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Beleid LNV
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

Op Prinsjesdag is tevens de begroting
2021 van het Ministerie van LNV
gepubliceerd, waarin ook het beleid
voor de komende jaren is vermeld.
De belangrijkste punten volgen
hieronder.
Regeling kunstmestvervanging en
mestverwerking
In 2021 zal in het kader van klimaat
en stikstof een meerjarige subsidieregeling voor kunstmestvervanging
en hoogwaardige mestverwerking
worden opengesteld. Door hoogwaardige verwerking van mest van
intensieve sectoren wordt bijgedragen
aan het terugdringen van broeikas- en
ammoniakemissies en kan bemesting
beter worden afgestemd op de
behoeftes van bodem en gewas.

aan de orde. In het bijzonder zal
er aandacht zijn voor de effecten
op diergezondheid, productie en
bedrijfseconomische resultaten.
De opgedane kennis zal intensief
worden uitgedragen naar de praktijk,
onder meer via praktijknetwerken en
adviseurs. Streven is de afspraken in
de tweede helft van 2020 gereed te
hebben, zodat implementatie vanaf
2021 plaats kan vinden.

Regeling waterbassins mest
Er komt een subsidieregeling om
bedrijven op zandgrond te stimuleren
regenwater op te vangen om daarmee
mest te verdunnen bij het uitrijden
met een zodenbemester. Daarmee
kan de ammoniakemissie verminderd
worden.
Verlaging ruw eiwit veevoer
Voor de jaren na 2020 worden met
de melkveesector afspraken gemaakt
met het oog op een stikstofreductie
via voermaatregelen. Hierbij is ook
ondersteuning van praktijkbedrijven

Weidegang
Er wordt € 3 miljoen beschikbaar
gesteld voor verschillende instrumenten om het aantal uren weidegang
structureel te verhogen. Dit moet een
bijdrage leveren aan een vermindering van de ammoniakemissie. 8
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Beleid LNV (vervolg)
Klimaat en veehouderij
Voor het reduceren van de methaanemissie is een programma gestart, dat
is gericht op innovatieve technieken
en maatregelen in stallen en mestopslagen. Hiermee moeten de doelstellingen uit het Klimaatakkoord in 2030
gerealiseerd worden. De eerste fase
richt zich op de inzet van onderzoek en
praktijktoetsing van maatregelen. In
de tweede fase ligt de nadruk op het
faciliteren van de implementatie van
maatregelen in de praktijk.
Oneerlijke handelspraktijken
Op uiterlijk 1 november 2021 moet
een wet in werking treden, die een

aantal oneerlijke handelspraktijken
verbiedt. Leveranciers van landbouw- en voedselproducten die
geconfronteerd worden met oneerlijke
handelspraktijken, kunnen de Autoriteit Consument & Markt verzoeken de
wet te handhaven.
Pachtbeleid
In 2021 zal gewerkt worden aan een
herziening van de pachtwetgeving.
Dit moet extra zekerheid geven aan
jonge boeren en tegelijkertijd de
prikkels voor goed bodembeheer
versterken. Daarnaast wordt gewerkt
aan een nieuw pachtregistratiesysteem. •

Nieuwe bioregelgeving
Vanaf 2021 zou een vernieuwde
Europese wetgeving gaan gelden
voor biologische bedrijven (zie
nieuwsbrief februari 2020), maar
de inwerkingtreding hiervan
wordt waarschijnlijk met een jaar
uitgesteld.
De Europese verordening is al
enkele jaren geleden vastgesteld,
maar de uitwerking in secundaire
regelgeving kost meer tijd. •

Miljoenennota en Belastingplan 2021
€ 200.000 en 25% voor het meerdere.
Dit wordt 15% voor winsten tot
€ 245.000 en blijft 25% voor het
meerdere.
Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek bedraagt
momenteel € 7.030. Vanaf volgend
jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd;
totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240.
Dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028.
Hiermee worden de verschillen in
belastingdruk tussen werknemers en
zelfstandigen verminderd.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de
Miljoenennota en het Belastingplan
2021 bekend gemaakt. De belangrijkste voorgestelde maatregelen
die (land- en tuinbouw)ondernemers
(kunnen) raken zijn:
Tarief vennootschapsbelasting lager
Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het tarief bedraagt
momenteel 16,5% voor winsten tot

