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NIEUWSBRIEF AGRO 
eindejaarstips 2019

Geachte lezers,
Wat is belangrijk om nog dit jaar 

te laten regelen? Welke verande-
ringen staan er voor 2020 op

stapel? U leest het in deze 
speciale nieuwsbrief vol 

eindejaarstips. 

Neem voor meer informatie 
gerust contact met ons op. 

We beoordelen dan samen of 
actie gewenst is.

Veel leesplezier en goede 
zaken toegewenst!

Met ondernemende groet,
Remko Metz, Eric Leermakers en 

Patrick Coomans

Landbouwers die hun bedrijf staken, 
willen soms de productierechten 
(varkens-, pluimvee- en fosfaat-
rechten) of de betalingsrechten 
behouden om deze te verhuren. 
Welke voorwaarden gelden hiervoor?

Betalingsrechten
Hierbij geldt voor de verhuurder de 
voorwaarde dat hij of zij staat geregis-
treerd bij RVO.nl.

Productierechten
Hiervoor geldt dat deze alleen over 
kunnen gaan van het ene naar het 
andere bedrijf. Als er geen sprake 
meer is van een bedrijf, kan het 
productierecht niet overgaan. Het recht 
komt nog niet meteen te vervallen. 
De definitie van een bedrijf volgens 
de Meststoffenwet is: een geheel 
van productie-eenheden, bestaande 
uit één of meer gebouwen of afge-
scheiden gedeelten daarvan en de 
daarbij behorende landbouwgrond, 
uitsluitend of onder meer dienende 
tot de uitoefening van enige vorm van 
landbouw, zulks beoordeeld naar de 
feitelijke omstandigheden.

Voor het verhuren van productie-
rechten is het geen vereiste dat het 
bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel. Uitschrijving uit het 
handelsregister kan wel een indicatie 
geven dat het bedrijf ook in de zin van 
de Meststoffenwet is beëindigd. •

In deze nieuwsbrief gaan we niet in op 
de stikstofproblematiek die in ons land 
is ontstaan nadat de Raad van State 
in mei van dit jaar het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt 
heeft verklaard als instrument voor 
het verlenen van natuurvergunningen. 

Op het moment van schrijven van 
deze nieuwsbrief bestond er nog te 
veel onduidelijkheid over de omvang 
van het probleem en de oplossingen. •

Staking landbouwbedrijf en 
verhuur rechten

Stikstof-
problematiek
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Wederzijds in zicht

De subsidieregeling voor Jonge 
landbouwers wordt opengesteld van 
2 december 2019 tot en met 7 februari 
2020. Met deze regeling kunnen 
ondernemers jonger dan 41 jaar 
investeren in gebouwen, machines en 
verplaatsbare installaties. Er is alleen 
subsidie mogelijk voor investeringen 
die op de bijbehorende investerings-
lijst staan.

De regeling loopt via de provincies. 
Dat betekent dat elke provincie haar 
eigen subsidieverordening en open-
stellingsbesluit heeft. 

Een belangrijk aandachtspunt bij 
samenwerkingsverbanden (bijv. 
maatschap of VOF) is de vraag of de 
jonge landbouwer op het moment van 
aanvragen daadwerkelijke, langdurige 
zeggenschap heeft. Dit moet blijken 
uit de inschrijving in het handelsre-
gister bij de Kamer van Koophandel. 
Controleer deze inschrijving daarom 
zorgvuldig, voordat de aanvraag 
wordt ingediend. De inschrijving kan 
achteraf niet meer aangepast worden.

Men kan alleen subsidie aanvragen, 
wanneer niet eerder via deze regeling 
subsidie is ontvangen. Verder 
mogen er geen investerings- en 
financieringsverplichtingen worden 
aangegaan, voordat de toekenning 
van de subsidie een feit is. •

De Subsidieregeling sanering varkens-
houderijen (Srv) wordt opengesteld 
van 25 november 2019 tot en met 
15 januari 2020. 

