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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 con-
tactgegevens aan. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Nieuwe derogatievoorwaarden 2020-2021 

Wilt u dit jaar gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 4 september een 
derogatievergunning aanvragen. Let op enkele nieuwe derogatievoorwaarden en 
de nieuwe data voor o.a. opstellen bemestingsplan en geldigheid grondmonsters. 
 
Derogatievoorwaarden 

Voor derogatie voor de jaren 2020 en 2021 gelden de ‘gebruikelijke’ voorwaarden, 
zoals de 80%-graslandeis en de stikstofnorm van 230 of 250 kg/ha. Er zijn echter 
ook enkele nieuwe voorwaarden ingevoerd. 
 
Extra voorwaarden 
Voor ‘Derogatie 2020-2021’ gelden enkele nieuwe voorwaarden: 

 U mag een sleepvoetbemester alleen nog op klei- en veengrond gebruiken 
wanneer de buitentemperatuur 20˚C of lager is. 

 Voor eind dit jaar moet u, als derogatiebedrijf, gecoacht worden over de 
stikstofmaatregelen. De details zijn nog niet bekend. 

 Vanaf 2021 kunnen deelnemers aan de ‘Vrijstellingsregeling bovengronds 
aanwenden van rundveedrijfmest’ geen gebruik meer maken van derogatie. 

Daarnaast zijn de wettelijke regels t.a.v. het emissiearm aanwenden van dierlijke 
mest, nu ook derogatievoorwaarden geworden. Voldoet u hier niet aan, dan kan 
nu ook derogatie worden ingetrokken. 
 
Nieuwe data 

Aangezien derogatie pas zeer laat bekend is geworden, zijn voor dit jaar enkele 
nieuwe data voor derogatie vastgesteld. Zo moet u uiterlijk 4 september: 

 Uw derogatievergunning aanvragen. 

 Uw bemestingsplan opstellen. 

 Nieuwe grondmonsters hebben laten analyseren. 

 ‘Aanvullende gegevens’ indienen, als u dat in januari nog niet hebt gedaan. 
 
Geldigheid grondmonsters 
Grondmonsters voor derogatie mogen dit jaar maximaal 5 jaar geldig zijn. Dit 
betekent dat derogatiemonsters met een analysedatum vanaf 4 september 2015 
nog geldig zijn. Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie blijven maximaal 4 jaar 
geldig (vanaf 15 mei 2016).  
 

De nieuwe data voor derogatie zijn bekend. Zorg dat u tijdig uw 
derogatievergunning aanvraagt en betaalt.  

Stel, eventueel samen met uw adviseur, uw bemestingsplan op. 
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Direct digitaal melden mesttransporten 

Vanaf 2021 is het hoogst waarschijnlijk verplicht dat bij alle mesttransporten de 
vervoerder diverse meldingen direct digitaal doorgeeft aan RVO. Maakt u 
gebruik van forfaitaire mestafvoer? Dan geldt dit ook voor u als u de mest zelf 
transporteert. 
 
Direct digitaal melden 

Het is de bedoeling dat bepaalde meldingen voor, tijdens en na een 
mesttransport direct digitaal (‘real time’) worden doorgegeven. Hiervoor komt 
een ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen’ (rVDM) beschikbaar.  
 
Mobiel app 
Voor forfaitaire transporten komt de rVDM via een mobiele app beschikbaar. 
Hiermee kunt u o.a. de volgende gegevens doorgegeven:  

 Startmelding met gegevens van o.a. leverancier, vervoerder en afnemer. 

 Laadbericht met GPS-coördinatoren. 

 Losbericht met GPS-coördinatoren. 
Na het lossen moet de afnemer de ontvangst van de mest nog bevestigen. Dit 
moet uiterlijk de volgende werkdag gebeuren. 
 
Digitaal sneller, wel vooraf plannen 

Met het direct digitaal melden van mesttransporten vervalt het papieren VDM. 
Echter bij ieder transport moeten vooraf diverse gegeven worden doorgegeven. 
Het achteraf melden middels het insturen van een papieren VDM is dan niet 
meer mogelijk. 
 

Houd de ontwikkelingen t.a.v. het ‘rVDM’ in de gaten. Waarschijnlijk 
geldt dit vanaf 2021, ook voor uw forfaitaire mesttransporten. 

