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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.

Bestaat uw topografisch perceel deels uit bouwland en deels uit grasland? Of
neemt u gestratificeerde monsters en is uw perceel groter dan 20 ha? Dan heeft u
voor de fosfaatdifferentiatie meer grondmonsters nodig door nieuwe regels.
Nieuwe regeling grondmonsters vanaf 2021
Vanaf 2021 geldt een nieuw protocol voor het bemonsteren van uw percelen. Een
aantal zaken waren lang onduidelijk. Onlangs is duidelijk geworden, dat het
gebruik van de grond en de grootte van het perceel invloed heeft op het aantal
grondmonsters dat u moet laten nemen.
Grasland en bouwland binnen één topografisch perceel
De monsterdiepte voor grasland is in het nieuwe monsterprotocol 10 cm. Voor
bouwland is dit 25 cm. Heeft u grasland én bouwland binnen één topografisch
perceel? Dan moet u nu afzonderlijke grondmonsters laten nemen. Is uw perceel
bijvoorbeeld 5 ha groot, waarvan 4 ha grasland en 1 ha bouwland? Dan heeft u nu
twee grondmonsters nodig. Voorheen voldeed één monster.
Meerdere gestratificeerde grondmonsters per perceel
Voor gestratificeerde grondmonsters geldt, dat het oppervlakte per grondmonster
nu maximaal 20 ha mag zijn. Heeft u bijvoorbeeld een topografisch perceel van 30
ha? Dan moet u minimaal 2 gestratificeerde grondmonsters laten nemen.
Let op bij combinatie van beide
Stel u heeft een perceel van 40 hectare, dat bestaat uit 30 ha bouwland en 10 ha
grasland. En u wilt met de gestratificeerde methode uw perceel laten bemonsteren.
Dan heeft u tenminste drie grondmonsters nodig: twee voor bouwland (oppervlakte
is groter dan 20 ha) en één voor het grasland.
Moment van bemonsteren bepalend
Bovenstaande regels gelden op het moment van bemonsteren. Als u later van
bouwland grasland maakt of omgekeerd, blijven uw grondmonsters geldig.
Peildatum fosfaatdifferentiatie is nog steeds 15 mei
Heeft u geen geldige grondmonsters meer? Dan moet u, voor
fosfaatdifferentiatie, uiterlijk 15 mei de nieuwe analyses binnen hebben.