Doelgroep
De regeling is bedoeld voor varkens-
houders en gemengde bedrijven met 
een varkenstak, in de concentratie-
gebieden Zuid of Oost (delen van 
de provincies Gelderland, Limburg, 
Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht). 
Het gaat daarbij om ondernemers 
die hun bedrijf of een locatie daarvan 
willen beëindigen en wiens bedrijf 
geuroverlast veroorzaakt op woningen 
in een straal van 1.000 meter rond 
de locatie. De varkenshouderij moet 
daadwerkelijk hebben geproduceerd 
en de laatste vijf jaar vóór de sluiting 
onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers 
aan de zogenaamde stoppersregeling 
van het Actieplan Ammoniak Veehou-
derij (gedoogstoppers) kunnen niet 
deelnemen aan de Srv.

Rangschikking aanvragen op geurscore
Aanvragen worden gerangschikt op de 
mate van geurbelasting op woningen 
in een straal van 1.000 meter rond de 
veehouderijlocatie, uitgedrukt in een 
zogenaamde geurscore. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de 
uitgangspunten van de Wet – en de 
Regeling geurhinder en veehouderij. 
Varkenshouderijlocaties met de hoogste 
geurscore komen als eerste in aan-
merking voor de subsidie. Er wordt 
een drempelwaarde voor de geurs-
core gehanteerd.

Definitieve en onherroepelijke 
beëindiging
Deelnemers aan de regeling moeten 
hun bedrijf of locatie definitief en onher-
roepelijk beëindigen. Dit houdt in:
- verplichte afvoer varkens;
- leeghalen mestkelders;
- doorhalen varkensrechten;

- intrekking omgevingsvergunning  
 en Nb-vergunning voor de varkens  
 en andere diersoorten die behoren  
 tot de intensieve veehouderij  
 (pluimvee, konijnen, vleeskalveren,  
 vleesstieren, geiten of nertsen); 
- wijziging bestemming van de 
 locatie;
- contractueel verbinden dat de  
 sluiting van de locatie blijvend is;
- slopen van de dierenverblijven, 
mest- en voersilo’s en mestkelders;
- deelnemer mag geen varkens  
 houden op een andere locatie dan  
 waar hij ten tijde van de aanvraag  
 reeds een varkenshouderijlocatie  
 had.

Subsidie
De subsidie bestaat uit twee 
componenten:
- Een marktconforme vergoeding voor  
 de in te leveren varkensrechten;
- Een vergoeding voor het waarde 
 verlies van de varkensstallen. Deze  
 bedraagt 65% van de gecorrigeerde  
 vervangingswaarde.

Varkensrechten
De aanvrager moet bij de aanvraag 
opgeven hoeveel varkensrechten hij 
wil laten vervallen. Dit moet minimaal 
het deel van de rechten zijn dat vereist 
is voor het houden van 80% van het 
gemiddelde aantal varkens die in 
2018 op de varkenshouderijlocatie is 
gehouden.

Men kan alleen een vergoeding krijgen 
voor de vervallen varkensrechten die 
in 2018 nodig waren voor het gemid-
deld aantal gehouden varkens op de 
betreffende locatie. Extra aanwezige 
rechten worden niet vergoed.

Gecorrigeerde vervangingswaarde
De vervangingswaarde is voor zowel 
vleesvarkens- als zeugenstallen 
vastgesteld op € 470 per m2. 8

Subsidie-
regeling jonge 
landbouwers

Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen
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7 In het kader van de Srv wordt uit-
gegaan van een actuele verkoop-
waarde van 20% van de vervangings-
waarde na de fiscale afschrijvings-
termijn van 40 jaar. Het ministerie 
heeft een tabel opgesteld waarmee 
men zelf kan berekenen hoe hoog de 
gecorrigeerde vervangingswaarde 
bij een bepaalde leeftijd van de stal 
is. Bij de berekening van het aantal 
m2 wordt uitgegaan van de buiten-
maten van het gebouw.