2

Overdrachtsbelasting
Per 1 januari 2021 gaat het algemene
tarief van de overdrachtsbelasting
omhoog van 6% naar 8%.
Verliesverrekening
Wanneer een onderneming (BV, NV)
die onder de vennootschapsbelasting
valt verlies leidt, kan dit verlies voor
de belastingheffing verrekend worden
met het vorige jaar of de zes daaropvolgende jaren. Er zijn plannen om de

verliesverrekening te verruimen in tijd,
maar te beperken in omvang.
TOGS en TVL vrijgesteld van
belasting
De uitkeringen op basis van de
regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
en de regeling Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) zijn vrijgesteld
van inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Geen versobering bedrijfsopvolgingsregeling
Bij bedrijfsovernames kan mogelijk
een beroep gedaan worden op een
regeling in de erf- en schenkbelasting:
de bedrijfsopvolgingsregeling.
Deze regeling zou misschien versoberd worden, maar hierover staat nog
niets in het Belastingplan 2021.
Let op
Het betreft hier voorstellen van het
kabinet, de maatregelen zijn nog niet
definitief. •

Betalingsregeling bij belastinguitstel
Ondernemers konden tot uiterlijk
1 oktober voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belasting
aanvragen. Tot 31 december 2020
kan een reeds aangevraagd bijzonder
uitstel verlengd worden. Daarmee
loopt voor alle ondernemers het
uitstel uiterlijk op 1 april 2021 af.
Op deze manier loopt het bedrag
van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet worden, niet onnodig
op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij
het terugbetalen. Daarom komt er
een ruime terugbetalingsregeling:
vanaf 1 juli 2021 mag de schuld in
36 maanden afgelost worden.
Terugbetalingsregeling
Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst, waarmee ze tot 1 juli 2024
iedere maand een vast bedrag terug
betalen. In het voorjaar van 2021
ontvangen ondernemers een brief

van de Belastingdienst met daarin de
voorwaarden en het maandbedrag
van de betalingsregeling.
Nieuwe betalingsverplichtingen na
bijzonder uitstel
Betalingsverplichtingen die ontstaan
na afloop van het bijzonder uitstel,
moeten op de gewone manier worden
voldaan. •

Tegoedbonnen voor scholing
en advies
Agrariërs kunnen (binnenkort)
vouchers (tegoedbonnen) aanvragen
voor scholing en advies. In eerste
instantie gaat het daarbij vooral om
de stikstofaanpak en daarbinnen de
reductie van de stikstofemissie met
behulp van voermaatregelen.
De regeling maakt daarnaast
advisering en scholing gericht op
kringlooplandbouw en duurzaam
en klimaatbestendig ondernemen
mogelijk.
De vouchers, met een maximum van
€ 1.500, kunnen gebruikt worden voor:

- één-op-één advies door een
onafhankelijke bedrijfsadviseur;
- het in groepsverband krijgen van
advies;
- het volgen van een cursus bij een
groene hoger onderwijsinstelling.
In de derogatiebeschikking is als
voorwaarde gesteld dat deelnemers
aan derogatie voor het einde van het
jaar gecoacht zullen worden over de
stikstofmaatregelen van het kabinet.
De deelnemers zullen hierover
geïnformeerd worden door RVO.
Zij kunnen daarbij gebruik maken van
de vouchers. •

