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Er zou daarmee een dubbel systeem ontstaan.
deze reden heeft Bleker aangegeven dat de MPO’s
op een later moment worden ingevoerd. Dit
gekoppeld kunnen worden aan het einde van
dierrechten.



Om
pas
zou
de

Stel dat de dierrechten na 2015 wel blijven,
dan is het mogelijk dat de MPO’s toch worden
ingevoerd om een uitbreiding van de
melkveestapel, bij het einde van de
melkquotering, te voorkomen.

Verplichte mestverwerking
De mestverwerkingsplicht wordt wel ingevoerd. Dit
betekent dat u een deel van uw mestoverschot
verplicht moet laten verwerken. Het resterende deel
van uw mestoverschot moet u dan, zoals nu ook al het
geval, binnen uw gebruiksnormen verantwoorden.

Ondergrens verwerkingsplicht
AGRO Actualiteiten is een uitgave van:
CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-F
7434 RA LETTELE
Tel.: 0570 - 550088
E-mail : info@ceb-overijssel.nl
CEB Overijssel B.V. aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade van welke
aard dan ook als gevolg van beslissingen en
of handelingen gebaseerd op de informatie
uit AGRO Actualiteiten.
Wet- en regelgeving
Voortgang nieuwe mestwetgeving
Op één van de laatste dagen dat staatssecretaris Henk
Bleker in functie was, heeft hij een wijziging op de
eerder
aangekondigde
mestplaatsingsen
verwerkingsovereenkomsten
aangekondigd.
Een
belangrijk
onderdeel
hiervan
is
dat
de
mestplaatsingsovereenkomsten
(MPO’s)
voorlopig
wordt uitgesteld. Wel krijgt u te maken met de
verplichte mestverwerking met de daaraan gekoppelde
mestverwerkingsovereenkomsten (MVO’s).
Uitstel MPO’s
Volgens de eerste plannen moest u in de toekomst een
deel van uw mestoverschot verplicht laten verwerken
en daarnaast voor het resterende deel van uw
mestoverschot MPO’s afsluiten met bijvoorbeeld een
akkerbouwer.
Er is vanaf het begin veel discussie over de MPO’s.
Deze MPO’s waren volgens de plannen deels als
vervanging van de dierrechten bedoeld.
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Het ministerie heeft aangegeven, dat er vrijstelling van
de verwerkingsplicht komt voor bedrijven die minder
dan 100 kg fosfaat zouden moeten verwerken. Het
gaat hierbij om de te verwerken hoeveelheid fosfaat.

Voorbeeld

Stel u heeft een mestoverschot van 800 kg fosfaat en
de verwerkingsplicht in uw regio is 10%. U zou dan 80
kg fosfaat moeten verwerken. Hiermee valt u onder de
vrijstelling en hoeft u in dat jaar geen mest te laten
verwerken.
Overdracht verwerkingsplicht
Er zal ook een mogelijkheid komen tot het overdragen
van de mestverwerkingsplicht. Dit zou betekenen dat u
uw verwerkingsplicht kan overdoen naar een collega
veehouder of andersom. Uw collega die uw
verwerkingsplicht overneemt heeft dan een hogere
verplichting.
Er zal wel een schot komen tussen de
pluimveehouderij en de overige sectoren. U kunt dan
als melkveehouder wel zaken doen met een
varkenshouder of andersom, maar niet met een
pluimveehouder.



Overdracht van de verwerkingsplicht van een
niet-pluimveehouder naar een pluimveehouder
is straks niet toegestaan.

Vervolg procedure
Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste
Kamer. Pas daarna zullen de regels definitief worden
en kan de invoering plaatsvinden. Een belangrijke
vraag daarbij is of de nieuwe staatssecretaris zich kan
vinden in de plannen en hoeveel prioriteit aan dit
onderwerp wordt geven.
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Wet- en regelgeving (vervolg)
Inwerkingtreding
Los van de prioriteit is een inwerkingtreding per 1
januari 2013 niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk
om de invoering op een later moment in 2013 plaats te
laten vinden, bijvoorbeeld 1 april. Hierbij zou het
kunnen zijn dat u dan bijv. tot 15 mei of 1 juli de tijd
krijgt om MVO’s voor 2013 af te sluiten.

U moet uw luchtwasser wel binnen drie jaar voorzien
van een dergelijk systeem.
Totdat dit systeem geïnstalleerd is, moet u vanaf 1
januari 2013 ten minste eenmaal per week de
volgende gegevens registreren:
de zuurgraad van het waswater;
de stand van de urenteller van de waswaterpomp;
de watermeterstand van de spuiwaterproductie.
U moet deze gegevens tenminste 3 jaar bewaren.