Tot uw dienst.
De redactie

Laat u grondmonsters nemen? Neem de nieuwe regels in acht en zorg
voor voldoende grondmonsters.
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Oude en nieuwe grondmonsters
Heeft u voor één topografisch
perceel
oude
en
nieuwe
grondmonsters? Dus met en zonder
P-PAE (de nieuwe eis per 2021)?
Dan kunt u de fosfaattoestand van
een deel van uw perceel baseren op
de ‘oude’ grondmonsters. Voor het
andere deel gebruikt u de ‘nieuwe’
grondmonsters. U bent in deze
situatie niet verplicht om de oude
grondmonsters te vervangen door
nieuwe. De grondmonsters moeten
natuurlijk wel geldig zijn.
Grondmonsters derogatie
Hopelijk krijgt Nederland voor dit jaar
weer derogatie. De ervaring leert dat
u dan nog de gelegenheid krijgt om
derogatiemonsters te nemen. U
hoeft uw oude derogatie-monsters
op dit moment nog niet te vervangen.
Ook het bemestingsplan kunt u nog
opstellen direct nadat derogatie is
verleend.
Melden maisteelt t/m 15 februari
Heeft u bouwland op zand- en
lössgrond? En wilt u hier mogelijk
mais op aan telen? Dan moet u dit
uiterlijk 15 februari melden bij RVO.
Is nog niet bekend of op een perceel
mais wordt geteeld? Ook dan is het
advies om een melding te doen. U
kunt dan later nog een keuze maken.
Korting bij mais na gras
Teelt u op zand- of lössgrond mais
na het vernietigen van gras? Dan
geldt in 2022 eenmalig een
verhoogde korting van 85 kg N/ha.
Normaal is deze korting 65 kg N/ha.
Melden gebruik sleepvoet
Op grasland op klei- en veengrond
mag u een sleepvoetmachine
gebruiken, mits u de mest met water
verdunt. U moet dit ieder jaar melden
bij RVO, voordat u de eerste keer de
sleepvoetmachine gebruikt.
Afgelopen jaar mochten derogatiebedrijven de sleepvoet alleen
gebruiken bij een buitentemperatuur
die lager is dan 20 graden Celsius.
Wilt u dit jaar derogatie toepassen
(indien weer mogelijk)? Dan is het
verstandig om aan deze regel te
voldoen.
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Derogatie 2022: wat nu te doen?
Dit jaar wordt pas laat bekend of Nederland derogatie krijgt. Voor veel
melkveehouders betekent dit een onzekere periode. Wilt u, indien het mogelijk
wordt gebruikmaken van derogatie? Keuzes in het bemesten van uw grasland
spelen vooral na de tweede snede.
Grote onzekerheid derogatie
Op dit moment is niet bekend of Nederland voor 2022 derogatie krijgt en
wanneer dit besluit valt. Ook is niet bekend wat, bij een positief besluit, de
voorwaarden worden. Wilt u van derogatie gebruikmaken als dit mogelijk is?
Hanteer dan voorlopig de derogatievoorwaarden van 2021.
Eerste twee snedes: maximaal 170 kg stikstof
Het is verstandig om met de bemesting van de eerste twee snedes gras onder
de 170 kg stikstof uit dierlijke mest te blijven. Vaak kunt u dan bemesten zoals
u gewend bent. Misschien dat u uw mestgift iets moet verlagen. U hoeft pas na
de tweede grassnede keuzes te maken over de bemesting in de rest van het
jaar. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over de kans dat derogatie wordt
verleend.
Mestafvoer in het voorjaar
Als derogatie niet doorgaat, dan zal in het najaar de druk op de mestmarkt flink
toenemen. Moet u ook met derogatie mest afvoeren? Voer deze mest dan in
ieder geval alvast in het voorjaar af.
Geen derogatie: extra mest afvoeren of in voorraad nemen
Als blijkt dat Nederland geen derogatie krijgt, dan moet u terug naar 170 kg
stikstof per hectare. U moet dan extra mest afvoeren of in voorraad nemen.
Heeft u voor dit laatste onvoldoende mestopslagcapaciteit? Dan is een
verstandige overweging om al in het voorjaar extra mest af te voeren.
Pas na het voorjaar moet u ‘echte’ keuzes maken voor de bemesting
van uw percelen. Voer zo nodig (extra) mest af in het voorjaar.