 
 

Pachtnormen 2020 vaak lager 

Onlangs zijn de pachtnormen 2020 bekend gemaakt. Voor de meeste 
pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe 
pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020.  
 
Pachtvormen 

De vastgestelde maximale pachtprijzen gelden voor reguliere pacht, en 
geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar. 
 
Pachtnormen vaak lager 

In de meeste regio’s zijn de pachtnormen lager dan in 2019 (1% tot 22%).  
Alleen in de regio’s ‘IJsselmeerpolders’ en het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ 
heeft u te maken met een stijging van respectievelijk 12% en 20%. Voor 
‘tuinland’ zijn de pachtnormen ook gestegen.  
 
Agrarische bedrijfsgebouwen 

De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen 
worden verhoogd met 2,19%. Dit geldt ook voor de pachtprijs van bestaande 
overeenkomsten.  
 
Agrarische woningen 

Ook voor agrarische woningen stijgen de pachtprijzen. Heeft u een 
pachtovereenkomst die voor 1 september 2007 is afgesloten? Dan geldt een 
stijging van 5,1%. Voor overeenkomsten vanaf 1 september 2007 geldt een 
stijging van 2,6%. 
 

Informeer bij uw adviseur naar de nieuwe pachtnormen in uw regio.  
Controleer ook of uw verpachter de pachtprijs correct doorvoert. 

 
 
 
 

Vaststelling ‘Coronasteun’ 

Bent u fritesaardappelenteler? En 
heeft u steun aangevraagd? Dan 
moet u uiterlijk 15 september een 
vaststellingsaanvraag indienen. 
Vraagt u minder dan € 25.000 aan 
steun aan, dan heeft u toch geen 
accountantsverklaring nodig. U kunt 
volstaan met een ‘eigen verklaring’. 
Bent u ondernemer in de sierteelt of 
voedingstuinbouw? Dan moet u 
uiterlijk 31 augustus een 
vaststellingsaanvraag indienen. Ook 
voor u geldt nu dat u geen 
accountantsverklaring nodig heeft 
als uw steun minder is dan € 25.000. 
Ook u kunt dan volstaan met een 
‘eigen verklaring’. 
RVO heeft voor beide situaties een 
format voor de ‘eigen verklaring’ 
beschikbaar gesteld. 
 
GLB: twee jaar uitstel 

Het nieuwe GLB wordt hoogst 
waarschijnlijk met twee jaar 
uitgesteld en gaat daarmee in per 
2023. Dit betekent o.a. dat uw 
betalingsrechten t/m 2022 blijven 
bestaan. Ondanks dat de EU-
begroting voor 2021-2027 nog niet 
definitief is, is de verwachting dat de 
waarde van uw betalingsrechten 
(flink) zal dalen.   
 
Handreiking BEX 2020 

Onlangs is de Handreiking BEX 
2020 gepubliceerd. De rekenregels 
zijn minimaal aangepast. Wel is de 
voorwaarde, dat minimaal 70% van 
de forfaitaire fosfaatproductie van 
melkvee afkomstig moest zijn van 
melkkoeien, verruimd. Dit speelt 

echter op weinig bedrijven. 
 
Melden wijziging EA-vanggewas 

Vult u de vergroeningseis 
‘Ecologisch aandachtsgebied’ (EA) 
(deels) in met EA-vanggewassen na 
een hoofdteelt? Dan kunt u t/m 15 
oktober eventuele wijzigingen 
doorgeven. Dit is verplicht voor: 

 Wijziging gewas en/of categorie. 

 Wijziging zaaidatum vanggewas 
of oogstdatum hoofdteelt (bij 
onderzaai). 

 Teelt EA-vanggewas op ander 
perceel. 

Een wijziging kunt u doorgeven door 
uw Gecombineerde opgave opnieuw 
in te dienen. 
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Rekentool ‘Voermaatregel melkvee’ 

De ‘Voermaatregel melkvee’ van minister Schouten is op het moment van 
schrijven nog niet definitief vastgesteld. Ondanks alle discussies en 
vraagtekens die bij de maatregelen worden gesteld, is de kans aanwezig dat 
de voermaatregel toch doorgaat per 1 september 2020. In dat geval moet u met 
onderstaande rekening houden. 
 