Nieuwe
fosfaatbepaling
percelen
Tot nu toe wordt de fosfaatklasse,
en daarmee de hoogte van de
fosfaatgebruiksnormen, bepaald op
basis van de P-AL voor grasland en
de Pw voor bouwland. Per 1 januari
2021 wordt een gecombineerde
indicator van de fosfaattoestand
van kracht voor zowel grasland als
bouwland. Dan wordt de bodemvoorraad (P-AL) en de plantbeschikbare voorraad (P-CaCl2) bepaald.
Dat kan voor sommige percelen
resulteren in een indeling in een
andere fosfaatklasse.
Een relatief hoge bodemvoorraad
kan samengaan met een lage hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat.
Er zijn namelijk situaties waarin de
nalevering uit de bodemvoorraad
stagneert. Dit is het geval als het
fosfaat gebonden is aan ijzer of
aluminium (bij een lage zuurgraad),
aan organische stof of aan calcium
(bij een hoge zuurgraad). Er is dan
wel veel fosfaat in de bodemvoorraad aanwezig, maar de plantbeschikbaarheid is laag. Er zou dan
een hogere fosfaatgift nodig zijn.
De nieuwe fosfaatbepaling houdt
dus beter rekening met de fosfaatbeschikbaarheid in een perceel. Met
name in de situatie waar sprake
is van de combinatie van een
hoge bodemvoorraad en een lage
beschikbaarheid is dit een voordeel.
Te weinig plantbeschikbare fosfaat
is vooral nadelig bij het begin van
de ontwikkeling van een gewas.
Voldoende fosfaat is tijdens zaaien
of poten cruciaal voor de ontwikkeling van wortels en dus voor een
geslaagde teelt. •
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Maatregelen ruggenteelt op
klei- en lössgronden
De minister van LNV heeft een
ontwerpbesluit tot wijziging van het
Besluit gebruik meststoffen naar het
parlement gestuurd, waarin onder
meer maatregelen zijn opgenomen
om afspoeling te voorkomen bij
ruggenteelten op klei- en lössgrond.
Maatregelen ruggenteelt
Wanneer een perceel bouwland
gelegen op klei- of lössgrond grenst
aan een watergang en wordt gebruikt
voor ruggenteelt (bijv. aardappelen),
moet één of meer van de volgende
maatregelen worden genomen:
1. de aanleg van drempels tussen
de ruggen van minimaal
5 centimeter hoog, op gelijke
afstand van ten hoogste 2 meter
van elkaar over het gehele perceel;
2. de aanleg van greppels die in
niet-extreme weersomstandigheden het water tegenhouden van
het gehele perceel en bij deze
omstandigheden niet op een
watergang afwateren;
3. de aanleg van een niet beteelde
noch bemeste zone van minimaal
3 meter breed langs de watergang
grenzend aan het desbetreffende
perceel.

Je kunt wel verzekerd zijn voor stormschade, maar betekent dat ook dat
dergelijke schade wordt uitgekeerd?

Opheffing maatregelen bij extreme
weersomstandigheden
Bij extreme weersomstandigheden
mogen de aangelegde drempeltjes
worden verwijderd, wanneer gewasschade dreigt. Daarna zullen de
drempeltjes ook weer zo snel mogelijk
opnieuw moeten worden aangelegd.
Niet-beteelde zone
De niet-beteelde zone mag niet
worden gebruikt voor de akkerbouwmatige teelt op het perceel. Wel is
op deze zone de teelt van kruidenrijk
grasland, bloemenstroken en/of
bankerplanten toegestaan. Dat draagt
volgens de minister ook bij aan de
biodiversiteit. Wellicht is de zone dan
ook bruikbaar voor het invullen van de
EA-verplichting of het aanvragen van
natuursubsidies. •

Derogatie en teelt mengsel
gras en ander gewas
In de praktijk wordt steeds vaker
een mengsel van gras en een ander
gewas (klaver, luzerne) geteeld voor
het gebruik als veevoer. De vraag
rijst of deze grond bij derogatie
meetelt voor de 80% graslandberekening.
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Verzekeraar
hoeft stormschade niet te
vergoeden

RVO heeft aangegeven dat een
mengsel van gras en klaver wel
meetelt voor de 80%-berekening,
mits het gras overheersend is. Een
mengsel van gras en luzerne telt
eveneens mee, mits het gras voor
meer dan 50% overheerst. •

