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Iedere 4 jaar moet ‘Brussel’ opnieuw toestemming verlenen voor het nieuwe
Actieprogramma Nitraatrichtlijn en voor derogatie. Doordat er december jl. nog
e
geen overeenstemming was over het 5 Actieprogramma, is toen niet over
derogatie gestemd. Op dit moment is er dus nog geen toestemming voor
derogatie.
Maart?
De onderhandelingen zijn op dit moment nog gaande. Het zou kunnen dat als
gevolg van deze onderhandelingen er nog extra regels komen, voordat er een
positief besluit valt. Dit besluit over derogatie wordt op zijn vroegst eind februari
of begin maart verwacht.
De algemene verwachting is, dat Nederland ook voor de komende jaren
wel weer derogatie zal krijgen.
De vraag is wel of er nog aanvullende regels zullen komen.

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

Nieuwe data en termijnen
Als de derogatie wordt goedgekeurd, zal dit met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2014 worden ingevoerd.
De ‘oude’ verplichtingen, zoals aanmelden, grondbemonstering en
bemestingsplan, zullen naar alle waarschijnlijk dan weer van kracht worden. Wel
komen er nieuwe einddata voor het aanmelden voor derogatie, de
grondbemonstering en het opstellen van een bemestingsplan.
Nu grondmonsters nemen?
De kans is niet groot, dat er nieuwe regels zullen komen voor de verplichte
grondbemonstering. Het lijkt vrijwel zeker dat uw huidige monsters, voor zover
die nu ook aan de regels voldoen, geldig zullen blijven. Elders in deze editie zijn
de exacte regels rond de geldigheid van grondmonsters opgenomen.
Als u nieuwe grondmonsters moet nemen, kunt u ervoor kiezen om dit nu alvast
te doen. Dit voorkomt, dat u straks in de piekperiode zit van alle nieuwe monsters
vlak voor de nieuwe uiterste monsterdatum. Het risico dat u voor niets uw
monsters neemt wanneer Nederland geen derogatie krijgt, lijkt op dit moment erg
klein.
Overweeg, indien noodzakelijk, om nu alvast nieuwe grondmonsters te
nemen. Deze monsters kunt u dan ook gebruiken voor de bepaling van
uw fosfaatgebruiksnormen.
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Vervangende Verwerkings
Overeenkomst

Mestverwerking via regionale afzet

Als u mest moet laten verwerken,
kunt u ervoor kiezen om een
zogenaamde
Vervangende
Verwerkings Overeenkomst (VVO)
af te sluiten.
Hiermee
neemt
een
ander
veehouder uw verwerkingsplicht
over. Een VVO mag u niet afsluiten
met een pluimveehouder (tenzij u
zelf pluimveehouder bent).
Ook kunt u geen VVO afsluiten met
een verwerker of exporteur.
Een VVO moet worden ingediend bij
RVO.nl (was Dienst Regelingen).
Als dit is gebeurd, heeft u uw
mestverwerkingsplicht ingevuld.
De
andere
veehouder
heeft
daardoor
een
hogere
mestverwerkingsplicht gekregen.

Als u meer fosfaat produceert dan u op uw grond kunt plaatsen, dan heeft u
een bedrijfsoverschot. Vanaf dit jaar moet u een deel hiervan verplicht laten
verwerken. In de vorige editie van AgroActualiteiten is dit al besproken en zijn
ook de vrijstellingen opgenomen.
In de wet zijn een paar alternatieven voor de verwerkingsplicht opgenomen.
Aan één ervan, de vervangende verwerkingsovereenkomst, wordt hiernaast
aandacht besteed. Een ander alternatief is mestafzet in de regio. Deze optie
lijkt aantrekkelijk voor veehouders met een beperkt bedrijfsoverschot in een
regio met een lage veedichtheid.

