
Van:  
Verzonden: maandag 24 januari 2022 14:34 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Evaluatie landbouwvrijstelling 

Beste , 

Ja dat wil ik nog doen. Eerst wil ik een soort startnota maken en aan de hand daarvan deze bespreking 
doen. Helaas ben ik daar nog niet aan begonnen. Overigens heeft deze evaluatie wat mij betreft ook 

geen superhaast. Het komt goed. 

Groeten, . 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: maandag 24 januari 2022 10:19 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl>;  

@minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie landbouwvrijstelling 

Hi , 

Kan jij nog een overleg inplannen met ons drieën om van gedachten te wisselen over onderstaande? 
Graag op maandag of dinsdag ivm werktijden . 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 22 december 2021 22:35 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl>; T  

@minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie landbouwvrijstelling 

Ha , 

Fijn te horen dat je dit al snel wilde oppakken. En goed idee om in januari samen te brainstormen over 
de plan van aanpak. Wil jij iets inplannen? 

Alvast fijne dagen ☺ 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 22 december 2021 10:21 
Aan: @minfin.nl> 
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CC: @minfin.nl>;  
@minfin.nl> 

Onderwerp: RE: Evaluatie landbouwvrijstelling 

Hoi , 

Je bent me een slag voor. Ik wilde dit in januari oppakken. In ieder geval staan wij als LNV aan de lat 
voor de evaluatie en had ik t.z.t aan jullie willen vragen wie dit gaat doen.  

Omdat de doelstelling van de regeling vervallen is vergt het onderzoek andere accenten. We zouden 
ook voor de echte start van de evaluatie eerst een oriënterend gesprek met jullie alle drie of twee 
kunnen plannen over de aanpak. Dan kan ik vanuit de LNV kant ook (een) evaluatie(s) expert erbij 
vragen. Is dat een idee? Of heb je een ander idee?  

Ik kan natuurlijk ook eerst met jou bellen en kijken of een extra gesprek nodig is.  

Groeten, . 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 14:18 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl>;  

@minfin.nl> 
Onderwerp: Evaluatie landbouwvrijstelling 

Ha , 

Voor volgend jaar staat de evaluatie LBV op de planning. Wij moeten intern nog even uitzoeken wie 
vanuit ons wat doet, maar leek mij goed om alvast contact te leggen hierover. Zijn jullie hier intern al 
mee bezig? Volgens mij zijn jullie bij deze evaluatie in de lead, maar goed om even te checken. Hoor 
graag van je, evt kunnen we nog even doorpraten hierover volgende week. 

Groeten, 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
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verzenden van berichten. 
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are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
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are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van:  
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 10:04 
Aan:  
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 

Ha , 

Lijkt me prima zo, wat mij betreft stuur je het naar Minfin. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 09:23 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 

Hoi , 

Heel erg bedankt voor je waardevolle suggesties. Zoals je begrijpt heb ik daar mijn voordeel mee 
gedaan.  

Hierbij een nieuwe versie waar ik de aanleiding (ik noem ARK traject niet in de inleiding omdat dit 
onderzoek dus geen aanleiding voor dit onderzoek is; en het ARK onderzoek wordt later wel genoemd 
bij eerdere onderzoeken), de doeltreffendheid met jouw opmerkingen aangepast (ook 
onderzoeksvragen wat geclusterd) en de onderzoeksopzet anders geformuleerd (ik laat nog even in 

het midden of het lukt met Wageningen; als we een opzet hebben wil ik eerst met Wageningen praten 
over de mogelijkheden;  zag veel mogelijkheden).  

Als je je hierin kunt vinden wil ik het stuk langs Minfin sturen. Die hebben vast ook nog ideeën. Pas 
hierna naar . 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 17:55 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 

Dag , 

Door de drukte duurde het helaas wat voordat ik er aan toe kwam, maar zie in de bijlage enkele 
opmerkingen/suggesties bij je eerste opzet. Als je het prettig vind kunnen we het mondeling ook nog 
even doorakkeren, heb dan evt. op donderdag wel tijd. Laat maar weten, 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 09:26 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 
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Hi , 

Ik heb de versie aangepast. Vragen weg en een andere erbij. Hierbij dan de versie waar je naar kunt 

kijken.  

Groet, . 

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:47 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 

Hoi , 

Hierbij een eerste opzet voor het onderzoek inzake de landbouwvrijstelling.  Het is wel even anders 
dan een gewone evaluatie. Ik heb leentjebuur gespeeld bij andere fiscale evaluaties.  
Graag hoor ik je commentaar/ideeën. Eerst maar even bellen?  

Groet, . 

Van:   
Verzonden: maandag 10 januari 2022 16:04 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 

Ik heb tot nu toe alleen de gids, dus bedankt voor de info. 

Gr .  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 10 januari 2022 15:44 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Tussenevaluatie VVK 2022 

Dag , 

Zoals zonet beloofd, bijgaand wat documenten over het opzetten van een evaluatie (w.o. het 
startformulier) die ik van  had gekregen. 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 25 november 2021 17:04 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Tussenevaluatie VVK 2022 

Beste , 

Goed om te horen dat jullie al aan de slag zijn. 
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Hierbij een aantal documenten die jullie kunnen helpen bij de opzet van een evaluatie. 

Ik hoor graag van jullie als ik jullie kan ondersteunen met het proces.  

