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Plannen nieuw mestbeleid: drie sporen
1
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Onlangs heeft minister Schouten haar ideeën over het toekomstige nieuwe
mestbeleid kenbaar gemaakt. Als de plannen doorgaan heeft die grote gevolgen
voor de meeste bedrijven in zowel de veehouderij als de akkerbouw.
Doelen
De minister wil, kort gezegd, de volgende hoofddoelen bereiken:
Grondgebonden (rundvee)houderij, een eenvoudiger en minder fraudegevoelig
mestbeleid en een betere waterkwaliteit.
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Gevolgen groot
De gevolgen van de voorstellen zijn voor veel veehouderijbedrijven groot. Ook is
de impact voor de akkerbouwsector behoorlijk. Over de plannen zullen nog veel
(politieke) discussies volgen die zeer waarschijnlijk tot aanpassingen zullen leiden.
Echter de ‘toon is gezet’.
Drie sporen
In de plannen zet de minister in op drie sporen:

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

Grondgebonden melk- en vleesveehouderij
Hierbij moet u de volledige mestproductie plaatsen op eigen grond en/of op grond
van derden. U mag grond van derden meetellen als u een (regionaal)
samenwerkingsverband bent aangegaan.
100% mestverwerking
Heeft u een intensief veehouderijbedrijf? Dan moet u, volgens de plannen, alle
geproduceerde mest verwerken. Ook als u zelf grond in gebruik heeft. Voor de
bemesting van uw grond kunt u bewerkte mest aanvoeren. U kunt alleen
onbewerkte (rundvee)mest aanvoeren via een samenwerkingsverband. Een
intensief bedrijf kan ook kiezen voor ‘volledige grondgebondenheid’.
Gebiedsgerichte aanpak
Bij een gebiedsgerichte aanpak, worden extra maatregelen doorgevoerd om de
waterkwaliteit te verbeteren. Dit zal met name gaan gelden voor akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt op zand- en lössgrond. Zie volgende pagina.
Het mestbeleid gaat wijzigen. De definitieve plannen zullen zeker
afwijken. Echter elke verandering kan (grote) gevolgen hebben voor uw
bedrijf. Wij houden voor u de ontwikkelingen in de gaten.
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Maaien/beweiden EA-vanggewas
RVO heeft kenbaar gemaakt dat een
EA-vanggewas
in
de
‘achtwekentermijn’ mag worden gebruikt
voor
voederwinning
(maaien/
beweiden). Het EA-vanggewas mag
echter niet worden vernietigd.
Hierdoor zijn voornamelijk gras of
kruidenrijke mengsels geschikt.
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Mestbeleid: ook gevolgen akkerbouw
Bent u akkerbouwer? Dan hebben de plannen voor het nieuwe mestbeleid ook
gevolgen voor uw bedrijf. Soms al op korte termijn!
Aanvoer mest akkerbouwbedrijf
Bij de nieuwe plannen kunt u alleen nog onbewerkte (rundvee) mest aanvoeren
als u deelneemt aan een samenwerkingsverband. Wilt u buiten een
samenwerkingsverband dierlijke mest aanvoeren? Dan kunt u alleen bewerkte
mest aanvoeren.

