AGRO

Actualiteiten

INHOUD:
Wet- en regelgeving:
Nieuw hoofdstuk Mestwetgeving
Fosfaatnormen 2013
Versoepeling vergunningsplicht

1
2
2

Economie:
Hoe doet u het als varkenshouder?

3

Subsidies:
Vamil, MIA en EIA 2013
Subsidieopenstellingen 2013
Nieuw GLB: alleen met KvK-inschrijving?

3
4
4

Korte wenken

4

Om niet te vergeten..

4

AGRO Actualiteiten is een uitgave van:
CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-F
7434 RA LETTELE
Tel.: 0570 – 55 00 88
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
Nieuw hoofdstuk Mestwetgeving
Op vrijdag 18 januari heeft onze nieuwe
Staatssecretaris Sharon Dijksma een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd met haar visie over het
aanpakken van het ‘mestprobleem’. Wat stond daar nu
in en welke veranderingen zijn er nu t.o.v. de eerdere
voorstellen?
De MPO’s voorlopig van de baan
Volgens de plannen moet u in de toekomst een deel
van uw mestoverschot verplicht laten verwerken. Voor
het resterende deel van uw overschot moest u een
mestplaatsingsovereenkomst (MPO) afsluiten met
bijvoorbeeld een akkerbouwer. De verwerkingsplicht
gaat gewoon door, maar de MPO’s worden uit het
huidige wetsvoorstel geschrapt.
De MPO’s waren volgens de plannen (deels) als
vervanging van de dierrechten bedoeld.
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In november had Bleker aangegeven, dat de MPO’s op
een later moment worden ingevoerd. Dijksma gaat nu
een stapje verder en haalt de MPO’s uit het
wetsvoorstel. Wel kunnen de MPO’s in de toekomst via
een nieuw wetsvoorstel wel weer worden ingevoerd.
Mestverwerking moet anders….
Dijksma stelt in haar brief dat, alleen wanneer
mestverwerking echt slaagt, er een einde kan komen
aan dierrechten. Ze legt daarbij de bal volledig bij de
sector. Binnen enkele maanden moeten er voldoende
concrete plannen voor mestverwerkingscapaciteit
getoond worden, anders zal de overheid ingrijpen in
de omvang van de veehouderij.



In de brief wordt niet alleen gesproken over
plannen voor de mestverwerking, maar over
alle milieudoelen voor de veehouderij.

3 scenario’s
Voor de toekomst van de veehouderij vanaf 2015 ziet
EZ 3 scenario’s, te weten:
1. Alleen mestverwerking.
Hierbij verdwijnen de dierrechten. Meer dieren
betekent een hogere verwerkingsplicht.
2. Mestverwerking in combinatie met MPO’s.
De MPO’s worden toch ingevoerd, zodra de dierrechten en de melkquotering worden afgeschaft.
3. Mestverwerking in combinatie met dierrechten.
De bestaande dierrechten blijven, maar er worden
dan ook rundveerechten ingevoerd.
Rundveerechten
Het is voor het eerst dat er in een formele brief
openlijk over het invoeren van rundveerechten wordt
gesproken. Wel wordt aangegeven, dat het invoeren
hiervan eigenlijk niet past in het kabinetsbeleid van
vermindering van de administratieve lasten.



Het invoeren van rundveerechten lijkt een
uiterst middel en daarmee een ‘stok achter de
deur’. Toch is niet uit te sluiten dat dit ook
werkelijk gaat gebeuren.

Conclusie
Het lijkt erop, dat EZ nu echt druk op de veehouderij
gaat uitoefenen. In de brief worden termijnen gesteld,
waarbinnen er concrete oplossingen moeten zijn
gevonden. Ook het feit, dat de komende tijd al nieuwe
wetsvoorstellen worden voorbereid, o.a. voor het
invoeren van rundveerechten, geeft aan dat EZ op tijd
over wil kunnen schakelen naar dwingende wetgeving.
Bijzonder is, dat er niet alleen naar mest wordt
gekeken, maar ook naar alle andere milieudoelen. Dit
geeft duidelijk aan dat dierrechten een bredere functie
kunnen hebben dan alleen mest.
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Versoepeling vergunningsplicht

Wet- en regelgeving (vervolg)
Fosfaatnormen 2013
Dit jaar zijn de fosfaatnormen op bouwland verlaagd.
Dit geldt alleen voor gronden met een hoge of neutrale
fosfaattoestand. In tabel 1 vindt u alle fosfaatgebruiksnormen terug, die gelden voor 2013. De
vetgedrukte normen zijn verlaagd. Deze normen
gelden voor alle mestsoorten en zijn afhankelijk van de
fosfaattoestand van de bodem.

