AgroActualiteiten

Oktober 2013
Jaargang 14, nummer 5

Inhoud
GLB 2015: de mist is
opgetrokken
Krijgt ú in 2015
betalingsrechten?
Geen KvK-nummer, geen
bedrijfstoeslag
Ieder toeslagrecht in
2014 is geld waard!
Vergroeningseisen
verplicht
Huur en verhuur in 2015:
bijna alles is mogelijk

GLB 2015: de mist is opgetrokken
1
2
2
3
3
4

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

Deze editie van AgroActualiteiten is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe
bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015 wordt ingevoerd.
Het heeft lang geduurd, maar deze zomer hebben de lidstaten, samen met het
Europees Parlement en de Europese Commissie, definitieve afspraken gemaakt.
Als gevolg hiervan wordt de bedrijfstoeslag vanaf 2015 sterk veranderd.
Toeslagrechten worden betalingsrechten
Wij krijgen uit de praktijk al veel vragen over de aankomende veranderingen. De
belangrijkste zijn:
- Wie krijgen er straks ‘betalingsrechten’? Want vanaf 2015 komen de huidige
toeslagrechten te vervallen en worden nieuwe ‘betalingsrechten’ toegekend.
Maar wie komen daarvoor in aanmerking?
- Hoe ziet de overgangsperiode er uit? Vanaf 2019 hebben alle betalingrechten
dezelfde waarde. Om hier te komen, is er vanaf 2015 een overgangsperiode,
waarbinnen ieder bedrijf naar het niveau in 2019 toegroeit.
- Hoe zit het met de vergroeningseisen? Ongetwijfeld het meest besproken
onderdeel van de GLB hervormingen.
- Verhuur van toeslagrechten in 2014: Wat zijn de risico’s?
- Kan ik in 2014 en 2015 nog wel land (ver)huren? Een logische vraag, waarop
we in deze editie ook ingaan.
Een gewaarschuwd mens….
Het jaar 2015 klinkt nog ver weg. Een aantal beslissingen, die u de komende
maanden neemt, kunnen van grote invloed zijn op uw bedrijfstoeslag vanaf 2015.
Daarom informeren wij u middels deze nieuwsbrief.
Korting in 2014
Overigens beginnen de eerste veranderingen al in 2014.
In 2014 zullen alle toeslagrechten met circa 12% worden gekort. Dit als gevolg
van het feit, dat Nederland hiervoor minder geld uit Brussel zal ontvangen. Een
meevaller is wel, dat de huidige modulatiekorting van 10% komt te vervallen.
Daardoor zal deze korting voor velen van u beperkt zijn. Wel zal deze korting ook
worden berekend over de eerste € 5.000 in tegenstelling tot de modulatiekorting.
Bereidt u voor op de veranderingen.
Beslissingen die u de komende maanden neemt, kunnen grote gevolgen
hebben voor uw bedrijfstoeslag in de komende jaren.
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Nationale Reserve
Als u een bedrijf start of overneemt
en u krijgt geen ‘aanvraagrecht’?
Dan is het wellicht ook mogelijk om
een beroep te doen op de
‘Nationale reserve’. Feitelijk een
potje voor knelgevallen, maar
hieraan zitten wel een aantal haken
en ogen.
Bereken uw gevolgen
Op dit moment is een goede
inschatting te maken van uw
toekomstige bedrijfstoeslag. Wel is
de berekening complex. Komt u er
niet uit? Wij helpen u graag.
Kijk uit met (ver)huurde rechten
Het is nog niet duidelijk bij wie de, in
2014, verhuurde toeslagrechten
meetellen
voor
de
overgangsbetalingen.
Wilt u op zeker spelen? Probeer
dan zoveel mogelijk de rechten in
2014 door de eigenaar te laten
benutten. In veel situaties is het
prima mogelijk om de rechten
permanent aan de huurder over te
dragen (evt. met aanvullende
financiële afspraken).
Ieder recht telt
Binnen het nieuwe systeem levert
ieder toeslagrecht in 2014 recht op
extra geld in 2015 t/m 2018. Dit
ongeacht het feit of het bedrijf er in
het nieuwe systeem op voor- of
achteruitgaat.
Verhandelen betalingsrechten
De nieuwe betalingsrechten blijven
overdraagbaar. Worden ze 2 jaar
achtereen niet benut, dan komen ze
te vervallen. Dit is gelijk aan de
huidige toeslagrechten. Ook blijft €
500,- de ondergrens voor de
uitbetaling.
Bedragen onder voorbehoud
Binnen de nieuwe regels moet
Nederland nog een aantal keuzes
maken die de hoogte van de
basispremie kunnen beïnvloeden.
Met een aantal keuzes is hier al
rekening gehouden. Maar de
bedragen kunnen nog iets wijzigen.
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Krijgt ú in 2015 betalingsrechten?
Eind 2014 vervallen de huidige toeslagrechten. In 2015 krijgt iedereen die aan
de eisen voldoet: ‘Betalingsrechten’. U krijgt een betalingsrecht voor iedere
hectare landbouwgrond, die u in 2015 in gebruik heeft. U moet aan een aantal
voorwaarden voldoen om in 2015 betalingsrechten te ontvangen.
Sleuteljaar 2013
U kunt in 2015 betalingsrechten krijgen als u aan één van de volgende regels
voldoet:
- U hebt in 2013 toeslagrechten benut.
- U hebt nooit eerder toeslagrechten gehad, maar u was in 2013 wel actief
landbouwer (gewassen geteeld of vee gehouden).
- U had in 2013 geen toeslagrechten, maar heeft in 2013 wel één van de
volgende gewassen geteeld: consumptie- of pootaardappelen, groente,
fruit, bomen of andere sierteeltgewassen, wijnbouw.
Soms geen betalingsrechten
Praktisch gezien, voldoet bijna iedere landbouwer aan één van de
bovengenoemde eisen. Maar er zijn ongetwijfeld situaties die tussen wal en
schip vallen. Bijvoorbeeld doordat u net in 2013 geen bedrijfstoeslag heeft
aangevraagd, maar één van de jaren daarvoor wel.
Bedrijfsovernames
Wij gaan er vanuit, dat bedrijfsovernames na 15 mei 2013, zeker wanneer er
sprake is van voortzetting van het bedrijf van de ouder(s), geen problemen op
zal gaan leveren. Voor starters na 15 mei 2013 is er ook de mogelijkheid om
via een zogenaamde ‘private overeenkomst’ het ‘aanvraagrecht’ van de
verkoper over te nemen, mocht dit noodzakelijk zijn. Regel dit wel op tijd!
Is er in uw geval sprake van een bedrijfsoverdracht tussen 15 mei
2013 en 15 mei 2015? Onderzoek dan of u in 2015 wel in aanmerking
komt voor de betalingsrechten.
Soms is een private overeenkomst wenselijk.

