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Voor het resterende mestoverschot moet
mestplaatsingsovereenkomsten afsluiten.

u

Uiteindelijk mag u straks niet meer mest produceren
(in kg fosfaat) dan dat u op uw eigen bedrijf of via
contracten bij anderen kunt plaatsen. Stikstof blijft in
dit kader buiten beschouwing.
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1. Bereken uw mestoverschot
In deze stap berekent u uw mestoverschot door van
uw geschatte mestproductie de mestplaatsingsruimte
van uw eigen bedrijf af te trekken.
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Uw mestproductie

Korte wenken:
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Wet- en regelgeving
Mestwetgeving op de schop
Als alles volgens plan verloopt, worden op 1 januari
2013 de nieuwe regels rond mestafzet van kracht. Als
veehouder mag u vanaf dat moment alleen nog maar
dieren
houden,
wanneer
u
vooraf
de
mestplaatsingsruimte heeft geregeld. Een deel van uw
eventuele mestoverschot moet u straks ook verplicht
laten verwerken.
In oktober 2011 zijn de plannen voor het toekomstig
mestbeleid op hoofdlijnen al bekend gemaakt. Deze
plannen bestaan uit drie onderdelen, te weten:
A. Vooraf mestafzet regelen (incl. verplichte
mestverwerking);
B. Het voerspoor (minder fosfaat in het voer);
C. de inzet van kunstmestvervangers.
Onderdeel A is nu in de vorm van een wetsvoorstel
concreet gemaakt.
Mestafzetsysteem
U zult straks drie stappen moeten ondernemen:
1. Vooraf berekenen of u een mestoverschot heeft
(mestproductie minus plaatsingsruimte op uw
eigen bedrijf).
2. Een gedeelte van uw mestoverschot, verplicht
verwerken of exporteren.
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U moet straks uw mestproductie op dezelfde manier
bepalen als nu bij de gebruiksnormenberekening.
(forfaits, BEX, stalbalans). De dieren die u uitschaart
(ook naar natuurterrein), tellen dus niet mee. Er wordt
geen rekening gehouden met mestvoorraden.


Als melkveehouder mag u straks ook uw BEX
berekening als uitgangspunt gebruiken bij het
inschatten van uw mestproductie.

Mestplaatsingsruimte eigen bedrijf

De mestplaatsingsruimte op uw bedrijf wordt bepaald
op basis van de landbouwgrond, die u op 15 mei in
gebruik
heeft.
Anders
dan
in
de
gebruiksnormenberekening
mag
u
ook
de
fosfaatruimte op natuurterrein en mogelijk ook de
ruimte op de grenspercelen hiervoor meetellen.
Voorbeeld 1
Stel: u verwacht in 2013 een productie op uw bedrijf
van 11.000 kg fosfaat. U heeft 50 ha grond in gebruik
met een gemiddelde fosfaatgebruiksnorm van 90 kg.
Uw mestplaatsingsruimte is 50 x 90 = 4.500 kg
fosfaat. Het verschil (uw mestoverschot) is 11.000 –
4.500 = 6.500 kg fosfaat. Een deel van dit
mestoverschot moet u verplicht laten verwerken. Voor
het resterende deel moet u mestplaatsingsovereenkomsten afsluiten.
2. Verplichte mestverwerking
Een percentage van uw mestoverschot moet u straks
verplicht laten verwerken bij een erkende verwerker of
laten exporteren. Dit verwerkingspercentage zal per
regio en mogelijk straks ook per mestsoort worden
vastgesteld.

Mestverwerkingsovereenkomst afsluiten

Voor de verplichte verwerking moet u een
zogenaamde mestverwerkingsovereenkomst (MVO)
afsluiten. In 2013 moet u deze MVO uiterlijk op 15 mei
hebben afgesloten en registreren bij DR.
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Wet- en regelgeving (vervolg)
U bent verplicht om deze gecontracteerde hoeveelheid
mest ook daadwerkelijk te laten verwerken.

Verwerkingspercentages

Inmiddels zijn er voor de jaren 2013 t/m 2015
voorlopige verwerkingspercentages bekend gemaakt.
Deze verschillen per regio. In tabel 1 zijn de
verwerkingspercentages opgenomen. De regio’s zijn
gelijk aan de regio’s die in het kader van de
dierrechten
worden
gebruikt.
Voor
de
concentratiegebieden zullen hogere percentages
worden vastgesteld.

