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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

Op 12 december jl. heeft Staatssecretaris Dijksma haar lang verwachte plannen
bekend gemaakt voor de toekomst van de dierrechten. De belangrijkste
conclusie is, dat voor de melkveehouderij geen dierrechten worden ingevoerd,
maar dat de bestaande dierrechten voor pluimvee en varkens voorlopig niet
worden afgeschaft.
Geen melkveerechten, maar fosfaatreferentie
Voor de melkveehouderij worden geen dierrechten ingevoerd. Wel wordt voor
ieder bedrijf met melkkoeien een fosfaatreferentie vastgelegd. Deze
fosfaatreferentie is de hoeveelheid fosfaat die een melkveebedrijf in 2013 heeft
geproduceerd. Ook wordt het fosfaatoverschot in 2013 vastgelegd.
Uitbreiding: meer grond of mestverwerking
Vanaf 2015 wordt er jaarlijks gekeken of de fosfaatproductie op uw
melkveebedrijf is toegenomen.
Als uw fosfaatproductie groeit, moet u aantonen dat u over voldoende grond
beschikt om deze extra hoeveelheid fosfaat te plaatsen. Mocht u daarover niet
beschikken, dan moet u deze extra hoeveelheid fosfaat laten verwerken.
Niet verhandelbaar
De fosfaatreferentie wordt per bedrijf vastgelegd en is niet vrij verhandelbaar.
Wel komt er een voorziening dat bij bedrijfsoverdracht deze referentie kan
worden overgedragen.
Varkens- en pluimveerechten
De varkens- en pluimveerechten blijven voorlopig bestaan. Als de
mestverwerking goed op gang komt, kan eventueel vanaf 2018 het besluit
genomen worden om de pluimvee- en/of de varkensrechten af te schaffen.
Procedure
Het hierboven beschreven voorstel moet nog door de Tweede Kamer worden
besproken. Afhankelijk van de reactie van de Tweede Kamer zal er een
wetsvoorstel worden gemaakt en zullen alle details verder worden uitgewerkt.
Als de plannen doorgaan, worden er voor melkvee geen dierrechten
ingevoerd. Wel moet een uitbreiding van de fosfaatproductie straks
gedekt worden door grond of door extra mestverwerking.
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Welke grond telt mee?
Net als in de huidige regeling zullen
o.a.
wegbermen
voor
de
betalingsrechten
worden
uitgesloten. Dit geldt ook voor
natuurgronden die niet, of slechts
zeer extensief, voor de landbouw
kunnen worden gebruikt (bijv.
heide).
Extensief gebruikt grasland dat bij
boeren in gebruik is, maar formeel
wel natuur is, kan wellicht wel
meetellen
als
grond
waarop
betalingsrechten kunnen worden
aangevraagd.
Waar exact de grens komt te liggen,
is nu nog niet duidelijk.
Graasdierpremie
Voor niet-landbouwgrond waarop
voor
het
beheer
begrazing
plaatsvindt,
wordt
een
graasdierpremie ingevoerd. Dit is
een vorm van dierpremie voor
schapen en (zoog)koeien die op
deze (natuur)grond grazen.
Hobbyboeren: let op!
Als voorwaarde om vanaf 2015
bedrijfstoeslag te ontvangen, geldt
naast een geldige KvK-inschrijving
ook, dat u een dusdanige bedrijfsomvang hebt, dat u verplicht een
Landbouwtelling moet invullen. Dit
kan een probleem zijn voor
afbouwende landbouwers, die maar
weinig grond in gebruik hebben,
maar nu nog wel bedrijfstoeslag
ontvangen. Soms is verkoop van uw
bestaande toeslagrechten de beste
oplossing. Dit moet dan wel voor 31
maart 2014! Twijfelt u? Neem dan
contact op met uw adviseur.
Let op bij bedrijfsoverdracht
Neemt u voor 15 mei 2015 een
bedrijf over? Dit kan gevolgen
hebben voor de toekenning van de
nieuwe betalingsrechten.
Soms zal hierbij te zijner tijd nog de
medewerking van de verkoper nodig
zijn om alles formeel te regelen.
Ons
advies:
neem
hierover
afspraken op in de overdrachtsakte.
Doe dit ook wanneer u binnen
familieverband
een
bedrijf
overdraagt. De financiële belangen
zijn te groot om risico te lopen.
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Verhuur toeslagrechten geen probleem