Tabel 1. Fosfaatgebruiksnormen 2013
Fosfaat
toestand
Laag
Neutraal
Hoog

Grasland
PAL–getal
kg/ha
< 27
27-50
>50

100
95
85

Bouwland
Pw-getal
kg/ha
< 36
36-55
>55

85
65
55

Grondmonsters
Om van de ruimere fosfaatnormen gebruik te kunnen
maken, moet u over geldige monsters beschikken.
Daarnaast moet het PAL- of Pw-getal van deze
grondmonsters met de Gecombineerde opgave per
perceel worden opgegeven. De grondmonsters mogen
op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar.



Alle grondmonsters met een monsterdatum
van 15 mei 2009 of eerder zijn dit jaar niet
meer geldig voor hogere fosfaatnormen.

Derogatiebedrijven
Derogatiebedrijven hebben in 2009 vanwege een
vorstperiode hun derogatiemonsters tussen 1 februari
en voor 1 maart mogen nemen. Is dat bij u ook de
situatie? Dan zijn deze grondmonsters in 2013 nog wel
geldig voor uw bemestingsplan. Immers, op 1 februari
2013 waren deze monsters nog geen vier jaar oud.
Maar, deze grondmonsters zijn op 15 mei 2013 ouder
dan vier jaar en hiermee niet geldig voor de
fosfaatdifferentiatie.



Ons advies: controleer uw analyses en zorg,
indien nodig, tijdig voor nieuwe monsters.

Fosfaatarme gronden
Heeft u gronden met een PAL-getal van minder dan 16
of een Pw-getal van minder dan 25? Wanneer u op
deze gronden een zogenaamd gestratificeerd
grondmonster
neemt
dan
mag
u
een
fosfaatgebruiksnorm van 120 kg/ha hanteren, zowel
voor grasland als bouwland.
Voor grasland mag u deze hoge norm ook volledig
benutten voor organische, dus ook dierlijke,
meststoffen. Voor bouwland geldt een maximum van
85 kg in de vorm van organische meststoffen. Het
restant (35 kg) mag u alleen invullen met kunstmest.
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Vanaf 1 januari jl. is het Activiteitenbesluit aangepast.
In het Activiteitenbesluit is opgenomen, dat veel
veehouderijbedrijven vanaf 2013 bij aanpassingen van
het bedrijf met een melding kunnen volstaan. Het is
dan niet meer nodig om een Omgevingsvergunning
aan te vragen.
Wanneer uw bedrijf onder de meldingsplicht valt, dan
kunt u met een melding volstaan. Vaak moet u dan
nog wel een milieutoets indienen.



Een melding is veelal eenvoudiger, sneller en
goedkoper dan een vergunningsaanvraag.

Aantal dieren
Eén van de voorwaarden om met een melding te
kunnen volstaan, is het aantal dieren dat u maximaal
kunt houden. In tabel 2 staan deze aantallen vermeld.

Tabel 2. Maximaal aantal dieren
Diercategorie
Pluimvee
Zeugen
Gespeende biggen
Vleesvarkens
Melkvee
Jongvee
Vleesrunderen
Schapen/geiten
Paarden
Ov. landbouwhuisdieren

Max. aantal
40.000
750
3.750
2.000
200
340
1.200
2.000
100
50

Milieutoets
Als u met een melding kunt volstaan, moet u vaak nog
wel een milieutoets indienen. Dit hoeft niet bij
melkvee, jongvee en overige landbouwhuisdieren.
Met een milieutoets kunt u aantonen, dat uw bedrijf
aan bepaalde voorwaarden voldoet en u met een
melding kunt volstaan.
Voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u alsnog
een ‘Omgevingsvergunning’ aanvragen.



Ook bij een melding moet u nog steeds aan
alle bestaande regels, zoals ‘geurnormen’ en
het ‘Besluit huisvesting’, voldoen’.

Verantwoording en handhaving
Bij een melding bent u zelf volledig verantwoordelijk
voor het voldoen aan allerlei regels. De gemeente
geeft immers geen vergunning af voor de activiteiten
die u op uw bedrijf uitvoert. Indien u niet aan alle
voorwaarden voldoet, dan kan het bevoegd gezag
(bijv. de gemeente) hierop handhaven.



Ondanks de procedurele voordelen t.o.v. een
vergunning blijft een meldingsprocedure
complex. Schakel daarom bij twijfel toch een
ROM-specialist in.
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Economie

Subsidies

Hoe doet u het als varkenshouder?

Vamil, MIA en EIA 2013

Bent u varkenshouder? Als uw fiscale bedrijfsresultaten
van het afgelopen jaar bekend zijn, dan wilt u die
waarschijnlijk vergelijken met landelijke gemiddelden.
Zo vlak na de jaarafsluiting zijn er nog geen goede
gemiddelden beschikbaar. Om nu toch al te kunnen
vergelijken, worden er jaarlijks voerwinstprognoses
opgesteld. Deze gelden tot het uitkomen van de
Kengetallenspiegel.

