Mei 2020
Jaargang 21, nummer 3

AgroActualiteiten

Inhoud
Aanvragen çoronasteun
aardappelen
Coronacrisis en uw
liquiditeit
Steunmaatregel sierteelt
en tuinbouw
Stikstofmaatregelen
landbouw
Max. ruw eiwit melkvee
niet praktisch
Aanvragen voorschot
basispremie
Geen landbouw meer?
niet subsidiabel!

Aanvragen coronasteun aardappelen
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Had u op 15 maart frites- of consumptieaardappelen in voorraad, die u niet kunt
leveren aan de verwerkende industrie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor
steun. U kunt de steun t/m 4 juni aanvragen bij RVO.
Steunmaatregel coronacrisis
Door de coronacrisis is de vraag naar aardappelen vanuit o.a. de horeca
grotendeels weggevallen. Hierdoor kunnen veel fritesaardappelen niet afgezet
worden naar de verwerkende industrie. Voor de aardappelen die u op 15 maart
nog in voorraad had, kunt u een vergoeding krijgen. Dit geldt alleen voor de
aardappelen die u t/m 31 augustus niet levert aan de aardappelverwerkende
industrie, die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse
aardappelproducten, groothandel of detailhandel (in kleinverpakking).
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Hoogte vergoeding
De vergoeding bedraagt maximaal € 60 per ton aardappelen. De minimale
vergoeding bedraagt € 1.000 en u kunt maximaal € 150.000 ontvangen. De steun
wordt gekort als het budget ontoereikend is.

Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief treft u onze contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Voorwaarden
Voor deze steun gelden o.a. de volgende voorwaarden:
 De aardappelen kunnen van 16 maart t/m 31 augustus niet geleverd worden
aan de verwerkende industrie voor humane consumptie.
 U betaalt het loon voor uw personeel door.
 U dient t/m de verlening van de definitieve steun geen verzoek in om personeel
te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen.
Voorschot
Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een voorschot van 30% van de
aangevraagde steun. De rest ontvangt u binnen 8 weken na het indienen van de
complete vaststellingsaanvraag.
Accountantsverklaring
De vaststellingsaanvraag vereist een accountantsverklaring. Uiteraard kunnen wij
u daarbij van dienst zijn.
Heeft u uw aanvraag al ingediend?
Dien dan, zodra dat kan, uw complete vaststellingsaanvraag in.
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Geen korting bij aanpassing GO
Heeft u uw Gecombineerde opgave
uiterlijk 15 mei ingediend? En heeft u
daarbij
uw
GLB-subsidies
aangevraagd? Dan kunt u zonder
termijnkorting tot uiterlijk 9 juni
percelen aanpassen of nieuwe
percelen toevoegen. Met deze
‘coronamaatregel’ krijgt u na 15 mei
de gelegenheid om uw opgave nog
eens goed te controleren en zo
nodig,
zonder
termijnkorting,
aanpassingen door te voeren.
‘Mestregels’ 2021
Onlangs is bekendgemaakt, dat
enkele maatregelen, die in het 6e
Actieprogramma (6e AP) zijn
genoemd, waarschijnlijk anders
worden ingevuld. Onderstaande
maatregelen zijn voorgesteld. De
bedoeling is dat deze per 1 januari
2021 ingaan.
Ruggenteelt: drempel of greppel
Om afspoeling te voorkomen is in het
6e AP opgenomen dat bij ruggenteelt
op klei- en lössgrond vanaf 2021
‘drempels’
moeten
worden
aangelegd. In plaats van deze
drempels wordt het waarschijnlijk
ook mogelijk om een greppel (50 cm
breed, 30 cm diep) naast de
watergang aan te leggen. Ook dit is
een
behoorlijk
ingrijpende
maatregel.
Geen rijenbemesting bij mais
De, in het 6e AP, aangekondigde
verplichte rijenbemesting bij de teelt
van mais (vanaf 2021) gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Wel wordt
het aanwenden van drijfmest en
vloeibare zuiveringsslib, bij de teelt
van mais op zand- en lössgrond, pas
vanaf 1 april toegestaan (in plaats
van vanaf 16 februari).
Geen vanggewas na aardappelen
De verplichting om uiterlijk 31
oktober een vanggewas te telen na
aardappelen op zand- en lössgrond
gaat, volgens het voorstel, niet door.
Echter, indien u consumptie- of
fabrieksaardappelen gaat telen na
graslandvernietiging op zand- of
lössgrond, wordt vanaf 2021 de
stikstofgebruiksnorm
van
aardappelen met 65 kg verlaagd.
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Coronacrisis en uw liquiditeit
De coronacrisis zorgt bij steeds meer bedrijven voor lagere omzetten. Heeft
ook uw bedrijf daarmee te maken? Breng dan tijdig de gevolgen in beeld. Dat
gaat het beste met een liquiditeitsprognose. Houd hierbij rekening met de
(aangekondigde) coronasteunmaatregelen.
Coronasteunmaatregelen
Vanwege de coronacrisis zijn diverse steunmaatregelen aangekondigd en/of in
werking getreden waar u, als landbouwer, gebruik van kunt maken. Dit betreft
onder andere:

Financiële tegemoetkomingen voor o.a. loonkosten.

Financierings- en kredietregelingen, zoals bijvoorbeeld Borgstellingskrediet Landbouw en uitstel op aflossingen bankleningen.

Belastingmaatregelen (o.a. uitstel belastingbetaling).

Steun voor aardappelteelt of sierteelt en voedingstuinbouw.
(Zie elders in deze nieuwsbrief).

Voorschot uitbetaling basis- en vergroeningspremie.
Wees voorbereid
Verwacht u liquiditeitsproblemen? Start dan zo vroeg mogelijk met het in beeld
brengen van uw situatie. Ook als die problemen zich waarschijnlijk pas op
langere termijn manifesteren. Er is dan nog voldoende tijd om te overleggen
met alle betrokken partijen (leveranciers, afnemers, banken en adviseurs).
Heeft u vragen over de coronasteunmaatregelen of wilt u steun bij het
opstellen van een liquiditeitsprognose? Wij staan voor u klaar.

Steunmaatregel sierteelt en tuinbouw
Teelt u sierteeltproducten of groente en/of fruit? Dan kunt u wellicht in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor een deel van de verloren
omzet of brutowinst door de coronacrisis. De tegemoetkoming is maximaal
49%. De steunaanvraag kunt u uiterlijk 4 juni indienen bij RVO.
Sierteelt en voedingstuinbouw
De steun is bedoeld voor telers van sierteeltgewassen (zoals bijvoorbeeld
bloembollen, boomkwekerijgewassen, perkplanten of snijbloemen) in de volle
grond of onder glas.
Daarnaast kunt u als teler van voedingsgewassen hiervoor in aanmerking
komen, indien u uw voedingsgewassen (nagenoeg alle groente- en
fruitgewassen), normaal gesproken, voor minimaal 75% (in)direct levert aan
bijv. hotels, restaurants, kantines en cafés.
Tegemoetkoming
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (steun) als u in de
periode van 12 maart t/m 11 juni 2020 schade heeft geleden (verminderde
omzet of brutowinst). De eerste 30%-daling wordt gezien als ondernemersrisico.
Maximaal 49%
Van de overige 70% schade krijgt u maximaal 70% uitgekeerd (49% van totale
schade). Dit bedrag wordt gecorrigeerd met andere steun of uitkeringen die u
ontvangt i.v.m. de coronacrisis en met de eventuele verminderde kosten.
Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Neem dan zo snel mogelijk
contact op en laat u informeren over alle voorwaarden.
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Stikstofmaatregelen landbouw
Minister Schouten heeft onlangs haar ‘structurele aanpak stikstof t/m 2030’
bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de
landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.
Stikstofruimte deels voor landbouw
De stikstofruimte die ontstaat door het nemen van diverse bronmaatregelen
komt voor een groot deel ten goede aan natuurherstel en vergunningverlening
voor (woning)bouwprojecten. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor het
legaliseren van PAS-meldingen.
Bronmaatregelen
De volgende bronmaatregelen zijn aangekondigd in het plan van de minister:

Extra verhoging van budget ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.

Verlagen ruw eiwitgehalten voer voor melkvee (zie artikel hieronder).

Vergroten aantal uren weidegang.

Verdunnen van mest bij zodebemesting op zand- en lössgrond.

Openstelling ‘Subsidieregeling brongerichte verduurzaming’ (zie kantlijn).

Aangescherpte ammoniakemissienormen vanaf 2023 of 2025.