Tabel 1. Verwerkingspercentages per regio
2013
Regio Zuid
Regio Oost
Regio Overig

10%
5%
0%

2014
Voorlopig
30%
15%
5%

2015
Voorlopig
50%
30%
10%

Voorbeeld 2
Neem het bedrijf uit voorbeeld 1. Stel: dat dit bedrijf in
regio Zuid ligt. In 2013 moet het bedrijf 10% van het
mestoverschot (6.500 kg) dus 650 kg fosfaat verplicht
laten verwerken of exporteren. Hiervoor moet het
bedrijf uiterlijk 15 mei 2013 een MVO afgesloten
hebben met een verwerker of een exporteur.

Ondergrens?

Wellicht dat u van de verwerkingsplicht vrijgesteld
wordt, als u maar een kleine hoeveelheid mest hoeft
laten te verwerken. Op dit moment is dit echter nog
niet duidelijk.

Overdracht mestverwerkingsplicht?

Het wordt straks wellicht mogelijk, dat u uw
verwerkingsverplichting aan een ander bedrijf over
kunt dragen. Dat bedrijf neemt dan de verplichting op
zich om meer mest te laten verwerken. De kans is
groot, dat dit echter in 2013 nog niet mogelijk zal zijn.
3. Afsluiten Mestplaatsingsovereenkomsten
Voor het deel van het mestoverschot, waarvoor u geen
MVO’s heeft afgesloten, moet u mestplaatsingsovereenkomsten (MPO’s) afsluiten.
Deze MPO’s moet u uiterlijk 15 mei hebben afgesloten
met een bedrijf die mestplaatsingsruimte beschikbaar
heeft.
Een MPO kan alleen worden afgesloten tussen
landbouwers onderling of met een mestverwerker. Dit
laatste is bijv. aan de orde wanneer u meer mest laat
verwerken dan uw wettelijke verwerkingsplicht.


Uw mesthandelaar kan wel als tussenpersoon
voor een MPO dienen, maar u kunt met hem
zelf geen MPO afsluiten.
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Mestafvoer voor 16 mei kan ook een MPO zijn
Als u van 1 januari t/m 15 mei mest afvoert naar een
collega landbouwer, kan dit transport worden
geregistreerd als een MPO. Dit moet dan wel met
toestemming van beide partijen op de mestbon
worden aangegeven.
Voorbeeld 3
Ons voorbeeldbedrijf laat in 2013 van zijn
mestoverschot van 6.500 kg fosfaat 650 kg verwerken.
Het bedrijf moet nu nog uiterlijk 15 mei 2013 voor
6.500 – 650 = 5.850 kg fosfaat MPO’s afsluiten.
Stel: dat het bedrijf voor 16 mei 4.000 kg fosfaat
afvoert naar een akkerbouwer. De akkerbouwer gaat
ermee akkoord, dat deze mestleveringen ook als MPO
worden meegenomen.
Ons bedrijf moet voor het resterende deel (6.500 –
650 - 4.000) = 1.850 kg fosfaat aparte MPO’s
afsluiten.


Een MPO kent geen enkele leverings- of
afnameplicht. Het is enkel een papieren
verplichting. Uiteraard kunt u onderling wel
leveringsafspraken maken!

Bedrijven met mestruimte
Bent u akkerbouwer (of een veehouder met nog
mestplaatsingsruimte), dan kunt u MPO’s afsluiten met
veehouders die mestplaatsingsruimte nodig hebben. U
mag hierbij maximaal uw totale fosfaatruimte
(hectares x fosfaatgebruiksnorm) contracteren.


U mag ook de fosfaatruimte contracteren, die
u gaat gebruiken voor bijvoorbeeld
fosfaatkunstmest, compost of schuimaarde!

