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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 contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Wilt u gebruik maken van derogatie en/of hogere fosfaatgebruiksnormen? Dan
moet u beschikken over geldige grondmonsters. Voor de fosfaatdifferentiatie geldt
een overgangsregeling vanwege de invoering van nieuwe indicatoren.
Derogatie
Wilt u volgend jaar gebruik maken van derogatie? Dan moet u op uiterlijk 31 januari
2021 geldige grondmonsters hebben voor al uw percelen. Een grondmonster mag
maximaal 4 jaar oud zijn. Grondmonsters met een monsterdatum vanaf 1 februari
2017 zijn geldig voor derogatie 2021.
Hogere fosfaatnorm
Wilt u gebruik maken van een hogere fosfaatnorm in het kader van
fosfaatdifferentiatie en/of fosfaatarme en -fixerende gronden? Dan mag uw
grondmonster op 15 mei 2021 niet ouder zijn dan 4 jaar (op basis van
monsterdatum). Monsters van voor 16 mei 2017 zijn dus niet meer geldig.
Nieuwe indicatoren fosfaattoestand 2021
Vanaf 2021 moet u de fosfaattoestand van uw grond laten bepalen op basis van
twee indicatoren: PAL-getal en P-PAE-getal. Dit geldt zowel voor bouw- als
grasland.
Overgangsregeling
Voor ‘oude’ grondmonsters, waarbij alleen het Pw-getal (bouwland) en/of het PALgetal (grasland) is geanalyseerd, geldt een overgangsregeling. De grondmonsters
blijven 4 jaar geldig (vanaf monsterdatum), indien het Pw-getal of PAL-getal
uiterlijk 15 mei is opgegeven met de Gecombineerde opgave 2020.
Onduidelijkheden overgangsregeling
Op het moment van schrijven is nog niet bekend of de overgangsregeling ook geldt
als u:

Nu nog de fosfaattoestand doorgeeft aan RVO (op 15 mei 2020 ‘vergeten’).

Naast het PAL/Pw-getal ook al het P-PAE-getal hebt laten analyseren.

