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Aanvraag derogatie 2020
Geachte lezers,
Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang
kunnen zijn. Wilt u hierover meer
informatie of wilt u een ander
onderwerp bespreken, neem dan
contact met ons op. Wij zijn u
graag van dienst.
Veel leesplezier en goede
zaken toegewenst!
Met ondernemende groet,
Patrick Coomans, Remko Metz,
Eric Leermakers en Mark Rens

Bedrijven die in 2020 willen deelnemen aan derogatie, kunnen zich tot
en met 4 september 2020 aanmelden
bij RVO. De voorwaarden zijn in grote
lijnen gelijk gebleven.
Nieuwe voorwaarde bij gebruik
sleepvoetbemester
Op klei- en veengrond mag vanaf dit
jaar alleen mest worden uitgereden
met een sleepvoetbemester als de
buitentemperatuur 20 °C of lager is.
Om te bepalen of mest uitgereden
mag worden, moet een kaart van het
KNMI gebruikt worden. Op deze kaart
staat voor elke regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de
weerstations van het KNMI en elke
tien minuten bijgewerkt. Het gebruik
van de sleepvoetbemester is niet
toegestaan als de meest recente tienminutenwaarde voor de regio waarin
het perceel valt, 20 °C of hoger is.
Bemestingsplan
Bij deelname aan derogatie in 2020
moet uiterlijk 4 september 2020 een
bemestingsplan opgesteld worden.
Dit plan moet onder meer gebaseerd
worden op actuele grondmonsters.
Deze mogen op 4 september 2020 niet
ouder zijn dan vijf jaar.

Opgave aanvullende gegevens 2019
en 2020
De opgaven aanvullende gegevens
2019 en 2020 moeten tijdig worden
ingestuurd. Over het jaar 2020 moet
dit vóór 1 februari 2021 geschieden.
Wanneer men in 2019 geen
uitnodiging heeft ontvangen voor
het doorgeven van de aanvullende
gegevens, moet de opgave uiterlijk
4 september 2020 ingediend worden.
Vrijstelling bovengronds uitrijden mest
Vanaf 2021 mogen derogatiebedrijven
geen gebruik meer maken van de
vrijstelling voor het bovengronds
uitrijden van mest. Men zal dus
volgend jaar een keuze moeten maken
tussen beide regelingen.
Coaching
In de derogatiebeschikking van de
Europese Commissie is verder als
voorwaarde opgenomen dat deelnemers aan derogatie voor het einde
van dit jaar gecoacht zullen worden
over de stikstofmaatregelen van het
kabinet. Over de invulling die hieraan
gegeven wordt zullen bedrijven met
een derogatievergunning specifiek
geïnformeerd worden door RVO via
een nieuwsbrief. •
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Wederzijds in zicht

Wijziging pachtnormen
per 1 juli 2020
Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen vastgesteld voor
akkerbouw- en grasland, tuinland en
agrarische gebouwen en woningen. In
juni zijn de normen gepubliceerd, die
op 1 juli zijn ingegaan.

Betalingsrechten
en niet-landbouwactiviteiten
Betalingsrechten kunnen alleen
uitbetaald worden op percelen die
gedurende het gehele jaar kunnen
worden aangemerkt als subsidiabel
landbouwareaal.
Dit betekent dat wanneer een perceel
wordt onttrokken aan de landbouw,
bijvoorbeeld voor de aanleg van een
zonnepanelenveld of de bouw van
een schuur, dit perceel in het jaar van
onttrekking niet meer gebruikt kan
worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Dat het perceel wellicht
gedurende het gehele groeiseizoen is
gebruikt voor landbouw en pas in het
najaar is onttrokken aan de landbouw,
maakt daarbij niet uit.
Een perceel mag wel tijdelijk gebruikt
worden voor niet-landbouwactiviteiten, mits deze activiteiten
binnen het kalenderjaar niet meer dan
90 dagen duren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijdelijke opslag van
zand bij de bouw van een stal of het
houden van evenement. Daarna moet
de grond weer als landbouwgrond in
gebruik zijn. •
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Los bouw- en grasland
De pachtnormen voor los bouw- en
grasland zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van grote en middelgrote
akkerbouw- en melkveebedrijven in
de periode 2014 tot en met 2018. De
pachtnormen 2020 zijn in twaalf van

