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Wet- en regelgeving
Administratie bij mestscheiding
Past u mestscheiding toe op uw bedrijf? Dan bent u
verplicht een goede administratie bij te houden. Leg
hierin de volgende zaken vast:
De gegevens en eigenschappen van de
mestscheider;
De datum mestscheiding, gedraaide uren
mestscheider en hoeveelheid verwerkte drijfmest;
De hoeveelheid en samenstelling van de dunne en
dikke fractie.
De hoeveelheid en samenstelling zijn meestal niet
exact te bepalen. U zult hiervan een zo goed mogelijke
inschatting moeten maken.

Gebruik de juiste werkingscoëfficiënt

Wanneer u dikke en/of dunne fractie gebruikt (ook op
uw eigen grond), moet u rekening houden met de
juiste werkingscoëfficiënt. Voor de dunne fractie geldt
een werkingscoëfficiënt van 80%. Voor de dikke fractie
varieert deze tussen de 30 en 60%, afhankelijk van
een aantal criteria. De exacte percentages zijn te
vinden in tabel 3 van de Tabellenbrochure.
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Mengen dunne fractie
Wanneer u de dunne fractie mengt met drijfmest geeft
de wet aan, dat u voor het gehele mengsel moet
rekenen met de hoogste werkingscoëfficiënt. Dit kan
betekenen, dat u hierdoor behoorlijk minder
stikstofkunstmest aan kunt kopen. Of deze regel in de
praktijk ook zo gehandhaafd gaat worden, is niet
duidelijk. Ons advies is echter om de afzonderlijke
fracties zoveel mogelijk apart op te slaan om discussie
met de AID/DR te voorkomen!



Maakt u gebruik van mestscheiding?
Zorg er dan voor dat uw mestadministratie
sluit en maak gebruik van de juiste
werkingscoëfficiënten!

Stoppersregeling: vergeet uw aanmelding niet!
Bent u varkens- of pluimveehouder en u wilt uiterlijk
voor 2020 stoppen? Dan kunt u gebruik maken van de
‘Stoppersregeling’. U kunt uw bedrijf dan nog tot 2020
voortzetten, zonder uw stallen aan te passen aan de
nieuwe ammoniak-eisen.
Tot 1 juli melden!
Voor deelname aan de Stoppersregeling is het
verplicht, dat u zich bij de gemeente meldt. Hebt u dit
nog niet via uw ‘Bedrijfsontwikkelingsplan’ (BOP)
gedaan, dan heeft u nog tot 1 juli 2012 de tijd om dit
schriftelijk bij de gemeente te melden. Dit geldt ook
voor de zogenaamde ‘kleine’ bedrijven, die pas per 1
januari 2013 aan de nieuwe eisen moeten voldoen.
Maatregelen
Als stoppend bedrijf bent u wel verplicht om uiterlijk
voor 1 januari 2013 via alternatieve maatregelen de
ammoniakemissie te verminderen en deze bij de
gemeente te melden. Mogelijke Alternatieven zijn:
Eenvoudige technische maatregelen in de stallen;
Voer- en management maatregelen;
Houden van minder dieren.
Inperken milieuvergunning
Sommige gemeentes geven aan dat, wanneer u
minder
dieren
wilt
gaan
houden,
u
uw
milieuvergunning moet aanpassen. Dit is echter in veel
gevallen niet wenselijk. Ook is dit nog geen
verplichting en daarom is ons advies om op dit
moment nog geen wijziging van de milieuvergunning
aan te vragen.



Deelnemen aan de ‘Stoppersregeling’, maar
nog geen BOP aangeleverd? Meldt u dan voor
1 juli 2012 schriftelijk bij uw gemeente.
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Subsidies

Begrotingsnormen varkenshouderij

Komende subsidie openstellingen

Onlangs zijn de begrotingsnormen voor de lange
termijn voor de varkenshouderij opnieuw vastgesteld.
Deze normen zijn een breed geaccepteerde basis voor
bedrijfsbegrotingen en geven een goed beeld hoe de
diverse deskundigen over de prijsontwikkelingen in de
verschillende sectoren denken. Alle hierna genoemde
prijzen zijn exclusief BTW, toeslagen en kortingen.
In de berekeningen komen afrondingsverschillen voor.