Groet, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 22 november 2021 14:47 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Tussenevaluatie VVK 2022 

Beste , 

Vanuit ons agrofinancieringsteam van EIA en PAV zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor de 

tussenevaluatie van het Vermogendversterkend Krediet in 2022. We willen deze evaluatie graag 
vroegtijdig starten, zodat voor de zomer in 2022 de evaluatie gereed kan zijn, daarom zijn we nu ook 
al bezig om de planning op te zetten. 

Heb jij voor ons een handig overzicht welke stappen we allemaal moeten doorlopen, en ook hoe een 
offertetraject of iets dergelijks eruit ziet? Dan kunnen we daarvoor de benodigde zaken in orde maken. 
Misschien handig dat we binnenkort dan ook even een overlegje met jou inplannen om het door te 

spreken. Hoor graag van je. 

Hartelijke groet, 

 

 

........................................................................................................................................... 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
DG Agro | Directie Europees, Internationaal en Agro- economisch Beleid 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2595 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
........................................................................................................................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 08:40 
Aan:  
Onderwerp: RE: Bestedingenplan agro-economie 

Hi ,  

Bedankt, ik ga het opnemen met een voorbehoud op de uitkomst van jouw overleg met SKI. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 28 maart 2022 17:05 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Bestedingenplan agro-economie  

Hoi , 

Het is nog niet duidelijk of we als directie EIA de kosten van de evaluatie landbouwvrijstelling moeten 
gaan betalen. Ik probeer het eerst als BO aan te melden. Dan betaald SKI. Het lijkt namelijk geen 

echte evaluatie te worden. Een echte evaluatie lukt nl. niet omdat de regeling geen beleidsdoelstelling 
heeft momenteel. Ik heb met SKI,  , contact hierover. 
Maar ik vermoed dat de kans dat het toch als een evaluatie wordt gezien net wat groter is. Dan hoop 

ik dat ik op iets minder dan 50.000 euro uit kom. Ik stel voor om 49.000 euro in te boeken voor 2022. 

Groet, . 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 16:47 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;

@minlnv.nl>
Onderwerp: Bestedingenplan agro-economie

Hi collega’s, 

Zoals aangekondigd wil ik jullie graag vragen het bestedingenplan te checken en te voorzien van de 
nodige updates, zie bijlage.  

Daarbij graag aandacht voor  
- zaken die ontbreken
- bedragen die mogelijk zijn gewijzigd

- prognose voor het daadwerkelijk verplichten van de bedragen die gepland staan (kolom i)
- een stand van zaken voor de afronding van verplichtingen met name van vorig jaar (kolom e)

Ondanks de honorering van de claim m.b.t. het pachtsysteem zijn we nog niet helemaal uit het rood, 

verzoek om daarom kritisch te blijven kijken.  

3
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e



Lukt het jullie om hier voor dinsdag 12 uur op te reageren? 

Alvast bedankt!  

Groet, 
 5.1.2.e



Van: @minfin.nl> 
Verzonden: maandag 20 juni 2022 20:48 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV  

Ha , 

Dank voor de update. Let wel dat de evaluatie gepland stond voor 2022. Zou niet de eerste keer zijn dat 
zoiets vertraging oploopt, maar laten we ons best doen om zsm van start te gaan. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06-  

E @minfin.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 20 juni 2022 17:07 
Aan: @minfin.nl>;  

@minlnv.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV  

Beste , 

Je kreeg wellicht al een afwezigheidsbericht van , en aangezien ze t/m 11 juli met verlof is, 

reageer ik alvast even kort. T.a.v. de evaluatie van de Landbouwvrijstelling zijn we nog niet heel veel 
verder, aangezien er veel andere drukte speelde in de afgelopen weken/maanden, maar  en ik 
hadden het idee om in juli hier weer een slag op dit dossier te maken,  zal dan t.z.t. wel met jou 

en  contact opnemen. 

Hartelijke groet, 
 

 

........................................................................................................................................... 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
DG Agro | Directie Europees, Internationaal en Agro- economisch Beleid 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2595 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
........................................................................................................................................... 
M 06  

@minlnv.nl

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 12:05 
Aan: @minlnv.nl>;  
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@minfin.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV  

Ha , 

Hoe gaat het ermee? We hebben in april een reactie gestuurd op de startnotitie voor de evaluatie LBV. Is 
dit inmiddels weer verder gebracht?  

Vanuit onze kant ook een update, namelijk dat  het landbouwdossier van mij 
overneemt. Ik zal voorlopig nog wel betrokken blijven bij deze evaluatie, maar op termijn zal  dat 
stokje dus overnemen. Graag vanaf nu dus zowel mij als  meenemen in het contact rondom 
landbouwregelingen. Sierteelt zal overigens nog wel bij mij belegd blijven omdat het btw betreft.   

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06-  

E @minfin.nl 

Van:   
Verzonden: zaterdag 23 april 2022 10:09 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minfin.nl>;  
@minfin.nl>; @minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

@minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV  

Dag , 

Excuus voor de vertraging, zie bijgaand de reacties vanuit FIN. Al met al een goed begin! Nu zaak om een 
en ander aan te scherpen. Hieronder belangrijkste punten: 

• We hebben het stuk hier en daar wat herschreven, met name is uitgebreider stilgestaan bij
uitkomsten voorgaande evaluaties/IBO’s om de probleemstelling scherper te krijgen

• Goed om nog iets scherper te krijgen waar de focus komt te liggen in de evaluatie. Voordat
doeltreffend- en doelmatigheid onderzocht kan worden moet het doel eerst helder zijn (ook
vraag toetsingskader). Nu wordt het opgehangen aan bredere LNV doelstelling, maar dat zal voor
onderzoekers niet concreet genoeg zijn om effectiviteit aan af te meten. Denk dat we vooral
aandacht moeten besteden aan gevolgen van afschaffing/alternatieve instrumenten, dat is tot
nu toe onderbelicht geweest.
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• Ook goed om te kijken naar samenhang andere regelingen (HIR, bedrijfsopvolgingsregelingen) en
wellicht ook al vooruitkijkend naar box 3 hervorming en wat dat betekent voor de regeling.