de veertien pachtprijsgebieden lager
dan de pachtnormen 2019 (zie tabel
1). In de gebieden met veel melkveehouderij (Noordelijk weidegebied,
Oostelijk veehouderijgebied, Hollands/
Utrechts weidegebied en Zuidelijk
veehouderijgebied) ligt de daling tussen 10% en 17%. In de gebieden met
veel akkerbouw loopt de verandering
van de pachtnormen uiteen van een
daling met 22% in de Veenkoloniën
en Oldambt, tot een stijging met 12%
in de IJsselmeerpolders en 20% in het
Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage
voor los bouw- en grasland.
Pachtprijsgebied

Norm
2020
(€ / ha)

Norm
2019
(€ / ha)

Veranderpercentage

Bouwhoek en Hogeland
Veenkoloniën en Oldambt
Noordelijk weidegebied
Oostelijk veehouderijgebied
Centraal veehouderijgebied
IJsselmeerpolders
Westelijk Holland
Waterland en Droogmakerijen
Hollands/Utrechts weidegebied
Rivierengebied
Zuidwestelijk akkerbouwgebied
Zuidwest-Brabant
Zuidelijk veehouderijgebied
Zuid-Limburg

677
451
535
601
448
1.135
464
255
714
660
377
761
486
544

682
581
646
688
545
1.013
501
324
796
731
315
768
580
576

-1
-22
-17
-13
-18
12
-7
-21
-10
-10
20
-1
-16
-6

In de berekende grondbeloning op
basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde is een goed inkomensjaar
voor de melkveehouderij (2013)
vervangen door een matig inkomens-

jaar (2018). Voor de akkerbouw is het
jaar 2013 met een gemiddeld inkomen
afgevallen, terwijl het inkomen in het
bijkomende inkomensjaar (2018) ruim
boven het langjarig gemiddelde zat.

Los tuinland
In tabel 2 staan de pachtnormen voor
de twee pachtprijsgebieden voor los
tuinland vermeld. In zowel Westelijk
Holland als de Rest van Nederland zijn
de pachtnormen gestegen, doordat
het inkomen in het jaar dat erbij is
gekomen (2018) veel hoger lag dan in

het jaar dat is afgevallen (2013).
De samenstelling van de tuinbouwsector in beide gebieden verschilt
sterk en daardoor ook de pachtnormen. In ‘Westelijk Holland’ is het
merendeel bloembollenbedrijf, in
‘Rest van Nederland’ zijn boomkwekerijen in de meerderheid.

Behoud deel
stikstofruimte
bij saneringsregeling varkens

Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage
voor los tuinland.
Pachtprijsgebied

Norm
2020
(€ / ha)

Norm
2019
(€ / ha)

Veranderpercentage

Westelijk Holland *)
Rest van Nederland

3.633
2.646

3.141
2.431

16
9

*) excl. boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop en Rijneveld

overeenkomsten worden verhoogd
met 2,19%, gelijk aan de gemiddelde
bouwkostenindex over de periode
2015-2019.

Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen
voor agrarische bedrijfsgebouwen
en de pachtprijs voor bestaande

Tabel 3: Hoogst toelaatbare pachtprijs in euro’s per hectare voor
bedrijfsgebouwen in 2020, afhankelijk van doelmatigheid gebouwen.
Aard bedrijf
Doelmatigheid

Akkerbouw

Melkvee

Overig

Nieuw
Zeer goed
Goed
Redelijk
Matig
Slecht

501
394
300
222
155
89

1.288
1.013
774
568
395
227

775
610
466
342
238
136

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor
agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 5,1%. De hoogst

toelaatbare pachtprijs voor agrarische
woningen met pachtovereenkomsten
aangegaan op of na 1 september
2007, wordt verhoogd met 2,6%
(inflatiepercentage over 2019).

De provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern
salderen van ammoniak op enkele
punten aangepast.
Een belangrijke aanpassing is dat
deelnemers aan de saneringsregeling varkenshouderijen
eenmalig maximaal 15% van de
ammoniakemissie uit de betrokken
dierenverblijven kunnen behouden
om op hun locatie te kunnen
doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten. Dit mag
volgens de saneringsregeling
geen intensieve veehouderij zijn.
Hiertoe behoren volgens deze
regeling: varkens, pluimvee,
konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten en nertsen. •

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere
pacht, geliberaliseerde pacht langer
dan zes jaar en andere pachtvormen
waarvoor pachtprijsbescherming
geldt. De verpachter kan de nieuwe
pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in
rekening brengen. •
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Overgangstermijnen Besluit
emissiearme huisvesting verstreken

dus met intern salderen niet meer aan
de maximale emissiewaarde voor dit
besluit. Dit betekent dat het bedrijf in
overtreding is.

gemaakt naar hokoppervlak).
De maximale emissiewaarde bedraagt
volgens dit besluit 1,6 kg ammoniak
per vleesvarken. Als dezelfde berekening wordt uitgevoerd met de
gewijzigde emissiefactoren en de
gewijzigde maximale emissiewaarde,
bedraagt de ammoniakemissie 3.468
kg (766 x 3,0 + 1.300 x 0,9). De ammoniakemissie zou 3.306 kg (2.066 x 1,6)
bedragen als alle stallen afzonderlijk
zouden voldoen aan de maximale
emissiewaarde. Het bedrijf voldoet

Check vergunning
Wanneer een bedrijf een milieuvergunning heeft van voor 1 augustus 2015
en er is gebruik gemaakt van intern
salderen om te voldoen aan het Besluit
emissiearme huisvesting, is het raadzaam om te checken of op dit moment
nog steeds aan dit besluit wordt
voldaan. Dit voorkomt vervelende
verrassingen bij een milieucontrole
door of namens de gemeente. Wellicht
zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk
om alsnog aan het besluit te voldoen. •

Op 1 augustus 2015 is het Besluit
emissiearme huisvesting in werking
getreden. In dit besluit is een aantal
overgangstermijnen opgenomen die
op 1 januari 2020 zijn verstreken. Het
gevolg hiervan kan zijn dat bedrijven
vanaf dit jaar niet meer voldoen
aan het besluit. Het gaat daarbij om
bedrijven die destijds gebruik hebben
gemaakt van intern salderen.
Voorbeeld
Een bedrijf heeft 766 vleesvarkens
traditioneel gehuisvest en 1.300
vleesvarkens in een huisvestingssysteem die de ammoniakemissie
met 70% reduceert. Alle dieren zijn
gehuisvest op een hokoppervlak van
0,8 m2. Bij dit oppervlak bedroeg
volgens het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij (geldend tot 1
augustus 2015) de ammoniakemissie
bij traditionele huisvesting 2,5 kg per
vleesvarken (3,5 kg bij een oppervlak
van meer dan 0,8 m2). De maximale
emissiewaarde bedroeg volgens dit
besluit 1,4 kg ammoniak per vleesvarken. De ammoniakemissie bedraagt
in dit voorbeeld 2.890 kg (766 x 2,5 +
1.300 x 0,75). De ammoniakemissie
zou 2.892 kg (2.066 x 1,4) bedragen
als alle stallen afzonderlijk zouden voldoen aan de maximale emissiewaarde
van het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij. Het bedrijf
voldeed dus aan de maximale emissiewaarde door gebruik te maken van
intern salderen.
Volgens het Besluit emissiearme
huisvesting (geldend vanaf 1 augustus
2015) bedraagt de ammoniakemissie
bij een traditioneel huisvestingssysteem 3,0 kg ammoniak per vleesvarken (er wordt geen onderscheid meer
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Legalisering PAS-meldingen van start
Onder het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) waren een aantal
bedrijven niet-vergunningplichtig
op grond van de Wet Natuurbescherming en konden zij volstaan
met een melding. Door de uitspraak
van de Raad van State op 29 mei
2019 moeten deze bedrijven alsnog
een vergunning hebben. De melders
hebben destijds te goeder trouw
gehandeld en daarom wil de overheid deze bedrijven ‘legaliseren’.
Voorwaarden legalisering
Een PAS-melding kan legaal
gehouden worden, mits het gemelde
project op 29 mei 2019 voldeed aan
een van de volgende voorwaarden:
1. Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en
infrastructuur en dergelijke waren
opgericht; of
2. Het project was weliswaar nog
niet volledig gerealiseerd, maar
de initiatiefnemer had aantoon-

