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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 

Controleer beschikking betalingsrechten 

Heeft u in 2015 betalingsrechten aangevraagd? Dan stelt RVO eerst de waarde 
van de betalingsrechten vast. Daarna vindt de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 
plaats. Voor beide ontvangt u de komende maanden van RVO een aparte 
beschikking. 
 
Waarde betalingsrechten 

RVO bepaalt op basis van de waarde van de toeslagrechten in 2014 
(referentiewaarde 2014) en het aantal hectares in 2015, het aantal en de waarde 
van uw betalingsrechten. In de ‘Beslissing toekenning betalingsrechten 2015’ die 
u ontvangt, staan deze waarden vermeld over de jaren 2015 t/m 2019.  
 
Alleen basispremie 
De berekende waarde betreft alleen de basispremie. De vergroeningspremie is 
geen onderdeel van de waarde van het betalingsrecht. Dit geldt ook voor de 
toeslag Jonge landbouwers. Op de beschikking staan alle rechten ‘in eigendom’, 
dus inclusief verhuurde en verkochte rechten met PO en exclusief gehuurde en 
gekochte rechten met PO. Dit heeft te maken met het feit, dat uw 
referentiewaarde 2014 ook wordt verdeeld over verhuurde en verkochte rechten 
met PO, maar niet over gehuurde en gekochte rechten met PO. 
 

De vergroeningspremie en de toeslag Jonge landbouwer zijn niet 
opgenomen in de waarde van de betalingsrechten. 

 
Grond met PO’s 
Heeft u grond met PO’s gehuurd/gekocht of verhuurd/verkocht, dan staan deze 
hectares ook op de beschikking vermeld. Ga na of deze oppervlakte 
overeenkomt met uw afspraken. 
 
Geen complete berekening 
In de toekenningsbeschikking wordt de referentiewaarde 2014, het aantal 
rechten en de basispremie per recht (onder de jaren 2015 t/m 2019) vermeld. De 
achterliggende berekening van uw basispremie wordt niet weergegeven. In de 
toelichting staat alleen een rekenvoorbeeld. Als u wenst, kunnen wij een 
controleberekening voor u uitvoeren en de basispremie voor de jaren 2015 t/m 
2019 controleren. 
 

Controleer de beschikking goed en maak zo nodig bezwaar. Deze 
beschikking is de basis voor uw bedrijfstoeslag de komende jaren!  

 
. 
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Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? 

Vanaf 1 december 2015 wordt de bedrijfstoeslag ‘definitief’ uitgekeerd, nadat 
administratieve en fysieke controles zijn uitgevoerd. Wanneer kunt u een 
uitbetaling verwachten? 
 
Uitbetaling vaak in gedeelten 

Mede vanwege het nieuwe systeem van betalingsrechten wordt de 
bedrijfstoeslag vaak in gedeelten uitgekeerd. Naar verwachting ontvangt 90% 
van alle bedrijven voor 1 februari 2016 een (gedeeltelijke) betaling. Uiterlijk 1 
juli 2016 moeten alle betalingen zijn afgerond.  
 

Vanaf 1 december tot 1 februari 
Vanaf 1 december start de reguliere uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Dit is 
eventueel inclusief de toeslag Jonge landbouwer. Een aantal van u ontvangt 
direct de gehele bedrijfstoeslag, maar soms zal alleen een deel worden 
betaald. Dit laatste geldt voor bedrijven die aan de vergroeningsverplichtingen 
moesten voldoen. 
 
Vanaf 1 februari t/m 1 juli 
Vanaf 1 februari wordt het resterende deel van de bedrijfstoeslag betaald. Dit 
geldt o.a. voor bedrijven die voor 1 december een voorschot hebben 
ontvangen. Ook wordt vanaf dan de vergroeningspremie uitbetaald aan de 
bedrijven met vergroeningsverplichtingen. 
Circa 10% van de bedrijven ontvangt in deze periode hun eerste uitbetaling. 
Dit is dan waarschijnlijk direct het volledige bedrag.  
Vanaf 1 april wordt de graasdierenpremie uitbetaald. 
 