Afwijzingsgronden
Er wordt geen subsidie verstrekt aan 
varkenshouders die meer varkens 
hebben gehouden dan het op het 
bedrijf rustende varkensrecht. De 
subsidie wordt ook niet toegekend 
als de omgevingsvergunning of de 
gebruikte huisvestingssystemen niet 
voldoen aan de vereisten van het 
Besluit emissiearme huisvesting.

Een subsidieaanvraag kan worden 
afgewezen indien de varkenshouder 
niet voldoet of niet heeft voldaan 
aan de wettelijke vereisten voor het 
houden van varkens. Volgens de 
toelichting van de minister van LNV 
gaat het daarbij om substantiële 
overtredingen van de meststoffen-
wetgeving en de wetgeving voor 
dierenwelzijn.

Ammoniakrechten
Volgens de (ingetrokken) provinciale 
beleidsregel zijn bedrijven die 
deelnemen aan de Srv uitgesloten 
van intern en extern salderen. 
Dit zou betekenen dat zij hun 
ammoniakrechten niet kunnen 
verkopen.

Aanmelding is nog geen verplichte 
deelname
De aanmelding voor de Srv is 
nog geen definitieve stap. Na de 
goedkeuring van de aanvraag moet 
de deelnemer binnen acht weken een 
‘saneringsverklaring’ indienen. Op 
dat moment hoeft men pas definitief 
over deelname te beslissen. Dan is de 
hoogte van de vergoeding duidelijk 
en zal waarschijnlijk ook meer bekend 
zijn over de stikstofproblematiek 
(o.a. voorwaarden intern en extern 
salderen).

Combinatie met rood-voor-rood of 
ruimte-voor-ruimte
In den lande bestaan verschillende 
regelingen die het mogelijk maken 
om in ruil voor de sloop van 
(agrarische) bebouwing een nieuwe 
woning te bouwen (rood-voor-rood 
of ruimte-voor-ruimte). De Srv sluit 
een combinatie met een dergelijke 
regeling niet uit. •

BIJ12 heeft per 1 oktober 2019 een 
nieuwe richtlijn vastgesteld bij 
wolvenschade in de schapenhouderij. 
Deze bevat uitgangspunten voor de 
uitvoering van taxatie, waarde-
bepaling van schapen en het verlenen 
van tegemoetkomingen. BIJ12 is 
namens de provincies verantwoorde-
lijk voor het verlenen van tegemoet-
komingen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:
- De dierhouder is verantwoordelijk  
 voor een goede bescherming van  
 zijn dieren;
- Een dierhouder met dood of  
 verwond vee die een wolf als  
 veroorzaker vermoedt, moet binnen  
 24 uur na de gebeurtenis hiervan  
 melding doen bij BIJ12;
- Een tegemoetkoming wordt  
 verleend als het dier zeker of  
 zeer waarschijnlijk door een wolf 
 is gedood;
- Tot 1 januari 2022 wordt voor  
 schade door wolven een tegemoet- 
 koming verleend, ongeacht of er  
 preventieve maatregelen zijn  
 gebruikt om de wolf op afstand te  
 houden;
- Tegemoetkoming in wolven-
 schade geldt voorlopig voor zowel  
 bedrijfsmatige- als hobbydier-
 houders;
- In principe komt alleen de directe  
 schade in aanmerking voor een  
 tegemoetkoming;
- Bij wolvenschade kan de volgende  
 schade en/of kosten voor een  
 tegemoetkoming in aanmerking  
 komen: taxatiewaarde dier, dieren- 
 artskosten, destructiekosten, schade  
 door abortus, derving melk- 
 productie. •

Richtlijn voor 
wolvenschade 
in schapen-
houderij
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In de nieuwsbrief van afgelopen 
september hebben wij de voorstellen 
tot actualisatie van de excretieforfaits 
beschreven. Mede naar aanleiding 
van de vele reacties op de voorstellen, 
heeft de minister van LNV besloten 
de excretienormen voor vleesvee, 
hoogproductieve melkkoeien, zelf-
zuivelaars en biologische bedrijven 
vooralsnog niet te wijzigen.

