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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

eHerkenning: uiterlijk 1 januari 2015 moet u er over beschikken. Voor bedrijven is
dit vanaf dat moment de enige mogelijkheid om bij RVO te kunnen inloggen.
Particulieren moeten gaan inloggen met hun DigiD.
KvK-inschrijving noodzakelijk
U kunt alleen een eHerkenning aanvragen, indien u bij de Kamer van
Koophandel bent ingeschreven. Als het goed is, heeft u al een KvK-inschrijving.
Dit is immers sinds enkele jaren verplicht. Belangrijk is echter ook, dat het KvKnummer bij RVO bekend is, zodat RVO weet wie met eHerkenning inlogt.
Is uw KvK-nummer nog niet bij RVO bekend? Geef eerst het KvKnummer door. Log pas daarna in met eHerkenning.
Diverse aanbieders
Zeer waarschijnlijk heeft u al één of meerdere aanbiedingen gehad voor het
afsluiten van een contract voor eHerkenning. U bent vrij welke aanbieder u kiest.
Belangrijk is wel dat u kiest voor een beveiligingsniveau van (minimaal) 2+.
Hoe werkt het?
Met eHerkenning kunt u inloggen bij diverse overheidsinstanties. De
belangrijkste voor u zal RVO zijn. In plaats van de huidige gebruikersnaam en
wachtwoord van RVO krijgt u via de aanbieder van eHerkenning een
gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u vervolgens bij RVO inloggen.
Een belangrijk verschil: u krijgt bij het inloggen een code via uw mobiele telefoon.
Deze extra code moet u invoeren bij het inloggen, een extra beveiliging.
TAN-codes blijven
De huidige TAN-codes blijven gewoon bestaan. Deze heeft u nodig om
bijvoorbeeld uw Gecombineerde Opgave te versturen.
Machtig uw adviseur
Logt uw adviseur in met uw codes? Dat is straks ook niet meer mogelijk. Machtig
daarom uw adviseur zodat deze namens u zaken kan regelen zonder gebruik te
maken van uw eHerkenning. U kunt uw adviseur machtigen via ‘Mijn dossier’.
Regel op tijd uw eHerkenning en machtig ons, zodat wij uw zaken
kunnen blijven behartigen. Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag.
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Vanggewas belangrijk voor vergroening

Drijfmest uitrijden op grasland en
bouwland mag nog tot uiterlijk 31
augustus. Op bouwland geldt wel
een belangrijke voorwaarde: u mag
in
augustus
alleen
drijfmest
uitrijden, mits u uiterlijk 31 augustus
een groenbemester inzaait.
Een uitzondering geldt wanneer u in
het najaar bloembollen plant. Dan
geldt de verplichting van een
groenbemester niet.
Blijvend grasland: nu al risico?
RVO heeft aangegeven, dat de
berekeningssystematiek voor het
aandeel blijvend grasland anders
uitgelegd moet worden. Hierdoor
komt een individuele herinzaaiverplichting dichterbij.
Deze verplichting zal op zijn vroegst
ingaan vanaf 2016 en zal gelden
voor de grondgebruiker op dat
moment.
Wilt u blijvend grasland huren om dit
in 2015 te gebruiken als bouwland?
Zoals de stand van zaken nu is,
kunt u dit zonder problemen doen.
Natuurterrein & betalingsrechten
Heeft u in 2015 natuurgrond dat u
gebruikt als grasland of bouwland?
Op deze grond krijgt u vrijwel zeker
betalingsrechten. Alleen op zeer
extensief gebruikt natuurterrein
(bijv. heide, duinen en kwelders) zal
uitgesloten
worden.
Het
onderscheid zal gemaakt worden op
basis
van
de
provinciale
natuurbeheertypen. Welke dat zijn
moet nog bekend worden gemaakt.
Graasdierpremie
Op extensief gebruikt natuurterrein
grazen veelal vleesvee of schapen.
Om deze sectoren toch te
ondersteunen,
wordt
een
zogenaamde
graasdierpremie
ingevoerd. Deze premie wordt € 160
per vrouwelijk rundvee > 2 jaar en €
24 per ooi.
Het aantal dieren wat op eigen
grasland kan worden gehouden, telt
niet mee in de berekening. Hierbij
wordt geen rekening gehouden met
andere graasdieren op het bedrijf.