• Projectkader ontbreekt nog, i.e. begeleidingscommissie, budget, planning, data/methoden etc.
Vanuit FIN zal er iig betrokkenheid zijn vanuit DB&T/WINST, FJZ, Analyse en AFEP (toezichtsrol).
De namen volgen nog.

Zullen we op korte termijn samenkomen om de hoofdpunten te bespreken? 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06-  

E @minfin.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 21 april 2022 12:54 
Aan: @minfin.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV  

Hoi , 

Zoals eerder gezegd heeft dit onderzoek geen superhaast, maar toch wil je na bijna een maand vragen 
hoe het staat. Jullie inbreng stel ik namelijk erg op prijs.  

Groeten,  

Van: @minfin.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 21:39 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV  

Hoi , 

Bedankt voor het delen, ik zet het ook meteen uit bij betrokken collega’s. Ik kom hier zo snel mogelijk 
maar iig volgende week nog op terug. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06-  

E @minfin.nl 
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 12:41 
Aan: @minfin.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Evaluatie LBV  

Hallo , 

Hierbij een concept startnotitie t.b.v. het onderzoek naar de landbouwvrijstelling. Ik heb deze nog niet 

op MT niveau neergelegd. Eerst zou ik graag jullie reactie ontvangen. 

Met vriendelijke groet, . 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:47 
Aan: @minfin.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatie LBV en Srv 

Beste , 

1. We hebben geen onderzoeksvraag over de HIR opgenomen. We hebben alleen naar aanleiding van
de motie Geurts een vraag over belemmeringen/knelpunten opgenomen. Dat is eerder besproken met

, zie onder punt 1 hieronder; wil jij de definitieve startnotitie aan collega’s van Minfin en mij

toesturen? Dan hebben ze een idee hoe onze evaluatie eruit ziet.

2. Ik ben twee weken geleden begonnen met een startnotitie LBV en na commentaar van collega

, waarmee ik deze evaluatie ga doen, deze week hoop ik volgende week een heel eind
te zijn.
Daarna wil ik jullie graag betrekken bij het onderzoek. Ik ervaar trouwens deze tijdsdruk niet. De

planning is dit jaar, maar bijv. de evaluatie OVB wordt de laatste jaren ieder jaar weer uitgesteld. Ik
doe wat ik kan.

Groeten, . 

Van: @minfin.nl> 
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:30 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl> 
Onderwerp: Evaluatie LBV en Srv 

Hi , 

1. Ik heb vernomen dat jullie begonnen zijn met evaluatie van Saneringsregeling varkenshouderijen. Als
ik het goed begrijp wordt hier ook gekeken naar of en in hoeverre ondernemers gebruik hebben

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e



gemaakt van de herinvesteringsreserve, waarvan de voorwaarden zijn verruimd voor deze regeling. Klopt 
dat? Zou jij startnotitie met ons kunnen delen en ons tussentijds op de hoogte kunnen houden van de 
uitkomsten? Zou ik zeer waarderen! Is voor ons ook relevante info met het oog op ramingen van (fiscale 
gevolgen van) toekomstige uitkoopregelingen. 

2. En dan iets anders, de evaluatie van de landbouwvrijstelling. Ben jij hier nog verder mee gekomen?
Gelet op de planning en doorlooptijd van dit soort evaluaties moet dit op korte termijn wel echt van de
grond komen. Hoor graag als we hierbij kunnen helpen.

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06-  

E @minfin.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
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are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 















Van:  
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 15:20 
Aan:  
Onderwerp: RE: uitvraag verbeterpunten ADR/AR 

Hoi , 

Bij regels 32, 33 en 34 kun je bij Stand van Zaken opnemen: 

“Maakt onderdeel uit van de evaluatie van de landbouwvrijstelling.” 

Groet, .   

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 14:38 
Aan: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@dictu.nl>; @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl>;  
@minlnv.nl>; @nvwa.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: uitvraag verbeterpunten ADR/AR 

Beste collega’s, 

In bijgevoegd overzicht zijn de bevindingen aandachtpunten van de Auditdienst Rijk (ADR) en de 
Algemene Rekenkamer (AR) opgenomen.  

Gedurende het jaar monitort FEZ de voortgang van de aanbevelingen, aandachtpunten en 
onvolkomenheden.  

Hierbij het verzoek om in de kolommen de stand van zaken en scores in te vullen. 

Voor de scores geldt de volgende indeling: 

Groen = verbeterpunt is opgelost of de reële verwachting is dat dit eind 2022 opgelost is 

Oranje  = aan het verbeterpunt wordt gewerkt en het aandachtspunt kan eind 2022 opgelost zijn als bijgestuurd wordt 

Rood = verbeterpunt is nog niet opgelost en zal naar verwachting ook niet eind 2022 opgelost zijn   

Graag ontvang ik jullie input uiterlijk 15 augustus retour. 