Omschakelfonds voor bedrijven die willen omschakelen naar een andere
bedrijfsvoering (bijv. kringlooplandbouw of willen extensiveren).

Stimuleren centrale mestverwerking.
Heeft u interesse in een saneringsregeling of bronmaatregel?
Geef dit dan door, dan kunnen wij u informeren als meer bekend is!

Max. ruw eiwit melkvee niet praktisch
Bent u melkveehouder? Dan mag u volgens de huidige voorstellen, in de
periode van 1 september t/m 31 december 2020 alleen aangekocht voer op uw
bedrijf hebben met een maximaal ruw eiwitgehalte De regeling zorgt voor veel
(politieke) discussie en is dus (in deze vorm) nog niet zeker.
Maximale RE-gehalten
Het maximale RE-gehalte voor aangekochte voeders zijn, volgens het voorstel,
afhankelijk van de grondsoort en de intensiteit van uw bedrijf.
Tabel 1. Max. RE-gehalte in voeders voor melkvee
Grondsoort
Intensiteit melkveebedrijf (kg melk/ha)
< 14.000
14.000 – 20.000
> 20.000
Max. RE (g/kg) Max. RE (g/kg)
Max. RE (g/kg)
Zand-/lössgrond
191
192
193
Kleigrond
171
172
173
Veengrond
164
164
165
Verhoogde norm bij laag ruw eiwit totaalrantsoen
Indien het RE-gehalte van uw totale rantsoen in 2018 én 2019 samen, op basis
van deze normen, lager was dan 155 g/kg, dan geldt voor u een
bedrijfsspecifieke hogere eiwitnorm.
Uitgesloten voeders
De max. norm geldt niet voor: gras, graskuil, mengsels van gras/peulvruchten/
kruiden ( bijv. gras-erwten), mais, hooi, stro, luzerne, bietenloof, voederbieten,
veldbonen, bierborstel, tarwegistconcentraat en kunstmelkpoeder.
De kans is groot dat u vanaf 1 september te maken krijgt met
verregaande voermaatregelen. Houd de berichtgeving in de gaten en
bereidt u op tijd voor!

Mei 2020
Jaargang 21, nummer 3
Landelijke opkoopregeling
De landelijke beëindigingsregeling is
bedoeld om de stikstofdepositie in
Natura 2000-gebieden te verlagen.
Bedrijven kunnen zich vrijwillig
aanmelden. Bedrijven met de
hoogste stikstofdepositie komen het
eerste in aanmerking. De regeling
wordt waarschijnlijk begin volgend
jaar opengesteld. De details zijn nog
niet bekend. Voor deze regeling € 1
miljard gereserveerd.
Extern salderen nog niet mogelijk
De voorwaarden voor extern
salderen met veehouderijen worden
waarschijnlijk voor de zomer
bekendgemaakt. De provincies
krijgen hierin een grote regierol. Dit
betekent o.a. dat een geplande
aankoop eerst aan de provincie moet
worden voorgelegd
Beweiden en bemesten
Zowel minister Schouten als de
provincies hebben nog steeds de
intentie
om
‘beweiden’
niet
vergunningsplichtig
te
maken
(natuurvergunning).
Ook
voor
‘bemesten van percelen’ is dit de
bedoeling, maar het is nog niet zeker
of dit in alle situaties mogelijk is. De
provincies hebben bekendgemaakt
dat ze voorlopig, in dit kader, niet
actief handhaven.
Subsidie bronmaatregelen
De Subsidiemodules brongerichte
verduurzaming
stalen
managementmaatregelen (Sbv) is
gepubliceerd. De openstelling voor
‘innovaties’ is van 24 mei t/m 15 juli
2020. De ‘investeringsmodule’, die
voor meer bedrijven interessant zal
zijn, wordt later opengesteld.
Informeer naar de voorwaarden.
Agenda
Uiterste datum
1 juni
- Aanmelden equivalente maatregel
4 juni
- Aanvraag steun aardappelen
- Aanvraag steun sierteelt/tuinbouw
9 juni
- Compleet maken GO
15 juni
- Aanvraag uitbetaling voorschot
basis- en vergroeningspremie
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Aanvragen voorschot basispremie
Heeft u met de Gecombineerde opgave uitbetaling van de basis- en
vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u in juli een voorschot op de
uitbetaling ontvangen. U moet dit uiterlijk 15 juni aanvragen.
Voorschotbedrag
Het voorschotbedrag bedraagt € 300 per betalingsrecht waarvoor u uitbetaling
heeft aangevraagd.
Financieel voordeel
Normaal ontvangt u de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie vanaf
december. Aangezien het voorschot eerder wordt uitgekeerd, heeft u
rentevoordeel. Dit rentevoordeel wordt beschouwd als ‘de-miniminsteun’.
Verklaring de-minimissteun
Bij de aanvraag moet u verklaren dat u aan de voorwaarden voor deminimissteun voldoet. Zo mag u in de jaren 2018 t/m 2020 (incl. deze deminiminsteun) niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen. RVO
rekent met 4% en komt zo uit op een bedrag van € 6 per recht. Een relatief
gering gedrag dus.
Vaak geen probleem
De kans is groot dat u de afgelopen jaren geen de-minimissteun heeft
ontvangen. Hierdoor kunt u nu aan deze voorwaarde voldoen.
Twijfelt u? Kijk dan uw subsidiebeschikkingen van de afgelopen jaren na.
U kunt t/m 15 juni het voorschot op de basis- en vergroeningspremie
aanvragen. Vragen over de de-minimissteun kunt u aan ons stellen.