De invulling van de vergroeningseisen is de laatste tijd een belangrijk item in
politiek Den Haag. Met name de invulling van de 5% ecologisch
aandachtsgebied (EFA) is een hot issue.
Invulling EFA
Begin juni heeft staatssecretaris Dijksma haar plannen naar de Tweede
Kamer gestuurd. Op een aantal punten is nogal wat kritiek gekomen. Een
meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland meer ruimte biedt voor
de invulling van de zogenaamde EFA-eis. Dijksma heeft inmiddels haar
plannen aangepast.
Drie opties
Heeft u bouwland en valt uw bedrijf niet onder een vrijstelling? Dan kunt u
kiezen uit drie opties om aan de EFA-eis te voldoen:

Keuze uit de ‘algemene lijst’.

Het akkerbouw-randenpakket.

Deelname aan een duurzaamheidscertificaat.
Algemene lijst
De algemene lijst lijkt na de aanpassing van de plannen voor de meeste
bedrijven het best toepasbaar. Naast onbeheerde akkerranden en de teelt
van bepaalde soorten stikstofbindende gewassen, kunnen vanggewassen
gebruikt worden voor de invulling van de EFA-eis. Wel zijn hieraan enkele
voorwaarden verbonden:

U moet de vanggewassen uiterlijk 1 oktober inzaaien en minimaal 10
weken op het land laten staan.

U mag op de vanggewassen geen gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken.

Het vanggewas telt met een factor 0,3 mee.

Er is een lijst opgesteld met 16 toegestane vanggewassen. De meeste
gangbare soorten, zoals Bladrammenas, Bladkool, Gele mosterd en
enkele raaigrassen zijn hierin opgenomen. U bent verplicht een mengsel
te zaaien van minimaal twee van de toegestane gewassen.
Ook is het toegestaan alleen gras te zaaien, indien u dit als onderzaai in het
hoofdgewas toepast. Mengsels met vanggewassen voor de bestrijding van
aaltjes (Afrikaantjes, Raketblad, Zwaardherik) tellen ook mee. Verplichte
vanggewassen na de teelt van maïs op zand- en lössgronden tellen niet mee.
Kiest u alleen voor vanggewassen? Dan moet u per 1 ha EFAverplichting minimaal 3,33 ha vanggewassen inzaaien. Op een bedrijf
met 100 ha bouwland betekent dit bijna 17 ha.
Akkerbouw-randenpakket
De kern van dit pakket is, dat u verplicht bent minimaal 30% van de
benodigde EFA-oppervlakte met een beheerde akkerrand in te vullen.
Hiervoor moet u jaarlijks een overeenkomst afsluiten. Het overige deel kunt u
ook invullen met vanggewassen of stikstofbindende gewassen. Het voordeel
van dit pakket is dat de akkerrand met een factor 1,5 meetelt. Daarnaast telt
ook een aangrenzende sloot van maximaal 6 meter breed mee.
Duurzaamheidscertificaat
De EFA-eis kan ook ingevuld worden met, door het bedrijfsleven ontwikkelde,
duurzaamheidscertificaten. Inmiddels zijn twee initiatieven ter goedkeuring
aan ‘Brussel’ voorgelegd, namelijk ‘Veldleeuwerik’ en het ‘Biodiversiteits+
label’. De exacte inhoud hiervan is nog niet bekend.
Bekijk eerst of een invulling uit de algemene lijst bij uw bedrijf past.
Dit zal voor de meeste bedrijven de beste optie zijn.
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Stromest toch verwerken?