De waarde van de toeslagrechten op 15 mei 2014 is mede bepalend voor de
bedrijfstoeslag die u in de overgangsperiode 2015 t/m 2018 gaat ontvangen.
Tot voor kort was echter niet duidelijk of verhuurde rechten meetellen bij de
eigenaar of bij de huurder in 2014. Inmiddels is hierover nu duidelijkheid.
Eigenaar krijgt de referentie
DR gaat uw referentie bepalen aan de hand van de toeslagrechten die u op
15 mei 2014 in eigendom heeft. Verhuurde rechten tellen dus mee bij de
eigenaar en niet bij de huurder.
Gevolgen
Deze keuze betekent, dat u in 2014 zonder risico’s aan uw collegalandbouwer uw grond met toeslagrechten kunt verhuren. Deze verhuur in
2014 heeft geen effect op uw toekomstige bedrijfstoeslag.
Soms toch verkopen
Komt u in 2015 niet in aanmerking voor betalingsrechten? Bijvoorbeeld omdat
u geen KvK-inschrijving heeft? Dan kunt u beter uw toeslagrechten verkopen.
Immers, uw toeslagrechten leveren dan vanaf 2015 geen betalingen meer op.
Aangezien de marktprijs voor toeslagrechten op dit moment hoger is dan de
uitbetaling in 2014, is verkoop een betere optie dan verhuur.
Regel het vóór 31 maart 2014
Welke transactie met toeslagrechten u ook wilt doen, uiterlijk op 31 maart
2014 moet deze bij DR zijn gemeld! Dit geldt zowel voor verkoop als verhuur.
Verhuur van toeslagrechten heeft geen effect op uw toekomstige
bedrijfstoeslag. U kunt dus zonder zorgen in 2014 uw toeslagrechten
met grond verhuren. Komt u als verhuurder in 2015 niet voor
betalingsrechten in aanmerking? Overweeg dan de toeslagrechten te
verkopen. Twijfelt u? Neem dan tijdig contact met ons op.

Vergroening: ook sloten tellen mee!
Om vanaf 2015 uw volledige bedrijfstoeslag te ontvangen, moet u aan een
aantal vergroeningseisen voldoen. In de vorige editie van AgroActualiteiten
hebben we hieraan al aandacht besteed. Een ‘hot issue’ hierbij is de invulling
van het Ecologisch aandachtsgebied (EFA). Onlangs zijn de Nederlandse
keuzes voor de invulling van de EFA bekend gemaakt.
Ook sloten
Op hoofdlijnen gaat het om de volgende mogelijkheden:

Houtwallen, heggen en poelen, zowel op als aangrenzend aan uw
bouwland.

Akkerranden, bufferstroken en natuurvriendelijke oevers, inclusief de hier
aangrenzende sloten.

Eiwithoudende gewassen, in combinatie met bijv. akkerranden.
In veel gevallen mogen dus, in combinatie met andere maatregelen, sloten
meetellen voor de invulling van de EFA-verplichting. De details hiervan
moeten nog wel worden uitgewerkt.
Uw bedrijf laten certificeren?
Verder wordt de mogelijkheid geboden om via bepaalde duurzaamheidscertificaten (zoals ‘Veldleeuwerik’), aan de vergroeningseisen te voldoen. Het
is echter aan de sector om dit verder te ontwikkelen.
Mocht u niet aan de vrijstellingseisen voor de EFA voldoen, dan kunt
u straks onder voorwaarden uw sloten meetellen voor de bepaling
van uw 5% EFA oppervlakte.
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Berekening vergroeningspremie
Uw toekomstige bedrijfstoeslag bestaat uit de basispremie en de
vergroeningspremie.
Vanaf 2019, als iedereen een gelijke basispremie per betalingsrecht zal
ontvangen, is deze vergroeningspremie voor iedereen even hoog.
Pas in 2019 een vaste vergroeningspremie
In de overgangsperiode (2015-2018) wordt de hoogte van de
vergroeningspremie afhankelijk van de hoogte van uw basispremie.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de vergroeningspremie vanaf 2015
een vast bedrag per recht zou worden, maar deze vaste hoogte van ca. €
120,- per betalingsrecht wordt nu pas vanaf 2019 bereikt.
De aanleiding voor deze keuze is, dat met deze berekeningswijze de
overgang naar de uniforme basispremie in 2019 geleidelijker zal verlopen.
Winnaars en verliezers
De basispremieafhankelijke vergroeningspremie komt vooral ten goede aan
bedrijven met een hoge bedrijfstoeslag per hectare in 2014. Denk hierbij aan
intensieve melkveehouders, kalverhouders en aardappelzetmeelbedrijven.
Deze bedrijven krijgen straks, door deze systematiek, een hogere
vergroeningspremie en daardoor gaat hun achteruitgang gelijkmatiger.
Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. De nieuwe berekeningswijze gaat ten
koste van bedrijven die in de beginjaren van het nieuwe systeem een lage
basispremie en dus een lagere vergroeningspremie krijgen.
Uiteindelijk zal in 2019 iedereen dezelfde basispremie van ca. € 270,- per
betalingsrecht ontvangen, verhoogd met ca. € 120,- vergroeningspremie.
Doordat de basis- en de vergroeningspremie aan elkaar gekoppeld
worden, bepaalt de waarde van uw toeslagrechten in 2014 mede uw
vergroeningspremie tijdens de overgangsperiode.
Aankoop van toeslagrechten wordt hierdoor aantrekkelijker.

