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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

Vanaf 15 augustus t/m 16 september wordt de subsidieregeling voor
‘Milieuvriendelijke investeringen’ weer opengesteld. Als u plannen heeft om te
investeren
in
mestopslag,
mestbewerking,
precisielandbouw,
beregeningsapparatuur, energie-efficiëntie of hernieuwbare energie dan is deze
regeling wellicht interessant voor u.
Veel mogelijkheden
De belangrijkste subsidiabele investeringen van dit jaar zijn:
Mestbewerking (zoals mestscheiding) en (bovenwettelijke) mestopslag:
Subsidie hiervoor is alleen mogelijk voor veehouders.
Precisielandbouw: GPS is hierbij het sleutelwoord. Naast o.a. strooiers,
bemesters en spuiten zijn dit jaar ook beregeningsinstallaties onder
voorwaarden subsidiabel.
Energiebesparing en -opwekking: Veel vormen hiervan vallen onder deze
regeling. Denk hierbij bijv. aan isolatiemaatregelen voor stallen, speciale
ventilatiesystemen, maar ook aan zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en zelfs een kleine windmolen.
Ook voor de glastuinbouw zijn er weer mogelijkheden. Denk aan extra
energieschermen of een biomassa gestookte ketel.
Zelf benutten
Bij veel investeringen (mestopslag, mestbewerking, energie-opwekking) geldt,
dat deze alleen subsidiabel is wanneer de capaciteit van de investering
afgestemd is op de behoefte op uw eigen bedrijf. U moet bijvoorbeeld de
opgewekte energie op uw eigen bedrijf gebruiken, dus niet voor uw woonhuis.
Niet nogmaals subsidie
Indien u al eerder een dergelijke subsidie heeft ontvangen, is de kans groot dat u
niet nogmaals hiervoor in aanmerking komt. Voorkom onnodig werk.
Aanvragen
De subsidie kan vanaf 15 augustus t/m 16 september aangevraagd worden via
het DR-loket. Voor elke categorie gelden specifieke voorwaarden. Voor de
meeste investeringen geldt, dat u 25% (max. € 50.000) subsidie kunt ontvangen.
Na de aanvraagperiode zal onder alle geldige aanvragen geloot worden.
Naast de subsidie gelden voor een aantal investeringen ook
aantrekkelijke fiscale faciliteiten. Wij helpen u graag deze te benutten!
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Subsidies uit GLB
Veel
van
de
huidige
subsidieregelingen
voor
bijv.
duurzame
stallen,
duurzame
investeringen e.d. worden uit het
GLB-budget voor de inkomenssteun
betaald.
Door het GLB-akkoord houdt
Nederland de mogelijkheid om dit
de komende jaren ook te blijven
doen. Omdat Nederland een groot
voorstander hiervan is, mag u
verwachten dat veel gerichte
subsidies de komende jaren ook
zullen blijven. Welke dat zullen zijn,
is nog even afwachten.

Einde suikerquotering
Niet alleen de bedrijfstoeslagregeling gaat veranderen. Er is ook
definitief
besloten
dat
de
suikerquotering in 2017 zal worden
beëindigd.

Subsidie uitlopen pluimvee
Door het overkappen van de uitloop
van scharrelpluimvee wordt het
risico van besmetting van deze
dieren door andere vogels beperkt.
Daarom loopt er momenteel een
subsidieregeling
voor
het
overkappen van de uitloop van
scharrelpluimvee met netten.
U kunt deze subsidie aanvragen t/m
14 oktober. Op uw investering kunt
u 35% subsidie ontvangen.
Heeft u interesse, wees er dan snel
bij, omdat de subsidie toegekend
wordt in de volgorde van aanvraag
en de regeling al op 15 juli is
opengesteld!