Geen KvK-nummer, geen bedrijfstoeslag
De kans is groot dat een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel
verplicht wordt gesteld voor het verkrijgen en laten uitbetalen van de
betalingsrechten vanaf 2015. Dit is een extra eis, naast de voorwaarden zoals
die hiervoor al zijn beschreven.
Wel of geen inschrijving
Hebt u een hobbybedrijf of bent u fiscaal al gestaakt? Dan hebt u
waarschijnlijk geen geldige KvK-inschrijving en bent u waarschijnlijk vanaf
2015 uw bedrijfstoeslag kwijt. Soms is het mogelijk om toch in te schrijven,
maar dat is afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. En het kan ook zo
zijn dat uw voordeel kleiner is dan de (fiscale) risico’s.
Nevenactiviteiten
Als u een nevenactiviteit op uw bedrijf heeft, dan moet u extra opletten.
Recreatieve bedrijven komen straks niet meer in aanmerking voor
bedrijfstoeslag.
Hebt u een boerencamping als neventak? Hiervoor is op dit moment nog niets
geregeld. Ons advies is wel om ervoor te zorgen, dat bij uw KvK-inschrijving
uw landbouwtak als hoofdactiviteit geregistreerd staat!
Vergeet niet uw KvK-inschrijving aan Dienst Regelingen door te
geven. Hebt u geen inschrijving? Aan het zonder meer inschrijven bij
de KvK kunnen (fiscale) risico’s zijn verbonden, zeker wanneer u
fiscaal al gestaakt bent. Overleg daarom vooraf met uw adviseur!
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Ieder toeslagrecht in 2014 is geld waard!
Vanaf 2019 geven alle betalingsrechten recht op dezelfde basispremie van
ca. € 250,- per recht. Het exacte bedrag is overigens afhankelijk van een
aantal keuzes, die Nederland nog moet maken.
Overgangsperiode
Het verschil tussen de huidige en de toekomstige bedrijfstoeslag kan erg
groot zijn. Daarom is besloten tot een overgangsregeling. Het uitgangspunt
voor deze overgangsregeling is de waarde van uw toeslagrechten op 15 mei
2014 (deze is 12% lager dan 2013). Dit bedrag wordt vervolgens verlaagd
met 35%. Hebt u nu een hoge bedrijfstoeslag? Dan daalt uw basispremie
vanaf 2015 in 5 gelijke stappen naar het niveau van 2019. Hebt u een lage
bedrijfstoeslag per recht, dan stijgt uw basispremie in de overgangsperiode.
Daarnaast wordt, als u aan de voorwaarden voldoet, voor ieder betalingsrecht
vanaf 2015 ca. € 125,- vergroeningspremie uitbetaald.
Uw betaling 2015-2018
Het is nu al mogelijk om, bij benadering, uw bedrijfstoeslag 2015 t/m 2019 te
berekenen. Dit kan op basis van de waarde van uw toeslagrechten op 15 mei
2014 en het aantal hectare grond dat u in 2015 in gebruik denkt te hebben.
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Vrijstellingen vergroeningseisen
Veel bedrijven zijn vrijgesteld van
één of beide vergroeningseisen. Er
geldt een volledige vrijstelling als
één van de volgende situaties van
toepassing is:
- U heeft een biologisch bedrijf.
- U heeft max. 10 ha bouwland.
- U heeft meer dan 75% grasland
op
uw
landbouwgrond
én
daarnaast max. 30 ha bouwland
(excl. tijdelijk grasland).
Verder
gelden
nog
enkele
specifieke vrijstellingen die voor u
van
toepassing
kunnen
zijn.
Bijvoorbeeld als u jaarlijks veel
wisselt met grond.
Mogelijkheden voor EFA