Na 15 mei 2020 nieuwe grondmonsters heeft genomen of nog gaat nemen.
Ga na of uw grondmonsters nog geldig zijn voor derogatie 2021 en/of de
fosfaatdifferentiatie. Soms is de overgangsregeling van toepassing.
Heeft u hier twijfels over? Informeer dan bij ons.
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Melden maisteelt op zand/löss
Gaat u volgend jaar mais telen op
zand- of lössgrond? Vanaf 2021 is dit
alleen toegestaan als u het
betreffende maisperceel vooraf
aanmeldt bij RVO. Dit moet u uiterlijk
15 februari doen. Meldt u het perceel
niet of niet tijdig, dan mag u dat jaar
op het perceel geen mais telen.
Het advies is om bij twijfel een
perceel ‘altijd’ op te geven voor de
teelt van mais. Dit geldt ook voor
percelen die u na 15 februari
mogelijk gaat (ver)huren.
Een melding kan op een later
moment weer worden ingetrokken.
Deze meldingsplicht geldt niet voor
biologisch geteelde mais en voor de
teelt van suikermais onder folie.
Later uitrijden drijfmest bij mais
Op (mais)percelen op zand- en
lössgrond geldt ook dat u vanaf 2021
pas vanaf 15 maart drijfmest mag
aanwenden. Dit geldt ook voor
vloeibaar zuiveringsslib.
Deze latere uitrijdatum geldt alleen
voor
bouwland.
Een
perceel
grasland dat u later omzet naar mais
mag u wel vóór 15 maart bemesten.
Dat geldt ook
indien u na 15 februari besluit op een
gemeld perceel toch geen mais te
telen, dan kunt u de melding
intrekken. Vanaf dat moment mag u,
ook voor 15 maart, drijfmest
aanwenden.
Graasdierpremie
Heeft
u
graasdierpremie
aangevraagd?
De
uitbetaling
hiervan vindt plaats vanaf 1 maart
2021.
Het standaardbedrag van de
graasdierpremie is € 153 per rund en
€ 23 per schaap. Echter deze
bedragen kunnen gekort worden als
het totaal aantal aanvragen het
budget overschrijdt. Alle aanvragen
zullen dan procentueel worden
gekort.
U krijgt over de uitbetaling een
aparte beslisbrief, dus los van de
uitbetaling van de eventuele overige
bedrijfstoeslag. In deze beslisbrief
staat de definitieve berekening. Bent
u het niet eens met de beslissing dan
kunt u uiteraard (binnen 6 weken)
bezwaar indienen.
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Uitbetaling bedrijfstoeslag 2020
Heeft u met de Gecombineerde opgave 2020 GLB-subsidie(s) aangevraagd?
De uitbetaling van de bedrijfstoeslag vindt veelal in december plaats. Uw
uitbetaling wordt gecorrigeerd met het eerder verleende voorschot.
Basis- en vergroeningspremie
Onlangs is de basispremie 2020 vastgesteld op € 259,73 per ha. De hoogte
van de vergroeningspremie is € 111,96 per ha.
Toeslag Jonge landbouwers
De hoogte van de toeslag ‘Jonge landbouwers’ was op het moment van
schrijven nog niet bekend. Deze toeslag zal waarschijnlijk hoger zijn dan vorig
jaar. Voor veel aanvragers is in 2020 de ‘vijfjaartermijn’ immers afgelopen.
Budgetkorting
Dit jaar krijgt u te maken met een Europese budgetkorting van 2,906192%.
Deze korting geldt alleen voor het bedrag boven de € 2.000.
Voorschot
Heeft u eerder dit jaar een voorschot uitbetaling ontvangen (€ 300 per
betalingsrecht)? Dan wordt de uitbetaling hiermee uiteraard gecorrigeerd.
Uitbetaling veelal in december
RVO heeft aangegeven dat 95% van de aanvragers in december een
beschikking over de uitbetaling van de basispremie ontvangen. Zo mogelijk
wordt direct ook de vergroeningspremie en de Toeslag Jonge landbouwers
meegenomen.
Ontvangt u een beschikking bedrijfstoeslag? En komt u er niet
helemaal uit omdat bijvoorbeeld een korting is toegepast?
Neem dan contact op met uw adviseur.

Bepalen gehaltes mestvoorraad
Veel bedrijven moeten eind 2020 weer de mestvoorraad bepalen. Voor de
gehaltes van de mest moet u uitgaan van de ‘best beschikbare gegevens’. RVO
hanteert vier ‘stappen’ voor het bepalen van de best beschikbare gehalten.
Waar gaat RVO vanuit? Wat is onlangs gewijzigd?
Best beschikbare gehalten
Allereerst kunt u de gehele mestvoorraad laten bemonsteren en analyseren.
Dit lijkt echter in de praktijk een lastige opgave. Hoe laat u een ‘representatief
monster’ nemen? En hoe bewijst u dat alle mest is bemonsterd?
Analyse afgevoerde mest
De tweede stap is dat u uitgaat van de analyse van de afgevoerde mest in 2020.
Heeft u in 2020 geen mest afgevoerd of alleen forfaitair? Dan geeft RVO aan
dat gekeken moet worden naar de analyseresultaten van de afgevoerde mest
in 2019! Deze ‘derde stap’ is nieuw!
Forfaitair
Heeft u ook in 2019 geen mest afgevoerd, of alleen forfaitair? Dan kun u kiezen
voor forfaitaire gehalten. Dit kan ook, als u vindt dat de geanalyseerde
mestafvoer in 2020 én 2019 niet representatief is voor de eindvoorraad 2020.
U moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen! Neem uw onderbouwing op in
uw administratie. Of RVO deze onderbouwing accepteert is echter onzeker!
Heeft u analyseresultaten van afgevoerde mest in 2019 en/of 2020?
Afwijken hiervan is risicovol. Wijkt u toch af? Onderbouw uw keuze
dan goed en leg dit vast in uw administratie!
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Subsidie Jonge landbouwers 2020