Aanmelden pilot mineralenconcentraat
De pilot mineralenconcentraat loopt door in 2022. Wilt u hier voor het eerst
gebruik van maken? Dan moet u zich aanmelden bij RVO.
Pilot mineralenconcentraat
Binnen deze pilot telt mineralenconcentraat niet als dierlijke mest. U kunt dit
aanvoeren en gebruiken als ‘kunstmest’. De werkingscoëfficiënt is 100%.
Voorwaarden gebruiker
Wilt u mineralenconcentraat aanvoeren? Dan gelden deze voorwaarden:
•
U moet zich eenmalig voor de eerste vracht melden bij RVO.
•
U moet een contract met een producent afsluiten.
•
U neemt het mineralenconcentraat rechtstreeks af van de producent.
•
U houdt een administratie bij, waarin u per perceel vastlegt hoeveel
mineralenconcentraat u gebruikt. Ook moet u een eventuele eindvoorraad
opgeven.
Geen melding voor bestaande deelnemers
Bedrijven die al eerder mineralenconcentraat binnen de pilot gebruikten hoeven
zich niet opnieuw aan te melden.
Met mineralenconcentraat kunt u besparen op uw kunstmestkosten.
Heeft u interesse?
Meldt u zich dan tijdig aan bij een producent en RVO.
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Subsidie uit ‘EHF’ uiterlijk 14 februari
Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) is de subsidie ‘Investeren in groeneconomisch herstel’ opengesteld. Heeft u interesse? Ga dan snel aan de slag!
U moet uw aanvraag uiterlijk 14 februari indienen. Er is veel belangstelling.
Investeringslijst
Voor deze subsidie is een uitgebreide investeringslijst opgesteld. U mag voor
maximaal twee investeringen subsidie aanvragen. Investeringen met een hoger
puntenaantal komen het eerst in aanmerking.
Voorwaarden investering
De investering moet een nieuwe machine of installatie zijn. Vervangende
investeringen komen niet voor subsidie in aanmerking. U kunt wel subsidie
aanvragen voor de aanschaf van een ‘duurzamere’ machine.
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Jonge landbouwers
kunnen 75% subsidie krijgen. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en
maximaal € 125.000. Dit betekent, bij een subsidiepercentage van 60%, dat de
subsidiabele kosten minimaal € 41.667 moeten zijn. Voor Jonge landbouwers
moeten de subsidiabele kosten minimaal € 33.333 bedragen.
Aanvragen bij RVO
Uw aanvraag moet uiterlijk 14 februari 2022 (17:00 uur) zijn ingediend bij
mijn.rvo.nl. Bij de aanvraag moet u o.a. een offerte meesturen.
Heeft u advies nodig bij uw aanvraag? Meldt u zich dan op korte
termijn. Dan kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Fiscaal voordeel bij investering
Bij bepaalde duurzame investeringen kunt u meer afschrijven. Of u kunt eerder
of later afschrijven. Hiermee kunt u fiscaal voordeel behalen. Bij welke
investeringen speelt dit?
Milieulijst 2022
Investeringen die op de Milieulijst 2022 staan, kunnen voor fiscaal voordeel in
aanmerking komen. U kunt de Milieulijst 2022 digitaal inzien op de site van RVO
(https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2022).
Eventueel kiezen voor vergelijkbare investering
Wilt u een investering doen? Ga dan na of deze op de Milieulijst 2022 staat.
Staat deze er niet op? Dan kunt u nagaan of een vergelijkbare investering wel
op de lijst staat om zo toch te profiteren van het fiscaal voordeel.
Fiscaal voordeel middels MIA en/of Vamil
In de Milieulijst staat of uw investering in aanmerking komt voor MIA/Vamil. Met
Vamil kunt u 75% op een willekeurig moment afschrijven.
Bij MIA gelden enkele percentages voor investeringsaftrek. Deze zijn,
afhankelijk van de investering, 45%, 36% of 27%. Deze percentages zijn
verhoogd t.o.v. 2021.
Binnen drie maanden aanvragen
Binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de investeringsverplichting’ moet een
melding voor Vamil/MIA worden ingediend.
Staat uw investering op de Milieulijst?
Informeer dan bij ons naar het fiscaal voordeel.
Laat ons tijdig een melding voor MIA en/of Vamil verzorgen.
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Borgstellingskrediet loopt langer
Vanwege corona is vanaf maart
2020 de Borgstelling Landbouw (BL)
tijdelijk
verruimd
met
een
borgstelling
voor
een
overbruggingskrediet
(BL-C).
Onlangs is bekendgemaakt, dat de
aanvraagperiode
voor
deze
borgstelling loopt t/m 30 juni 2022.
Heeft u liquiditeitsproblemen door de
uitbraak van het coronavirus? Dan
kunt u wellicht eerder en sneller een
krediet
krijgen.
Binnen
deze
verruiming is ook het maximale
krediet verhoogd.
Energie investeringsaftrek (EIA)
Wilt u investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan
kunt u mogelijk fiscaal voordeel
behalen. Als uw investering op de
‘Energielijst 2022’ staat, kunt u 45%
van de investeringskosten aftrekken
van uw fiscale winst.
Subsidie duurzame energie
Ook dit jaar kunt u als ondernemer
gebruikmaken van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing’
(ISDE).
Investeringen
in
zonneboilers,
warmtepompen,
kleinschalige
windturbines
en
zonnepanelen
komen voor subsidie in aanmerking.
Agenda
Datum vanaf
1 februari
• Graslandvernietiging
(onder voorwaarden)
• Uitrijden vaste mest
(behoudens diverse
uitzonderingen)
• Aanwenden stikstofkunstmest
• Melden equivalente maatregelen
verhoogde stikstofnorm
16 februari
• Uitrijden drijfmest
(behalve gemelde ‘maispercelen’)
1 maart
• Indienen Gecombineerde Opgave
15 maart
• Uitrijden drijfmest op gemelde
‘maispercelen’
Uiterste datum
15 februari
• Melden ‘maispercelen’ op zanden lössgrond
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Uitrijseizoen mest weer begonnen
Vanaf 1 februari mag u weer overal vaste mest uitrijden. Voor drijfmest begint
de uitrijperiode op 16 februari. Hieronder hebben we de uitrijregels voor het
voorjaar voor u op een rijtje gezet.
Uitrijden drijfmest
Op grasland mag u vanaf 16 februari drijfmest aanwenden. Dit geldt voor alle
grondsoorten.
Op bouwland mag u ook vanaf 16 februari drijfmest aanwenden. Dit geldt voor
alle grondsoorten. Alleen op zand- en lössgrond mag u pas vanaf 15 maart
mest aanwenden op percelen die u als ‘maisperceel’ hebt gemeld bij RVO.
Uitrijden vaste mest
Op grasland mag u vanaf 1 februari vaste mest aanwenden. Dit geldt voor alle
grondsoorten. Op klei- en veengrond mag u ook in december en januari vaste
strorijke mest aanwenden.
Op bouwland klei- en veengrond mag u het hele jaar vaste mest aanwenden.
Op zand-/lössgrond mag dat vanaf 1 februari, bij boomteelt het hele jaar.
Emissiearm uitrijden: resultaat telt
In de praktijk zijn er diverse technieken en apparaten om de mest emissiearm
aan te wenden. Echter bij controle beoordeelt NVWA vooral het resultaat van
het emissiearm aanwenden. Is met de juiste apparatuur het resultaat toch
onvoldoende? Dan kunt u een boete en een randvoorwaardenkorting krijgen.
Let bij het gebruik van de sleepvoet op de verplichte verdunning met water.
Houd rekening met de uitrijregels.
Met name de uitgestelde datum voor gemelde ‘maispercelen’.