baar stappen gezet met het oog
op volledige realisatie; of
3. Het project was weliswaar nog
niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar
onomkeerbare, significante
investeringsverplichtingen
aangegaan.
De eerste stap is dat PAS-melders
zich tot 1 oktober 2020 kunnen
aanmelden bij RVO voor legalisatie
van de melding. De volgende stap
is dat informatie aangeleverd moet
worden om te bewijzen dat aan een
van de voorwaarden is voldaan.
Bij de realisatie van het project gaat
het er om of het aantal aangevraagde stalplaatsen is gerealiseerd/
in gebruik genomen en niet of de
aangevraagde dieraantallen zijn
gerealiseerd. Het is aannemelijk
dat de rechten met betrekking tot
niet-gerealiseerde stalcapaciteit
ingetrokken worden. •

Wederzijds in zicht

Oordeel Hoge
Raad over
investeringsaftrek
De Hoge Raad heeft in een arrest
duidelijkheid gegeven over de vraag
op welke manier de hoogte van de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA) moet worden berekend bij vennoten in een samenwerkingsverband.
Twee echtgenoten hebben gezamenlijk een VOF. In 2016 investeren zij
gezamenlijk € 83.476 in de VOF.
In 2016 levert dit investeringsbedrag
op grond van de KIA-tabel in de Wet
Inkomstenbelasting een bedrag aan
investeringsaftrek op van € 15.687.
Beide echtgenoten willen dit bedrag
ten laste van hun winst brengen,
maar de inspecteur weigert dat.
De rechtbank geeft de inspecteur
gelijk. Het is niet toegestaan dat
allebei de echtgenoten de gehele
investeringsaftrek claimen. De echtgenoten gaan tegen dit oordeel in
cassatie.
De Hoge Raad oordeelt echter dat de
rechtbank de juiste beslissing heeft
genomen. Hoewel voor iedere vennoot in een samenwerkingsverband
individueel de investeringsaftrek
moet worden berekend, is het volgens
de Hoge Raad niet de bedoeling
van de wetgever geweest dat met
een samenwerkingsverband meer
investeringsaftrek wordt genoten
dan wanneer een ondernemer een
eenmanszaak zou exploiteren.
In dit geval hadden beide echtgenoten
recht op een aftrek van € 7.843,50
(50% van € 15.687). •

Voorwaarden EA-vanggewassen
Vanggewassen in het kader van het
ecologisch aandachtsgebied dienen
uiterlijk 15 oktober ingezaaid te
worden. Het EA-vanggewas moet
minimaal acht weken in stand worden
gehouden. Bij inzaai op of voor 15
juli start de 8 weken termijn altijd op
15 juli (categorie 1: vanggewassen
algemeen).
Wijziging zaaidatum
In de Gecombineerde opgave moet de
geschatte inzaaidatum van het vanggewas of de geschatte oogstdatum
van het hoofdgewas (bij onderteelt)
ingevuld worden. Wanneer de
werkelijke datum hiervan afwijkt, moet
dit via een wijziging op de Gecombineerde opgave gemeld worden bij de
RVO. Dit is met name van belang als
het vanggewas eerder wordt ingezaaid of het hoofdgewas eerder wordt
geoogst. De achtwekentermijn gaat
dan in op de nieuw opgegeven datum.
De melding moet uiterlijk op de dag
van inzaaien of oogsten plaatsvinden,
omdat de achtwekentermijn pas
ingaat op de melddatum. Het is niet
mogelijk een datum in het verleden op
te geven.