December
Jaargang 21, nummer 6
Opkoopregeling piekbelasters

Onlangs is de regeling voor de
van
piekbelasters
Wilt u als Jonge landbouwer bepaalde investeringen doen? Dan komt u wellicht in opkoop
aanmerking voor de subsidie Jonge landbouwers. Alle provincies stellen de opengesteld. Provincies kunnen
bedrijven
met
een
hoge
subsidie open van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u).
stikstofdepositie benaderen voor de
opkoop van het bedrijf. Deelname is
Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Het vrijwillig. De provincie vergoed de
subsidiepercentage is lager indien, naast de Jonge landbouwer, één of meer niet- marktwaarde van de op te kopen
(bedrijfsgebouwen,
Jonge landbouwers ook bedrijfshoofd zijn. Het subsidiebedrag is maximaal € onderdelen
bedrijfsmiddelen, landbouwgrond en
20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn.
productierechten). Wilt u hieraan
deelnemen? Meld u bij de provincie.
Investeringslijst en punten
Uw investering moet op de provinciale investeringslijst staan. De meeste provincies Let op: u mag, bij deelname, elders
Nederland
geen
ander
hebben alle categorieën uit tabel 1 opengesteld. In de provincies Drenthe en in
starten
of
Friesland kunt u geen subsidie aanvragen voor een windmolen. U kunt kiezen voor veehouderijbedrijf
overnemen.
meerdere investeringen uit maximaal drie categorieën.
Geen wijziging forfaits rundvee
Puntenaantal
Uw aanvraag wordt gerangschikt op basis van het (gemiddelde) puntenaantal. Hoe
De
eerder
aangekondigde
meer punten, hoe eerder u voor subsidie in aanmerking komt.
aanpassingen van de forfaits van
fosfaat -en stikstofproductie van
Tabel 1. Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwer
rundvee melkvee) gaan niet door.
Cat. Investeringscategorie
Punt
Deze forfaits blijven gelijk aan 2020.
1
Zonnepanelen en zonnecollectoren
6
2
Windmolen
4
Bedrijfsoverdracht en derogatie
3
Kleine windturbine
6
4
Systemen voor precisielandbouw, incl. GPS/GIS
9
Neemt u een bedrijf over per 1
5
Mechanische mestscheidingstechnieken
6
januari 2021? Of is er sprake van
6
Machine voor niet-kerende grondbewerking en mechanische
9
een bedrijfssplitsing gedurende het
onkruidbestrijding
jaar? Vraag voor de nieuwe
7
Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk (incl.
8
bedrijven tijdig derogatie aan.
GPS/GIS) en installaties om meststoffen en/of
Hiervoor heeft u een KVKgewasbeschermingsmiddelen toe te kunnen dienen
inschrijving en eHerkenning nodig.
8
Voorzieningen voor weidegang
7
9
Koematras, waterbed
8
Agenda
10
Varkensvriendelijke vloeren
8
11
Openwatervoorzieningen voor pluimvee
6
Uiterste datum
12
Pad cooling in stallen voor veehouderij
8
31 december
13
Energiebesparende maatregelen: systemen die warmte of
7

Aanmelden fosfaatverrekening
koelte hergebruiken

Indienen VVO’s en 3PO’s
14
Waterbeheervoorzieningen om erfafspoeling te verminderen
6

Overdracht dier-/fosfaatrechten
15
Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderij
6
31
januari
16
Biobed of biofilter
5

Doorgeven
‘Aanvullende
17
Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen
8
gegevens’, o.a. mestvoorraden
18
Geautomatiseerd systeem voor afvoer bovenmatig strooisel
6

Aanvraag derogatievergunning
van de vloeren van pluimveestallen

Opstellen bemestingsplan voor
19
Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij
5
derogatie
20
Omgekeerde osmose van spuiwater biologische luchtwasser
6