Overwegingen
De druk om het nieuwe systeem met verplichte
mestverwerking in te voeren is behoorlijk groot. Een
reden hiervoor is dat het nieuwe systeem mogelijk kan
bewijzen dat de dierrechten kunnen verdwijnen.
Daarnaast speelt dit systeem mogelijk een rol in de
onderhandelingen in Brussel voor derogatie vanaf
2014.
Wanneer de huidige plannen in 2013 worden
ingevoerd zal het aantal bedrijven dat in 2013 al met
het nieuwe systeem te maken krijgt relatief gering zijn.
Immers, alleen de gebieden Zuid en Oost krijgen in
2013 met een verwerkingsplicht te maken. Daarnaast
vallen er door de ondergrens van 100 kg fosfaat in het
eerste jaar ook veel bedrijven af. Deze zaken spelen
een rol bij de beslissing of de MVO’s al in 2013 wordt
ingevoerd.



Controle werking luchtwassers

Afdekverplichting oude mestsilo’s

Uit onderzoek is gebleken dat luchtwassers niet altijd
goed worden gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat er
een verplichting wordt ingevoerd om de werking van
luchtwassers elektronisch te monitoren. Alle soorten
luchtwassers vallen straks onder deze regelgeving. Er
wordt alleen verschil gemaakt tussen bestaande en
nieuwe luchtwassers.

Heeft u een mestsilo van voor 1 juni 1987, dan geldt
hiervoor tot op heden geen afdekplicht. Dit gaat per 1
januari 2013 veranderen, omdat op deze datum het
nieuwe Activiteitenbesluit in werking treedt.
Hierin is de vrijstelling voor het afdekken van oude
silo’s vervallen. Wel komt er een overgangstermijn
voor deze oude silo’s.

Nieuwe luchtwassers
Heeft u in een luchtwasser geïnvesteerd die na 1
januari 2013 wordt geïnstalleerd, dan moet u deze
luchtwasser direct laten voorzien van een elektronisch
monitoringssysteem. Dit systeem moet ieder uur de
volgende parameters registreren:
de zuurgraad en geleidbaarheid van het
waswater;
de spuiwaterproductie (debietmeter);
de drukval over het filterpakket;
het elektriciteitsverbruik van de waterpomp.

Regels
De regels worden als volgt:
Vanaf 1 januari 2013 moet in principe iedere
mestsilo zijn afgedekt. Heeft u een oude silo, dan
geldt hiervoor een overgangstermijn van 1 jaar
waarbinnen u dit gerealiseerd moet hebben.
Heeft u een oude silo en is, op 1 januari 2013, de
referentieperiode (de resterende periode dat de
silo nog is goedgekeurd) voor deze silo korter dan
5 jaar, dan bent u binnen de resterende
referentie-periode niet verplicht om de silo af te
dekken. Waarschijnlijk zal in dit laatste geval de
silo na herkeuring wel onder de afdekplicht gaan
vallen.

Registratie & bewaarplicht

De gegevens moet u vastleggen met een bijbehorend
softwarepakket dat geschikt is voor automatische
dataopslag. De geregistreerde data moet u ten minste
vijf jaar bewaren.
Bestaande luchtwassers
Heeft u een luchtwasser die voor 1 januari 2013 is
geïnstalleerd en is de luchtwasser nog niet voorzien
van een elektronisch monitoringsysteem, dan geldt de
verplichting tot elektronische monitoring nog niet.
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Vanaf 1 januari 2016 geldt de verplichte
elektronische monitoring ook voor de
‘bestaande luchtwassers’.

Meting reductie ammoniakemissie

Bij bestaande luchtwassers moet u uiterlijk op 30 juni
2014 een ammoniak reductiemeting laten uitvoeren.
Dit moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.
Mocht de ammoniakreductie niet voldoende blijken te
zijn, dan moet u aanpassingen uitvoeren om alsnog
aan de emissie-eisen te voldoen en een
herhalingsmeting laten uitvoeren.
Dit hoeft niet voor nieuwe luchtwassers.





Wordt uw luchtwasser pas na 1 januari 2013
geïnstalleerd? Dan hoeft u geen meting te
laten uitvoeren.

Of u daadwerkelijk binnenkort actie moet
ondernemen, is afhankelijk van de
referentieperiode van uw oude silo.
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Economie

Subsidies

Check uw toekomstige bedrijfstoeslag

Doe er uw voordeel mee!

Sinds kort kunt u via de website www.glbcheck.nl zelf
een berekening maken van de hoogte van uw
bedrijfstoeslag vanaf 2014. Door uw bouwplan en de
waarde van uw huidige toeslagrechten in te vullen, ziet
u direct of u er op voor- of achteruit gaat. De website
is een initiatief van het ministerie van Economische
zaken.

Langzamerhand komen er uit de politieke discussie
over het GLB details naar voren die voor u van belang
kunnen zijn. Hieronder staan een aantal praktische tips
waarmee u wellicht uw voordeel kunt doen.