Ook in 2013 wordt investeren extra door de fiscus
beloond, wanneer uw investering op de Milieulijst of
Energielijst staat.

Uitgangspunten
Uitgangspunt
voor
de
berekening
van
de
voerwinstprognose 2012 zijn de technische resultaten
van 2011. Deze worden gecorrigeerd voor de
trendmatige jaarlijkse productieveranderingen. Voor de
prijzen voor biggen, vlees, opfokzeugen, slachtzeugen
en voer wordt uitgegaan van diverse noteringen en
LEI-statistieken. Ook wordt rekening gehouden met
toeslagen. Voor een goede vergelijking is de
vastgestelde prognose gecorrigeerd naar de uniforme
(KWIN) uitgangspunten. In tabel 3 zijn de voerwinsten
over 2011 en de prognoses over 2012 opgenomen.
Deze bedragen zijn excl. BTW.

Tabel 3.
Voerwinsten 2011 en voerwinstprognoses 2012
Voerwinst 2011
Voerwinstprognose 2012

Zeugen
€ 368
€ 608

Vleesvarkens
€ 73
€ 81

Overige bedrijfskosten

Van de voerwinst moeten nog de overige kosten zoals
arbeid, rente, aflossing en afvoer van mest worden
betaald.



Bedrijfsvergelijking geeft u inzicht in de sterke
en zwakke kanten van uw bedrijfsvoering. Dit
geldt niet alleen voor de varkenshouderij!

Landelijke Biggenprijzenschema
Een hulpmiddel bij uw kostprijsbepaling is het
‘Landelijk
Biggenprijzenschema’.
Hierin
worden
jaarlijks in juli de kostprijzen berekend van een big en
van een kilogram varkensvlees. In januari is een
aanpassing gepubliceerd, waarin de berekening is
aangepast aan de ontwikkeling van de voerprijzen.
In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de
aanpassing van het saldo per big en per kg vlees. De
stijging van de kostprijs is veroorzaakt door de fors
hogere voerprijzen.

Tabel 4. Kostprijs per big en per kg varkensvlees
Januari 2013

BTW
Big
Kg varkensvlees

Juli 2012

Incl.

Excl.

Incl.

Excl.

59,99

55,33

56,72

52,28

2,03

1,88

1,88

1,74
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Vamil en MIA
Met de Vamil-regeling kunt u een groot deel van de
investering op een willekeurig moment afschrijven. U
kunt daarmee uw fiscale winst, op een gewenst
tijdstip, verlagen. Met de MIA krijgt u een extra
aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Dit varieert
van 13,5 tot 36% van het investeringsbedrag.

Milieulijst 2012

De Milieulijst wordt ieder jaar aangepast, Hieronder
zijn enkele nieuwe investeringen opgenomen, die
wellicht voor u interessant kunnen zijn:
Elektrische of hybride aangedreven mobiele
machine (F5000);
Milieuvriendelijke mobiele machine (E5002);
Apparatuur voor het biologische bestrijden van
plagen of ziekten in tuinbouwkassen (A7125);
Hagelnetten voor de fruitteelt (E7135);
Sensor voor het meten van biomassa van
landbouwgewassen (B7146);
Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van
(opslag)ruimten, lucht of producten in land- en
tuinbouw (A8390);
Omgekeerde osmose-installatie voor het
verwerken van spuiwater van een biologische
luchtwasser (A8395);
Monitoringssysteem voor diergezondheid in de
melkveehouderij (A8440);
UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
(A8460);
Apparatuur voor het actief verpakken van
groenten en fruit (A8480).

MDV-stallen

Een MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij) staat
ook op de Milieulijst. Voor 2013 gelden wel nieuwe
schema’s, namelijk MDV 7.1. (www.smk.nl).
EIA
De EIA (Energie Investeringsaftrek) is bestemd voor
energiebesparende investeringen en levert een extra
aftrekmogelijkheid van de fiscale winst van 41,5% van
het investeringsbedrag. Wel moet de investering
voorkomen op de Energielijst.



U kunt de milieulijst en de energielijst vinden
op www.agentschapnl.nl. Informeer bij twijfel
bij uw adviseur en doe op tijd een melding.
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Subsidies (vervolg)

Korte wenken

Subsidieopenstellingen 2013
Wat later dan in voorgaande jaren heeft EZ een
overzicht gepubliceerd van de subsidieopenstellingen
voor het komende jaar voor de land- en tuinbouw. De
subsidies die met de GO worden aangevraagd, zijn niet
in het overzicht opgenomen
In tabel 5 hebben wij hiervan de belangrijkste
gepubliceerd.