Met vriendelijke groet, 

 

6

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e



Van:  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:08 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Agenda en stukken OOBD 
Bijlagen: 1. Opdrachtgeversagenda 0.6.2_schoon.docx

Hoi , 

In de bijlage staat (bijna achteraan) in Bijlage 5 een overzicht in een tabel van de evaluaties 
(genoemd: Bijlage 1: Conceptlijst (stand 13-4). 

Het valt mij op dat de landbouwvrijstelling bij het thema “Vergroening belastingstelsel” staat. Kun je 
dat bij het thema “Overig” zetten?  

Groeten, . 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 08:16 
Aan: @minfin.nl>; @minszw.nl>; 

@minszw.nl>; @minfin.nl>; 
@minfin.nl>;  

@minvws.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minlnv.nl>;  

@minezk.nl>; @duo.nl>;  
@minlnv.nl>; @minienw.nl>; 

@duo.nl>;  
@minfin.nl>; @minienw.nl>; 

@minjenv.nl>; @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

@minezk.nl>; @minvws.nl>;  
@MINSZW.NL>; @minbzk.nl>;  

@minszw.nl>; @minvws.nl>;  
@minienw.nl>; @duo.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl>;  
@minienw.nl>; @minocw.nl>; 

@minfin.nl>; @minbzk.nl>; 
@minjenv.nl; @minvws.nl>; 

@minfin.nl>; @minfin.nl>;
@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en stukken OOBD

Beste leden van het OOBD, 

Bijgevoegd de laatste versies van de stukken, veranderd is: 
- Bijlage 4 over informatiebehoefte is toegevoegd in de opdrachtgeversagenda
- Bijlage 3, de wetgevingskalender is een aparte bijlage in het excel bestand.
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Voor het gemak en overzicht zijn alle stukken nogmaals bijgevoegd. 

Met vriendelijke groet, 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 15:39 
Aan: @minfin.nl>; @minszw.nl>; 

@minszw.nl>; @minfin.nl>; 
@minfin.nl>;  

@minvws.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minlnv.nl>;  

@duo.nl>; @minlnv.nl>;  
@minienw.nl>; @duo.nl>; 

@minfin.nl>;  
@minienw.nl>; @minjenv.nl>;  

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 
@minlnv.nl> 

CC: @minlnv.nl>;  
@minezk.nl>; @minvws.nl>;  

@MINSZW.NL>; @minbzk.nl>;  
@minszw.nl>; @minvws.nl>;  

@minienw.nl>; @duo.nl>;  
@minezk.nl>; @minienw.nl>;  

@minienw.nl>; @minocw.nl>; 
@minfin.nl>; @minbzk.nl>; 

@minjenv.nl>;  
@minvws.nl>; @minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: Agenda en stukken OOBD 

Beste leden van het OOBD, 

Bijgevoegd de agenda en de stukken. 

Met vriendelijke groet, 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 17:38 
Aan:  

 
Onderwerp: FW: Evaluatieagenda fiscale regelingen LNV 

Hoi , 

Hierbij wat ik voorlopig hebben afgesproken met Minfin. Niets is in beton gegoten. 

Groet, . 

Van:   
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 17:31 
Aan: @minfin.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Evaluatieagenda fiscale regelingen LNV 

Hallo, 

n.a.v. het telefoontje dat ik net had met .

Planning is: 

Artikel 21 toelichting 

Verlaagd btw-tarief 
sierteelt 

2023 maakt onderdeel 
uit van btw 
evaluatie 

Landbouwvrijstelling 
in de winstsfeer 

2023 

OVB Vrijstelling 
cultuurgrond 

2025 

EB verlaagd tarief 
glastuinbouw 

2025-2028 

Brede 
weersverzekering 

2023 

Artikel 22 

Vrijstelling bos- en 
natuurterreinen box 
3 

2025 sluit aan bij 
geplande box 3 
evaluatie 

OVB regelingen 2025 3 stuks 

Bosbouwvrijstelling Na 2025 

Vrijstelling 
vergoeding bos- en 
natuurbeheer 

Na 2025 

Natuurschoonwet 2033 
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Lijst is in dezelfde volgorde als in de LNV begroting. 

Hiermee kan de strategische evaluatieagenda worden gevuld.  

Op een later moment wordt er nog formeel afgestemd met LNV door minfin, 

Groet, . 5.1.2.e



Van:  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 11:16 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: FW: Evaluatieplanning fiscale regelingen departementen 
Bijlagen: Evaluatieplanning fiscale regelingen.xlsx 

Dag ,  

Ik zag dat jullie niet in mailingslist zaten/zitten. 

, ik ga ervan uit dat jij landbouwvrijstelling (EIA) bewaakt. Dit is echt een grote belangrijke 

gevoelige jongen. Mijns inziens met andere grondonderwerpen IBO waardig.  
 in CC vanwege art 22 evaluaties. 

Inzake Sierteelt en Brede Weersverzekering houd ik wel oogje in zeil. 

Gelukkig zit onze fiscalist  overal in ;-)   

Zit zelf nog te denken of ik dit soort evaluaties als een los fiscaal iets moet benaderen of volledig wil 
integreren met reeds geplande “reguliere” evaluatie. Ik vind dat laatste eigenlijk het mooiste. Ook 
omdat ik denk dat je sommige dingen/bewegingen niet goed van elkaar los kunt trekken. En past bij 

SEA gedachtengoed. Daarom heb ik mailtje hieronder bij  gedropt. Weet ook niet of FIN hier 
beelden bij heeft.   