Begrotingsnormen pluimvee
Als gevolg van hoge voerprijzen en
slechte
eierprijzen
gaat
het
momenteel slecht in de legsector.
Daarom zijn er door het prijsoverleg
pluimveehouderij
aangepaste
begrotingsnormen opgesteld. Deze
normen
zijn
bestemd
als
uitgangspunt voor een liquiditeitsprognose voor het komende half
jaar. U kunt deze normen bij ons
opvragen.
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GLB-akkoord: het komt aan op details!
Na bijna twee jaar onderhandelen, hebben eind juni de ministers van
landbouw, het Europees Parlement en Eurocommissaris Ciolos een akkoord
bereikt over de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Als gevolg hiervan gaat vanaf 2015 de
bedrijfstoeslagregeling op de schop.
Hoofdlijn
De hoofdlijnen van de plannen zijn, zoals verwacht, ongewijzigd. Vanaf 2015
groeien we in een aantal jaar naar een gelijke bedrijfstoeslag per hectare voor
alle hectares landbouwgrond in Nederland.
Daarnaast wordt het verplicht om aan een aantal vergroeningsmaatregelen te
voldoen. Wel komen er veel uitzonderingen, waardoor een aantal van u van
deze eisen zijn vrijgesteld.
Van politiek akkoord naar wetgeving
Op dit moment wordt in Brussel gewerkt aan de definitieve tekst van de
verordening, die vanaf 2015 uw bedrijfstoeslag moet gaan regelen. Naar
verwachting zal deze pas in september gereed zijn.
In de pers zijn direct na het politieke akkoord al veel zaken over dit akkoord
geschreven, maar het is maar zeer de vraag welke zaken hiervan voor
Nederland zullen gaan gelden. Zolang de definitieve teksten van de
belangrijkste verordeningen nog niet beschikbaar zijn, is hierover nog weinig
met zekerheid te zeggen.
Het gaat om de details
Krijgt u als boomkweker straks ook toeslagrechten? Welke gevolgen heeft het
wanneer ik in 2014 mijn toeslagrechten verhuur? Het venijn zit hem, zoals
bijna altijd, in de details. En daarover wordt nu nog gesproken. In de loop van
september hopen we daar ook meer over te weten te komen. Ook moet
Nederland zelf nog een aantal keuzes maken. Vast staat wel, dat de regeling
in 2015 in zal gaan.
De volgende editie van AgroActualiteiten staat in het teken van het
GLB en de gevolgen daarvan. Mocht u de komende maanden
afspraken rond grond(ver)huur maken, neem dan een voorbehoud op.
Heeft u vragen, wij zijn uw sparringpartner.

SNL vanaf 2016 alleen maar collectief?
De Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SNL) gaat op de schop, zo heeft onze
staatssecretaris bekend gemaakt. De huidige uitvoering kost te veel en levert
te weinig op. Vanaf 2016 kunt u als individu geen SNL meer aanvragen, maar
kan dit alleen maar via gebiedsaanvragen door een ‘collectief’ van boeren.
Andere gebieden
Om het beschikbare geld zo effectief mogelijk te benutten, zal SNL vanaf dan
ook alleen maar mogelijk zijn in die gebieden waar het natuurrendement het
hoogst is. Dit betekent, dat in sommige gebieden de huidige SNL subsidie
straks niet meer verlengd kan worden.
Brusselse goedkeuring
e
SNL wordt grotendeels bekostigd uit Europees geld (de 2 pijler). De nieuwe
plannen moeten daarom nog wel door de Europese Commissie worden
goedgekeurd.
Het jaar 2016 is nog ver weg, maar wellicht zullen er
overgangsmaatregelen komen voor aanvragen, die voor die tijd
aflopen. Houd de berichtgeving hierover goed in de gaten.
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Mestverwerkingsplicht vanaf 2014

Uw Liquiditeitsbegroting:
belangrijker dan ooit?

Ruim een jaar geleden is door de toenmalig staatssecretaris Bleker het
voorstel voor de mestverwerkingsplicht naar de Tweede Kamer gestuurd.
Over dit voorstel is de nodige discussie ontstaan en het is daarom op een
aantal punten gewijzigd.
Onlangs is door de huidige staatssecretaris het definitieve voorstel naar de
Tweede Kamer gestuurd. De hoofdlijn van het eerdere plan is gebleven, maar
toch zijn er wel een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen.

We leven in een tijd met grote
prijsschommelingen met de daarbij
horende liquiditeitschommelingen.
Ook zijn banken kritischer bij het
verstrekken van financieringen. De
noodzaak
om
uw
komende
liquiditeitsontwikkeling goed in beeld
te hebben, is daarom groter dan
ooit.
Een goed liquiditeitsplan geeft
inzicht in uw geldstromen en de
mogelijkheid om tijdig in te grijpen of
om uw investeringsplanning te
optimaliseren.
Uiteraard kunt u deze zelf opstellen,
maar wij helpen u er graag bij!