Controleer of de uitbetalingen overeenkomen met het bedrag in de 
uitbetalingsbeschikking. Zo nodig kunnen wij u van dienst zijn. 

 
 

Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag 

Voor de uitbetaling van de bedrijfstoeslag ontvangt u van RVO een 
uitbetalingsbeschikking. Doordat de uitbetaling dit keer vaak in gedeelten 
gaat, zullen veel bedrijven pas bij de laatste betaling een beschikking 
ontvangen. Volledige controle op de uitbetaling kan pas als de definitieve 
uitbetalingsbeschikking is toegestuurd. 
 
Huur en verhuur 

Wellicht heeft u in 2015 grond gehuurd. In veel gevallen is hierbij 
overeengekomen, dat u als huurder de op deze percelen ontvangen 
bedrijfstoeslag geheel of gedeeltelijk verrekend met de verhuurder. 
 
Verrekenen 
Heeft u grond gehuurd met een Private Overeenkomst (PO), dan moet u 
(afhankelijk van de afspraken) de basispremie en mogelijk (een gedeelte) van 
de vergroeningspremie verrekenen. Heeft u grond gehuurd zonder PO en 
gaat de grond terug met de afspraak tot verrekenen? Dan moet u rekening 
houden met het overgangsdeel in de basispremie t/m 2018. Nadat u de 
definitieve uitbetalingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u (laten) uitrekenen 
wat u eventueel moet verrekenen met de verhuurder van de grond. 
 
Complexe berekeningen 
Het is vaak lastig om het te verrekenen bedrag exact te bepalen. De 
berekening is bedrijfsspecifiek en daarnaast worden ook uitbetalingskortingen 
toegepast. Wij kunnen u ondersteunen bij deze berekeningen.  
 

Gebruik de beschikking bij het verrekenen van de basis- en 
vergroeningspremie. Schakel hulp in als u twijfelt bij de berekening. 

 

Vergroening beperkt versoepelt  

De vergroening wordt in 2016 
beperkt versoepeld. Zo worden 
bijvoorbeeld ook in de ‘Algemene 
lijst’ landschapselementen, onder 
voorwaarden, toegestaan. 
Daarnaast lijken er versoepelingen 
te komen t.a.v. de vanggewassen. 
Voor andere versoepelingen moet 
de Europese verordening worden 
aangepast. Dit zal zeker niet voor 
2016 lukken. 
 
Overdracht betalingsrechten 

Als betalingsrechten zijn toegekend, 
kunnen deze ook worden 
overgedragen. Het overdragen is 
vergelijkbaar met het overdragen 
van toeslagrechten in het verleden. 
Verhuur mag vanaf nu ook zonder 
grond. Een overdracht moet u 
uiterlijk 31 maart melden bij RVO. 
 
Handboek Melkveehouderij 

Het nieuwe Handboek Melkvee-
houderij 2015/2016 kunt u digitaal 
inzien of bestellen via 
www.handboekmelkveehouderij.nl 
 
Afronden mestverwerkingsplicht 

Uiterlijk 31 december moet u uw 
mestverwerkingsplicht over 2015 
hebben ingevuld. Houd er rekening 
mee, dat de regiopercentages hoger 
zijn dan vorig jaar. Ook geldt dit jaar 
voor het eerst dat u 100% van uw 
melkveefosfaatoverschot moet laten 
verwerken.  
 
Registratie aanvullende VVO’s 

Moet u aanvullende VVO’s indienen 
bij RVO? Let er dan op, dat de oude 
VVO’s komen te vervallen als 
tussen dezelfde partijen een 
aanvullende VVO wordt ingediend. 
Op de laatste VVO moet u dus de 
totale hoeveelheid fosfaat invullen. 
Dit speelt ook bij een aanvullende 
driepartijenovereenkomst als deze 
tussen dezelfde partijen is 
afgesloten. 
 