Tijdens een storm stortte in 2015 een
deel van een stal in. De veehouder
meldde de schade bij de verzekeraar.
Deze weigerde echter te betalen,
omdat uit onderzoek bleek dat de
schade was veroorzaakt door de
gebrekkige staat van de constructie
van de stal. Door corrosie waren de
trekstangen in de spantconstructie
dusdanig aangetast, dat deze de
kracht van de storm niet meer aan
konden. Ook zonder storm was de stal
mogelijk ingestort.
De rechtbank wees de schadeclaim
van de veehouder af. De schade was
niet veroorzaakt door een gedekt
evenement (storm), maar door de
gebrekkige staat van de constructie.
De instorting van de stal had slechts
kunnen optreden als gevolg van de
verzwakte constructie, waarbij de storm
van ondergeschikt belang was geweest.
Dat de stal in 2009 nog was gerenoveerd en in 2015 eerdere, mogelijk
zelfs zwaardere stormen had doorstaan deed niets af aan de conclusies
van meerdere onderzoeken. Bepalend
was de staat van de stal ten tijde van
de storm. Dat de verzekeraar de stal in
2002 en 2010 nog had geïnspecteerd,
deed er evenmin toe. Deze inspecties
hadden niets van doen met de
constructie van de stal.
Het is dus van belang regelmatig
de belangrijke onderdelen van de
constructie te controleren. •
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Delen van perceel terecht
afgekeurd
Een landbouwer verzocht in de
Gecombineerde opgave 2015 om
toewijzing van betalingsrechten.
Hij gaf onder meer een perceel
op als natuurlijk grasland met de
hoofdfunctie landbouw. RVO wees
echter enkele delen van het perceel
af, omdat uit luchtfoto’s bleek dat
op deze delen hoofdzakelijk pitrus
groeide.
In de beroepszaak stelde de
landbouwer dat het perceel als
één perceel was opgegeven in de
Gecombineerde opgave en dat dit
perceel daarom (ook) als één perceel
beoordeeld moest worden. Het
dekkingspercentage pitrus was minder
dan 40%, zodat aan de voorwaarden
voor subsidie werd voldaan. RVO had
het perceel ten onrechte opgedeeld
in verschillende delen. Hiervoor was
geen grondslag in de regelgeving te
vinden. Het perceel kende immers
geen duidelijke afscheidingen in de

vorm van sloten of hekken.
Volgens RVO mocht zij het perceel
wel in delen opknippen, omdat het
perceel twee gewasgroepen omvatte,
te weten natuurlijk grasland en pitrus.
Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven oordeelde dat de wijze
waarop RVO de subsidiabele oppervlakte had vastgesteld, niet onjuist
is. RVO had ter zitting toegelicht dat,
indien de oppervlakte voor meer dan
50% uit pitrus zou bestaan, het gehele
perceel was afgekeurd. Dit nam niet
weg dat RVO de oppervlakte van
delen van het perceel kon afkeuren,
omdat hierop overwegend pitrus
groeide. Het feit dat de runderen ook
op de afgekeurde delen graasden,
betekende niet dat deze delen ten
onrechte als niet-subsidiabel waren
bestempeld. Om voor betalingsrechten in aanmerking te komen,
is het onvoldoende dat grond voor
landbouwactiviteiten, zoals begrazing
door vee, wordt gebruikt. De grond
moet tevens landbouwareaal zijn. •

Fiscale aspecten verhuur
fosfaatrechten

wordt voldaan die zijn ontleend aan
de zogenaamde Leaseregeling.