Melkveehouderij: grond of verwerken
In december 2013 heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven, dat er geen
melkveerechten komen. In plaats daarvan wordt per bedrijf een
fosfaatreferentie vastgesteld. Bedrijven die vanaf 2015 een hoger overschot
hebben dan hun referentie moeten dit verschil voor 100% verwerken.
Inmiddels is het wetsvoorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.
Melkveefosfaatreferentie
Voor ieder melkveebedrijf dat in 2013 melkvee hield, wordt een
melkfosfaatreferentie vastgesteld. Deze referentie wordt berekend door de
fosfaatproductie van het melkvee te verminderen met de fosfaatruimte van
2013. Overige dieren (bijv. varkens, kalveren of kippen) hebben geen invloed
op de berekening.
Fosfaatproductie
De fosfaatproductie van uw bedrijf wordt vastgesteld door uw gemiddeld
aantal stuks melkkoeien en jongvee (code 100, 101 en 102) van 2013 te
vermenigvuldigen met de forfaitaire normen. Dit geldt ook wanneer u in 2013
de BEX heeft toegepast. Voor de berekening worden de nieuwe normen van
2015 gebruikt.

Er komt een vrijstelling van de
mestverwerkingsplicht
voor
bedrijven die 90% van de dieren op
stro huisvesten.
Het gaat om bedrijven met stallen,
waarin 2/3 van de oppervlakte met
stro is ingestrooid. Het is echter nog
onduidelijk of deze vrijstelling ook
nog voor 2014 gaat gelden.
POR: 1 oktober duidelijkheid
De POR-regeling wordt weer
opengesteld. Deze regeling biedt u
mogelijkheden om door middel van
mestverwerking uit te breiden
zonder rechten.
De exacte voorwaarden zullen rond
1 oktober bekend worden.
Extra stikstof bij extreme regen

Fosfaatgebruiksruimte
Voor het vaststellen van uw fosfaatruimte in 2013 wordt wel gerekend met de
normen van 2013. Naast landbouwgrond telt ook uw natuurterrein onder
voorwaarden mee.
Tabel 1: Voorbeeldberekening melkveefosfaatreferentie
Fosfaatproductie melkvee 2013 (o.b.v. normen 2015)
Fosfaatgebruiksruimte 2013
Melkveefosfaatreferentie

Fosfaat (kg)
6.000
-5.000
1.000

Beschikking
Ieder bedrijf krijgt een officiële beschikking met daarin de
melkveefosfaatreferentie. Bent u het niet eens met de berekening, dan kun u
hiertegen bezwaar indienen.
Melkveefosfaatoverschot 100% verwerken
Houdt u vanaf 2015 meer melkvee en heeft u voor deze uitbreiding
onvoldoende grond? Dan heeft u, naast een bedrijfsoverschot, een
melkveefosfaatoverschot. Zie voor een berekening tabel 2.
Tabel 2. Voorbeeldberekening melkveefosfaatoverschot & verwerkingsplicht
Fosfaat (kg)
Fosfaatproductie melkvee 2015
6.500
Fosfaatgebruiksruimte 2015
-5.000
Bedrijfsoverschot
1.500
Melkveefosfaatreferentie 2015
Melkveefosfaatoverschot

-1.000
500

Resterend fosfaatoverschot (1.500 – 500)

1.000

Verwerkingsplicht
Het melkveefosfaatoverschot moet u voor 100% verwerken. Van het
resterende bedrijfsoverschot moet u een gedeelte verwerken, het normale
verwerkingspercentage afhankelijk van uw regio.
Bereken of u vanaf 2015 een deel van uw fosfaatoverschot voor 100%
moet verwerken. Dit kan ook met bijvoorbeeld VVO’s of afvoer naar
grenspercelen.