Geen landbouw meer? Niet subsidiabel!
Heeft u betalingsrechten aangevraagd op grond die (eind) dit jaar aan de
landbouw worden onttrokken? Dit is niet toegestaan, want de grond is niet
subsidiabel. Haal zo nodig in de Gecombineerde opgave het ‘vinkje’ weg.
90-dagenregeling
U kunt uitbetaling van GLB-subsidies (zoals basis- en vergroeningspremie)
aanvragen op subsidiabele landbouwgrond (grond met landbouwactiviteiten).
Een perceel landbouwgrond blijft subsidiabel als er tijdelijk, maximaal 90
dagen, niet-landbouwactiviteiten op plaatsvinden, bijvoorbeeld een tijdelijk
kampeerterrein.
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Over ons
Bent u op zoek naar een betrokken
en deskundige adviseur die uw
(tunnel)visie in twijfel durft te
trekken? Iemand met een brede blik
rondom uw agrarisch bedrijf? Dan
bent u bij D&U Advies B.V. aan het
juiste adres.
Wij streven naar creatieve en
haalbare oplossingen, toegesneden
op uw persoon en persoonlijke
omstandigheden.
Wij richten ons op strategisch en
financieel terrein en (ontbinding van)
samenwerking voor grondgebonden
bedrijven. Onze adviseurs brengen
brede en langjarige ervaring mee en
vaardigheden opgedaan in een
breed spectrum rondom landbouw.
D&U
Advies
B.V.
is
een
onafhankelijk adviesbureau waarbij
haar
clientèle
een
eigen
administratieve
adviseur
kan
behouden.

Geïnteresseerd in wat we te bieden
hebben?
Neem dan contact op met:
Herman Hofstee 06-53667520
hermanhofstee@du-advies.nl
René de Vries
06-51280351
renedevries@du-advies.nl

Ons kantoor

Opnieuw landbouwgrond
De 90-dagenregeling is alleen van toepassing als het perceel na de nietlandbouwactiviteiten, weer als landbouwgrond beschikbaar komt. De nietlandbouwactiviteiten moeten in feite op landbouwgrond plaatsvinden.
Aan landbouw onttrokken: niet subsidiabel
Verkoopt u bijv. een perceel aan de gemeente en begint de gemeente op 1
december 2020 met werkzaamheden t.a.v. bijv. woningbouw? Dan is het
perceel ook voor dit jaar niet subsidiabel. Het perceel wordt immers onttrokken
aan de landbouw. De 90-dagenregeling is niet van toepassing.
Heeft u GLB-subsidie aangevraagd op een perceel dat dit jaar aan de
landbouw wordt onttrokken? Haal dan het ‘vinkje’ weg en voorkom
daarmee een mogelijke korting.
d&u accountants en adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als
gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon voordat u tot actie overgaat.
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Bezoekadres
Sylviuslaan 8
9728 NS Groningen
T: (050) 525 89 55

Postadres
Postbus 606
9700 AP Groningen
agro@du-accountants.nl