Fosfaatrechten worden veelal
binnen het eigen (melk)veebedrijf
gebruikt. Echter, bij beëindiging van
het melkveebedrijf of bij veranderde
bedrijfsvoering, kan verkoop of
verhuur/lease van rechten actueel
worden.
Bij verkoop van fosfaatrechten is
het verschil tussen de opbrengst en
de boekwaarde belaste winst. Dit is
anders bij verhuur van fosfaatrechten, mits aan tal van voorwaarden

De Leaseregeling geeft aan onder
welke voorwaarden een leaseovereenkomst, met of zonder koopoptie,
in fiscale zin als verhuur (lease) kan
worden aangemerkt. Is dat het geval,
dan leidt het sluiten van een leasecontract niet direct tot afrekening,
maar de inkomsten worden wel
belast als winst. Fosfaatrechten die
worden verhuurd blijven verplicht tot
het ondernemingsvermogen van de
verhuurder behoren.

Inschrijving
UBO-register
Als gevolg van Europese regels zijn
veel ondernemingen verplicht hun
eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s)
in het UBO-register bij de Kamer
van Koophandel in te schrijven.
Dit register heeft als doel het tegengaan van financieel-economische
criminaliteit.
Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De registratieplicht geldt onder
meer voor BV’s, maatschappen,
vennootschappen onder firma’s en
commanditaire vennootschappen,
maar niet voor eenmanszaken.
Inschrijving bestaande organisatie
De Kamer van Koophandel stuurt
een brief aan alle opgaveplichtige
organisaties die in het Handelsregister
staan. In de brief staat hoe de UBO’s
ingeschreven kunnen worden. De
inschrijving moet voor 27 maart 2022
gebeuren. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. Alleen de tekenbevoegden
binnen de organisatie mogen UBO’s
inschrijven.
Inschrijving startende organisatie
Vanaf 27 september moeten opgaveplichtige organisaties een of meer
UBO’s inschrijven, anders krijgen ze
geen KvK-nummer en daarmee ook
geen relatienummer bij RVO. •
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Extern salderen met veehouderijen in meer provincies mogelijk
Meerdere provincies en het Rijk
maken het extern salderen met
veehouderijen mogelijk. Hiermee
ontstaat een extra mogelijkheid
voor initiatiefnemers in alle sectoren
om projecten met stikstofuitstoot
te realiseren: het overnemen van
stikstofruimte van veehouderijen die
geheel of gedeeltelijk stoppen.

Volgens het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Besluit gebruik
meststoffen, is het vanaf 2021 pas
vanaf 1 april toegestaan om op
zand- en lössgronden drijfmest of
vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden
op percelen waarop maïs wordt
geteeld. Deze maatregel komt in de
plaats van het eerdere voornemen
om rijenbemesting verplicht te
stellen voor alle mestsoorten.

Bij elke transactie komt 30% van
de overgenomen stikstofruimte ten
goede aan de natuur, waarmee per
saldo de depositie van stikstof daalt.
De provincies hebben met het Rijk
diverse waarborgen afgesproken om
tot zorgvuldige openstelling over te
gaan.
Afzonderlijke besluitvorming door
provincie
De provincies besluiten afzonderlijk
over of zij extern salderen openstellen.
Zorgen over extern salderen
Verschillende partijen hebben aangegeven zich zorgen te maken dat extern
salderen leidt tot het ongecontroleerd
opkopen van agrarische bedrijven en
het weglekken van stikstofruimte. Dit
kan leiden tot ongewenste leegstand
en verloedering van het buitengebied.
Verleasen stikstofruimte
Provincies nemen ook besluiten over
verleasen. Dit is een vorm van extern
salderen voor projecten die slechts
tijdelijk stikstofemissie en -depositie
veroorzaken. Bij verleasen geldt
waarschijnlijk ook dat de huurder 70%
van de gehuurde stikstofruimte kan
benutten. Na afloop van de huur gaat
de volledige stikstofruimte weer terug
naar de verhuurder.
In het geval de saldogever alleen
beschikt over een melding Activi-
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Aanpassing
uitrijdperiode
mest bij maïs
op zand- en
lössgronden