Zaaihoeveelheden
Het EA-vanggewas moet zorgen
voor voldoende zichtbare bedekking
van de bodem of er moet ten minste
75% van de aanbevolen hoeveelheid
zaaizaad gebruikt worden (volgens
de Aanbevelende Rassenlijst voor
landbouwgewassen).
Mengsel
Bij EA-vanggewassen moet altijd een
mengsel gebruikt worden, behalve
bij onderzaai. Dit mengsel mag alleen
toegestane soorten bevatten.
Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het
oogsten van het hoofdgewas tot en
met de acht weken dat het vanggewas
minimaal op het land moet staan.
Bewaarplicht
Bij de teelt van EA-vanggewassen is
het verplicht de aankoopbewijzen en
etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel vijf jaar te bewaren. Wanneer
dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een
korting op de vergroeningspremie. •
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Vaststelling tegemoetkoming sierteelt en onderdelen
voedingstuinbouw
schade. Verder moet een eigen verklaring meegezonden worden waarmee men verklaart zich aan de regels
te houden en dat de vaststellingsaanvraag naar waarheid is ingevuld. Door
deze verklaring is het niet nodig de
bewijsstukken door de accountant te
laten opstellen.
Tegemoetkoming hoger dan € 25.000
Voor tegemoetkomingen van € 25.000
en hoger komt er nog een bewijsstuk

Ondernemers in de sierteeltsector of
onderdelen van de voedingstuinbouw
konden een tegemoetkoming
aanvragen bij de RVO, indien zij door
de coronamaatregelen meer dan
30% verlies van omzet of brutowinst
hadden in de periode van 12 maart
tot en met 11 juni 2020.
De aanvragers moeten uiterlijk
31 augustus 2020 een definitieve
tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen bij RVO. Wanneer de vaststelling minder dan € 25.000 bedraagt,
kan dat nu al gedaan worden. Bij een
hoger bedrag moet nog even gewacht
worden, omdat in dat geval nog
niet bekend is welke bewijsstukken
ingeleverd moeten worden.
Bewijsstukken bij tegemoetkoming
lager dan € 25.000
Bij de vaststelling moet aangegeven
worden hoeveel omzet of brutowinst
uiteindelijk in genoemde periode is
gemaakt, hoeveel schade daarmee
is geleden en of er andere financiële
steun is verkregen voor dezelfde
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bij. Welk extra bewijsstuk is nog
niet bekend.
Let op!
Wanneer men denkt recht te hebben op een hoger bedrag dan wat
is aangevraagd, kan de aanvraag
gewijzigd worden. Daarna vraagt
men pas de vaststelling aan. Deze
volgorde is belangrijk, omdat de
definitieve tegemoetkoming nooit
hoger kan zijn dan de aanvraag. •

Subsidie voor melkkoeien van
zeldzame runderrassen
De minister van LNV gaat houders
van melkkoeien van zeldzame
runderrassen ondersteunen met een
subsidie. Aanleiding hiervoor vormt
een Kamermotie uit 2018. Daarin
wordt gevraagd een dierpremie te
verstrekken voor melkkoeien van
zeldzame rassen, omdat hiervoor
fosfaatrechten nodig zijn. Een melkveehouder zou vanwege de inefficiëntere melkproductie van deze dieren
kunnen overwegen om in plaats
daarvan voor een hoogproductief
melkras te kiezen.
Welke runderen?
Het gaat om raszuivere melkkoeien
van de volgende rassen: Brandrood
rund, Fries-Hollands vee (zwartbont),
Groninger blaarkop, Lakenvelder,
Roodbont Fries vee. De subsidie wordt
alleen verstrekt voor een melkkoe,
namelijk een vrouwelijk rund dat
tenminste eenmaal heeft gekalfd en
wordt gemolken.