Maximale ruw eiwitnormen 

In een conceptregeling zijn maximale ruw eiwitgehalten (RE-gehalten) voor 
aangekochte krachtvoerders en (mengsels van) enkelvoudige grondstoffen 
voorgesteld. De voorgestelde normen zijn afhankelijk van de grondsoort en de 
‘intensiteit’ van het bedrijf (kg melk/ha). Onlangs is bekend gemaakt dat de 
normen mogelijk (iets) worden bijgesteld. 
 
Aangepaste norm 
Indien u met uw totaal rantsoen voor uw melkvee in 2018 en 2019 samen, mede 
op basis van de voorgestelde normen, onder de 155 g RE per kilogram droge 
stof uitkomt, dan mag u aangepaste RE-normen hanteren. Voor deze 
berekening heeft RVO een ‘rekentool’ beschikbaar gesteld. 
 
KringloopWijzer 
De gegevens voor deze berekeningen kunt u halen uit de KringloopWijzer. Zie 
de tabel ‘Voeding veestapel (melkkoeien, incl. jongvee)’. Let op: soms moet u 
de onderdelen ‘Ov. Ruwvoer, bijprod.’ en ‘Krachtvoer, mineralen’ opsplitsen in 
voer dat wel en voer dat niet onder de maatregel valt. 

 
Per 1 september? 

Gaat de ‘Voermaatregel melkvee’ definitief door, dan mag u vanaf 1 september 
geen aangekocht krachtvoer en/of enkelvoudige grondstoffen in voorraad 
hebben met een RE-gehalte dat hoger is dan de (aangepaste) norm. Mogelijk 
dat u nog kunt kiezen voor een alternatieve methode van de sector. 
 

Helaas zal pas op het laatste moment duidelijkheid zijn over de 
voermaatregelen melkvee. Heeft u vragen? Informeer dan bij ons. 

 

PAS-melders: situatie doorgeven 

In het kader van de ‘stikstofproblematiek’ is diverse keren aangegeven dat 
activiteiten met een PAS-melding legaal moeten kunnen blijven. Heeft u in de 
PAS-periode een melding gedaan en wilt u deze legaal houden? Dan kunt u 
t/m 30 september informatie over uw situatie doorgeven aan RVO. 
 
Voorwaarden 
Uw gemelde activiteit kan mogelijk legaal blijven als u op 29 mei 2019 aan één 
van de volgende voorwaarden voldoet: 

 Uw gemelde activiteit was volledige gerealiseerd. 

 Uw gemelde activiteit was nog niet volledig gerealiseerd, maar u had 
stappen gezet met het oog op volledige realisatie. 

 U was nog niet begonnen, maar was wel onomkeerbare, significante 
investeringsverplichtingen aangegaan. 

 
Melden uiterlijk 30 september 

Wilt u uw activiteit legaal houden? Dan moet u uiterlijk 30 september via 
‘mijn.rvo.nl’ het formulier ‘PAS-melding‘ invullen. Hierbij geeft u aan dat u voor 
uw activiteit nog een toestemming/vergunning nodig heeft. Daarnaast moet u 
o.a. het betreffende AERIUS-nummer van uw PAS-melding doorgeven.  
 

Voldoet u aan de voorwaarden? Vul het formulier dan uiterlijk 30 
september in. U heeft hierover een mail ontvangen van RVO. 

 
 

Bepalen aanvoerruimte 

Het einde van de uitrijperioden voor 
dierlijke mest komt in zicht. Wilt u 
nog dierlijke mest aanwenden? 
Bepaal dan tijdig uw aanvoerruimte 
binnen de gebruiksnormen-
berekening. 
 
Voorstel afromingsvrije lease 

Begin deze zomer is een 
wetsvoorstel gepubliceerd waarin de 
mogelijkheid voor afromingsvrije 
lease van fosfaatrechten is 

opgenomen. Deze afromingsvrije 
lease kan alleen worden toegepast 
bij ‘heen- en teruglease’ binnen 
hetzelfde kalenderjaar. Daarnaast 
geldt een maximum van 100 kg 
fosfaat. De kans is aanwezig dat dit 
niet op 1 januari 2021 wordt 
ingevoerd (zoals de bedoeling is), 
maar pas op een later moment. 
 