Indienen gegevens PAS-melder
21
Potafdekinstallatie voor boom-, vaste planten- en/of sierteelt
5
12 februari
22
Electrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
7

Aanvraag
subsidie
Jonge
23
Automatische ruwvoermengsysteem voor herkauwers
7
landbouwer
24
Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
8
15 februari
25
Systemen om productierisico’s ter verkleinen (fruitteelt en
6
glastuinbouw)

Melden maisteelt op zand- en
26
Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
9
lössgrond
27
Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling (energie8
Datum vanaf
efficiëntie melkkoeling en condensdroogsysteem)
28
Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen
7
15 maart

Uitrijden drijfmest op bouwland
voor teelt van mais op zand- en
Heeft u interesse? Informeer dan of u voldoet aan de voorwaarden die
lössgrond
aan een ‘Jonge landbouwer’ worden gesteld.
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Indienen detailinformatie ‘PAS-melder’
Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Dan kan uw activiteit
mogelijk worden gelegaliseerd. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen
en uiterlijk 31 januari 2020 aanvullende informatie indienen bij RVO.
Geen legalisatie, gevolgen vaak groot
Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of dient u de gevraagde informatie niet
tijdig in? Dat valt u mogelijk terug naar een eerdere referentiesituatie. De
gevolgen voor uw bedrijf kunnen dan groot zijn.
Gerealiseerd
Het streven van de minister is om uw activiteit te legaliseren middels een
natuurvergunning. Uw activiteit moest op 29 mei 2019 wel zijn ‘gerealiseerd’.
Dit betekent dat uw activiteit:

Volledig was gebouwd (gebouw, installatie, infrastructuur).

Nog niet was gerealiseerd, maar u had wel aantoonbaar stappen gezet.

Nog niet was begonnen, maar u was wel onomkeerbare, significante
investeringsverplichtingen aangegaan.
Aanvullende informatie doorgeven aan RVO
U moet de informatie uiterlijk 31 januari 2021 indienen. Het gaat o.a. over:

Gegevens locatie, inclusief een plattegrond van de gewenste situatie.

AERIUS-kenmerk van uw PAS-melding.

Actuele AERIUS-berekening(en) o.b.v. de nieuwste versie van AERIUS,
inclusief een onderbouwing van de invoergegevens. Het gaat o.a. om
berekeningen van de gerealiseerde situatie en het verschil tussen
referentiesituatie en gerealiseerde situatie.
U moet veel informatie verzamelen en diverse berekeningen laten
maken. Schakel een ROM-specialist in voor deze complexe materie.
Begin hier op tijd mee!

Eindejaarstips ‘Meststoffenwet’
Het einde van het jaar 2020 nadert snel. Rondom de jaarwisseling moeten vaak
diverse zaken t.a.v. de ‘Meststoffenwet’ worden geregeld. Wat is van belang
om rekening mee te houden?
Uiterlijk 31 december 2020

Melden toepassen ‘fosfaatverrekening’ over het jaar 2020.

Melden overdracht dier- en fosfaatrechten. Let ook op tijdige ‘teruglease’.

Mestverwerking: doorgeven afgesloten VVO’s en 3PO’s.
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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
Klaas Jan Janssen 06-20710688
klaasjanjanssen@du-advies.nl
René de Vries
06-51280351
renedevries@du-advies.nl

Ons kantoor

1 januari 2021

Bepalen mestvoorraden (hoeveelheden in tonnen of kilogrammen).
Uiterlijk 31 januari 2021

Doorgeven eindvoorraden meststoffen 2020.

Melden hogere fosfaatnorm bij gebruik organisch stof rijke mest.

Aanvragen derogatievergunning. Ook voor nieuwe bedrijven die in (de loop
van) 2021 ontstaan na bijv. een bedrijfssplitsing.

In het kader van derogatie: beschikken over geldige grondmonsters en op
basis hiervan een bemestingsplan opstellen.

Melden bedrijfsoverdracht die op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden.
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