Achteraf verantwoorden
In
het
oorspronkelijke
voorstel
moest
u
vooraf
een
mestverwerkingovereenkomst afsluiten voor een gedeelte van uw
fosfaatoverschot. Dit is van de baan. In het huidige voorstel moet u nu
achteraf aantonen, dat u aan de minimale verwerkingplicht heeft voldaan.
Geen aparte contracten meer
Er hoeven ook geen aparte contracten meer te worden afgesloten. Op het
vervoersbewijs dierlijke mest kan straks een speciale opmerkingscode
worden geplaatst, waarmee aangegeven wordt dat de afgevoerde mest
bestemd is om te worden verwerkt. Uiteraard blijft voor de afnemer de
verplichting bestaan deze mest daadwerkelijk te verwerken of te exporteren.
Verwerkingsplicht per regio en sector
In het oude voorstel was al opgenomen, dat de verwerkingspercentages per
gebied zouden kunnen verschillen. De kans bestaat, dat er ook per sector
verschillende percentages zullen gaan gelden. Er komt wel een vrijstelling
voor bedrijven met een beperkte verwerkingsplicht.
Nog veel open einden
Het voorstel wordt wel steeds concreter, maar toch zijn er nog de nodige open
eindjes. Zo is bijvoorbeeld nog steeds niet bekend wat er nu straks exact
onder verwerkte mest gaat vallen. Over verbranding, vergassing en export is
niet veel discussie, maar of er ook straks andere vormen onder verwerkte
mest zullen vallen, is nog niet duidelijk.
Daarnaast is het de vraag onder welke voorwaarden u uw verwerkingsplicht
kunt overdragen naar een collega-veehouder. Wel is het zeker dat deze
mogelijkheid er komt. Dit zal, met name wanneer u een beperkt overschot
heeft, wellicht een aantrekkelijk alternatief zijn.
Geen mestplaatsingsovereenkomsten
Een ander belangrijk verschil met het oorspronkelijke voorstel is, dat de
mestplaatsingsovereenkomsten (MPO) uit het voorstel zijn geschrapt. Deze
MPO’s waren oorspronkelijk verplicht voor dat deel van uw fosfaatoverschot,
dat u niet verplicht hoeft te laten verwerken. Het was een ‘papieren tijger’,
omdat er geen levering- of afnameplicht tegenover stond.
Start in 2014
Het uitgangspunt is dat de verwerkingsplicht al in 2014 ingaat. Hiervoor
moeten dan nog wel veel procedurele zaken voor die tijd zijn geregeld. Zo
moeten de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer nog dit jaar hun
goedkeuring geven en moeten ook de details nog worden geregeld.
Geen relatie mestplan van de sector
Het mestplan dat de sector heeft gepubliceerd, staat los van dit wetsvoorstel.
Dat plan, dat ook uitgaat van mestverwerking, moet de politiek ervan
overtuigen dat de sector zelf haar mestproblemen kan oplossen en dat
daarvoor geen aanvullende regels, zoals dierrechten, noodzakelijk zijn.
De verwachting is dat de mestverwerkingsplicht wel in 2014 in zal
worden gevoerd. Hebt u in 2014 een fosfaatoverschot, dan is ons
advies om nu alvast te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Graslandvernietigen: op klei- en
veengrond t/m 15 september
Wilt u nog grasland vernietigen op
klei- of veengrond? Dit mag nog t/m
15 september, mits u aansluitend
een ‘relatief stikstofbehoeftig’ gewas
zaait.
Stikstofbemesting
is
alleen
toegestaan, indien u middels een
grondmonster aantoont dat dit
noodzakelijk is.
Na 15 september zijn in bepaalde
perioden
nog
beperkte
mogelijkheden
voor
graslandvernietiging. Bijvoorbeeld indien u
aansluitend
tulpen,
krokussen,
irissen of muscari plant. Aan deze
mogelijkheden zijn wel specifieke
voorwaarden verbonden.
Agenda
15 augustus t/m 16 september
Subsidie ‘Milieuvriendelijke
investeringen’
15 augustus t/m 30 september
Subsidie ‘Integraal duurzame
stallen’
t/m 14 oktober
Subsidie afdekken
buitenuitlopen pluimvee
1 oktober t/m 13 december
Subsidie ‘Jonge Landbouwers’
t/m 31 augustus 2014
Subsidie ‘Asbest eraf,
zonnepanelen erop’
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Drijfmest: uitrijseizoen bijna ten einde
Nog even en dan zit het uitrijseizoen voor drijfmest er weer op. Op alle
grondsoorten mag t/m 31 augustus drijfmest worden uitgereden. Dit geldt voor
zowel grasland als bouwland. Op bouwland geldt echter wel een belangrijke
voorwaarde.
Verplicht een groenbemester zaaien
Als u in de maand augustus drijfmest op bouwland uitrijdt, bent u verplicht om
uiterlijk 31 augustus een groenbemester te zaaien en deze een bepaalde
periode te telen. Er is één uitzondering: wanneer u in het najaar bloembollen
plant, bent u niet verplicht een groenbemester te telen.
Gras als groenbemester
Wanneer u bijvoorbeeld gras inzaait als groenbemester mag u dit ook laten
staan en als grasland gaan gebruiken. U bent dus niet verplicht om dit gras,
zoals gebruikelijk bij een groenbemester, onder te werken.
Mest uitrijden op bouwland? Zaai dan uiterlijk 31 augustus een
groenbemester in. Dit geldt voor alle grondsoorten.
Vaste mest uitrijden beperkt toegestaan
De uitrijperioden voor vaste mest zijn afhankelijk van de grondsoort.
Zand- en lössgrond
Vaste mest uitrijden op grasland op zand- en lössgrond is ook vanaf 31
augustus niet meer toegestaan. Op bouwland mag dit alleen direct
voorafgaand aan de aanplant van bomen. Dit is de gehele winter toegestaan.
Klei- en veengrond
Op klei- en veengrond mag u op grasland t/m 15 september vaste mest
uitrijden. Op bouwland zijn geen beperkingen. Hierop mag u het gehele jaar
vaste mest uitrijden, mits de grond niet bevroren of bedekt met sneeuw.
Uiteraard moet deze mest wel ondergewerkt worden.