Met groet, 
 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), directie Financieel Economische Zaken (FEZ), cluster beleidscontrol Agro, flexplek 
maar in principe verdieping C2-Noord, telnr: 06- . Nieuwe email: @minlnv.nl. Mailtjes naar @minez.nl arriveren vooralsnog 
ook, maar dit betreft wel het oude emailadres.   

NB: een telefoontje/gesprek werkt vaak beter dan een email. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 10:50 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Brede Weersverzekering (BWV) en assurantiebelasting FW: Evaluatieplanning fiscale 
regelingen departementen 

Dag , 

Ik kreeg bijgevoegde fiscale evaluatieplanning toegestuurd en zag daar Brede Weersverzekering 
tussen zitten. Toen dacht ik “sluit dit aan op reguliere evaluatie? “ en heb ik de begroting 2022 erop 

nageslagen. Ja, kennelijk wordt alles mbt Brede Weersverzekering in 2023 geëvalueerd.  

Vraag me nog wel af: gaat dat fiscale deel solo met bijv. andere fiscale vrijstellingen, of wordt dat 

fiscale deel integraal onderdeel met reguliere Brede Weersverzekering evaluatie. Persoonlijk vind ik dat 
laatste het mooiste.  

Heb jij voorkeur/ideeën? En moet ik hier bij Fin achteraan gaan, zo van “wat is bedoeling, hebben we 
nog keuzes, worden we betrokken?” 

Groet, 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), directie Financieel Economische Zaken (FEZ), cluster beleidscontrol Agro, flexplek 
maar in principe verdieping C2-Noord, telnr: 06- . Nieuwe email: @minlnv.nl. Mailtjes naar @minez.nl arriveren vooralsnog 
ook, maar dit betreft wel het oude emailadres.   

NB: een telefoontje/gesprek werkt vaak beter dan een email. 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:34 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minocw.nl>; @minocw.nl>; 
@minocw.nl>; @minocw.nl; 

@minvws.nl>; @minvws.nl>; 
@minvws.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minienw.nl>; 
@minienw.nl>; @minienw.nl>; 

@minienw.nl>; 
@minfin.nl>; @minfin.nl>; 

@minfin.nl>; @minfin.nl>; 
@minfin.nl>; @minfin.nl>

CC: @minfin.nl>
Onderwerp: Evaluatieplanning fiscale regelingen departementen

Beste collega’s, 

We zijn momenteel druk aan de slag met bijlage 9 van de Miljoenennota 2023. Naast de cijfers die bij 
jullie extracomptabel op de begroting komen komt ook de evaluatieplanning aan bod. Zie bijgaand de 
planning zoals wij die nu voor ogen hebben, deze tabel komt ook in bijlage 9 te staan. Dit is min of meer 
een uitbreiding op hetgeen we vorig jaar ook al hadden opgenomen. Zoals jullie weten zijn evaluaties 
van fiscale regelingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Financiën en het 
beleidsverantwoordelijke departement. Zie ook onderstaande tekst uit bijlage 9. Voor evaluaties die 
komend jaar op de planning staan dus goed als er contact is tussen de dossierhouders om een en ander 
af te stemmen. Mochten er nog opmerkingen of vragen zijn over deze planning dan hoor ik dat graag 
natuurlijk. Mocht ik de verkeerde personen hebben benaderd, ook graag even doorgeven. Alvast dank! 

“Uitgangspunt is dat evaluaties voldoen aan de eisen van de Regeling Periodiek Onderzoek (RPE). Voor fiscale 
regelingen geldt bovendien dat bij evaluaties het Toetsingskader fiscaleregelingen wordt doorlopen. In het licht van 
de onvolkomendheid die de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd, namelijk dat het toetsingskader 
onvoldoende wordt toegepast, zal bij komende evaluaties beter worden toegezien op het doorlopen van het 
toetsingskader. Voor evaluaties van fiscaleregelingen zijn het Ministerie van Financiën en het betreffende 
vakdepartement beide verantwoordelijk en altijd samen betrokken. Het ministerie van Financiën bezien vanuit de 
verantwoordelijkheid voor het belastingstelsel en de begroting, het beleidsdepartement bezien vanuit de 
(specifieke)beleidsdoelen.” 
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Ander punt is het rapporteren van evaluatieuitkomsten. We nemen in bijlage 9 standaard een korte 
samenvatting op van de uitkomsten van evaluaties die sinds de vorige Miljoenennota zijn uitgevoerd. 
Vorig jaar hadden we opgeschreven dat we bezien of de resultaten van evaluaties ook op begrotingen 
van departementen geplaatst kunnen worden, cf aanbeveling Algemene Rekenkamer:  

“Conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer zal worden bezien of de uitkomsten van evaluaties op dezelfde wijze 

aan de begrotingen van de vakdepartementen kan worden toegevoegd, waar de fiscaleregelingen op hun beleidsterrein nu al 
extracomptabel worden vermeld. Zoals de Algemene Rekenkamer stelt: «Daarmee worden fiscaleregelingen nadrukkelijker 
onderwerp van gesprek tussen het parlement en de vakminister over de verantwoording. Daarin kunnen de ‘kosten’ van het 
beleid worden afgewogen tegen de maatschappelijke resultaten ervan. Dit kan een gedegen afweging van de inzet van het 

instrument en de kritische evaluatie ervan ten goede komen.»” 