Graslandvernietiging weer toegestaan
Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen. Hieronder staan de regels
voor de periode van 1 februari t/m 15 september.
In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland (> 5 jaar) scheuren.
Klei- en veengrond
1 februari t/m 15 september. U mag grasland vernietigen. Een grondmonster is
verplicht als u het vervolggewas met stikstof wilt bemesten.
1 juni t/m 15 juli. Een grondmonster is niet verplicht als u een bepaalde
aaltjesbestrijder teelt na graslandvernietiging.
Zand- en lössgrond
1 februari t/m 10 mei. Graslandvernietiging mag, mits u daarna een relatief
stikstofbehoeftig gewas teelt. Voor bemesting is een grondmonster verplicht.
Een grondmonster is niet verplicht als u mais of aardappelen gaat telen. Vaak
geldt wel een korting op de stikstofgebruiksnorm voor aardappelen (65 kg) en
mais (85 kg).
11 mei t/ 31 mei. Alleen herinzaai is toegestaan. Grondmonster is verplicht.
1 juni t/m 15 juli. Graslandvernietiging is toegestaan voor de teelt van een
aaltjesbestrijder. Een grondmonster is niet verplicht.
1 juni t/m 31 augustus. Vernietigen t.b.v. herinzaai is toegestaan. Een
grondmonster is niet nodig. Er geldt wel een korting op de stikstofgebruiksnorm
(50 kg). U moet vooraf de graslandvernietiging melden bij RVO.
Voor graslandvernietiging gelden veel regels. Vooral bij zand- en
lössgrond. Heeft u hier vragen over? Schakel dan uw adviseur in.
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
CEB is een administratie- en
advieskantoor voor de agrarische
sector en het MKB.
Wij investeren veel tijd in persoonlijk
contact en klanttevredenheid.
Korte lijnen en open communicatie
staan daarbij voorop.
CEB is concurrerend en geeft u
en uw bedrijf
persoonlijke aandacht

Onze kantoren
CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-F
7434 RA LETTELE
tel. 0570 – 55 00 88
info@ceb-overijssel.nl
CEB-Reusen B.V.
Barkenkamp 1
7141 EL GROENLO
tel. 0544 – 46 13 39
info@ceb-reusen.nl

Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Nevels-Dijkgraaf
Jan van Eerden
André Westervelt