Vleesvee
De minister wil komend jaar met de 
vleesveehouderij de beschikbare data 
over de vleesveesector verbeteren, om 
op basis daarvan de excretieforfaits 
te actualiseren op een manier die nog 
beter aansluit bij de realiteit en kan 
rekenen op draagvlak in de sector.

Melkvee
De actualisering zou ertoe leiden dat 
melkveehouders met hoogproductieve 
koeien en zelfzuivelaars meer fosfaat-
rechten nodig zouden hebben. De 
minister wil eerst onderzoeken of, 
naast uitstel, aanvullende overgangs-
maatregelen nodig zijn. Voor zelf-
zuivelaars heeft zij het voornemen 
om op termijn uit te gaan van de 
daadwerkelijk geproduceerde hoeveel-
heid melk. Tot die tijd blijft de vast-
gestelde gemiddelde melkproductie 
voor zelfzuivelaars ongewijzigd.

Biologische bedrijven
Biologische bedrijven mogen blijven 
uitgaan van de huidige vaste forfai-
taire stikstofexcretie. De minister vindt 
het belangrijk dat zij de tijd krijgen 
om te anticiperen op de nieuwe, 
vaak hogere normen. De voorziene 
wijzigingen voor biologisch gehouden 
melkgeiten en schapen worden wel 
per 1 januari 2020 doorgevoerd. Voor 
geiten gebeurt dit op verzoek van de 
sector, voor schapen omdat het om 
een heel beperkte wijziging gaat.

Afgemolken koeien
In het voorstel was opgenomen dat 
een melkkoe in ieder geval tot twaalf 

maanden na de laatste afkalving 
onder diercategorie 100 valt (waarvoor 
fosfaatrechten nodig zijn). De minister 
is voornemens deze twaalfmaanden-
termijn niet door te voeren, om te 
voorkomen dat er een extra barrière 
ontstaat om afgemolken koeien 
optimaal in te zetten voor de vlees-
productie.

Extra normen voor laagproductieve 
koeien
In de wijzigingsregeling waren ook 
extra melkproductieklassen opge-
nomen voor laagproductieve koeien. 
Het is niet duidelijk of dit onderdeel 
wel wordt ingevoerd. •

Urenadministratie
Wanneer u in aanmerking wilt komen 
voor de zelfstandigenaftrek, moet 
u in 2019 minimaal 1.225 uren in 
uw onderneming hebben gewerkt. 
De uren die u als gevolg van ziekte 
niet hebt kunnen werken, tellen niet 
mee bij de beoordeling of u aan het 
criterium hebt voldaan.

Een ondeugdelijke urenstaat kan 
ertoe leiden dat de inspecteur u 
de zelfstandigenaftrek en andere 
ondernemersfaciliteiten weigert. Leg 
de gewerkte uren daarom nauwkeurig 
vast. Bovendien moet van uw totale 
werkzaamheden meer dan 50% aan 
uw onderneming zijn besteed. Deze 
eis geldt niet voor starters.

Ook voor de meewerkaftrek en de 
startersaftrek bij arbeidsongeschikt-
heid is een urenadministratie van 
belang.

Investeringsaftrek
Als u in 2019 een bedrag tussen 
€ 2.300 en € 318.449 investeert in 
bedrijfsmiddelen voor uw onderne-
ming, kunt u in aanmerking komen 
voor de kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek. Uitgesloten zijn onder 
meer: grond, personenauto’s, quota, 
bedrijfsmiddelen minder dan € 450 en 
bedrijfsmiddelen die voor meer dan 
70% worden verhuurd aan derden. De 
hoogte van de aftrek is afhankelijk van 
de totale investeringen. 8

Uitstel actualisatie excretieforfaits

Eindejaars- en 
nieuwjaarstips 
fiscaal

Momenteel vallen de beschikkingen 
van de uitbetaling van de GLB-sub-
sidies weer op de deurmat. Soms 
blijkt de uitbetaling lager te zijn dan 
verwacht, bijvoorbeeld omdat een 
fout is gemaakt in de Gecombineerde 
opgave. Kan dit dan nog hersteld 
worden?