Ik zal nog een apart mailtje sturen naar de ministeries waarbij dit van toepassing is. Het gaat in ieder 
geval om de evaluatie BOR (EZK), kleineondernemersregeling (EZK), evaluatie BPM/MRB (EZK/I&W) en 
evaluatie gebruikelijk loon dga’s (EZK). Waarschijnlijk komt daar nog bij de evaluatie zeevaartregelingen 
(I&W) en aftrek specifieke zorgkosten (VWS), maar dat is afhankelijk van moment van verzenden naar de 
kamer van de evaluatierapporten. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06  

E @minfin.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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Van: @minfin.nl> 
Verzonden: donderdag 28 juli 2022 14:13 
Aan:  

  
 

Onderwerp: RE: Lbv en het effect op de landbouwvrijstelling 

Beste , 

Ik heb inmiddels intern overlegd en het zou fijn zijn, in verband met de planning van het opsturen van de 
Miljoenennota (MN), indien er enige duidelijkheid is over jullie op- en aanmerkingen bij de gemaakte 
aannames voor de MGO (tranche 1) vóór 10 augustus. 

Aan de telefoon is eergisteren door  al aangegeven dat grondverkopen waarschijnlijk pas 
later kunnen gebeuren (afbreken infrastructuur, verkopen rechten, etc. gaat behoorlijk wat tijd 
overheen). Voor nu gaan we ervan uit dat de realisaties van grond verkopen plaatsvinden in het jaar 
wanneer alle stikstof winst is behaald (zoals in het tijdspad geschetst in een brief aan de TK, dit is tevens 
in afwachting van de inschatting van de IRF). Effectief betekent dit dat de bijstellingen een jaar zullen 
gaan opschuiven (dus MGO1 naar 2023, MGO2 naar 2024, MGO3 naar 2025 en Lbv1 naar 2024, Lbv2 
naar 2026). Gezien voor de MN enkel effecten in 2022 en 2023 van belang zijn is het voor nu vooral van 
belang dat het effect van de MGO1 in kaart wordt gebracht (en de aannames die daaronder liggen, zie 
voorgaande mail + impliciete aanname die ik eerder ben vergeten te vermelden: namelijk dat de boeren 
die deelnemen grondgebruiktitels hebben in eenzelfde proportie als de totale populatie aan 
landbouwers, i.e. 58% van deelnemers zijn eigenaar-landbouwers). Hierbij is het wel goed te vermelden 
dat in het kader van toekomstige MNs het handig zou zijn om deze aannames ook voor de Lbv door te 
lopen (ze overlappen namelijk voor behoorlijk deel met die van de MGO). Dus ook op deze aannames 
zou het fijn zijn om terugkoppeling te krijgen, maar dit heeft geen deadline aangezien deze bijstellingen 
pas na 2023 materialiseren.  

Ik hoor graag voor bovenstaande deadline wat jullie op- of aanmerkingen zijn bij de aannames. Ik ben me 
er tevens van bewust dat ik veel van jullie vraag aangezien er nog heel wat onzekerheid is omtrent de 
validiteit van sommige aannames. Helaas zal onzekerheid over sommige aannames onvermijdelijk zijn 
aangezien dit inherent is aan een raming van budgettair belang in de toekomst. Desalniettemin ben ik 
ervan overtuigd dat het goed is om nu deze effecten in kaart te brengen om zodoende te komen tot een 
zo goed mogelijke inschatting van het budgettair belang van de landbouwvrijstelling voor 2022 en 2023. 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze mail of de voorgaande mail dan hoor ik die 
natuurlijk graag. Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 14:16 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minfin.nl> 
Onderwerp: FW: Lbv en het effect op de landbouwvrijstelling 

10
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



Dag ,

Zie bijgaande vraag vanuit Fin.

Kunnen jullie die voor de MGA beantwoorden of er nog effecten in 2022 / 2023 te verwachten zijn?

Alvast dank,

Marten

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 09:36 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minfin.nl>;  
@minfin.nl>;  

@minfin.nl> 
Onderwerp: FW: Lbv en het effect op de landbouwvrijstelling 

Beste , 

Ik stuur onderstaande mail door vanwege het feit dat ik zowel van  als van de out-of-office 
melding kreeg. Kan één van jullie deze vragen beantwoorden of mij verwijzen naar de persoon binnen 
LNV die dat kan?  

Daarnaast heb ik gisteren al een concept raming gemaakt voor het budgettair effect van de Lbv en MGO 
op de landbouwvrijstelling. Hiervoor heb ik enkele aannames moeten maken en ik dacht dat het goed 
zou zijn deze aan jullie voor te leggen. Zouden jullie deze aannames willen doorlopen om te kijken of 
jullie het eens zijn met de wijze van raming? Jullie input wordt op zeer prijs gesteld aangezien ik 
aanzienlijk minder inzicht heb in de validiteit van de onderstaande aannames dan jullie.  