Melding niet voor vrijstelling PAS 

Was u in de PAS-periode vrijgesteld 
van een PAS-melding of 
natuurvergunning (toename 
stikstofdepositie < 0,05 mol/ha)? 
Dan is voor uw bedrijf nog geen 
oplossing gevonden. Het formulier 
‘Pas-melding’ is niet voor uw situatie 
bedoeld. Helaas zult u nog moeten 
afwachten hoe vorm wordt gegeven 
aan een eventuele legalisatie. 
 
Agenda 

Uiterste datum 
31 augustus 

 Aanvraag subsidie brongerichte 
aanpak ‘fijnstof’ in de 
pluimveehouderij 

 Uitrijden drijfmest op grasland 

 Graslandvernieuwing op zand-/ 
lössgrond 

4 september (derogatie) 

 Aanvraag derogatievergunning 

 Opstellen bemestingsplan 

 Analyse nieuwe grondmonsters 

 Indienen ‘Aanvullende 
gegevens’ (indien nodig) 

15 september 

 Uitrijden drijfmest op bouwland 
(telen verplicht nagewas) 

 Graslandvernietiging op klei-/ 
veengrond (algemene regel) 

 
1 t/m 30 september 

 Aanvraag subsidie melkkoeien 
van zeldzame runderrassen 
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Subsidie maatregelen ‘fijnstof’ pluimvee 

Heeft u pluimvee en wilt u investeren in technieken die fijnstof aan de bron 
reduceren? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Heeft u een bedrijf 
in een pluimveedicht gebied? Dan komt u eerder voor subsidie in aanmerking. 
U kunt de subsidie t/m 31 augustus (17:00 u) aanvragen. 
 
Fijnstofreductie en technieken 

De fijnstofreductie moet minimaal 45% bedragen. Dit mag een optelsom zijn 
van toegestane technieken plus (reeds aanwezige) andere technieken. Alleen 
de toegestane technieken (enkele systemen op basis van ionisatie en een 
strooiselschuif bij volièrehuisvesting) komen voor subsidie in aanmerking. 
Deze technieken mag u toepassen bij nieuwbouw en/of in bestaande stallen. 
 
Subsidie 

Het subsidiepercentage is standaard 40% van de subsidiabele kosten. Dit 
percentage kan tweemaal met 20% worden verhoogd als u: 

 Een jonge landbouwer of starter bent. 

 Extra kosten maakt t.b.v. natuurlijke milieu, hygiëne of dierenwelzijn. 
U kunt maximaal 80% subsidie ontvangen (40% + 20% + 20%). 
 
Maximaal subsidiebedrag 
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 35.000 per stal, € 140.000 per 
veehouderijlocatie en € 500.000 per pluimveehouderij.  
 
Aanvragen 

Deze subsidie kunt u t/m 31 augustus (17:00 uur) aanvragen via ‘mijn.rvo.nl’.  
U kunt per locatie één aanvraag indienen. Uw aanvraag mag betrekking 
hebben op meerdere investeringen voor één of meerdere stallen. 
 

Heeft u interesse?  
Ga samen met ons na of u aan alle voorwaarden kunt voldoen. 

 

Subsidie melkkoeien zeldzame rassen 

Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt u in de maand 
september subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld 
aanwezige melkkoe in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).  
 
Zeldzame runderrassen 

Onder zeldzame runderrassen wordt verstaan: Brandrood rund, Fries-Hollands 
vee (zwartbond), Groninger blaarkop, Lakenvelder en Roodbont Fries vee. 
 
Jaarlijkse subsidie 

U kunt de subsidie aanvragen in 2020 én 2021. En waarschijnlijk ook in 2022 
indien het nieuwe GLB pas per 2023 ingaat (zoals verwacht). 
 
Voorwaarden 

Voor deze subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden: 

 De melkkoeien zijn in het I&R systeem gevlagd als zeldzaam ras. 

 De melk van de melkkoeien wordt geleverd aan een melkfabriek of wordt 
zelf verzuiveld. Zoogkoeien komen daardoor niet in aanmerking 

 U voldoet aan de regels van de de-minimisverordening. 
 

Komt u in aanmerking? Vraag de subsidie dan begin september aan.  
Voor deze subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

 

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 

 
 
Bezoekadres 
 
Sylviuslaan 8 
9728 NS Groningen 
T: (050) 525 89 55 
 
 
Postadres 
 
Postbus 606 
9700 AP Groningen 
agro@du-accountants.nl  

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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