Voorbeeld 4
U bent akkerbouwer en heeft 100 ha grond in gebruik
met een totale fosfaatgebruiksnorm van 7.000 kg.
In maart en april voert u via mest 4.000 kg fosfaat
aan. De veehouder wil deze 4.000 kg gebruiken als
MPO. U gaat hiermee akkoord.
In totaal mag u 7.000 kg fosfaat aan MPO’s
contracteren. Hiervan heeft u al 4.000 kg via
daadwerkelijk ontvangen mest gecontracteerd. Voor u
resteert dan nog 7.000 – 4.000 = 3.000 kg te
contracteren fosfaatruimte.


Wanneer u met uw buurman een MPO afsluit,
kunt u ervoor kiezen om de mest gewoon van
een ander te blijven betrekken.

Uw gebruiksnormenberekening blijft
Voor de gebruiksnormenberekening tellen de
voorraden en de aanvoer van fosfaatkunstmest,
schuimaarde, compost e.d. nog steeds mee!
Hierdoor kan het voorkomen, dat u meer mest moet
afvoeren dan dat u aan MVO’s en MPO’s moet
afsluiten.
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Wet- en regelgeving (vervolg)
Invoering
Alle hiervoor genoemde regels zijn afkomstig uit een
wetsvoorstel, dat nu bij de Tweede Kamer ligt. De
inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk pas in
oktober plaatsvinden. Ook moeten er nog veel details
worden geregeld.
Een andere grote hobbel die nog moet worden
genomen, is het feit dat op basis van de huidige
voorstellen, er nauwelijks partijen zijn die in 2013 aan
de eisen rond mestverwerking voldoen!
Maar dit alles laat onverlet dat de verwachting is, dat
dit alles toch vanaf 1 januari 2013 zal worden
ingevoerd.
Daarmee is het vrij zeker dat het voor een aantal van
u, waarschijnlijk al per 2013, verplicht wordt MPO’s
en/of MVO’s af te sluiten.


Heeft u in 2013 een mestoverschot? Oriënteer
dan nu alvast op de mogelijkheden om
afzetcontracten af te sluiten!

Pachtprijswijzigingen 2012
Op 1 juli 2012 zijn de pachtnormen weer aangepast.
Sinds vorig jaar worden deze normen jaarlijks herzien.
Pachtprijzen
In tabel 2 zijn de nieuwe pachtprijzen opgenomen.
In de tabel zijn naast elkaar weergegeven:
de
hoogst
toelaatbare
pachtprijzen
per
pachtprijsgebied,
zoals
die
gelden
voor
pachtcontracten die vanaf 1 september 2007 zijn
afgesloten.
het regionaal veranderpercentage. Dit is het
percentage,
waarmee
de
pachtprijs
van
contracten, die voor 1 september 2007 zijn
afgesloten, wordt aangepast.
Ter vergelijking zijn naast de nieuwe normen (2012)
ook de oude normen (2011) opgenomen.
Veranderpercentage
De wijziging van de pachtprijzen gelden voor alle
reguliere
pachtcontracten
en
geliberaliseerde
pachtcontracten met een looptijd van langer dan 6
jaar.
De meesten van u zullen te maken hebben met het
regionaal veranderpercentage.
Wettelijk geregeld
Deze jaarlijkse pachtaanpassing is wettelijk geregeld,
dat wil zeggen dat de verpachter op de eerstvolgende
pachtvervaldatum deze aanpassing mag doorvoeren
zonder dat hij daarover onderhandelingen met u als
pachter hoeft te voeren.

Tabel 2. Maximale pachtprijzen per 1 juli 2012
Pachtprijsgebied

€/ha
2011 2012
Landbouwgrond
Bouwhoek en
Hogeland
Veenkoloniën en
Oldambt
Noordelijk
weidegebied
Oostelijk veehoud.
gebied
Centraal veehoud.
gebied
IJsselmeerpolders
Westelijk Holland
Waterland en
Droogmakerijen
Hollands/Utrechts
weidegebied
Rivierengebied
Zuidwestelijk
akkerb. gebied
Zuidwest Brabant
Zuidelijk veehoud.
gebied
Zuid Limburg
Tuinland
Westelijk Holland
Rest v. Nederland