Handboek melkveehouderij
Het
nieuwe
‘Handboek
melkveehouderij 2020’ is digitaal
gratis beschikbaar. Zie de site:
www.wur.nl/nl/show/HandboekMelkveehouderij.htm. Via deze site
kunt u ook een gedrukt exemplaar
bestellen.
Overdracht dierrechten digitaal
Vanaf 1 november 2020 kunt u een
overdracht van dierrechten alleen
nog digitaal melden. Het insturen
van een papieren formulier is dan
niet meer mogelijk.
Opnieuw melden overdracht?
Onlangs konden tijdelijk geen
overdrachten
van
varkens-,
pluimvee- en fosfaatrechten worden
ingediend bij RVO. Overdrachten die
wel al waren ingediend, maar niet
tijdig waren afgerond kwamen te
vervallen. Speelt dit? Dan moet u de
overdracht later opnieuw melden.
De betreffende bedrijven zijn door
RVO op de hoogte gebracht. Heeft u
van RVO een bericht ontvangen?
Zorg er dan voor dat u uw overdracht
van rechten alsnog tijdig meldt bij
RVO.
Melden vrijstelling zoogkoeien
Wilt u in 2021 voor de eerste keer
deelnemen aan de vrijstelling
zoogkoeienhouderij?
Dan moet u zich uiterlijk 1 november
aanmelden, als aan u eerder
fosfaatrechten zijn toegekend.
Heeft
u
geen
fosfaatrechten
toegekend gekregen, dan kunt u zich
aanmelden t/m 1 december.
Maakt u al gebruik van deze
vrijstelling? Dan hoeft u zich niet
opnieuw te melden. De vrijstelling
blijft van toepassing, mits u aan alle
voorwaarden blijft voldoen.

Gebiedsgerichte aanpak
Heeft u een akkerbouwbedrijf op (droge) zand- of lössgrond? En heeft u een
(intensieve) vruchtwisseling van uitspoelingsgevoelige gewassen (o.a.
consumptieaardappelen en prei)?
Dan krijgt u, volgens de plannen,
waarschijnlijk te maken met extra maatregelen om de waterkwaliteit te
verbeteren.
Al vanaf 2022!
De minister heeft aangegeven dat een deel van de maatregelen al vanaf 2022
ingevoerd kunnen worden (7e Actieprogramma). Hierbij kan gedacht worden
aan het stimuleren van gewassen zoals gras en graan en/of het invoeren van
beperkingen aan uw bouwplan, gebruiksnormen en/of gebruiksvoorschriften.
U kunt al in 2022 te maken krijgen met aanvullende maatregelen.
Komend jaar komt hierover meer duidelijkheid.

Coronasteun definitief aanvragen
Heeft u als fritesaardappelteler of ondernemer uit de sierteelt of
voedingstuinbouw coronasteun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 31 oktober
uw vaststellingsaanvraag indienen. Ook moet u een ‘verklaring’ indienen.
Indienen bewijstukken
Bij de definitieve vaststellingaanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Voor
fritesaardappeltelers zijn dit bijvoorbeeld vrachtbrieven, weegbonnen en
facturen. Ondernemers in de sierteelt of voedingstuinbouw moeten
bewijstukken aanleveren waaruit o.a. moet blijken wat de daadwerkelijke
derving is van de omzet of brutowinst.
Verklaring afgeven
Bij uw definitieve vaststellingsaanvraag moet u ook bepaalde zaken ‘verklaren’.
Bijvoorbeeld of u compensatie heeft ontvangen en/of de kosten zijn verminderd.
De soort verklaring is afhankelijk van uw steunbedrag.
Aanvraag minder dat € 25.000
U kunt volstaan met een ‘eigen verklaring’. RVO heeft een model van een eigen
verklaring beschikbaar gesteld voor enerzijds de fritesaardappeltelers en
anderzijds voor ondernemers uit de sierteelt of voedingstuinbouw.
Aanvraag van € 25.000 tot € 125.000
U kunt een ‘derdenverklaring’ indienen. De door RVO beschikbare verklaring
moet u door een deskundige (bijv. boekhouder of accountant) laten invullen en
ondertekenen.
Aanvraag vanaf € 125.000
Waarschijnlijk is dan een accountantsverklaring verplicht. Op het moment van
schrijven was nog niet duidelijk welke informatie u moet indienen.
Een ‘eigen verklaring’ kunt u zelf indienen. Doet u dit liever samen
met uw adviseur? Neem dan tijdig contact met ons op.
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Geeft extern salderen lucht?
Extern salderen is in enkele provincies toegestaan voor ‘alle’ bedrijven, dus ook
voor bedrijven die op 4 oktober 2019 over dier- of fosfaatrechten beschikten.
Technisch is het mogelijk, praktisch is het heel lastig.
Provincies
Extern salderen voor veehouderijen, die stikstofruimte willen overdragen
(saldo-gever), is op het moment van schrijven mogelijk in de provincies NoordBrabant, Flevoland, Zeeland en binnenkort in Overijssel. In de provincie
Limburg was dit al eerder mogelijk.
Extern salderen
Met extern salderen kan 70% van de stikstofdepositie (neerslag ammoniak)
worden overgedragen naar een andere partij. Dit kan een ander landbouwbedrijf zijn, maar ook naar bedrijven uit andere sectoren (bijv. woningbouw).
Geen hogere stikstofdepositie
Met extern salderen mag de stikstofdepositie op de betrokken stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden niet toenemen. Om dit aan te tonen moet aan de
provincie berekeningen worden aangeleverd van zowel de saldo-ontvanger
(koper) als de saldogever (verkoper).
Ruimte nodig
Bedrijven die stikstofruimte nodig hebben kunnen dit in bovengenoemde
provincies nu via extern salderen verwerven. Echter de afstand tussen de
locaties en de positie t.o.v. de Natura 2000-gebieden is van cruciaal belang.
Hierdoor is extern salderen een hele puzzel en zeker niet altijd mogelijk.
Niet voor
U kunt geen stikstofruimte overdragen als:

Deelnemer aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’.

Deelnemer aan de stoppersregeling ‘Actieplan Ammoniak’.

Bedrijf dat meer dan 1 km van een Natura 2000-gebied ligt en gestopt is
tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018.
Extern salderen is een complexe materie. Deskundig advies is hierbij
van groot belang.

Verleasen niet-benutte ruimte mogelijk
Heeft u stikstofruimte over? Dan kunt u dit in bepaalde provincies verleasen.
Verleasen is een vorm van (tijdelijk) extern salderen met extra voorwaarden.
Provincies
Verleasen via extern salderen is op het moment van schrijven toegestaan in de
provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel.
Voorwaarden
De belangrijkste (extra) voorwaarden bij verleasen zijn:

Het verleasen geldt voor max. twee jaar (kan soms verlengd worden).

De verleaser moet een deel van het bedrijf buiten gebruik stellen.

De partijen moeten samen een overeenkomst afsluiten.
Buiten landbouw
Verleasen is voor tijdelijke projecten zoals bijvoorbeeld aanleg van wegen of
bouw van woningen. Daardoor zullen vooral bedrijven buiten de landbouw
tijdelijk gebruik willen maken van de stikstofruimte van landbouwbedrijven.
Heeft u interesse om stikstofruimte te verleasen? Laat u zich dan
goed adviseren over alle voorwaarden.
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Vanggewas na mais na 1 oktober
Zaait u uiterlijk op 31 oktober een
verplicht vanggewas na mais op
zand- of lössgrond? Dan moet u
kiezen
uit
de
volgende
vanggewassen:
spelt,
triticale,
winterrogge, -tarwe of -gerst.
Betreft het gangbare snijmais? Dan
hoeft u het gewas niet ‘direct
aansluitend’ in te zaaien. U moet het
vanggewas het volgend jaar wel
telen als hoofdteelt. U mag het
gewas oogsten als geheleplantsilage, mits de korrel deegrijp is.
Betreft het andere soorten mais (bijv.
CCM of korrelmais) of biologische
snijmais? Dan moet u het
vanggewas direct na de oogst
inzaaien. Het vanggewas mag u wel
na 1 februari 2021 vernietigen.
I&R geiten aangescherpt
Vanaf 1 november wordt de termijn
waarbinnen melkgeitenhouderijen
de
geboren
geiten
moeten
registeren aangescherpt. Hiermee
kan doodgeboorte en sterfte onder
jonge geiten beter in beeld worden
gebracht. Zo wordt o.a. de melddatum van geboorte teruggebracht
van 6 maanden naar 7 dagen. Ook
moet u de exacte geboortedatum en
het geslacht van het geitenlam
registreren. Er geldt een overgangsregeling voor dieren die voor 1
november zijn/worden geboren.
Agenda
Uiterste datum
31 oktober