In sommige gevallen kan een beroep 
op een kennelijke fout slagen. Derge-
lijke fouten worden slechts erkend 
indien ze gemakkelijk kunnen worden 
geconstateerd bij een administratieve 
controle van de opgave door RVO.nl. 
Het moet dan gaan om tegenstrijdige 
informatie die de landbouwer 
of diens gemachtigde zelf heeft 
verstrekt. Het is van groot belang dat 
de fout onopzettelijk is gemaakt, de 
landbouwer te goeder trouw heeft 
gehandeld en ieder gevaar van bedrog 
wordt uitgesloten.

Wanneer de aanvrager bewust een 
perceel ‘niet aanvinkt’ voor uitbetaling 
van betalingsrechten, kan er geen 
sprake zijn van een kennelijke fout. •

Wel of geen 
kennelijke fout
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Wederzijds in zicht

Voor de hoogte van de investerings-
aftrek is het jaar van aangaan van de 
investeringsverplichtingen bepalend. 
Daadwerkelijke aftrek in het jaar van 
investeren kan alleen plaatsvinden 
indien het bedrijfsmiddel in gebruik is 
genomen of is betaald.

Het recht op investeringsaftrek vervalt 
indien:
- binnen 12 maanden na het aangaan  
 van de verplichting minder dan 25%  
 van het investeringsbedrag is  
 betaald, tenzij het bedrijfsmiddel in  
 deze periode in gebruik is genomen;
- het bedrijfsmiddel niet in gebruik  
 is genomen binnen drie jaar na het  
 begin van het kalenderjaar waarin  
 de investering is gedaan.

Een goede planning van investeringen 
kan leiden tot een hogere investerings-
aftrek. Zet daarom de verrichte en de 
geplande investeringen op een rij om 
een optimale planning te maken.

Let op de desinvesteringsbijtelling
Indien u een bedrijfsmiddel, waarvoor 
u investeringsaftrek heeft ontvangen, 
binnen vijf jaar na aanvang van het 

investeringsjaar verkoopt, kunt u te 
maken krijgen met een desinveste-
ringsbijtelling. Dit is ook het geval als 
het bedrijfsmiddel wordt overgebracht 
naar privé of als de investering door 
ander gebruik het karakter krijgt 
van een uitgesloten investering. De 
bijtelling bedraagt het feitelijk genoten 
percentage investeringsaftrek over 
de overdrachtsprijs. Deze bijtelling 
kan nooit hoger zijn dan de genoten 
investeringsaftrek.

Laat uw herinvesteringsreserve niet 
verlopen
Hebt u een herinvesteringsreserve 
gevormd, omdat u de afgelopen drie 
jaren een bedrijfsmiddel voor meer 
dan de boekwaarde hebt verkocht? 
Zorg er dan voor dat u deze benut 
voor nieuwe investeringen. Doet u 
dit niet binnen drie jaar, dan komt 
de reserve vrij ten gunste van het 
bedrijfsresultaat en moet hierover 
alsnog belasting worden betaald.

Terugvragen btw oninbare 
vorderingen
Als er een factuur wordt gestuurd 
aan klanten, moet de btw direct 

aangegeven en betaald worden. 
De btw kan teruggevraagd worden 
zodra het zeker is dat de vordering 
geheel of gedeeltelijk oninbaar is. 
De vordering wordt in ieder geval als 
oninbaar aangemerkt uiterlijk een jaar 
na het verstrijken van de afgesproken 
uiterste betaaldatum. Als er geen 
betalingstermijn is vastgelegd, geldt 
de wettelijke betalingstermijn van 
30 dagen.

De btw moet in het juiste tijdvak 
worden teruggevraagd, anders kan 
de teruggaaf worden geweigerd door 
de Belastingdienst.

Schenkingen
Ouders mogen in 2019 € 5.428 belas-
tingvrij schenken aan hun kinderen 
of pleegkinderen. Er mag eenmalig 
aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar 
maximaal € 26.040 (jaar 2019) belas-
tingvrij worden geschonken. Deze 
vrijstelling kan onder voorwaarden 
verhoogd worden naar € 54.246 als 
het kind het geld gebruikt voor een 
dure studie of naar € 102.010 voor de 
financiering van een woning.

Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld 
grootouders aan kleinkinderen) is in 
2019 maximaal € 2.173 vrijgesteld.

Als dit jaar meer geschonken wordt 
dan het vrijgestelde bedrag of als er 
van de verhoogde vrijstelling gebruik 
wordt gemaakt, moet vóór 1 maart 
2020 een schenkingsaangifte worden 
ingediend bij de Belastingdienst.

Bewaarplicht administratie
In beginsel geldt voor de adminis-
tratiegegevens een bewaartermijn 
van zeven jaar. Wanneer hieraan 
niet voldaan wordt, kan dit gevolgen 
hebben voor de bewijspositie. Dit kan 
leiden tot een omkering en verzwaring 
van de bewijslast.

In verband met de herzieningstermijn 
van de aftrek voorbelasting voor on-
roerende zaken, zoals bedrijfspanden, 
moeten de gegevens van onroerende 
zaken 10 jaar bewaard worden. •

7 Tabel: hoogte investeringsaftrek

              Investeringsbedrag Aftrek 

Meer dan   Niet meer dan 

-  €  2.300 Nihil
€  2.300 €  57.321 28%
€  57.322 €  106.150 € 16.051
€  106.151 €  318.449 € 16.051, 
    minus 7,56% van het 
    bedrag boven € 106.150
€  318.449 -  Nihil
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Wederzijds in zicht

Afronden administratie
Begin 2020 moet de mestboekhouding 
over het jaar 2019 afgerond worden. 
Een aantal zaken moet worden vast-
gelegd en verschillende berekeningen 
moeten worden gemaakt.

Vastlegging gegevens
De volgende gegevens moeten 
worden vastgelegd per 31 december 
2019:
- voorraden voer bij staldieren en  
 bij deelname aan BEX melkvee;
- aantal en gewicht staldieren;
- voorraad meststoffen per opslag  
 (incl. onderbouwing);
- periode en aantal naar natuur-
 terreinen uitgeschaarde dieren.

Berekeningen
Er moet berekend worden of voldaan 
is aan:
- de gebruiksnormen;
- de mestverwerkingsverplichting;
- de dierrechten (pluimvee, varkens);
- de fosfaatrechten (melkvee);
- de criteria voor grondgebonden  
 groei (melkvee).

Opgave aanvullende gegevens
De aanvullende gegevens moeten 
voor 1 februari 2020 doorgegeven 
worden aan de RVO. Dit geldt met 
name voor bedrijven met staldieren 
en/of derogatie. Wanneer u een 
uitnodiging tot het indienen van 
een opgave heeft ontvangen van 
de RVO, bent u verplicht deze tijdig in 
te sturen.

Bij deze opgave moeten de volgende 
voorraden meststoffen worden 
doorgegeven:
- dierlijke mest;
- kunstmest;
- mineralenconcentraat;
- spuiwater van luchtwassers dat  
 gebruikt gaat worden als meststof  
 op het eigen bedrijf of als meststof  
 wordt verhandeld;

- compost;
- zuiveringsslib;
- overige meststoffen of mengsels.

Hoeveelheden fosfaat en stikstof in 
voorraad dierlijke meststoffen
De gehalten van de voorraden op 
eigen bedrijf geproduceerde dierlijke 
meststoffen zijn meestal niet bekend. 
In de praktijk worden hiervoor vaak 
de forfaitaire gehalten gehanteerd. 
Dit is echter niet altijd juist, want er 
moet uitgegaan worden van de best 
beschikbare gegevens. 

In (afnemende) volgorde van 
belangrijkheid zijn dit:
- analyseresultaten van de voorraad  
 mest;
- analyseresultaten van de afgevoerde  
 mest in het afgelopen jaar.

Alleen wanneer deze gegevens 
ontbreken of niet-representatief zijn, 
mag gebruik gemaakt worden van de 
forfaitaire gehalten.