Regionaal
veranderpercentage
%
2011

2012

697

712

16

2

431

477

2

11

619

603

-1

-3

613

548

-3

-11

635

623

-2

-2

1.041

1.086

11

4

396

515

-2

30

429

387

-17

-10

542

582

2

7

769

739

15

-4

660

742

9

12

631

619

11

-2

679

634

-8

-7

670

715

24

7

1.247
1.235

1.533
944

-26
-22

23
-24

Agrarische bedrijfsgebouwen
Het
pachtprijzensysteem
voor
agrarische
bedrijfsgebouwen is dit jaar aangepast. De oude
indeling op basis van het aantal hectares is
verdwenen. Hiervoor in de plaats is er een nieuwe
indeling in bedrijfstypes gekomen en is het aantal
doelmatigheidsklassen van 3 naar 6 gestegen.
Agrarische woningen
Voor agrarische woningen stijgt de hoogst toelaatbare
pachtprijs met 2,3%.
Niet mee eens?
Bent u het niet met de pachtprijswijziging eens, maar
de tegenpartij wil niet op uw wensen ingaan? U kunt
bij de Grondkamer een verzoek indienen om de pacht
te herzien. De Grondkamer stelt dan de pacht vast.
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Hoogst
toelaatbare
pachtprijs

Een verzoek aan de Grondkamer is geen
garantie voor succes. U zult hiervoor wel
goede argumenten moeten hebben.
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Economie

Grenzen aan uw stalgrootte?

Begrotingsnormen lange termijn

Megastallen, een discussie in de maatschappij en de
politiek, waar de sector niet omheen kan. Onlangs
heeft staatssecretaris Bleker in een brief aan de
Tweede Kamer een eerste aanzet gedaan om te
komen tot een norm voor de schaalgrootte van
veehouderijbedrijven op één locatie. Volgens de
staatsecretaris is bij de voorgestelde normen
bedrijfsontwikkeling voor het overgrote deel van de
(gezins)bedrijven nog mogelijk.
De bandbreedte van deze normen staan vermeld in
tabel 3.

Wanneer u als veehouder een begroting wilt maken,
heeft u hiervoor betrouwbare uitgangspunten nodig.
Natuurlijk zijn er veel cijfers uit uw boekhouding te
halen. Maar voor het betrouwbaar inschatten van
toekomstige prijsontwikkelingen, kunnen objectieve
normen u verder helpen.
Onlangs zijn de lange termijn begrotingsnormen voor
melkvee en pluimvee opnieuw vastgesteld. In de
vorige editie zijn die voor de varkenshouderij
opgenomen.
Deze normen zijn breed geaccepteerd en geven een
goed beeld hoe de diverse deskundigen over de
prijsontwikkelingen denken. Alle hierna genoemde
prijzen zijn exclusief BTW, toeslagen en kortingen.

Tabel 3. Bandbreedte voor maximale omvang van een
veehouderijlocatie
Sector
Melkkoeien
Zeugen
Vleesvarkens
Leghennen
Vleeskuikens
Melkgeiten
Vleeskalveren

Aantal dieren
400 – 500
1.500 – 2.000
7.000 – 10.000
150.000 – 175.000
200.000 – 240.000
1.500 – 2.000
1.500 – 2.000

Status
De voorgestelde bandbreedte voor een maximale
omvang van een veehouderijlocatie zijn een eerste
aanzet voor een discussie. Het is dus nog niet duidelijk
of er uiteindelijk wel landelijke normen worden
vastgelegd. Ook de hoogte van eventuele normen is
nog niet definitief.
Daarnaast gaat de Gezondheidsraad in de loop van dit
najaar een advies uitbrengen over de risico’s van grote
concentraties
dieren
in
de
omgeving
van
bevolkingsconcentraties. Een onderwerp dat, zeker
gezien de problematiek rond de Q-koorts, sterk in de
belangstelling staat. Dit advies zal zeker een rol gaan
spelen bij de politieke besluitvorming.
Actie ondernemen?
Voor de meesten van u zullen de voorgestelde normen
geen directe beperkingen opleveren. Mochten de
voorgestelde grenzen voor u wel een belemmering
kunnen gaan betekenen, kan dit aanleiding geven om
bijvoorbeeld versneld een omgevingsvergunning voor
bedrijfsuitbreiding aan te vragen.
Het is immers niet ondenkbaar, dat in de (nabije)
toekomst de maximale omvang van bedrijven op de
één of andere manier (verder) wordt beperkt,
waardoor dit een beperkende factor kan worden bij de
ontwikkeling van uw bedrijf.
Los van de vraag of een versnelde aanvraag op korte
termijn haalbaar is, is het de vraag hoe gemeenten en
provincies om zullen gaan met aanvragen voor
dergelijke grote bedrijven gezien de discussie die op
dit moment loopt.
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Deze begrotingsnormen zijn de verwachtingen
voor de lange termijn (10 jaar). Ze zijn daarom
niet direct te gebruiken voor korte termijn
liquiditeitsbegrotingen!