Geen toeslagrechten in 2014?
Komt u in aanmerking voor nieuwe betalingsrechten, maar heeft u geen
toeslagrechten in 2014? Dan krijgt u vanaf 2015 toch een basispremie per
betalingsrecht. Deze loopt ook in stappen op naar ca. € 250 in 2019.

Wat precies onder EFA valt, moet
nog nader worden ingevuld. Maar u
kunt hierbij bijv. denken aan:
stikstofbindende gewassen, braakland, akkerranden, landschapselementen en houtwallen.

Vergroeningseisen verplicht

Verplichte mestverwerking komt
eraan

Om in aanmerking te komen voor de basispremie moet u aan de
vergroeningseisen voldoen. Veel bedrijven kunnen in aanmerking komen voor
een vrijstelling van de vergroeningseisen. Voldoet u aan de eisen en/of heeft
u één of meer vrijstellingen, dan krijgt u de vergroeningspremie.

Onlangs heeft de Tweede Kamer
ingestemd met de invoering van
verplichte mestverwerking vanaf
2014. Heeft u een mestoverschot op
uw bedrijf, dan is de kans groot dat
u vanaf 2014 een deel van uw mest
moet laten verwerken.

Welke vergroeningseisen zijn er?
Heeft u geen vrijstelling? Dan moet u de volgende twee vergroeningseisen
toepassen op uw bouwland:
- Gewasdiversificatie.
- 5% van uw bouwland gebruiken als ‘Ecologisch aandachtsgebied’.
Tijdelijk grasland (< 5 jaar gras) telt in dit kader mee als bouwland.
De eis ‘Gewasdiversificatie’
Afhankelijk van uw oppervlakte bouwland moet u een aantal gewassen telen:
- maximaal 10 ha bouwland: geen eisen t.a.v. aantal gewassen
- meer dan 10 en max. 30 ha bouwland: min. twee gewassen op bouwland
- meer dan 30 ha bouwland: min. drie gewassen op uw bouwland.
Naast het aantal gewassen geldt ook een maximum oppervlakte-eis voor de
grootste gewassen.
De eis ‘Ecologisch aandachtsgebied (EFA)’
Heeft u meer dan 15 ha bouwland, dan moet u 5% van uw bouwland als EFA
gebruiken. Dit percentage kan in 2017 mogelijk nog oplopen naar 7%.
Blijvend grasland is nationale eis
De ‘blijvend grasland-eis’ is een nationale eis geworden. Op nationaal niveau
mag Nederland niet onder een bepaalde oppervlakte blijvend grasland
komen. Zolang dat niet gebeurt, krijgt u niet te maken met deze eis.
Veel bedrijven komen voor een vrijstelling van één of beide
vergroeningseisen in aanmerking. Ga na of dat ook voor u van
toepassing kan zijn.