Subsidieverstrekking
De subsidie wordt op aanvraag
eenmaal per jaar verstrekt voor het
aantal melkkoeien van een zeldzaam
runderras dat is gehouden in het
kalenderjaar voorafgaand aan het
kalenderjaar waarin de aanvraag
wordt ingediend.
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt € 150 per
gemiddeld aanwezige melkkoe van een
zeldzaam runderras. De hoogte van de
subsidie kan naar beneden toe worden
bijgesteld, indien door de verlening
van de subsidie het de-minimisplafond
overschreden zou worden.
Aanvraagperiode en rangschikking
aanvragen
De subsidieregeling wordt dit jaar
opengesteld van 1 tot en met 30
september. Het beschikbare budget
wordt verdeeld op volgorde van
binnenkomst van de aanvragen. •

Vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen
Telers van fritesaardappelen die door
de coronamaatregelen de aardappelen
niet konden verkopen, konden hiervoor
een tegemoetkoming aanvragen.
De aanvragers moeten uiterlijk 15
september 2020 een definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen
bij RVO. Wanneer de vaststelling
minder dan € 25.000 bedraagt, kan
dat nu al gedaan worden. Bij een
hoger bedrag moet nog even gewacht
worden, omdat in dat geval nog
niet bekend is welke bewijsstukken
ingeleverd moeten worden.
Bij de vaststelling moeten documenten worden meegestuurd waaruit
blijkt hoeveel fritesaardappelen
niet zijn geleverd en een certificaat
waaruit blijkt dat het gaat om de
oogst van consumptieaardappelen

van 2019 in Nederland. Verder moet
een eigen verklaring meegezonden
worden waarmee men verklaart zich
aan de regels te houden en dat de
vaststellingsaanvraag naar waarheid
is ingevuld. Door deze verklaring is
het niet nodig de bewijsstukken door
de accountant te laten opstellen.
In sommige gevallen moet een
taxatierapport van een officiële
taxateur meegestuurd worden. Dit is
het geval als men aardappelen voerde
aan eigen vee of met eigen vervoer
leverde aan een veehouder in de
buurt. In de laatste situatie moet ook
een door beide partijen getekende
overeenkomst meegezonden worden.
Voor tegemoetkomingen van € 25.000
en hoger komt er nog een bewijsstuk

bij. Welk extra bewijsstuk is nog niet
bekend.
Let op!
Wanneer men denkt recht te hebben
op een hoger bedrag dan wat is
aangevraagd, kan de aanvraag
gewijzigd worden. Daarna vraagt
men pas de vaststelling aan. Deze
volgorde is belangrijk, omdat de
definitieve tegemoetkoming nooit
hoger kan zijn dan de aanvraag. •

Subsidie voor vermindering fijnstofemissie uit
pluimveestallen
Pluimveehouders die willen
investeren in technieken die hebben
bewezen de emissie van fijnstof
te reduceren, kunnen van 1 juli tot
en met 31 augustus 2020 subsidie
aanvragen. De investering moet ertoe
leiden dat de emissie van fijnstof met
minimaal 45% gereduceerd wordt.
Subsidiabele systemen
In de legsector zijn een strooiselschuif
bij volièrehuisvesting en positieve
ionisatie door middel van koolstofborsteltjes subsidiabel, bij vleeskuikens
een viertal ionisatietechnieken en bij
kalkoenen een positieve ionisatie door
middel van koolstofborsteltjes. Niet
alle subsidiabele technieken voldoen

aan de norm van 45% reductie. In dat
geval zullen technieken gecombineerd
moeten worden. Dit kunnen ook nietsubsidiabele technieken zijn, maar
voor dat deel van de investeringen zal
dan geen subsidie worden verleend.
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 40% van
de kosten van de aanschaf en het
gebruiksklaar maken van de techniek
en kan worden verhoogd met 20%
bij jonge of startende landbouwers.
Wanneer men extra kosten maakt
om de natuurlijke omgeving, hygiëne
en dierenwelzijn te verbeteren is een
verdere verhoging met 20% mogelijk.
Rangschikking aanvragen.
Het subsidieplafond wordt verdeeld