Meer mest in 2014
Nederland moet iedere vier jaar aan Brussel een Actieprogramma
Nitraatrichtlijn overleggen. In dit programma staat beschreven hoe Nederland
de komende vier jaar (2014 t/m 2017) het mestbeleid in Nederland vorm
geeft. Het gaat hierbij o.a. over de invulling van de gebruiksnormen en het
uitrijden van mest.
Hogere mestproductie graasdieren
Tot nu toe werd bij de vaststelling van de forfaitaire productienormen van
graasdieren een marge gehanteerd van 5%. Per 1 januari 2014 vervalt deze
marge. Dit betekent dat de normen met ruim 5% worden verhoogd. Dit geldt
voor de productieforfaits van stikstof en fosfaat, maar ook voor de forfaits
t.a.v. mestopslagcapaciteit. Ook de 5% marge binnen de BEX-berekening
komt te vervallen.
Gevolg
Houdt u graasdieren? Dan betekent dit, dat de mestproductie op uw bedrijf
met ruim 5% stijgt. Dit geldt ook voor de minimale mestopslagcapaciteit
waarover u moet beschikken. Omdat de 5% correctie ook binnen de BEX
komt te vervallen, stijgt ook deze productie met 5%.
Door de verhoging van de productienormen kan het zijn dat u in 2014
(meer) mest moet afzetten. Breng daarom de gevolgen hiervan tijdig
in beeld zodat u afspraken kunt maken!
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Kringloopwijzer
Vanaf
2014
komt
er
een
praktijkproef met bedrijfsspecifieke
fosfaatevenwichtsbemesting
op
basis van de Kringloopwijzer. Ook u
kunt aan deze pilot meedoen, mits u
BEX/BEP-gegevens
beschikbaar
hebt van tenminste drie jaar. Op
basis van deze pilot wordt besloten
of vanaf 2018 deze mogelijkheid
voor iedereen beschikbaar komt.
BEX starten? Nu bemonsteren!
Wilt u vanaf 2014 met de BEX
starten, zorg er dan voor dat u voor
de jaarwisseling uw kuilen heeft
laten bemonsteren en opmeten door
uw monsternemer. Alleen dan kunt
u vanaf 2014 ervaring opdoen met
de BEX of de Kringloopwijzer!
Controleer uw derogatiemonsters
Het is nu de tijd om te controleren of
uw grondmonsters volgend jaar nog
wel
geldig
zijn.
Voor
het
bemestingsplan 2014 zijn monsters
met analysedatum vóór 1 februari
2010 niet meer geldig.
Gaat u grond huren, informeer dan
bij uw verhuurder of hij over geldige
monsters beschikt.
Fosfaatverrekening melden!
Verwacht u dat u dit jaar de
fosfaatgebruiksnormen overschrijdt
en heeft u bouwland? Dan kunt u,
onder voorwaarden, gebruik maken
van de fosfaatverrekening.
Dit houdt in, dat u voor 2013 geen
boete voor een fosfaatoverschot
krijgt als u dit overschot in 2014
volledig compenseert. U mag
maximaal 20 kg fosfaat per hectare
bouwland verrekenen. Als u er
gebruik van wilt maken, moet u dit
uiterlijk op 31 december 2013
melden via www.drloket.nl.
Twijfelt u? Maak dan snel een
berekening. Zonder aanmelding
kunt u er geen gebruik van maken!.
AGENDA
t/m 31 december
- Aanmelden fosfaatverrekening
t/m 31 januari 2014
- Doorgeven aanvullende gegevens
meststoffenwet aan DR
t/m 31 maart 2014
- Melden overdracht toeslagrechten
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De mestverwerking komt eraan!
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Zoals het nu lijkt, krijgt u als veehouder vanaf 1 januari 2014 te maken met de
mestverwerkingsplicht. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer en naar
verwachting zal de Eerste Kamer het voorstel nog dit jaar goedkeuren.
Hiermee kan de wet op 1 januari 2014 ingaan.