teitenbesluit en geen andere in de
provinciale beleidsregel genoemde
toestemmingen, is een tijdelijke
beperking van deze toestemming
alleen mogelijk met een nieuwe (ingeperkte) melding. De voordelen die
gepaard gaan met de constructie van
verleasen (het tijdelijk ter beschikking
stellen van ruimte aan een ander, om
deze vervolgens weer volledig zelf te
gebruiken) kunnen hiermee vervallen.
Namelijk wanneer op een later moment een nieuwe melding zou moeten
worden ingediend om weer van de
volledige ruimte gebruik te kunnen
maken, waarbij de ingeperkte melding
als referentiesituatie zal gelden. Deze
vorm van verleasen met stikstofemissie van een saldogever met alleen
een melding Activiteitenbesluit is om
die reden niet in iedere situatie aan te
raden, omdat het kan leiden tot een
beperking van bestaande rechten.
Tip
Kijk goed welke voorwaarden uw
provincie stelt aan het extern salderen
en het verleasen van stikstofruimte. •

De voorgenomen teelt van maïs op
zand- en lössgronden moet uiterlijk
15 februari gemeld worden bij
RVO.nl. Daarbij moet aangegeven
worden om welke percelen het gaat
en wat hiervan de oppervlakte is.
Op de gemelde percelen drijfmest
of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden
voor 1 april, is een overtreding.
Hetzelfde is het geval als maïs
geteeld wordt op een perceel dat
niet gemeld is. Het is wel mogelijk
een gemeld perceel voor 1 april
terug te trekken. •

Nieuw beleid NVWA bij overtredingen
Het specifieke interventiebeleid van
de NVWA voor de aandachtsgebieden
dierenwelzijn, diergeneesmiddelen,
identificatie en registratie van dieren
(I&R) en gewasbeschermingsmiddelen en biociden is herzien. In het
beleid staat hoe zij handelt bij het
vaststellen van een overtreding.
Belangrijkste wijzigingen
Overtredingen zullen voortaan
vooral bestuurlijk worden afgedaan.
Daardoor kunnen boetes fors
hoger uitpakken. Voor dierenwelzijn
en I&R wordt een aantal ‘lichte’
administratieve overtredingen minder
zwaar aangerekend. Verder blijven
overtredingen van de regels voortaan
drie jaar staan. Nieuwe overtredingen
in deze periode worden zwaarder
gesanctioneerd, omdat deze worden
gezien als herhaalde overtredingen.
Ook kunnen voortaan vijf overtredingen per inspectie bestuurlijk worden
beboet; nu is nog sprake van stapeling
van maximaal drie overtredingen.
Strafrechtelijke vervolging
Overtredingen worden doorgaans
bestuurlijk beboet. Indien de ernst van
de overtreding of de omstandigheden
waaronder deze is begaan, daartoe
aanleiding geven, legt de NVWA
deze aan het Openbaar Ministerie
(OM) voor. Het OM beslist of het
overgaat tot strafrechtelijke afdoening.
Strafrechtelijke afdoening is niet
voorbehouden aan een vooraf aan te
geven overtreding van een bepaald
voorschrift, maar kan in beginsel bij
alle overtredingen van de gestelde
voorschriften in genoemde aandachtsgebieden noodzakelijk zijn.
Randvoorwaardenkorting
De bovengenoemde aandachtsgebieden maken ook deel uit van
de GLB-randvoorwaarden. Een

overtreding kan naast een bestuursof strafrechtelijke sanctie daarom
ook leiden tot een korting op de

GLB-betalingen (o.a. uitbetaling
betalingsrechten) en subsidies voor
agrarisch natuurbeheer. •