Aannames: 
Landelijke beëindigingsregeleing veehouderijlocaties (Lbv) 
- Voor Lbv aangenomen dat 220 miljoen wordt geactiveerd om daarover 65% uitputting te berekenen.
- Aangenomen dat grondverkopen tranch 1 van Lbv (geheel) in 2023 plaatsvinden
- Aangenomen dat grondverkopen tranch 2 van Lbv (geheel) in 2025 plaatsvindt.
- Grondvoorraad gemoeid met beëindigde bedrijven berekend middels fractie uit te kopen bedrijven
(eerdere mail + CBS statline stand aantal bedrijven per 2021) van totaal bedrijven naar soort (melkvee,
pluimvee, varkens, etc.) en deze fractie vermenigvuldigt met totaal aantal ha per soort (CBS statline).
- Aangenomen dat 75% van deze grondvoorraad die gemoeid is met Lbv verkocht wordt omdat zij geen
nieuwe economische activiteit gaan ontplooien op dezelfde grond.
- Prijs per 2022 en 2023 van agricultureel land berekend op basis van groei NVM landbouwgrond prijzen
(zonder pacht) over 2017-2021 (3% per annum, en dit doorgetrokken)
- Winst uit verkoop is landwaarde vermeerdering t.o.v. 1990 (CBS statline). Dit vanwege het feit dat
gemiddeld landbouwgrond voor 52 jaar wordt aangehouden (Kadaster onderzoek) en dit maximale is
waarnaar we terug kunnen gaan (dus veronderstelling is dat eigenaar-boeren die hun land verkopen
naar aanleiding van de Lbv gemiddeld 32 jaar het land in bezit hebben).
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- Gewogen marginaal tarief naar bestaande populatie gebruikers (i.e.additionele verkopen zijn identiek
aan bestaande populatie verkopen)

Maatregel gerichte opkoop (MGO) 
- Heb weinig inzicht in effect MGO per soort, uitgegaan dat fictief 100% terechtkomt bvij de grootste
vervuilers qua stikstof (melkveehouderij bedrijven)
- Aangenomen dat budget eerste tranch 95+133,4 is en budget tweede en derde tranch 350 - 95 - 133,4
(vervolgens door de helft --> tranch 2 en 3 even groot?)
- Timing is aangenomen dat MGO tranche 1 budgettair beslag zal leggen op 2022, tranche 2 op 2023 en
tranche 3 op 2024.
- voor de rest zelfde rekenmethodiek als bij Lbv

Orde van grote bijstellingen: 
- Bijstelling voor Lbv zoals nu geraamd onder huidige aannames: circa + 150 mln in 2023 en + 50 mln in
2025
- Bijstelling voor MGO zoals nu geraamd onder huidige aannames: circa + 65 mln in 2022, + 20 mln in
2023 en 2024

Mochten jullie op- of aanmerkingen of vragen hebben op de gemaakte aannames of doorgestuurde 
vragen dan hoor ik die graag. Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 13:42 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minfin.nl>;  

@minfin.nl>;  
@minfin.nl> 

Onderwerp: Lbv en het effect op de landbouwvrijstelling 

Beste , 

In het kader van het ramen van het budgettair beslag van de landbouwvrijstelling voor 2022 en 2023 had 
ik een aantal vragen omtrent het effect van de uitbreiding van de landelijke beëindigingsregeling 
veehouderijen. 

- Hebben jullie enig zicht op hoeveel veehouderijen zullen deelnemen en hun grond gaan
verkopen naar aanleiding van deelname in 2022 en 2023?

o Uit eerdere correspondentie van 22 Februari 2022 blijkt dat voorvarkenshouderijen 25%
toestemming krijgt voor een nieuwe economische activiteit. Daarnaast blijkt uit rapport
van WUR dat deelname voornamelijk te verwachten is onder varkenshouderijen ipv
melkveehouderijen of pluimveehouderijen.
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o Uit gedateerde CBS statline gegevens (uit 2009) blijkt dat percentage landbouwgrond 
door veehouderijen aanzienlijk is (grofweg 40%), is dit jullie inziens ook het geval? 
Hoeveel landbouwgrond verwachten jullie dat verkocht gaat worden door de maatregel? 

- Wat is de compositie tussen BVs en IB ondernemers in de populatie van deelnemende 
veehouderijen? 

- Zijn de deelnemende veehouderijen veelal oude bedrijven of nieuwe bedrijven (ivm de omvang 
van de boekwinst op de landbouwgrond)?  

o Jullie hebben aangegeven dat de doelgroep veelal oudere landbouwers zijn zonder 
opvolging. Kan mij dan ook voorstellen dat de Lbv nu vergroot wordt en later weer 
verkleind (vervoeging van budgettair beslag).  

- Hebben jullie enig zicht op wat er met de verkochte landbouwgrond gebeurt? Wordt deze 
wederom als landbouwgrond gebruikt? (ivm toekomstige ramingen, als landbouwgrond 
voorraad structureel kleiner wordt dan is dit handig om dit alvast in het vizier te hebben). 

  
Ik hoor graag van jullie. Alvast bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
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Van: @minfin.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 11:55 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: RE: Evaluatieplanning fiscale regelingen departementen 

Hi , 

Dank voor je mail. Zie mijn reacties hieronder. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06-  

E @minfin.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 13:12 
Aan: @minfin.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 

Onderwerp: RE: Evaluatieplanning fiscale regelingen departementen 

Hallo , 

Wat betreft jouw tabel. 

(1) Bij vrijstelling natuurterreinen box 3 staat er bij LNV 2024 en bij minfin 2025 bij box 3

evaluatie. Neem aan dat bij LNV ook 2025 dient te staat zoals eerder besproken. Klopt, moet
2025 staan. Dank!