op volgorde van rangschikking van
de aanvragen. De minister kent een
aanvraag voor een investeringsproject:
a. drie punten toe, als de veehouderijlocatie zich bevindt in een pluim
veedicht gebied;
b. per stalsysteem van een veehouderijlocatie:
1. éen punt toe, in het geval een
		 investering is bestemd voor een
		 nieuw te bouwen stalsysteem;
2. twee punten toe, in het geval een
		 investering is bestemd voor een
		 bestaand type stalsysteem.
Aanvraag en uitvoering
De subsidieaanvraag moet worden
ingediend op basis van offertes. Na de
toekenning moet de investering binnen twee jaar worden uitgevoerd. •
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Klic-melding bij graafwerkzaamheden
Iedereen die grond machinaal gaat
roeren, is wettelijk verplicht een Klicmelding te doen en onderzoek te verrichten naar de ligging van kabels. Bij
het roeren van grond moet gedacht
worden aan graafwerkzaamheden,
diepploegen en het rooien van stobben.
Wanneer men geen melding en onderzoek doet, kan dit flinke financiële
consequenties hebben wanneer er
schade wordt veroorzaakt aan kabels.
Een landbouwer verrichtte met een
graafmachine werkzaamheden op een
perceel dat tot zijn eigendom behoorde.
Daarbij werd een elektriciteitskabel
kapotgetrokken die op 30 tot 40 cm
diepte in de grond lag. De netbeheerder
bracht de kosten voor het herstel van
de kabelbreuk, bijna € 2.500, in rekening bij de landbouwer. Deze weigerde
echter te betalen.
Het gerechtshof oordeelde in hoger
beroep dat de landbouwer niet had
bestreden dat de betreffende kabel al
meer dan 50 jaar in de grond lag, dat
in de loop van de jaren aanzienlijke
verschillen in diepteligging kunnen
ontstaan en dat de netbeheerder
daarop geen invloed of controle
heeft kunnen uitoefenen omdat het
perceel particuliere eigendom is. De
landbouwer had voorts niet gesteld
dat de kabel bij de aanleg daarvan niet
op de gebruikelijke diepte van 60 cm
was gelegd.

De landbouwer had nagelaten voor
de aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding (Klic-melding)
te doen en vervolgens onderzoek te
doen naar de precieze (diepte)ligging
van de elektriciteitskabel. De schade
kwam daarom geheel voor zijn
rekening.

Belangrijke data
T/m 31 augustus 2020
Aanvraag subsidie vermindering
fijnstofemissie pluimveestallen

1 oktober 2020
Uiterste datum inzaai vanggewas na
maïs op zand- en lössgrond.

T/m 31 augustus 2020
Aanvragen vaststelling tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw

1 oktober 2020
Uiterste datum melden teelt wintergraan als hoofdteelt na maïs op
zand- en lössgrond.

T/m 4 september 2020
Aanvraag derogatie en opstellen
bemestingsplan
T/m 15 september 2020
Aanvragen vaststelling tegemoetkoming frites-aardappelen
1 t/m 30 september 2020
Aanvraag subsidie voor melkkoeien
van zeldzame runderrassen
T/m 1 oktober 2020
Aanmelden legalisering PAS-melding

Bezoekadres:
Vrijthof 25,
5081 CB Hilvarenbeek
Correspondentieadres:
Postbus 53, 5080 AB Hilvarenbeek
Tel. (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl
www.leermakersacc.nl

Er geldt wel een vrijstelling voor
agrarische grondroerders. Dit zijn
diegenen die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren, in het
kader waarvan regelmatig ondiepe
graafwerkzaamheden worden verricht op grond met een agrarische
bestemming. •

15 oktober 2020
Uiterste datum inzaai EA-vanggewas.
31 oktober 2020
Uiterste datum inzaai vanggewas
voor alle biologisch geteelde maïs
en voor op gangbare wijze geteelde
suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS.
31 oktober 2020
Uiterste datum inzaai wintergraan
als hoofdteelt na maïs op zand- en
lössgrond. •

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.
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