Fosfaatrechten en correcte
dierregistratie
Bij het stelsel van fosfaatrechten is
een correcte dierregistratie (diercategorie-indeling) van groot belang.
Voor bedrijven met melkkoeien is een
dergelijke registratie meestal geen
probleem. Voor vleesveebedrijven
met zoogkoeien is dit vaak veel
lastiger.
Het jongvee dat bestemd is om
zoogkoe te worden, valt onder het
stelsel van fosfaatrechten. Wanneer
bedrijven met dergelijk jongvee niet
meedoen aan de vrijstellingsregeling,
zullen zij zich moeten houden aan het
aantal op het bedrijf geregistreerde
fosfaatrechten. Er moet dan onderscheid gemaakt worden tussen
jongvee dat bestemd is om zoogkoe
te worden en jongvee dat bestemd is
voor de slacht.
Jongvee dat vanaf enig moment
niet meer bestemd is om zoogkoe te
worden, bijvoorbeeld omdat het dier
niet drachtig wil worden of omdat
men het dier louter wil ‘afmesten’,
valt vanaf dat moment niet meer
onder het stelsel van fosfaatrechten.

Maar dat zal wel moeten blijken uit
de dierregistratie en/of administratie.
Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter
een grote waarde toekent aan deze
registratie. Bij discussies met controlerende instanties (RVO, NVWA) bestaat
op zich de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat deze registratie niet
correct is, maar discussies ontstaan
vaak achteraf en op dat moment is het
veel lastiger dit aannemelijk te maken.
Zorg daarom dat de dieren tijdig in de
juiste diercategorie worden ingedeeld.
Een dier dat ooit afkalft, wordt geacht
vanaf de geboorte bestemd te zijn
geweest om zoogkoe te worden. Dat
betekent dus dat men voor de gehele
periode van geboorte tot afkalven
voor dit dier over fosfaatrechten moet
beschikken. Dit geldt niet alleen voor
het bedrijf waarop het dier afkalft,
maar ook voor eventuele vorige
houders. Het is dus niet mogelijk
een dier tijdelijk buiten het stelsel te
houden door het eerst aan te merken
als bestemd voor de slacht en later
alsnog aan te merken als bestemd om
zoogkoe te worden. •
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Wijziging I&R geiten
onder jonge dieren en gerichter en
effectiever overheidsbeleid te voeren,
specifiek gericht op de zorg voor
jonge dieren. Daarnaast bieden de
maatregelen aan de melkgeitensector
de mogelijkheid om op een effectievere manier uitvoering te geven aan
de borging van de privaat opgelegde
verplichtingen uit het Plan van aanpak
welzijn geitenbokjes.

De I&R-regelgeving voor melkgeitenhouderijen wordt per 1 november
gewijzigd. De termijn waarbinnen
geboren geiten moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd wordt
fors aangescherpt en er moeten meer
gegevens worden geregistreerd.

Wijziging meldtermijn
Geiten moeten momenteel binnen
zes maanden na de geboorte
worden geïdentificeerd (gemerkt) en
geregistreerd, of eerder als een dier
binnen die termijn wordt afgevoerd.
Dit heeft als ongewenst effect dat
lammeren die op het geboortebedrijf
sterven voordat ze de leeftijd van zes
maanden bereiken, zonder registratie
in het I&R-systeem naar de destructie
afgevoerd kunnen worden. De uitval
is daarmee niet volledig in beeld
te brengen. De meldtermijn wordt
daarom teruggebracht naar zeven
dagen na de geboorte, of zoveel
eerder als het geitenlam van het
bedrijf wordt afgevoerd.

Achtergrond wijziging
Met de maatregelen wordt het
mogelijk doodgeboortes en sterfte
onder jonge dieren in de melkgeitensector beter in beeld te brengen.
De maatregelen maken het mogelijk
om beter inzicht te krijgen in sterfte

Registratie aanvullende gegevens
Het wordt verplicht om de volgende
gegevens te melden in het I&Rsysteem:
- de exacte geboortedatum;
- het geslacht van het dier;
- doodgeboortes. •

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

Belangrijke
data
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
31 oktober 2020
Uiterste datum aanvragen vaststelling tegemoetkoming sierteelt
en voedingstuinbouw
31 oktober 2020
Uiterste datum aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen
1 november 2020
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeien voor
bedrijven met fosfaatrechten
1 december 2020
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeien voor
bedrijven zonder fosfaatrechten •

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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