De komende maanden worden er weer een aantal
subsidies
opengesteld.
In
tabel
3
is
de
openstellingsperiode en de hoogte van de belangrijkste
subsidieregelingen vermeld.



Deze begrotingsnormen zijn de verwachtingen
voor de lange termijn (10 jaar).U kunt ze
hierdoor niet zonder meer gebruiken voor
begrotingen voor de kortere termijn!

Tabel 1: Begrotingsnormen per gemiddeld aanwezige
zeug per jaar voor de lange termijn
Omschrijving

Hoev.

Prijs
(€)

Bedrag

38,50

1.059
61

(€)

Opbrengst
Afgeleverde biggen (25 kg)

27,5 st.

Slachtzeugen

Totaal opbrengst
Toegerekende kosten
Opfokzeugen (7 mnd)
Zeugenvoer
Biggenvoer
Zoekbeer

1.120
1.222 kg

784 kg

107
269
259
1

0,22
0,33

Totaal aankoopkosten

636

Voerwinst per gemiddeld aanwezige zeug

484
177
307

Overig toegerekende kosten
Saldo per gemiddeld aanwezige zeug / jaar

Tabel 2: Begrotingsnormen per gemiddeld vleesvarken
per jaar voor de lange termijn
Omschrijving

Hoev.

Prijs
(€)

Bedrag

Opbrengst
Afgeleverd vleesvarken

92,4 kg

1,28

118,30

Totaal opbrengst

(€)

118,30

Toegerekende kosten
Opgelegde big (25 kg) incl. transport
Voer
246 kg
0,215
Uitval

39,40
52,90
1,70

Totaal aankoopkosten
Voerwinst per afgeleverd vleesvarken
Overig toegerekende kosten
Saldo per afgeleverd vleesvarken
Aantal mestrondes per jaar
Saldo/gem. aanwezig vleesvarken/jaar

94,00
24,30
4,60
19,90
x 3,10

62

Mestafzetkosten
De verwachte mestafzetkosten zijn vastgesteld op € 18
per m3, maar zijn niet in het saldo opgenomen. Wel
zijn hierbij grote individuele en regionale verschillen.



Als u het beter doet dan deze normen kunt u
ook uitgaan van uw eigen ‘harde’ resultaten!
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Alle subsidies, behalve die voor de integraal
duurzame stallen, worden toegekend op basis
van loting onder alle geldige aanvragen. U
hebt dus de hele aanvraagperiode de tijd om
uw aanvraag in te dienen.

Tabel 3: Belangrijke subsidie openstellingen 2e helft
2012
Regeling

Openstelling

Mestbe-/verwerking

02-07 t/m 27-07
02-07 t/m 27-07
15-07 t/m 31-08

25-35
25
40-45

100.000
100.000
250.000

01-10
01-11
01-11
01-11

25
25
25-35
35

20.000
100.000
100.000
100.000

Precisielandbouw
Integraal
duurzame stallen
Jonge landbouwers
Mestsilo’s
Energie-efficiëntie
Hernieuwbare
energie