Kuilmonsters voor BEX 

Wilt u over het jaar 2016 de BEX uit 
de Kringloopwijzer gebruiken? Zorg 
er dan voor, dat u voor 1 januari uw 
ruwvoerkuilen laat onderzoeken en 
uw voorraden laat vastleggen. 

http://www.handboekmelkveehouderij.nl/
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Kan een akkerbouwer nog grond huren? 

Per 1 januari 2016 gaat de AMvB grondgebondenheid in voor de 
melkveehouders. In hoofdlijn betekent dit, dat intensieve melkveehouders die 
willen groeien, vaak extra grond nodig hebben. Toch blijft verhuur van grond 
aan een akkerbouwer in bepaalde situaties zeker mogelijk. 
 
Geen melkveefosfaatoverschot 

Melkveebedrijven die geen melkveefosfaatoverschot (MFO) hebben, kunnen 
grond (blijven) verhuren. Bedrijven zonder MFO hebben namelijk niet te 
maken met ‘grondgebondenheid’, zolang er geen MFO ontstaat. 
  
Grond in 2014 verhuurd? 

Heeft u in 2014 grond verhuurd? Dan kunt u wellicht grond blijven verhuren. 
De fosfaatruimte op deze grond is immers ook niet meegeteld bij het MFO in 
2014. Alleen als deze bedrijven in productie groeien, hebben ze de grond 
(fosfaatruimte) mogelijk zelf nodig. 
 
Lagere fosfaatproductie 

Bedrijven die de fosfaatproductie verlagen t.o.v. 2014, bijvoorbeeld door 
minder dieren te houden of door een (extra) BEX-voordeel te realiseren, 
krijgen ruimte om grond te verhuren 
 
Grondruil 

Als een melkveehouder het areaal grond niet kan verlagen, dan is grondruil 
wellicht een oplossing. Let dan wel op fosfaatgebruiksnorm per ha.  
 

Het uit gebruik geven van grond door een melkveehouder is 
maatwerk. Laat de melkveehouder zijn mogelijkheden doorrekenen en 

bepaal samen welke afspreken u kunt maken. 

 
 

Nieuwe subsidie asbestsanering 

Vanaf 4 januari 2016 wordt een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen 
van asbestdaken opengesteld. U kunt de subsidie pas aanvragen, nadat u het 
asbestdak heeft verwijderd. 
 
Subsidie 

De subsidie wordt verleend voor het verwijderen van minimaal 35 m2 
asbestdak. Het subsidiebedrag is € 4,50 per m2, met een maximum € 25.000 
per adres. De subsidie moet u uiterlijk 6 maanden na verwijdering aanvragen. 
De asbestverwijdering moet door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd 
en mag pas na 1 januari 2016 plaatsvinden.  
 
Volgorde van binnenkomst 

De verdeling van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van 
de aanvraag. Is het budget voor 2016 overschreden voor u uw aanvraag heeft 
ingediend? Dan wordt uw aanvraag verzet naar 1 januari 2017. U kunt dan 
gebruikmaken van het budget 2017. 
 
Andere subsidies/regelingen  

U kunt mogelijk ook een combinatie maken met de subsidieregeling ‘Asbest 
eraf, zonnepanelen erop’ (afhankelijk van uw provincie). U moet dan wel 
zonnepanelen plaatsen. Daarnaast kunt u in 2016 mogelijk ook in aanmerking 
komen voor fiscaal voordeel via de EIA, MIA en/of Vamil. Dit is mede 
afhankelijk van de nog te publiceren Energielijst en Milieulijst 2016. 
 

Asbestdaken worden verboden vanaf 2024. Maak nu een 
asbestinventarisatie en stel samen met ons een plan op wanneer en 

via welke regelingen u dit asbest het beste kunt verwijderen.  