Natura 2000 & duurzame stallen
Ligt u bedrijf in of nabij een Natura 2000-gebied en wilt u een nieuwe stal
bouwen of uw bestaande stal renoveren? Dan kunt u subsidie krijgen
wanneer u kiest voor een ‘integraal duurzame stal’. De aanvraagperiode loopt
van 15 augustus t/m 30 september.
Maximale afstand 3.000 meter
U kunt voor subsidie in aanmerking komen, indien de afstand van uw bedrijf
tot een ‘stikstofgevoelig Natura 2000-gebied’ maximaal 3.000 meter is.
Wilt u weten of u subsidie kunt krijgen voor de bouw of aanpassing
van uw stal? Neem dan contact op om te kijken of uw bedrijf aan de
voorwaarden voldoet.
Subsidie voor meerkosten
De subsidie is bedoeld voor de extra kosten, die u maakt in het kader van
dierenwelzijn, milieu en diergezondheid. De maximale subsidie is 40% van de
meerkosten met een maximum van € 250.000.
Beoordeling aanvragen
De best beoordeelde aanvragen hebben de meeste kans op subsidie.
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 AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.
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Over ons
AgroActualiteiten is een uitgave van
CEB Overijssel B.V.
Wij zijn een actief administratie- en
advieskantoor in de agrarische
sector en het MKB.
Korte lijnen, open communicatie en
deskundige mensen vormen de
basis voor een goed contact met
onze cliënten.
Wij vinden het een uitdaging om
voor u de administratie te verzorgen
en u met passend advies te
ondersteunen. Vanuit onze
expertise richten we ons op
vraagstukken als boekhouding,
belastingzaken, loonadministratie,
fiscaal advies, bedrijfsadvies,
bedrijfsovername en ondersteuning
bij subsidieaanvragen en juridische
procedures.
CEB Overijssel:

Uw specialist in de
Agrarische sector!

Ons kantoor
CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-f
7434 RA LETTELE
Tel. 0570-550088
info@ceb-overijssel.nl
www.ceb-overijssel.nl

Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Dijkgraaf