t/m
t/m
t/m
t/m

26-10
30-11
30-11
30-11

Subsidie
%
max.
€

Per subsidieregeling zijn hierna de belangrijkste
voorwaarden op een rijtje gezet.
Investeringen in mestbe- en verwerking
U kunt deze subsidie aanvragen wanneer u als
landbouwer mestbe- of verwerking gaat toepassen.
(o.a. mestscheiding). Een belangrijke eis is dat u
minimaal 60% van de geproduceerde, bewerkte of
verwerkte mest op uw eigen grond gebruikt.
Investeringen precisielandbouw
Als landbouwer of tuinder kunt u deze subsidie
aanvragen. U moet dan wel in een of meerdere van de
onderstaande apparatuur investeren.
Een rijenbemestingsunit waarmee meststoffen
plaatsspecifiek kunnen worden toegediend;
Een bemester voor vloeibare meststoffen, die
uitgerust is met sectiebesturing en GPS;
Een ploeg met GPS, met een aansturingssysteem
voor ploegbreedte en –diepte.
Integraal duurzame stallen
Hiervoor zijn dit jaar twee gescheiden regelingen
tegelijkertijd opengesteld, te weten:
Een regeling voor bedrijven die in of binnen 3000
meter van een stikstofgevoelig Natura 2000gebied liggen. Hierbij geldt als extra voorwaarde
ook, dat de ammoniakemissie met minimaal 25%
wordt gereduceerd;
Een regeling voor de overige bedrijven.
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Subsidies (vervolg)
Voor beide regelingen geldt dat stallen voor rundvee,
pluimvee, varkens, geiten, schapen of konijnen in
aanmerking kunnen komen. Bij deze subsidie geldt,
dat een commissie aan de beste aanvragen de subsidie
toewijst.
Jonge landbouwer
De, inmiddels bekende, subsidie voor jonge
landbouwers word dit jaar ook weer opengesteld. Bent
u jonger dan 40 jaar en heeft u niet langer dan drie
jaar geleden een landbouwbedrijf (gedeeltelijk)
overgenomen? Dan kunt u, als u aan de overige
voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor de
subsidieregeling ‘Jonge landbouwers’. Voor uw
subsidiabele investering(en) moet u wel een lening
aangaan.
Investeringen in mestsilo’s
Wilt u investeren in een mestsilo? Dan kunt u gebruik
maken van deze subsidieregeling als u de mestopslag
vergroot naar een opslagcapaciteit van minimaal 12
maanden. Alleen de meerkosten boven de minimaal
verplichte mestopslagcapaciteit van 7 maanden komen
voor subsidie in aanmerking.



Foliebassins, mestkelders en mestzakken
komen dit jaar niet meer voor subsidie in
aanmerking!

Investeringen in energie-efficiëntie
Deze subsidie is bedoeld voor uw investeringen in:
Een warmtepomp;
Een warmtepompboiler;
Een combiwarmtepomp met een bodemsysteem;
Een
klimaatcomputer
of
debietregeling
ventilatoren voor bewaarruimten;
Een geluid- en emissiearm mobiel aggregaat.
Een belangrijke voorwaarde is, dat u de opgewekte
energie of warmte uitsluitend op uw eigen
landbouwbedrijf gebruikt voor landbouwdoeleinden.
Investeringen in hernieuwbare energie
Hieronder vallen de volgende investeringen:
Een biomassaketel;
Een zonneboiler;
Een kleine windturbine.
Ook hier geldt, dat u de opgewekte energie of warmte
uitsluitend op uw eigen landbouwbedrijf gebruikt voor
landbouwdoeleinden.



Wilt u voor uw investeringen in aanmerking
komen voor subsidie? Begin op tijd met de
voorbereiding van uw aanvraag. Vraag
eventueel uw adviseur naar de exacte
voorwaarden en andere detailinformatie.
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Actuele discussie vergroening Nieuw GLB
In de vorige edities van AGRO Actualiteiten heeft u al
veel kunnen lezen over het voorstel van de Europese
Commissie (EC) voor de hervorming van het GLB. De
zogenaamde ‘vergroening’ heeft hierbinnen een
belangrijke plaats gekregen. Deze wordt in het huidige
voorstel concreet vertaald in drie eisen. Over deze
eisen is veel discussie ontstaan. Hieronder willen wij in
het kort de huidige stand van zaken van deze discussie
weergeven.