BEX in 2014?
Nu actie ondernemen!
Voor steeds meer melkveehouders
wordt de BEX interessanter. Niet
alleen doordat de bedrijfsvoering
intensiever wordt, maar ook om de
hoeveelheid te verwerken mest in
2014 te verlagen of zelfs te
voorkomen.
Wilt u vanaf 2014 aan de BEX
meedoen, dan moet u nog dit jaar
een aantal zaken regelen, zoals het
laten opmeten en bemonsteren van
de van de kuilen door een erkende
monsternemer. Overleg met uw
adviseur of monsterneer over de te
nemen stappen!
AGENDA
t/m 13 december
- Subsidie Jonge landbouwers
t/m 31 december
- Aanmelden fosfaatverrekening
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Huur en verhuur in 2015:
bijna alles is mogelijk
Omdat 2015 bepalend is voor het toekennen van de nieuwe betalingsrechten,
is er ook veel onrust over de gevolgen van het (ver)huren van grond in 2015.
Een belangrijk deel van deze angst is koudwatervrees. Ons uitgangspunt is
dat niemand zijn (ver)huurbeleid hoeft te wijzigen, omdat er een nieuwe
bedrijfstoeslagregeling wordt ingevoerd.
Gevolgen van huur in 2015
Uw areaal in 2015 is bepalend voor het aantal betalingsrechten dat u krijgt
toegewezen. Verhuurt u in 2015 1 hectare grond, dan krijgt u ook 1
betalingsrecht minder en mist u de betaling van de aan dit betalingsrecht
verbonden basispremie. Voor de huurder geldt uiteraard het omgekeerde. Hij
ontvangt een extra betalingsrecht en krijgt over 2015 extra basispremie.
Betalingsrecht overdragen
Wanneer u deze hectare grond in 2016 weer van de huurder terugkrijgt, blijft
in principe het hierop ontstane betalingsrecht bij de huurder. U hebt dan voor
2016 geen betalingsrecht voor deze grond. Omgekeerd heeft de huurder een
betalingsrecht, maar geen grond om deze te benutten. Overdracht van het
betalingsrecht samen met de grond ligt daarom voor de hand. U moet
hierover wel afspraken maken.
Betalingsrechten van verschillende waarde
De situatie is vaak nog wel wat complexer. Stel dat uw huurder in 2014 veel
bedrijfstoeslag per hectare ontvangt. Hij krijgt dan een relatief hoge
basispremie. Deze basispremie zal dan hoger zijn dan de basispremie, die u
door het verhuren minder ontvangt. Wanneer hij vervolgens één van zijn
rechten in 2016 aan u overdraagt, draagt hij daarmee ook deze relatief hoge
waarde aan basispremie aan u over. Hij mist in 2016 t/m 2018 dit bedrag,
terwijl u het erbij ontvangt. Het ligt daarom voor de hand dat uw huurder dit
extra bedrag van u wilt ontvangen. Het kan immers om aanzienlijke bedragen
gaan.
Maak afspraken
Bij incidentele (ver)huur in 2015 is het daarom noodzakelijk om heldere
afspraken te maken over de levering van betalingsrechten en het verrekenen
van daarmee teveel overgedragen basispremie.
Het benoemen van bedragen is nu nog erg lastig, omdat nog niet alles
bekend is. Maar door het principe van verrekening in de afspraken vast te
leggen, voorkomt u latere misverstanden en problemen.
Meerjarige verhuur
Het probleem van de overdracht van betalingsrechten met een verschillende
waarde speelt alleen in de jaren 2016 t/m 2018. Vanaf 2019 heeft ieder
betalingsrecht dezelfde waarde. Daarom is er bij verhuur t/m 2018 vaak geen
noodzaak tot ingewikkelde verrekeningen en kan volstaan worden met alleen
het verrekenen van een vast bedrag aan basispremie.
Huurt u jaarlijks min of meer dezelfde oppervlakte van dezelfde partij en
wisselen alleen de percelen? Ook dan valt het probleem wel mee. Zolang
deze afspraak duurt, hoeft er dan ook geen overdracht van betalingsrechten
plaats te vinden. Ook bij landruil is er weinig reden tot zorg.
Koudwatervrees voor (ver)huur in 2015 is onnodig, mits u vooraf de
gevolgen maar in beeld brengt en heldere afspraken maakt over het
verrekenen ervan!
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 – 55 00 88
info@ceb-overijssel.nl
www.ceb-overijssel.nl
Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Dijkgraaf

Breng een bezoekje aan
onze stand tijdens de
Landbouwvakbeurzen te
Hardenberg!
Intensieve Veehouderij
22, 23 en 24 oktober
Rundvee & Mechanisatie
29, 30 en 31 oktober
Standnummer 401
Openingstijden:
13.00 – 22.00 uur
Wij heten
welkom!
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