Waarschuwing
De berekeningen zijn voornamelijk gebaseerd op de
eind 2011 gepubliceerde concept EU-verordening.
Inmiddels lijken er zaken te gaan veranderen.
Zo is er veel discussie over de totale EU-begroting. Een
akkoord kan wellicht een daling van het
landbouwbudget met zich meebrengen.
De kans is aanwezig dat Nederland, als gevolg van
nationale keuzes, meer geld aan gerichte subsidies zal
gaan besteden, waardoor er minder budget overblijft
voor uw basispremie.
Door dit alles kunnen de beschikbare budgetten voor
o.a. de basis- en vergroeningspremies nog wel eens
lager zijn dan in de oorspronkelijke voorstellen.



Maakt u een berekening middels de GLBCheck, realiseer u dan dat de daadwerkelijke
bedragen uiteindelijk lager uit kunnen komen.

Kortingen
In de GLB-Check wordt gecontroleerd of u aan de
voorgestelde vergroeningseisen voldoet. Dit gebeurt
aan de hand van het door u ingevoerde bouwplan.
Mocht u hier niet aan voldoen, dan wordt er een
indicatieve vergroeningskorting toegepast.
Vragen en antwoorden
De GLB Check is bedoeld om u aan het denken te
zetten over de veranderingen die er aan zitten te
komen, maar geeft zeker geen antwoord op veel
praktische vragen.
Denk hierbij aan praktische vragen zoals:
Wat zijn de gevolgen van de vergroeningseisen
voor uw bedrijf?
Moet ik in 2013 of 2014 wel of niet blijvend
grasland scheuren?
Wat zijn de gevolgen van huur- of verhuur van
grond in het ingangsjaar?
Moet ik voor 2014 nog toeslagrechten
overdragen?



De GLB Check is een handig, maar beperkt
hulpmiddel om GLB veranderingen in beeld te
brengen. Komt u er niet uit of heeft u gerichte
vragen, dan kan uw adviseur u verder helpen,
met een op uw bedrijf gericht advies!
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Mogelijk toch 2015?
De onderhandelingen over het nieuwe GLB lopen nog
steeds door. Ook is er nog geen akkoord over de
meerjaren begroting van de EU. En dit laatste is nodig
om ook definitieve afspraken over het nieuwe
Landbouwbeleid te kunnen maken.
Het lijkt daarmee bijna zeker, dat de invoering van het
nieuwe systeem een jaar wordt uitgesteld. Definitief is
dit nog niet, maar de kans wordt met de dag groter.
Dit betekent dat het huidige systeem dan nog een jaar
doorloopt. Mocht u nu nog toeslagrechten kopen, dan
heeft u daar wellicht nog een jaar extra profijt van.
Compensatieberekening
In het nieuwe systeem krijgt u nieuwe toeslagrechten
toegewezen. Aan deze nieuwe toeslagrechten wordt
een vaste basispremie toegekend.
Omdat dit systeem voor velen van u een forse
achteruitgang betekent, komt er een overgangsperiode
tussen het huidige en het nieuwe systeem.
Deze overgangsperiode zal waarschijnlijk 5 jaar duren.
Gedurende deze 5 jaar zult u naar de nieuwe ‘flat-rate’
toegroeien door een jaarlijkse compensatie.

Referentiedatum ‘oude toeslagrechten’

De hoogte van uw compensatie is afhankelijk van de
waarde van de toeslagrechten, die u op een bepaalde
referentiedatum in eigendom heeft. In de concept
verordeningstekst is dit 31 december 2013.
Deze peildatum is een beetje vreemd gekozen, omdat
de standaard peildatum voor de uitbetaling van
toeslagrechten 15 mei is. Het is daarom waarschijnlijk
dat deze peildatum gaat verschuiven van 31 december
2013 naar 15 mei 2013. Dit is nog geen besluit, maar
ons advies is om met deze datum rekening te gaan
houden.



Als het ingangsjaar verschuift van 2014 naar
2015, lijkt het logisch dat de referentiedatum
ook een jaar opschuift. Dit staat echter nog
niet vast.

Eigendom en gebruik?

Er is onduidelijkheid welke toeslagrechten in 2013
meegenomen worden voor de compensatieberekening.
De ene uitleg spreekt over de rechten in eigendom. In
een andere uitleg wordt ook een relatie gelegd met het
feit, dat de rechten in 2013 ook daadwerkelijk moeten
zijn benut. Op korte termijn is hierover nog geen
duidelijkheid te krijgen.
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Subsidies (vervolg)

Korte wenken

Advies

Einde sleepvoetmachine
Het lijkt erop dat het mest uitrijden met een sleepvoet
op klei en veen ook zijn langste tijd heeft gehad. Per 1
januari 2014 zal het verplicht worden om drijfmest op
grasland op alle grondsoorten in sleufjes in de grond
te brengen. Dat betekent dat u alleen volgend jaar nog
gebruik mag maken van een sleepvoetmachine. Op
zand- en lossgrond was de sleepvoet al langer
verboden. Voor uitzonderlijke omstandigheden, zoals
te droge grond, wordt naar alternatieven gezocht.