Alle informatie in dit artikel staat nog niet vast,
omdat er pas in de loop van 2013 definitieve
besluiten worden genomen.

Eis 1: Instandhoudingsplicht blijvend grasland
In de plannen is opgenomen dat percelen blijvend
grasland vanaf 2014 niet meer omgezet mogen
worden in bouwland. Blijvend grasland is grasland
waarop minimaal 5 jaar aaneengesloten gras is
geteeld.
Hoogstwaarschijnlijk zal straks per perceel worden
vastgelegd of er sprake is van blijvend grasland. Als
gevolg hiervan zal bij een overdracht van een perceel
blijvend grasland, het ‘stempel’ blijvend grasland mee
overgedragen worden.
Eis 2: Minimaal drie gewassen op bouwland
De aangekondigde eis dat er straks op bouwland
minimaal 3 gewassen moeten worden geteeld, blijft
vooralsnog gehandhaafd. Wel wordt gesproken over
het verhogen van het minimum areaal bouwland,
waardoor dit beneden deze eis niet van toepassing zal
zijn. Deze grens ligt nu op 3 ha en wordt mogelijk
verhoogd naar 10 ha bouwland. Daarnaast wordt
gedacht aan een vrijstelling voor deze eis bij een
bedrijfsoppervlakte van maximaal 50 ha. Nogmaals,
zekerheid hierover is echter nu nog niet te geven.
Eis 3: 7% ‘ecologisch aandachtsgebied’
Wellicht de meest ingrijpende eis is dat minimaal 7%
van
het
areaal
bouwland
als
‘ecologisch
aandachtsgebied’ gebruikt moet worden. Er is,
Europees gezien, veel discussie over het percentage,
de invulling van deze 7% en welke grond hier onder
valt. Volgens de definitie van de EC moet het hier gaan
over ‘subsidiabele grond’, maar EU-commissaris Ciolos
stelt dat ook landschapselementen (zoals houtwallen
e.d.) hiervoor mee kunnen tellen.
Bedrijfscertificering, een alternatief voor vergroening?
Inmiddels is er een alternatief voor de drie
vergroeningseisen door de EC gepresenteerd. Dit
alternatief bestaat uit de introductie van een
bedrijfscertificering (‘green by definition’). Met een
dergelijk certificaat zou u dan vrijgesteld worden van
de vergroeningseisen. In de conceptverordening geldt
dit al voor biologische bedrijven.
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Subsidies (vervolg)



Het is op dit moment de vraag of
bedrijfscertificering voor velen van u wel een
aantrekkelijk alternatief zal zijn, omdat de EC
strenge eisen lijkt te gaan stellen aan deze
bedrijfscertificering.

Aanvragen vergroeningspremie
Zoals het zich nu laat aanzien, zal de
vergroeningspremie geen aparte aanvraag (kruisje)
zijn, maar is het recht op vergroeningspremie
automatisch gekoppeld aan het aanvragen van
uitbetaling van de basispremie. Het lijkt niet mogelijk
te zijn om bewust af te zien van de
vergroeningspremie
en
daarmee
van
de
vergroeningseisen.
Besluitvorming en invoeringsjaar
Vanaf 1 juli zal Cyprus het voorzitterschap van de EU
voor een half jaar overnemen. De verwachting is
daarom, dat er tijdens het komende half jaar niet veel
knopen zullen worden doorgehakt. Waarschijnlijk
zullen pas onder het Ierse voorzitterschap in de eerste
helft van 2014 definitieve besluiten worden genomen.
Wel of niet 2014
Het geplande invoeringsjaar van de herziene GLB
regelgeving is 2014. Dit is wel een krap tijdsbestek.
Toch wordt er nog steeds naar gestreefd om dit te
halen, ook omdat een uitstel tot 2015 weer nieuwe
problemen oplevert.
Naar verwachting zal pas in 2013 meer duidelijkheid
komen of er gekozen wordt voor uitstel tot 2015. Een
eventuele optie kan ook zijn, dat er sprake is van een
gedeeltelijke invoering in 2014 en 2015. Iets dat in
2005 en 2006 ook aan de orde was.
MDV voor geiten en vleesvee
De planning is om in 2013 in de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV) ook eisen op te nemen voor
melkgeiten en vleesvee, waaronder zoogkoeien.
De bedoeling is, dat deze MDV gekoppeld wordt aan
de MIA- en Vamilregeling, zodat u met deze
investeringen ook fiscaal voordeel kunt gaan behalen.
De definitieve certificatieschema’s, waarin de eisen
worden opgenomen, zullen waarschijnlijk in december
2012 worden gepubliceerd. Dan zal ook bekend zijn of
de stallen definitief voor de VAMIL/MIA regeling in
aanmerking komen.