Natuurterreinen
Natuurterreinen die bij het landbouw-
bedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee 
voor de plaatsingsruimte in het kader 
van de gebruiksnormen. Voor de bere-
kening van de mestverwerkingsplicht 
tellen deze terreinen echter wel mee 
in de fosfaatruimte.

Binnen de gebruiksnormen is er 
sprake van uitscharen als er dieren op 
de natuurterreinen lopen. De uitge-
schaarde dieren mogen in mindering 
worden gebracht op de gemiddelde 
veebezetting. Als er mest wordt 
aangewend op het natuurterrein, 8 

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving
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7 moet een vervoersbewijs dierlijke 
meststoffen opgemaakt worden. 
Hiervoor mag met forfaitaire gehalten 
worden gerekend. Op het vervoers-
bewijs dierlijke meststoffen moet 
de opmerkingscode 34 vermeld 
worden.

Mestverwerkingsplicht en afsluiten 
VVO’s
Bedrijven met een fosfaatoverschot 
moeten een deel hiervan laten 
verwerken. Het is raadzaam tijdig 
te controleren of aan deze verwer-
kingsplicht is voldaan. Tot uiterlijk 
31 december bestaat de mogelijkheid 
deze verplichting over te dragen 
aan of over te nemen van een ander 
bedrijf door het sluiten van een 
vervangende verwerkingsovereen-
komst (VVO). Deze moet uiterlijk 
31 december 2019 ingediend worden 
bij de RVO.

Gehalten afgevoerde mest
Bij het maken van de berekeningen, 
vormen de gehalten van de afge-
voerde mest een belangrijk aandachts-
punt. Met name bij de afvoer van de 
dikke fractie na mestscheiding, komen 
in de praktijk nogal eens hoge, niet 
realistische gehalten voor. Deze zijn 
voor RVO.nl bij het ontbreken van 
een deugdelijke onderbouwing (het 
analyserapport is hiervoor ongeschikt) 
aanleiding de afvoer van de bijbe-
horende vrachten te schrappen. Het 
is verstandig hier rekening mee te 
houden.

Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2019 te veel fosfaat hebt
aangewend, kunt u tot 31 december 
2019 een fosfaatverrekening 
aanvragen. U maakt hierbij kenbaar 
dat u in het afgelopen jaar maximaal 
20 kg fosfaat per hectare bouwland 
meer hebt aangewend dan de 
toegestane norm. De verrekening 
houdt in dat u de extra hoeveelheid 
in het volgende jaar in mindering 
brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. 
De hoeveelheid fosfaat die u van 
2018 naar 2019 hebt doorgeschoven, 
kunt u niet opnieuw doorschuiven. 

De aanvraag moet via Mijn Dossier 
ingediend worden.

Wijziging fosfaatgebruiksnormen
Volgens een nog niet definitief 
wetsvoorstel wijzigen per 1 januari 
2020 de fosfaatgebruiksnormen. 
De normen voor gronden in de 
fosfaatklasse ‘hoog’ dalen, de overige 
normen stijgen of blijven gelijk.

Wijzigingen BEX
Melkveehouders die gebruik maken 
van BEX, moeten de definitieve 
uitdraai hiervan zo spoedig mogelijk 
na 31 januari van het opvolgende 
jaar in de administratie opnemen. 
De daarin opgenomen invoerge-
gevens over dieren, diervoeders, 
huisvesting en mest dienen overeen 
te komen met de invoergegevens van 
de KringloopWijzer, waarvan men het 
resultaat over hetzelfde kalenderjaar 
ter beschikking stelt aan de afnemer(s) 
van de geproduceerde koemelk.

Daarnaast zijn enkele rekenregels 
aangepast:
- hoogte energiebehoefte kalveren;
- nauwkeuriger vastlegging  

 beweidingssysteem;
- de gehalten aan stikstof en fosfor 
 in weidegras worden anders  
 vastgesteld. Er wordt onderscheid  
 gemaakt tussen productiegrasland  
 en natuurgrasland;
- er wordt rekening gehouden met  
 het gemiddelde fosforgehalte in de  
 afgeleverde melk;
- de berekening van de ammoniak-
 emissie is geactualiseerd.