Op veel plaatsen is dit jaar al veel
regen gevallen. In veel gebieden
wordt ruim voldaan aan de
neerslageis
om
een
herstelbemesting
te
mogen
uitvoeren. Deze regeling geldt met
terugwerkende kracht. Meldt u wel
op tijd aan!
Mestafzet en -verwerking
Maak nu een berekening of u nog
mest
moet
afzetten
en/of
verwerken. De periode om mest af
te zetten is nog maar kort.
Wacht ook met mestverwerking niet
tot het laatste moment.
Agenda
Subsidies
1 t/m 29 aug
- Integraal duurzame stallen
11 t/m 25 aug
- Voorlichting PAS
11 aug t/m 10 sept
- Samenwerking innovatieprojecten
12 aug t/m 11 sept
- Verduurzaming veehouderij
Regelgeving
t/m 31 aug
- Aanwenden drijfmest grasland &
bouwland
t/m 16 sept
- Aanmelden extra N-norm granen
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(Ver)huur grond: afspraken vastleggen
De oppervlakte grond in gebruik op 15 mei 2015 bepaalt het aantal
betalingsrechten wat u krijgt. Uw eventuele overgangsbetaling wordt over
deze nieuwe betalingsrechten verdeeld. Huur of verhuur van grond in 2015
heeft dus gevolgen voor het aantal rechten, die u krijgt en op de waarde
daarvan.
Van wie zijn de betalingsrechten?
Verhuurt u in 2015 grond en legt u niets vast? Dan zijn de betalingsrechten
van de huurder. Is dat niet de bedoeling, dan moet u hierover afspraken
maken.
Wilt u in 2015 landbouwgrond huren of verhuren? Het is dan van
belang nu al te bedenken welke afspraken u wilt maken over de
betalingsrechten.
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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. Het is voor ons een
uitdaging om voor u de administratie
te verzorgen en u met passend
advies te ondersteunen.
CEB Overijssel:

Twee opties
U kunt op twee manieren afspreken dat de nieuwe rechten op de verhuurde
grond voor u zijn. U kunt afspreken dat de rechten aan het einde van de huur
overgedragen moeten worden of u regelt dit vooraf met een zogenaamde
Private Overeenkomst (PO).
Rechten overdragen
U kunt afspreken dat de huurder bij het einde van de huur de rechten naar u
overdraagt. Dit kan prima indien de huurder niet of nauwelijks een
overgangsbetaling ontvangt. Ontvangt de huurder wel een overgangsbetaling
dan wordt een deel van zijn overgangsbetaling met de betalingsrechten naar
u als verhuurder overgedragen. De huurder zal hiervoor van u een vergoeding
willen ontvangen.
Private Overeenkomst
Een betere optie is wellicht om een PO af te sluiten. De kern van deze
overeenkomst is, dat u afspreekt dat de rechten die ontstaan op de verhuurde
grond van u als verhuurder zijn. Bij RVO wordt dan vastgelegd dat u de
eigenaar bent.
Vervolgens worden deze rechten datzelfde jaar direct verhuurd aan de
huurder van de grond. Deze kan dan de uitbetaling aanvragen. Bij beëindiging
van de verhuur van de grond komen de rechten weer op uw naam te staan.
Voordeel
Het voordeel van een dergelijke PO is dat duidelijk is van wie de rechten zijn.
Daarnaast hoeft u geen afspraken te maken over de overgangsbetaling van
de huurder.

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 adivseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Nevels-Dijkgraaf

Schriftelijke overeenkomst
De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en volgend jaar bij RVO
worden gemeld middels een formulier ‘Private Overeenkomst’.
Wilt u het eigendom van de betalingrechten regelen middels een
Private Overeenkomst? Leg dan nu de afspraken schriftelijk vast.
Maak ook afspraken over de uitbetaling van het jaar 2015.
Overeenkomst opstellen
Wellicht bent u gewend uw huur/verhuur afspraken mondeling te maken. Bij
het gebruik van een PO is een schriftelijke overeenkomst verplicht. Maak wel
de juiste afspraken. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een juiste
overeenkomst.
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.

4

www.ceb-overijssel.nl