Hebt u plannen voor de bouw of renovatie van
een melkgeiten- of vleesveestal? Overweeg
dan om met de definitieve plannen te wachten
totdat de certificatieschema’s bekend zijn.
U mag dan dit jaar nog geen
investeringsverplichtingen aangaan!
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Korte wenken
Generieke korting toeslagrechten
De waarde van alle toeslagrechten wordt in 2012 met
1% gekort. In een eerder stadium heeft het ministerie
van EL&I een hogere korting van 2,5% aangegeven.
Deze generieke korting kan eventueel nog gevolgd
worden door een extra uitbetalingskorting, welke
alleen voor totale steunuitbetalingen vanaf 5.000 euro
zal gelden. Of dit laatste daadwerkelijk zal gebeuren
en wat dan de hoogte hiervan zal zijn is nu nog niet
bekend.
Drijfmest in augustus? Groenbemester verplicht!
Vanaf dit jaar zijn de uitrijbepalingen voor drijfmest op
bouwland in de nazomer aangescherpt. U mag nu
alleen nog maar drijfmest in augustus uitrijden, als u
uiterlijk op 31 augustus een groenbemester heeft
gezaaid. Een uitzondering is er wanneer u in het
najaar bloembollen gaat planten. Vanaf 1 september
mag u, ook op kleigrond, helemaal geen drijfmest
meer uitrijden.
Controleer uw mestruimte
De komende tijd kunt u een tussenbalans opmaken
van uw mestadministratie voor dit jaar. De meeste
gegevens van de daadwerkelijk afgevoerde mest en
aangevoerde kunstmest zijn bekend. U weet ook uw
definitieve oppervlakte die u bij de GO 2012 heeft
opgegeven.
Als u nog mest moet afzetten, lijkt het verstandig om
hier de komende weken alvast afspraken over te
maken. Zeker omdat de afzetruimte in de nazomer bij
de akkerbouw steeds krapper wordt.
Ook als u mest aanvoert, is het verstandig om de
balans van uw resterende ruimte op te maken. Hou in
alle situaties ook rekening met de juiste
fosfaatgebruiksnormen, die afhankelijk zijn van de
fosfaattoestand van de bodem!
Uitstel invoering PAS
Als gevolg van een advies van de Raad van State zal
de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) later
worden ingevoerd. Dit o.a. omdat eerst alle Natura
2000 gebieden moeten zijn aangewezen en in de PAS
zijn opgenomen.
De aanvankelijke invoeringsdatum was april van dit
jaar. Een exacte datum van de daadwerkelijke
invoering is nu nog niet te geven.
Begrotingsnormen pluimvee
Onlangs zijn de begrotingsnormen lange termijn voor
de legpluimveehouderij en de vleeskuikenhouderij
vastgesteld. De saldo’s per dier zijn, ondanks de
hogere voerkosten, iets hoger dan vorig jaar. Dit heeft
o.a. te maken met een langere productieperiode bij
leghennen en een hoger aflevergewicht bij
vleeskuikens.
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