Definitieve
aanvraag
coronasteun

Inzaai verplicht vanggewas
(wintergraan) na mais
1 november

Aanmelden
vrijstelling
zoogkoeien (met inleveren
fosfaatrechten)
1 december

Aanmelden
vrijstelling
zoogkoeien (zonder inleveren
fosfaatrechten)
31 december

Aanmelden fosfaatverrekening

Melden
extra
gebruik
organische meststoffen in 2020
Datum vanaf
1 december

Uitrijden vaste strorijke mest op
grasland op klei- en veengrond
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Tegoedbon voor stikstofadvies
Vanaf de maand oktober kunt u een tegoedbon (voucher) aanvragen voor
bedrijfsadvies of voor het volgen van een cursus. De exacte regeling is op het
moment van schrijven nog niet bekend. De waarde van de voucher is € 1.500.
Aandachtsgebieden
Bij de eerste openstelling (waarschijnlijk in oktober) ligt het aandachtsgebied
op stikstofmaatregelen die u mogelijk op uw bedrijf kunt toepassen. Op een
later moment kunt u ook advies inwinnen of cursussen volgen op het gebied
van kringlooplandbouw en/of duurzaam en klimaatbestendig ondernemen.
Inzetten voucher
De waarde van uw voucher is maximaal € 1.500 per jaar. U kunt deze inzetten
voor:

Een-op-een advies van een onafhankelijk adviseur.

Advisering in groepsverband (eventueel samenvoegen van vouchers).

Het volgen van een cursus bij een groene hogeronderwijsinstelling.
o In 2020 geldt dit alleen voor een stikstofcursus.
Onafhankelijk adviseur en BAS-register
Een onafhankelijk adviseur is een adviseur die geen (commercieel) belang
heeft bij het gegeven advies. Op het moment dat u gebruikt maakt van deze
regeling moet de ingeschakelde adviseur in het zogenoemde BAS-register
vermeld staan. U kunt dit register inzien op de site van RVO.
De aanvraag van de voucher en het benutten hiervan is
laagdrempelig. Bedenk goed waar u uw voucher voor wilt inzetten.

Wijzigingen mestregels 2021
Vanaf 2021 worden enkele ‘mestregels’ aangescherpt. Deze regels zijn eerder
aangekondigd en zijn nu (zo goed als) definitief.
Beperkingen bij ruggenteelt
Op klei- en lössgrond moeten bij ruggenteelt maatregelen worden getroffen om
afspoeling te voorkomen. Eerder zijn hierbij de aanleg van drempels of greppels
genoemd. In plaats hiervan wordt het ook mogelijk parallel aan de watergang
een akkerrand aan te leggen van minimaal 3 meter breed. Op deze rand mag
geen mest worden aangewend en mag geen akkerbouwgewas worden geteeld.
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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

Later aanwenden mest op maisland
Het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op maisland op zand- en
lössgrond is vanaf 2021 pas vanaf 1 april toegestaan. Daarnaast mag u op deze
gronden alleen mais telen als u dit uiterlijk op 15 februari van het betreffende
jaar hebt gemeld bij RVO. Deze nieuwe regels gelden niet voor biologisch
geteelde mais en voor de teelt van suikermais onder folie.
Bezoekadres
Fosfaatdifferentiatie
Vanaf 2021 vindt de bepaling van de fosfaattoestand van de grond plaats op
basis van twee indicatoren. Dit in plaats van alleen het PAL- of het Pw-getal.
De fosfaattoestand van bepaalde percelen kan hierdoor (sterk) veranderen!
‘Oude’ grondmonsters kunt u onder voorwaarden nog blijven gebruiken.
Vraag ons naar de exacte invulling van de nieuwe regels.

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.

4

www.du-accountants.nl

Sylviuslaan 8
9728 NS Groningen
T: (050) 525 89 55

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