Zorg ervoor dat u in 2013 al uw toeslagrechten benut
en dat u ook eigenaar bent van deze rechten Hiermee
voldoet u namelijk aan beide definities.
Huurt u rechten en is het de bedoeling dat u de
compensatie voor deze rechten ontvangt, zorg er dan
voor dat de toeslagrechten permanent aan u worden
overgedragen.
Verhuurt u rechten en wilt u de compensatie in de
toekomst zelf ontvangen, overweeg dan de
toeslagrechten in 2013 zelf te benutten.
Het staat u uiteraard geheel vrij welke financiële
afspraken u hierbij maakt.



Mocht u nog toeslagrechten willen aan- of
verkopen, doe dit dan uiterlijk 31 maart 2013.
Dit is de uiterste datum waarop u nog
toeslagrechten kunt overdragen voor benutting
in 2013!

Subsidie bewaarplaatsen en GPS apparatuur
Van 1 t/m 31 januari 2013 kunt u weer subsidie
aanvragen voor ‘verduurzaming van opslagplaatsen’ en
’Investeringen in GPS-landbouwapparatuur’. Er wordt
geloot onder alle tijdig ingediende aanvragen.
Voorwaarden
De subsidiabele investeringen die hieronder zijn
vermeld zijn afkomstig uit de vorige openstelling. Het
is mogelijk dat tussen dit moment van schrijven en de
openstelling nog een wijziging plaatsvindt, maar dit zal
waarschijnlijk geen grote verschillen opleveren.
Verduurzaming bewaarplaatsen
Het verwijderen van asbest in een opslagplaats.
Het isoleren van een opslagplaats.
Klimaatcomputer en aanpassingen aan de
ventilatiesystemen.



Bewaarplaatsen voor stro en hooi vallen ook
onder deze subsidie

Investeringen in landbouwapparatuur met GPS
Ploeg.
Spuit- en schoffelapparatuur.
Bemestingsapparatuur.
Computergestuurde beregeningsapparatuur voor
precisieberegening met vochtsensoren.
Poot- en zaaiapparatuur.



Kijk voor de exacte voorwaarden op
www.drloket.nl. Of vraag uw adviseur!
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Bouwlandinjecteur wordt verplicht
Het is op dit moment toegestaan, dat u drijfmest op
bouwland in één werkgang aanwendt, waarbij de
drijfmest met dezelfde machine eerst op de grond
wordt gebracht en daarna direct wordt ondergewerkt.
Velen van u hebben daarom een cultivator achterop de
giertank geplaatst die de mest direct inwerkt.
Helaas is dit hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2014
ook niet meer toegestaan, omdat u vanaf 2014 de
mest direct in de grond moet brengen.
Grondbemonstering
Het is nu de tijd om te controleren of uw
grondmonsters volgend jaar nog wel geldig zijn. Voor
het bemestingsplan 2013 zijn monsters met
analysedatum vóór 1 februari 2009 niet meer geldig.
Ook voor het toepassen van de fosfaatdifferentiatie is
het verstandig om na te gaan of uw fosfaatmonsters
op 15 mei 2013 nog wel geldig zijn (monsterdatum
mag niet vóór 15 mei 2009 liggen). Gaat u grond
huren, informeer dan bij uw verhuurder of hij over
geldige monsters beschikt.
Korting bedrijfstoeslag 2012
De uitbetaling bedrijfstoeslag 2012 wordt gekort met
0,6%. Dit geldt voor het deel boven € 5.000,-. Houd
hier rekening mee bij de controle van de uitbetaling
van uw toeslagrechten. Ook andere subsidies die uit
GLB geld worden betaald vallen onder deze korting.
Om niet te vergeten..
Komende/lopende subsidie aanvragen
POP-NU: (o.a. mestopslag
t/m 28 december 2012
en energie-efficiëntie)
Investeringen in
1 t/m 31 januari 2013
landbouwmachines met GPS
Verduurzaming
1 t/m 31 januari 2013
bewaarplaatsen
Overige belangrijke data en termijnen
t/m 31 december 2012
Melding fosfaatverrekening
1 t/m 31 januari 2013
Aanmelding derogatie
Inzenden aanvullende
1 t/m 31 januari 2013
gegevens
Vervanging grondmonsters
t/m 31 januari 2013
derogatie
t/m 31 maart 2013
Overdracht toeslagrechten
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