Melkvee
Voor de melkveehouderij zijn normprijzen vastgesteld
voor o.a. melk, vee, voer en kunstmest.

Melkprijs

De geschatte gemiddelde melkprijs (t/m 2022) is met
€ 32,50 per 100 kg melk gelijk aan de vorige schatting.
Dit is bij 4,40% vet en 3,50% eiwit en een levering
van 600.000 kg melk.
Wijken uw gehalten af? Gebruik dan de onderstaande
formule:
(€ 3,20 x %vet) + (€ 6,30 x %eiwit) - € 3,65 per 100
kg melk.


De langjarige melkprijsverwachting is uiteraard
een schatting. Daarom is de prijs ook afgerond
op € 0,50 per 100 kg melk.

Hogere toegerekende kosten

In tabel 4 zijn de verwachte prijzen van voer en
kunstmest opgenomen. Alle prijzen zijn t.o.v. van
eerdere schattingen verhoogd. Met name wordt het
eiwit structureel duurder ingeschat. De prognoseprijs
van maïs is ook aanmerkelijk hoger dan vorig jaar
evenals de schatting voor de kunstmestprijs.

Tabel 4. Prijsverwachting voer en kunstmest
Omschrijving
Standaard brok
Eiwitrijke brok
Zeer eiwitrijke brok
Snijmaïs (franco boerderij)
KAS (8 ton bulk)
26-7 (8 ton bulk)

Prijs (€)
18,00 / 100 kg
20,75 / 100 kg
26,00 / 100 kg
42,00 / ton product
33,00 / 100 kg
40,00 / 100 kg
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Legkippen
De verwachte saldo’s voor de lange termijn zijn per
opgehokte leghen per jaar gelijk of iets hoger dan
vorig
jaar.
Dit
komt
mede,
doordat
de
productieperiode is verlengd. Daarnaast is de
verwachte opbrengstprijs van eieren en slachthennen
verhoogd (dit geldt niet voor biologische bedrijven).
Ook zijn de voerprijzen hoger ingeschat. De verwachte
saldo’s staan vermeld in tabel 5.

Tabel 5. Saldoverwachting per opgehokte hen
Soort hen

Saldo per opgehokte
hen (€)
Per ronde
Per jaar
2,86
2,29
3,45
2,85
4,85
4,14
8,71
7,44

Witte hennen, kolonie
Bruine scharrelhennen
Bruine hennen, uitloop
Biologische hennen

Vleeskuikens
De prognose voor het saldo van de vleeskuikens is iets
hoger dan vorig jaar (€ 0,48 per 100 opgezette
kuikens). Hierbij is wel uitgegaan van een hoger
aflevergewicht van de dieren (2.200 gram). Zowel de
verwachte opbrengstprijzen als de voerprijzen zijn
verhoogd. Zie tabel 6 voor de saldi.
Vleeskuikenouderdieren
Het saldo voor de vleeskuikenouderdieren is iets lager
dan vorig jaar. De verwachte opbrengstprijzen zijn
hoger, maar hiertegenover staan hogere voerkosten
en hogere kosten voor de aankoop van de hennen.
Zie ook hier tabel 6 voor de saldi.

Subsidies
Komende subsidieopenstellingen
De komende maanden worden er weer een aantal
interessante subsidies opengesteld. Wellicht zit er iets
bij wat bij uw bedrijf past.
25% subsidie op mestsilo’s
Wanneer u veehouder bent, kunt u van 1 t/m 30
november 2012 subsidie aanvragen (max. € 100.000)
voor het vergroten van uw mestopslagcapaciteit
middels een mestsilo. U moet dan wel uw
opslagcapaciteit vergroten naar minimaal 12 maanden.
De wettelijke opslagcapaciteit is 7 maanden. Dit
betekent dus, dat u vanaf 7 maanden capaciteit
subsidie kan krijgen.


Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
Elke landbouwer kan van 1 t/m 30 november 2012 in
aanmerking komen voor subsidie op investeringen in
energieopwekking of -besparing, mits u alle opgewekte
energie op uw eigen bedrijf gebruikt. De maximale
subsidie hiervoor is ook € 100.000.
De volgende investeringen komen voor subsidie in
aanmerking:
Warmtepomp, warmtepompboiler of
combiwarmtepomp met een bodemsysteem.
Klimaatcomputer en/of debietregeling ventilatoren
voor uw bewaarruimte.
Een geluid- en emissiearm mobiel aggregaat,
compressor of pomp.
Biomassaketel.
Zonneboiler (niet voor elektriciteitsopwekking).
Kleine windturbine.

Tabel 6. Saldoverwachting vleeskuikens en
vleeskuikenouderdieren
Diersoort

Saldo (€)
2012

Vleeskuikens
- per 100 opgezette kuikens
- per m2 staloppervlak

Saldo (€)
2011

17,80
28,50

17,32
27,30

5,30
5,93

5,31
5,94

Vleeskuikenouderdieren
- per opgehokte hen (ronde)
- per opgehokte hen per jaar

Mestafzetkosten
Voor mestafzetkosten zijn een aantal richtbedragen
opgesteld. In tabel 7 zijn deze opgenomen. De
inschatting van de mestafzetkosten is ook een euro
hoger dan die van vorig jaar. Mestafzetkosten zijn
overigens sterk individueel bepaald en daarom is de
spreiding erg groot.

Tabel
7.
Lange
mestafzetkosten

termijn

begrotingnormen

Mestsoort
Rundvee- en varkensdrijfmest:
- lange afstand uit overschotgebieden
- korte afstand
Pluimveemest (vaste mest)

Prijs
(€/ton)

Mestkelders, mestzakken en foliebassins
komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit
geldt ook voor vervanging van uw bestaande
opslag.

Voor alle investeringen binnen deze categorieën kunt u
maximaal 35% subsidie krijgen, met uitzondering van
een geluid- en emissiearm mobiel aggregaat,
compressor of pomp waarvoor maximaal 25% subsidie
geldt.
Uitgesloten bedrijven
Wanneer aan u de afgelopen jaren voor vergelijkbare
investeringen al subsidie is toegekend, kunt u
waarschijnlijk niet deelnemen. Dit geldt ook wanneer u
dit jaar bent ingeloot voor de subsidie voor GPS
apparatuur of uw bewaarplaats.


Interesse? Kijk op www.drloket.nl voor de
exacte voorwaarden of neem contact op met
uw adviseur!

18,12,18,-
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Korte wenken

‘Jonge landbouwers’
Dit ‘oudje’ onder de subsidies blijft populair onder de
doelgroep. En terecht, want wanneer u ervoor in
aanmerking kunt komen, levert deze wel geld op!
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet
u o.a. voldoen aan de definitie ‘jonge landbouwer’.
U bent ‘jonge landbouwer’ wanneer u jonger bent dan
40 jaar en maximaal 3 jaar geleden voor het eerst een
bedrijf bent gestart.

Mestaanwending vanaf 1 augustus
Als u van 1 t/m 31 augustus drijfmest op uw bouwland
wilt uitrijden, mag dat vanaf dit jaar alleen maar
wanneer u uiterlijk op 31 augustus een groenbemester
zaait of in het najaar bloembollen plant. Alleen dan
mag u de hele maand augustus drijfmest uitrijden.
Wanneer u ervoor kiest om een groenbemester te
telen om zo in aanmerking te komen voor deze
vrijstelling, is het toegestaan om deze groenbemester
te laten staan en later te gebruiken als ‘normaal
gewas’. Zo kunt u gras zaaien als groenbemester en
vervolgens laten staan om deze later als grasland te
gebruiken voor vervoedering.
Onlangs is bekend geworden, dat deze vrijstelling ook
geldt bij de teelt van winterkoolzaad, mits deze ook
uiterlijk op 31 augustus is gezaaid.

