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Kovelruil
Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om, op basis van vrijwilligheid, snel en
gemakkelijk tot een betere verkaveling te kunnen komen, waardoor landbouwers

efficiënter en effectiever kunnen werken. Dit in tegenstelling tot de verplichte,
trage en bureaucratische wettelijke herverkaveling (voorheen: ruilverkaveling),

Doelvon kovelruil

Vrijwillige kovelruil (kleinscholig)
Kavelruil gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. Bij kleinschalige ruilen wordt de
cliënt het zelf eens met eigenaren en gebruikers van grond bij hem in de buurt,
maar het is ook mogelijk dat hij daarbij wordt geholpen door een (provinciale)
kavelruilstichting, het kadaster, een (gebieds)makelaar of een agri-notaris die in het
gebied werkzaam is. Zij kunnen helpen met het opzetten van het ruilproces, het (laten)
taxeren van de betreffende gronden en het voeren van onderhandelingen.

Vrijwillige kovelruil (grootscholig)
Bij deze vorm van kavelruil wordt het ruilproces
(enigszins) gestuurd door het opmaken van een

(basis)ruilplan. Aan de hand van dit plan vinden
de gesprekken plaats met de eigenaren en
gebruikers. Overigens kan zo'n ruilplan ook tot
stand komen nadat een zogenaamde informele
wenszitting is gehouden. ln beide situaties
spreken we van planmatige kavelruil. Ook overige
mengvormen zijn denkbaar.
Ook hierbij kan, net als bij de kleinschalige
vrijwil lige kavel ruil, ondersteu ning plaatsvinden
door de provincie en voornoemde deskundigen
als een (provinciale) kavelruilstichting, een
(gebieds)makelaar of een agri-notaris. Tevens
kan het Kadaster met de beschikbare kadastrale
gegevens het basisruilplan opstellen en het

verdere ruilproces tot de juridische vastlegging
begeleiden. lnteractief en op digitale wijze
kunnen wijzigingen direct met de betrokkenen
worden doorgenomen.

loge kosten von de kovelruil en
Íiscool voordeel
Kavelruil levert, naast de snelheid en effectiviteit,
ook belangrijke financiële en fiscale voordelen
op voor de deelnemers. Zo worden, indien
een kavelruil door de betreffende provincie
waarbinnen de te ruilen gronden gelegen zijn
wordt goedgekeurd, de transactiekosten (notarisen kadasterkosten) volledig of grotendeels
gesubsidieerd. Dit kan overigens per provincie
verschillen.

Afhankelijk van de omvang en opzqt van de
kavelruil is er ook subsidie mogelijk voor
kavelaanvaardingswerken of voor de kosten
van de kavelruilcoórdinator. Dit verschilt per
provincie en gebied.

Tenslotte geldt er voor de door de deelnemers via de kavelruil verkregen gronden
een vrijstelling van overdrachtsbelasting, zodat de kavelruil fiscaal geruisloos'
verloopt. Afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden is het zelfs mogelijk
om een agrarische bedrijfswoning, via de kavelruil, vrij van overdrachtsbelasting
over te dragen. Ook een complete bedrijfsverplaatsing via kavelruil behoort tot de
mogelijkheden.
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor kavelruil kent - anders dan bij de

vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van cultuurgrond het geval is - geen
volgtermijn of overige nadere voorwaarden.

De ogri-noloris ols kovelruil-speciolisl
De agri-notaris is de specialist in de agri-praktijk. De agrarisch ondernemer is hun
cliënt. Als (notarieel-)juristen die werkzaam zijn in de agri-praktijk, hebben zij een
schat aan ervaring opgebouwd, ook op het gebied van kavelruil. iuridische en fiscale
kennis zorgen voor een effectieve en adequate inzet, begeleiding en beoordeling van
de kavelruil voor de betrokken partijen.

Voor specifieke vragen met betrekking tot een (nieuw of reeds in gang gezet)
kavelruilproject kunt u contact opnemen met een agri-notaris bij u in de buurt.
Deze notarissen kunt u vinden via: www.vasn.nl.
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Beatrixpark 10
7101 BN Winterswijk
teleÍoon: 0543-548888
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info@hobbelinkenbuitink.nl

www. hobbelinkenbuitink.nl