(2) Heb je bewust het verlaagde tarief EB glastuinbouw, de bosbouwvrijstelling, de vrijstelling
vergoeding bos- en natuurbeheer en de NSW eruit gelaten? Ja, de tabel gaat t/m 2026 en
alleen als we een concreet jaartal hebben nemen we het op in de tabel. In bijlage 10 worden
de evaluaties wel genoemd.

Hieronder voor de volledigheid de tabel zoals we deze op 14 juli jl hebben besproken. 

Planning is: 

Artikel 21 toelichting 

Verlaagd btw-tarief 
sierteelt 

2023 maakt onderdeel 
uit van btw 

evaluatie 
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Landbouwvrijstelling 
in de winstsfeer 

2023 

OVB Vrijstelling 
cultuurgrond 

2025 

EB verlaagd tarief 

glastuinbouw 

2025-2028 

Brede 
weersverzekering 

2023 

Artikel 22 

Vrijstelling bos- en 
natuurterreinen box 
3 

2025 sluit aan bij 
geplande box 3 
evaluatie 

OVB regelingen 2025 3 stuks 

Bosbouwvrijstelling Na 2025 

Vrijstelling 

vergoeding bos- en 
natuurbeheer 

Na 2025 

Natuurschoonwet 2033 

Groeten,  

PS: ik kom van de week nog terug op je voorstel voor de btw sierteelt. 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:34 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minocw.nl>; @minocw.nl>; 
@minocw.nl>; @minocw.nl; 

@minvws.nl>; @minvws.nl>; 
@minvws.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minienw.nl>; 
@minienw.nl>; @minienw.nl>; 

@minienw.nl>; 
@minfin.nl>; @minfin.nl>; 

@minfin.nl>; @minfin.nl>; 
@minfin.nl>; @minfin.nl>

CC: @minfin.nl>
Onderwerp: Evaluatieplanning fiscale regelingen departementen

Beste collega’s, 

We zijn momenteel druk aan de slag met bijlage 9 van de Miljoenennota 2023. Naast de cijfers die bij 
jullie extracomptabel op de begroting komen komt ook de evaluatieplanning aan bod. Zie bijgaand de 
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planning zoals wij die nu voor ogen hebben, deze tabel komt ook in bijlage 9 te staan. Dit is min of meer 
een uitbreiding op hetgeen we vorig jaar ook al hadden opgenomen. Zoals jullie weten zijn evaluaties 
van fiscale regelingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Financiën en het 
beleidsverantwoordelijke departement. Zie ook onderstaande tekst uit bijlage 9. Voor evaluaties die 
komend jaar op de planning staan dus goed als er contact is tussen de dossierhouders om een en ander 
af te stemmen. Mochten er nog opmerkingen of vragen zijn over deze planning dan hoor ik dat graag 
natuurlijk. Mocht ik de verkeerde personen hebben benaderd, ook graag even doorgeven. Alvast dank! 

“Uitgangspunt is dat evaluaties voldoen aan de eisen van de Regeling Periodiek Onderzoek (RPE). Voor fiscale 
regelingen geldt bovendien dat bij evaluaties het Toetsingskader fiscaleregelingen wordt doorlopen. In het licht van 
de onvolkomendheid die de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd, namelijk dat het toetsingskader 
onvoldoende wordt toegepast, zal bij komende evaluaties beter worden toegezien op het doorlopen van het 
toetsingskader. Voor evaluaties van fiscaleregelingen zijn het Ministerie van Financiën en het betreffende 
vakdepartement beide verantwoordelijk en altijd samen betrokken. Het ministerie van Financiën bezien vanuit de 
verantwoordelijkheid voor het belastingstelsel en de begroting, het beleidsdepartement bezien vanuit de 
(specifieke)beleidsdoelen.” 

Ander punt is het rapporteren van evaluatieuitkomsten. We nemen in bijlage 9 standaard een korte 
samenvatting op van de uitkomsten van evaluaties die sinds de vorige Miljoenennota zijn uitgevoerd. 
Vorig jaar hadden we opgeschreven dat we bezien of de resultaten van evaluaties ook op begrotingen 
van departementen geplaatst kunnen worden, cf aanbeveling Algemene Rekenkamer:  

“Conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer zal worden bezien of de uitkomsten van evaluaties op dezelfde wijze 

aan de begrotingen van de vakdepartementen kan worden toegevoegd, waar de fiscaleregelingen op hun beleidsterrein nu al 
extracomptabel worden vermeld. Zoals de Algemene Rekenkamer stelt: «Daarmee worden fiscaleregelingen nadrukkelijker 
onderwerp van gesprek tussen het parlement en de vakminister over de verantwoording. Daarin kunnen de ‘kosten’ van het 
beleid worden afgewogen tegen de maatschappelijke resultaten ervan. Dit kan een gedegen afweging van de inzet van het 

instrument en de kritische evaluatie ervan ten goede komen.»” 

Ik zal nog een apart mailtje sturen naar de ministeries waarbij dit van toepassing is. Het gaat in ieder 
geval om de evaluatie BOR (EZK), kleineondernemersregeling (EZK), evaluatie BPM/MRB (EZK/I&W) en 
evaluatie gebruikelijk loon dga’s (EZK). Waarschijnlijk komt daar nog bij de evaluatie zeevaartregelingen 
(I&W) en aftrek specifieke zorgkosten (VWS), maar dat is afhankelijk van moment van verzenden naar de 
kamer van de evaluatierapporten. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Financiën 
Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) 

Korte Voorhout 7 | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
T 06  

E @minfin.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
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mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 