Aanvragen
Deze subsidie kunt u dit jaar aanvragen van 1 t/m 26
oktober. Bij de aanvraag hoort o.a. een nog niet
ondertekende offerte.
Subsidiebedrag
U kunt 25% subsidie krijgen over de subsidiabele
kosten van maximaal € 80.000. De totale investering
mag wel hoger zijn dan € 80.000.
Voor de investering moet u een lening afsluiten die
minimaal gelijk is aan de subsidiabele kosten.


Voor alle hiervoor genoemde subsidies geldt: U
mag pas investeren als u de toewijzingsbrief in
huis heeft! De toewijzing vindt plaats middels
loting.

Asbest en zonnepanelen
Niet echt een subsidie, maar mogelijk wel een fiscaal
voordeel voor u. Door een aanpassing van de
Milieulijst 2012 kan, met het saneren van asbest in
combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, een
extra fiscaal voordeel worden behaald.
Milieulijst
Bij asbestsanering kan gebruik worden gemaakt van
de MIA en de Vamil. De EIA kan gebruikt worden bij
het plaatsen van zonnepanelen. Vanaf 1 juli is de
Vamil nu ook toe te passen op het plaatsen van
zonnepanelen, als dit in combinatie met het saneren
van asbest wordt uitgevoerd.
Fiscaal voordeel
Voor het saneren van asbest en het plaatsen van
zonnepanelen
kunnen
de
genoemde
fiscale
maatregelen (MIA, Vamil en EIA) gecombineerd
worden. Dit levert extra voordeel op. Zo kan bij een
asbestsanering van 1.450 m2 dakoppervlakte en een
aanleg van 450 m2 zonnepanelen een financieel
voordeel van bijna 13% worden behaald. Dit is
uiteraard wel afhankelijk van uw financiële resultaten
en bedrijfsomstandigheden.


Interesse? Aan deze fiscale mogelijkheden
zitten nog wel een aantal voorwaarden. Vraag
uw adviseur hiernaar.
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Opnieuw uitstel ‘Actieplan Ammoniak’
Heeft u een varkens- of pluimveebedrijf en heeft u al
eerder uitstel gehad om te voldoen aan de
ammoniakemissie-eisen voor uw stal? Dan wordt voor
u de realisatietermijn van het ‘Actieplan Ammoniak’
opnieuw verlengd. Dit heeft te maken met het uitstel
van de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit.
De nieuwe datum waarop uw stallen moeten zijn
aangepast, wordt 1 januari 2014 (was 1 juli 2013).
Voor dierwelzijnseisen geldt dit uitstel niet. U moet wel
uiterlijk 1 januari 2013 voldoen aan de welzijnseisen
uit het ‘Varkensbesluit’.
Voor ‘stoppers’ geldt geen uitstel. Bent u een
zogenaamde stopper? Dan moet u uiterlijk op 1 januari
2013 ammoniakreducerende maatregelen hebben
doorgevoerd of minder dieren gaan houden.

IPPC-bedrijf

Heeft u een IPPC-bedrijf (meer dan 40.000 kippen,
2.000 vleesvarkens of 750 zeugen)? Uw bedrijf valt
straks niet onder het Activiteitenbesluit. Daarom geldt
voor u het uitstel niet.
Bedrag ontkoppeling zetmeel- en droogsteun
Het definitieve bedrag voor de ontkoppeling van de
zetmeelsteun is bekend. Heeft u een zetmeelreferentie
opgebouwd? Dan worden uw toeslagrechten verhoogd
met
een
bedrag
van
€
78,17
per
ton
aardappelzetmeel, die u in 2011 heeft gecontracteerd.
Voor de ontkoppeling van droogsteun is een bedrag
vastgesteld van € 10,81 per ton. Dit bedrag geldt voor
de
optelsom
van
de
tonnen
gedroogde
voedergewassen over de jaren 2005, 2006 en 2007.

Bedrijfstoeslag 2012

De te ontkoppelen steunbedragen zullen in de waarde
van de toeslagrechten tot uiting komen en met de
bedrijfstoeslag van 2012 worden uitbetaald.
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