AgroActualiteiten is een uitgave van
CEB Overijssel B.V.
Wij zijn een actief administratie- en
advieskantoor in de agrarische
sector en het MKB.

Bedrijfsoverschot
Het uitgangspunt van de mestverwerkingsplicht is, dat wanneer de
fosfaatproductie groter is dan de plaatsingsruimte op uw bedrijf, u een deel
van het bedrijfsoverschot verplicht moet laten verwerken. Bij deze berekening
mag u de voorraadverschillen van uw mest aan het begin en het einde van
het jaar niet meenemen.
Deze verplichting geldt naast het bestaande gebruiksnormenstelsel.

Korte lijnen, open communicatie en
deskundige mensen vormen de
basis voor een goed contact met
onze cliënten. Het is voor ons een
uitdaging om voor u de administratie
te verzorgen en u met passend
advies te ondersteunen.

Verwerkingspercentage
Hebt u een bedrijfsoverschot, dan moet u vanaf 2014 een deel hiervan
verplicht laten verwerken. Hoe hoog dit percentage is, is afhankelijk van uw
regio. Op dit moment zijn de volgende percentages genoemd:

Regio Zuid: 30%

Regio Oost: 15%

Overig:
5%
De regio’s Zuid en Oost zijn de huidige concentratiegebieden die in het kader
van dierrechten worden gebruikt.

CEB Overijssel:

Vrijstellingen
Zoals het er nu naar uitziet, wordt u vrijgesteld van de verwerkingsplicht,
indien u op basis van de bovengenoemde verwerkingspercentages minder
dan 100 kg fosfaat hoeft te verwerken.
Ook komt er de mogelijkheid dat, wanneer u uw volledige bedrijfsoverschot in
de regio kunt afzetten, u ook vrijgesteld wordt. De exacte criteria hiervoor zijn
nog niet bekend.

CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-f
7434 RA LETTELE

Verwerkingsplicht, en dan?
Naast de pluimveemestverbrander in Moerdijk gaat het bij mestverwerking
vooral om export van mest. U voldoet aan de verwerkingsplicht wanneer u
mest aan een exporteur levert, die deze mest ook daadwerkelijk over de
grens afzet. Op het vervoersbewijs moet u aangeven dat het gaat om een
mesttransport voor de verwerking. Omdat mest bijna altijd nog eerst bewerkt
moet worden, voordat het geëxporteerd kan worden, kan deze levering ook
via een intermediair of mestbewerker lopen. In deze gevallen moet u een
driepartijenovereenkomst aangaan.
Verwerkingsplicht overnemen
U kunt uw verwerkingsplicht ook overdragen aan een andere veehouder. Een
voorbeeld:
Varkenshouder A heeft 80% van zijn af te zetten mest gecontracteerd met
een mestbewerker/exporteur. Dit is veel meer dan zijn wettelijke verplichting.
Rundveehouder B hoeft maar 150 kg fosfaat te laten verwerken. A en B
kunnen een afspraak maken dat A de verwerkingsplicht van B overneemt. B
hoeft deze mest dan niet aan een verwerker te leveren.
Juist bij kleine hoeveelheden en slecht te verwerken mestsoorten
(rundveemest) is dit een goede optie.
Maak tijdig een berekening van uw bedrijfsoverschot en uw mogelijke
verwerkingsplicht. Er zijn diverse belangrijke details in deze
regelgeving. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag!

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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Uw specialist in de
Agrarische sector!

Ons kantoor

Tel. 0570-550088
info@ceb-overijssel.nl
www.ceb-overijssel.nl

Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Dijkgraaf

Namens het team van
CEB Overijssel wensen
wij u fijne feestdagen
en een
voorspoedig 2014!

AgroActualiteiten

<Zet hier uw informatie>