Bewaarplicht mestadministratie
Voor de mestadministratie geldt een 
bewaartermijn van vijf jaar.

Bijhouden gewasbeschermings-
monitor
Wie een gewasbeschermingsmiddel 
voor professioneel gebruik inzet, 
moet gedurende het teeltseizoen 
een gewasbeschermingsmonitor 
bijhouden. Deze moet binnen twee 
maanden na de teelt worden afgerond. 

In de gewasbeschermingsmonitor 
moeten de daadwerkelijk getroffen 
maatregelen gedurende het teelt-
seizoen worden bijgehouden, zoals 
teeltfrequentie, voorvrucht, rassen-
keuze, mechanische onkruid-
bestrijding en gebruikte gewas-
beschermingsmiddelen. Op basis 

hiervan kan de teler zijn beslissingen 
over de te nemen maatregelen in het 
komende jaar beter onderbouwen.

De teler is vrij in de administratieve 
inrichting van de monitor. Het 
bewaren van perceelgegevens, 
afleveringsbonnen van zaad- en 
pootgoed en facturen van loon-
werkzaamheden is al een vorm van 
administratie.

Het niet voldoen aan deze verplichting 
kan leiden tot een bestuurlijke boete 
van € 500 op grond van de Regeling 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden. 8

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig
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Bezoekadres:
Vrijthof 25,
5081 CB Hilvarenbeek 

Correspondentieadres:
Postbus 53, 5080 AB Hilvarenbeek

Tel.  (013) 505 29 71  
info@leermakersacc.nl 
www.leermakersacc.nl

Wederzijds in zicht

Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf 
raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen 
aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, 
dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of enige andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

7 Melding bedrijfsoverdrachten
Bedrijfsoverdrachten moeten in 
principe gemeld worden bij de RVO. 
De inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel is hiervoor leidend: als 
de overdracht niet leidt tot een ander 
inschrijvingsnummer, hoeft dit niet 
apart gemeld te worden.

Als overdrachtsdatum moet de 
feitelijke datum gehanteerd worden. 
Meest praktisch voor de overdracht is 
1 januari te kiezen.

Aanpassingen Maatlat Duurzame 
Veehouderij
Stallen die voldoen aan de eisen voor 
de Maatlat Duurzame Veehouderij 
(MDV), kunnen in aanmerking komen 
voor de milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en de willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (VAMIL).

De MDV bevat eisen op de volgende 
gebieden: ammoniak, dierenwelzijn, 
diergezondheid, energie, fijnstof, 
bedrijf & omgeving en brandvei-
ligheid. De eisen worden jaarlijks 
aangepast.

Het tijdstip waarop de investerings-
verplichtingen zijn aangegaan, bepaalt 
aan welke MDV-eisen voldaan moet 
worden. Dit betekent dat voor lopende 
projecten, waarvoor reeds een 

ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen 
investeringsverplichtingen die nog dit 
jaar worden aangegaan onder deze 
subsidieregelingen vallen. Verplich-
tingen die na 31 december 2019 
worden aangegaan, komen alleen 
voor subsidie in aanmerking als deze 
voldoen aan de MDV-eisen 2020 én als 
hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat 
is afgegeven. •

25 november 2019 t/m 15 januari 2020
Openstelling subsidieregeling sanering varkenshouderijen

2 december 2019 t/m 7 februari 2020
Openstelling subsidieregeling voor jonge landbouwers

T/m 31 december 2019
Uiterste datum indiening Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) en 
driepartijenovereenkomst

T/m 31 december 2019
Aanmelding fosfaatverrekening

31 januari 2020
Uiterste datum indienen opgave aanvullende gegevens mest 2019 en mestboek-
houding 2019 gereed

31 januari 2020
Uiterste datum aanvraag derogatie en opstellen bemestingsplan

Belangrijke data 