Overdracht toeslagrechten
Als u nog toeslagrechten wilt overdragen die dit jaar
nog door de koper moeten worden benut, moet u deze
overdracht uiterlijk op 31 maart 2013 hebben gemeld.
U kunt transacties melden via ‘Mijn dossier’ op het DR
loket.

Tabel 5. Subsidieopenstellingen 2013
Subsidieopenstelling
Samenwerking bij
innovatieprojecten
Praktijknetwerken
Marktintroductie energie-innovaties
Jonge landbouwers
Garantstellingen
Nog te verwachten subsidies
Fijn stof maatregelen
POP-NU ‘nieuwe uitdagingen’:
verduurzaming land- en tuinbouw
Investeringsregeling
Energiebesparing
Welzijnsvriendelijke kalvervloeren
Demonstratieprojecten biologische
landbouw, intensieve veehouderij
en melkveehouderij

Openstelling
1 t/m 28 feb
1 t/m 28 mrt
1 mei t/m
14 juni
1 t/m 28 okt
2 jan t/m
27 dec
Nog
niet
bekend

Nieuw GLB: alleen met KvK-inschrijving?
De onderhandelingen over de details van het nieuwe
GLB beleid zijn nog in volle gang. Eén van de zaken
die momenteel ter discussie staat, is aan welke eisen u
straks moet voldoen om in het ingangsjaar (2015)
nieuwe toeslagrechten te ontvangen.
De kans bestaat dat u in 2015 (het vermoedelijke
ingangsjaar) nieuwe toeslagrechten aanvraagt, deze
alleen krijgt toegewezen wanneer u over een geldige
inschrijving bij de Kamer van Koophandel beschikt.
Deze inschrijving is overigens al een aantal jaren
wettelijk verplicht, maar speelt nu nog geen rol bij de
Bedrijfstoeslagregeling.
Inschrijven
Voor de meesten van u is een inschrijving bij de KvK
niet moeilijk, maar levert eenmalig wat extra
rompslomp. Waarschijnlijk is dat de reden, dat er nog
steeds een aantal agrariërs zijn die nog niet aan hun
wettelijke inschrijvingsplicht hebben voldaan.
Soms is er een goede reden om je niet in te schrijven.
Zo hebben hobbybedrijven geen inschrijvingsplicht. En
met name voor fiscaal gestaakte bedrijven kan het
inschrijven bij de KvK fiscale risico’s met zich
meebrengen.



Uitstel derogatiemonsters en bemestingsplan
Door de vorst in januari heeft niet iedereen tijdig zijn
derogatiemonsters kunnen laten nemen. Daarom heeft
EZ de uiterste datum hiervoor naar 28 februari
verschoven. U moet op die datum over geldige
analyses beschikken. Ook de uiterste datum voor het
bemestingsplan is een maand opschoven. Deze moet
dit jaar vóór 1 maart gereed zijn.
Grond in gebruik nemen na 28 februari
Op 1 maart moet u uw bemestingsplan gereed
hebben. Als u tussen deze datum en 15 mei grond in
gebruik neemt, moet u dit binnen 7 dagen na
ingebruikname in het bemestingsplan verwerken.
Let met name op bij de grondmonsters. U mag een
geldig grondmonster van het betreffende perceel
gebruiken, ook al heeft u dit niet zelf laten nemen.
Is bij het perceel geen grondmonster aanwezig? Zorg
er dan voor, dat u binnen 7 dagen na de datum van
ingebruikname van het perceel de nieuwe analyse in
huis heeft.
Digitaal handboek melkveehouderij en snijmaïs
Onlangs
is
het
‘Handboek
Melkveehouderij’
geactualiseerd met nieuwe kennis. De geactualiseerde
versie, het ‘Handboek Melkveehouderij 2012’, is alleen
digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk. Zie
voor
meer
informatie
www.handboekmelkveehouderij.nl.
Voor de snijmaïsteelt is ook een online handboek
beschikbaar via www.handboeksnijmais.nl.
Om niet te vergeten..
Komende/lopende subsidie aanvragen
Samenwerking bij innovatie
projecten
t/m 28 februari 2013
Praktijknetwerken
1 t/m 28 maart 2013
Overige belangrijke data en termijnen
Uiterste analysedatum
derogatiemonsters
28 februari
Opstellen bemestingsplan
t/m 28 februari
Overdracht toeslagrechten
t/m 31 maart 2013
Einddatum melding
‘Stoppersregeling’ varkens
t/m 31 maart 2013
Vervanging grondmonsters
fosfaatdifferentiatie
t/m 15 mei 2013

Als u zich nog bij de KvK moet inschrijven,
maak hier dan werk van. Overleg bij twijfel
eerst even met uw adviseur.
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