRAKTISCH GEDEELTE 
VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BESTE JURIDISCHE VORM VOOR HET LAND- OF TUINBOUWBEDRIJF 

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET BEDRIJF 

• Geef een korte beschrijving van het bedrijf met nadruk op de kengetallen die een beeld geven van de 
economische dimensie (oppervlakte, teeltplan, veebezetting, serres, ...). 

• Wat is bij benadering het omzetcijfer van het bedrijf? 

GEGEVENS OVER DE VENNOOTSCHAP 

• Wat is de juridische vorm? 

• Doelstellingen van de vennootschap: 

- Wat is de aard van de land- en tuinbouwactiviteit? 

- Wat is de aard van eventuele andere activiteiten? 

• Maatschappelijk kapitaal: 

- Hoe groot is het maatschappelijk kapitaal? 

- Op welke wijze werd het maatschappelijk kapitaal gevormd? 

 Inbreng in speciën: welk bedrag? 

 Inbreng in natura: welke inbreng? 

• Bestuur van de vennootschap: 

- Door hoeveel zaakvoerders of beherende vennoten wordt de vennootschap bestuurd? 

- Welk percentage aandelen is in handen van de zaakvoerders, beherende vennoten? 

• Activa van de vennootschap: 

- Bezit de vennootschap gronden en gebouwen? Zo ja, welke? 

- Bezit de vennootschap productierechten? Welke? Hoeveel? 

- Bezit de vennootschap andere activa (uitrusting, materieel, veestapel, voorraden)? 

FACTOREN DIE BEPALEND GEWEEST ZIJN BIJ DE KEUZE VOOR DE VENNOOTSCHAPSVORM 

• Wie heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een vennootschap? 

- Eigen initiatief? 

- Op aanraden of in overleg met specialisten (boekhouder, beroepsorganisatie, andere)? 

- Bezit iemand in de vennootschap bijzondere kennis over vennootschappen? 
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• Welke juridisch-economische factoren hebben een rol gespeeld? 

- Scheiding gezin – bedrijf en beperking van de aansprakelijkheid. Is de aansprakelijkheid binnen 
de vennootschap reëel beperkt of werd ze doorbroken? 

- Waren er belangrijke investeringen gepland bij de oprichting? 

- Werd de vennootschap opgericht omwille van de continuïteit van het bedrijf, dit wil zeggen om de 
overdracht gemakkelijker te laten verlopen en een verdeling te vermijden? 

- Werd de vennootschap opgericht met het oog op het aangaan van een samenwerkingsverband 
(ouders – kinderen)? 

• Fiscale factoren: 

- Speelden hoge belastingen in de personenbelasting een rol? 

- Speelde de conjunctuurgevoeligheid van de activiteit een rol? 

- Werd gekozen voor de vennootschapsvorm omwille van de mogelijkheden die de vennootschap 
biedt op fiscaal vlak en inzake optimalisatie van de inkomensvorming van de mandatarissen? 

• Sociale factoren: 

- Welk sociaal statuut hebben de beherende vennoten en mandatarissen? Zijn er andere 
werkende vennoten, niet mandatarissen? 

- Werd gekozen voor de vennootschapsvorm omwille van de toetreding van nieuwe (vreemde) 
vennoten? 

• Specifiek landbouwkundige factoren: 

- Werd gekozen voor de vennootschapsvorm omwille van mogelijkheden om melkquota te 
verwerven? 

- Werd gekozen voor de vennootschapsvorm omwille van voorwaarden in de milieuwetgeving 
(mestwetgeving, andere)? 

- Speelde investerings- of vestigingssteun een rol bij de omvorming? 

VERLOOP VAN DE OMVORMING NAAR VENNOOTSCHAP OF DE CREATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

• Wie heeft de oprichting begeleid? Wat werd juist gepresteerd? Kosten? 

• Is de overdracht in fasen verlopen? Wat was hiervan de bedoeling? 

• Is er een notariële akte geweest? (alleen voor landbouwvennootschap) 

• Hoe is de overdracht van activa en passiva verlopen? Moesten er registratierechten betaald worden? 

• Werd er een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor? Kosten? 

• Welke andere kosten waren verbonden aan de oprichting? 

• Wat was de inbreng van de bank? 

• Waren er specifieke problemen bij de omvorming? Welke? 
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STRATEGIE VAN DE ONDERNEMING MET BETREKKING TOT EEN AANTAL ELEMENTEN 

• Onroerende goederen? Worden gronden en gebouwen gehuurd of gepacht? 

• Heeft de vennootschap al onroerend goed gekocht? Werd hierbij gebruik gemaakt van een 
vruchtgebruikconstructie? 

• Inkomensvorming van de mandatarissen? Wordt een bezoldiging uitbetaald? Zijn er andere 
inkomsten uit de vennootschap? Uit verhuur van goederen? Uit verpachte goederen? 

• Wordt er gewerkt met een rekening-courant? Worden hierop intresten ontvangen? 

• Bestaat er een pensioenplan voor de mandataris in de vennootschap? 

• Heeft de vennootschap al belangrijke investeringen gedaan? Wordt hierbij gewerkt met een recht van 
opstal? 

FINANCIERING VAN INVESTERINGEN EN AANDELEN 

• Heeft de vennootschap problemen ondervonden bij de financiering van investeringen? Werden 
persoonlijke zekerheden gevraagd? 

• Heeft een mandataris leningen afgesloten om aandelen te verwerven? Hoe is dit fiscaal aangepakt? 

ALGEMENE EVALUATIE 

• Wat zijn de algemene ervaringen met het exploiteren in vennootschapsvorm? Was de omvorming of 
de keuze een succes of is dit nog onduidelijk? 

• Kan een vergelijking gemaakt worden met een exploitatie als eenmanszaak? 

 