Regels grondbemonstering
Dit
jaar
zijn
de
volgende
geldigheidstermijnen
voor
uw
grondmonsters van toepassing:
- Voor derogatie 2014 zijn monsters
met analysedatum vóór 1 februari
2010 niet meer geldig. We gaan
hierbij vanuit, dat de voorwaarden
niet wijzigen.
- Voor bepaling van de hoogte van
de fosfaatgebruiksnorm 2014 geldt,
dat de monsterdatum 16 mei 2010
of later moet zijn.
In 2010 was er uitstel van de
uiterste analysedatum en zijn veel
monsters tussen 1 februari en 31
maart genomen. Deze zijn daardoor
nog bruikbaar voor derogatie, maar
niet
meer
geldig
voor
uw
fosfaatgebruiksnormen.
Liquiditeitsprognose legkippen
Het gaat financieel erg slecht in de
legpluimveesector.
Onlangs zijn nieuwe liquiditeitsprognoses voor het eerste halfjaar
van 2014 opgesteld. Ondanks dat
de voerprijs met 20% is gedaald, is
nog geen zicht op een snel herstel
van de eierprijzen.
Hierdoor zal ook het eerste halfjaar
op
veel
bedrijven
een
liquiditeitstekort optreden.
Het saldo voor scharrelhennen is
voor het eerste kwartaal geschat op
€ 1,06 en voor het tweede kwartaal
op € 0,66 negatief.
Meer weten? Neem contact op met
uw adviseur.

Regionale mestafzetovereenkomst
U kunt ook aan uw verwerkingsplicht voldoen, via de optie van een Regionale
Mestafzet Overeenkomst (RMO). Wanneer u aan de voorwaarden voldoet,
hoeft u uw mest niet te laten verwerken, maar kunt u deze op een ‘normale’
wijze in de regio afzetten.
Voorwaarden
De voorwaarden voor de regionale mestafzet zijn:

Uw bedrijfsoverschot (fosfaatproductie minus plaatsingsruimte) is
maximaal 25% van uw totale fosfaatproductie;

U moet uw volledige bedrijfsoverschot afvoeren naar andere
landbouwers binnen een straal van 20 km rond uw bedrijf (hemelsbreed);

U moet vooraf een schriftelijke overeenkomst met deze afnemers sluiten.
Deze RMO moet u in uw eigen administratie bewaren.

Bij de daadwerkelijke mestafzet moet op de ‘mestbon’ opmerkingscode
71 ‘Regionale afzet’ worden ingevuld.
Niet voor iedereen
Door de ‘25% eis’ is deze oplossing alleen toepasbaar wanneer u een beperkt
bedrijfsoverschot heeft. Kunt u minimaal 75% van uw fosfaat op uw eigen
grond plaatsen, dan kan de RMO een praktische oplossing voor u zijn.
Het komt nogal eens voor, dat een deel van het overschot in de
eindvoorraad mest blijft zitten (de mestvoorraad loopt op).
Hiermee voldoet u niet aan de voorwaarden voor een RMO!
Hoe mest afzetten?
Na het afsluiten van een RMO overeenkomst kunt u uw bedrijfsoverschot op
uw gebruikelijke wijze afzetten. Dit kan middels wegen en bemonsteren, maar
afvoer via boer-boer transport en de ‘Vogelaar’ variant is ook toegestaan. Eén
combinatie is ook mogelijk.
Verschil tussen boer-boer en RMO
De eisen aan afvoer middels een RMO zijn niet hetzelfde als die bij boer-boer
transport. Zo geldt bij boer-boer transport een maximale afstand van 10 km.
En bij de bepaling van ‘75% van het overschot plaatsen op eigen bedrijf’ telt
natuurterrein in eigen gebruik, bij de ‘boer-boer regeling’ niet mee, maar bij de
‘RMO-regeling’ wel. Verder kunt u ‘boer-boer transport’ toepassen voor een
gedeelte van uw overschot, terwijl bij een RMO uw hele bedrijfsoverschot in
de regio moet worden afgezet.
RMO iets voor u?
Een RMO is vooral aantrekkelijk wanneer u een beperkt fosfaatoverschot
heeft en u uw mest vrij eenvoudig in de directe omgeving kunt afzetten. U
kunt dan gebruik blijven maken van uw bestaande afzetkanalen. Wel moet u
met alle afnemers vooraf een overeenkomst sluiten.
Een RMO kan een goed alternatief zijn voor uw mestverwerking.
Breng vooraf wel alle voorwaarden voor uw bedrijf in beeld.
Komt u er niet uit? Vraag dan uw adviseur.
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Cruciale data voor uw betalingsrechten
Het nieuwe systeem van betalingsrechten komt steeds dichterbij. 31 maart
2014 is de laatste datum waarop u nog toeslagrechten kunt overschrijven. Het
toeslagrechtenregister na deze datum is bepalend voor:

de gebruikssituatie in 2014 (wie kan het toeslagrecht in 2014 benutten);

de basis voor de overgangsbetalingen vanaf 2015 (de eigenaar van de
toeslagrechten heeft recht op de overgangsbetaling).
Grond: 2015 is het sleuteljaar
Uw oppervlakte grond in 2015 is bepalend voor het aantal nieuwe
betalingsrechten vanaf 2015. Het jaar 2014 is dus geen referentiejaar t.a.v.
het aantal toe te kennen betalingsrechten.
Let op: Weinig bedrijfstoeslag in 2014?
Als gevolg van een lager budget wordt in 2014 de waarde van ieder
toeslagrecht met ca. 12% gekort. Als uw totale bedrijfstoeslag minder is dan €
500,- krijgt u niets uitbetaald. Dus wanneer u nu minder dan € 570 aan
toeslagrechten bezit, loopt u het risico dat u in 2014 geen geld meer ontvangt.
Daarnaast valt niet uit te sluiten, dat naast de 12% korting ook nog een extra
uitbetalingskorting plaats kan vinden. Kies daarom voor veiligheid.
Advies
Is de hiervoor geschetste situatie bij u het geval, dan kunt u ervoor kiezen om
uw toeslagrechten te verkopen. U zou ook kunnen bijkopen, zodat u wel
boven deze grens van 500 euro komt, maar dan moet u dan wel over grond
beschikken om deze extra rechten te kunnen benutten.
Bent u ‘afbouwend’ landbouwer, dan is het maar de vraag of u vanaf 2015 wel
voor betalingsrechten in aanmerking komt. Overweeg dan uw toeslagrechten
te verkopen.
Heeft u vragen over uw bedrijfstoeslag of overweegt u toeslagrechten
te (ver)kopen?
Stel dit niet uit, maar onderneem actie. Wij helpen u graag.

Hoe goed doet u het als varkenshouder?
Onlangs zijn de prognoses voor de voerwinsten in de varkenshouderij voor
het jaar 2013 bekend gemaakt. Aan de hand van deze prognose kunt u uw
fiscale resultaten vergelijken.
De prognoses zijn berekend uit de technische resultaten van 2012, waarbij
rekening is gehouden met trendmatige jaarlijkse productieveranderingen. De
marktprijzen zijn berekend uit o.a. de LEI-statistieken, inclusief toeslagen.
Correcties
Voor een goede vergelijking tussen deze prognoses en uw eigen fiscale
resultaten, moet u uw fiscale resultaten wel corrigeren naar de KWIN
uitgangspunten (2013-2014). In de tabel is hier al rekening mee gehouden.
Tabel 1: Resultaten per gemiddeld aanwezig dier
Per gemiddeld aanwezige
Zeug
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Subsidie duurzame stallen
Van 1 t/m 31 maart is er ook weer
subsidie
beschikbaar
voor
investeringen in integraal duurzame
stallen. Net als voorgaande jaren
komen de beste plannen het eerst
voor subsidie in aanmerking. Dit
jaar krijgen vleespluimveebedrijven
voorrang bij de toewijzing.
Subsidie Jonge landbouwers
Ook in 2014 wordt de subsidie voor
jonge
landbouwers
weer
opengesteld. Het is nu nog niet
bekend wanneer deze openstelling
zal zijn, maar de verwachting is dat
dit na de zomer is. Het is goed
mogelijk dat ook een aantal
voorwaarden gaan veranderen.
Beëindigde subsidies GO
Vanaf
2014
kan
bij
de
Gecombineerde
Opgave
geen
tegemoetkoming
meer
worden
aangevraagd voor de kosten van de
eI&R registratie voor schapen en
geiten.
Ook de subsidie voor Diervriendelijk
produceren
wordt
niet
meer
opengesteld.
AGENDA
Subsidies:
1 t/m 31 maart
- Verduurzaming bewaarplaatsen
- GPS gestuurde apparatuur
- Mestbewerking
- Integraal duurzame stallen
1 april t/m 15 mei (GO)
- Vaarvergoeding
- Brede weersverzekering
- Probleemgebiedenvergoeding
Nog verwacht
- Jonge landbouwers
- Fijnstof maatregelen
- Vezelsteun
- Energie efficiëntie glastuinbouw

Vleesvarken

Kengetallenspiegel 2012

€ 615

€ 81

Prognose 2013

€ 569

€ 78

Bedragen excl. btw

Wilt u meer weten of uw bedrijfsresultaten goed laten beoordelen?
Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Overige data en termijnen
t/m 31 maart 2014
- Overdracht toeslagrechten
t/m 15 mei
- Vervanging grondmonsters
fosfaatgebruiksnormen.
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Subsidie bewaarplaats/GPS-apparatuur

Over ons

Wanneer u uw bewaarplaats wilt moderniseren of u heeft investeringsplannen
in landbouwwerktuigen met GPS-besturing, dan kunt u hiervoor wellicht
subsidie krijgen. De aanvraagperiode loopt van 1 t/m 31 maart.

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

Uw bewaarplaats
U kunt subsidie aanvragen wanneer u uw bestaande bewaarplaats wilt
moderniseren. Subsidiabel zijn investeringen in asbestverwijdering, isolatie en
computergestuurde klimaatregeling. Het moet gaan om een bewaarplaats
voor plantaardige landbouwproducten.
GPS-apparatuur
Voor bepaalde GPS gestuurde landbouwapparatuur is ook weer subsidie
beschikbaar. Het gaat hierbij om investeringen in de volgende GPS gestuurde
machines en werktuigen:

Ploeg

Spuit- en schoffelapparatuur

Bemestingsapparatuur

Beregeningsapparatuur voor precisieberegening met vochtsensoren

Poot- en zaaiapparatuur.
De hoogte van de subsidie is 30% van de investering.
Loting
Er wordt geloot onder alle binnengekomen aanvragen, maar als u de laatste
drie jaar nog geen subsidie voor deze investeringen heeft ontvangen, heeft u
hierbij voorrang. Dit is echter nog geen garantie voor succes.
Heeft u voorgaande 3 jaar al eens subsidie voor uw bewaarplaats of
GPS-apparatuur ontvangen? Dan is de kans klein, dat u dit jaar weer
voor subsidie in aanmerking komt.

Investeren in mestbewerking
Van 1 t/m 31 maart kunt u ook subsidie aanvragen voor mestbewerking. Hoe
zit deze regeling in elkaar? Wat kunt u ermee?
Subsidiabele investeringen
De volgende investeringen zijn subsidiabel:

Diverse soorten mestscheidingsapparatuur

Omgekeerde osmose-apparatuur

Apparatuur voor indikken en drogen van mest

Apparatuur voor composteren en het maken van mestkorrels

Monovergisting van mest.
Op al deze investeringen is maximaal 25% subsidie te verkrijgen.
Alleen eigen mest
De regeling is duidelijk niet bestemd voor het verwerken van mest van
derden. Zo staat in de voorwaarden, dat de capaciteit van de subsidiabele
investering maximaal uw mestproductie uit 2013 mag zijn. Verder moet u
minimaal 60% van de stikstof uit de te bewerken mest op uw eigen grond
kunnen plaatsen.
Subsidie voor investeringen in mestbewerking is alleen mogelijk als u
minimaal 60% van de te bewerken mest op uw grond kunt gebruiken.
Overweegt u te investeren? Let dan op de exacte voorwaarden.
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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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.
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