 

Hoe omgaan met natuurterrein 

Natuurterreinen tellen niet mee voor 
de gebruiksnormen. De dieren die 
op de natuurterreinen lopen, die u 
zelf in gebruik heeft, tellen niet mee 
bij de mestproductie op uw bedrijf. 
Mest dat u op natuurterrein 
aanwendt, wordt gezien als afvoer 
van uw bedrijf. 
 
Bij mestverwerking en grond-
gebondenheid tellen natuurterreinen 
wel mee. Die dieren die u daar 
weidt, tellen mee bij de 
fosfaatproductie op uw bedrijf. De 
fosfaatruimte die u mag hanteren, is 
afhankelijk van het beheersregime. 
Het standpunt van RVO ten aanzien 
van het bepalen van de 
fosfaatruimte is gewijzigd. Zie 
hieronder.  
 
Fosfaatruimte en beheersregime  

RVO geeft nu aan dat de 
fosfaatruimte op natuurterrein bij 
mestverwerking en grondgebonden- 
heid moet worden bepaald op basis 
van de veebezetting en de vaste 
mest die u eventueel mag 
aanwenden. De norm per GVE is 
vastgesteld op 40,6 kg fosfaat. Mag 
u 1 GVE gedurende een half jaar 
weiden, dan is dat 0,5 GVE per jaar. 
De fosfaatruimte is dan 0,5 x 40,6 = 
20,3 kg fosfaat. Mag u daarnaast 10 
ton vaste mest code 10 aanwenden, 
dan betekent dat 10 x 4,3 = 43 kg 
fosfaat. In totaal is de fosfaatruimte 
dan 63,3 kg fosfaat. Indien 
specifieke diersoorten zijn vermeld, 
dan moet u de normen van deze 
dieren hanteren. Mag u wel weiden 
en vaste mest aanwenden, maar 
staat er in de overeenkomst geen 
aantallen of hoeveelheden vermeld 
dan geldt de norm van 70 kg 
fosfaat/ha voor grasland. 
 
Agenda 

Uiterlijk 31 december 
- aanmelden fosfaatverrekening 
- indienen VVO’s en 3PO’s 
- nemen kuilmonsters bij eerste keer 
BEX in 2016 
Op 31 december 
- bepalen mestvoorraad 
- bepalen voorraden voer en dieren 
stalbalans en BEX 
Voor 1 februari 2016 
- opstellen bemestingsplan 
- grondmonsters voor derogatie 
(grondmonsters met monsterdatum 
voor 01-02-2012 vervangen). 
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 Kringloopwijzer: geen wet, wel verplicht! 

Melkveehouders met een fosfaatoverschot zijn verplicht om over 2015 een 
Kringloopwijzer in te vullen in de Centrale database. Dit is geen wettelijke 
verplichting, maar een verplichting vanuit ZuivelNL. Hoe werkt dit en wat kunt 
u nu doen?  
 
Kringloopwijzer Centrale database 

Bedrijven met een melkveefosfaatreferentie (melkveefosfaatoverschot 2013) 
moeten uiterlijk 1 maart 2016 de Kringloopwijzer via de Centrale database 
indienen bij ZuivelNL. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gegevens 
automatisch worden ingelezen. Hiervoor kunt u verschillende machtigingen 
afgeven, nadat u met eHerkenning bent ingelogd in de Centrale database. 
 
Leveranciers 
Om gegevens van uw leveranciers (zoals voer, meststoffen, kuilmonsters) 
automatisch in te lezen, kunt u deze partijen binnen de Kringloopwijzer 
machtigen. Daarnaast kunt u een machtiging verlenen om bij RVO gegevens 
over percelen, mest en I & R in te lezen. 
 
Ook machtiging mijn.RVO.nl 
U dient ook bij mijn.RVO.nl een machtiging af te geven, zodat RVO namens u 

perceels- en mestgegevens mag doorgeven aan de Kringloopwijzer 
(ZuivelNL). Naast deze machtiging dient u RVO ook te machtigen om de 
melkveefosfaatreferentie door te geven aan ZuivelNL. 
 
Machtiging adviseur 
De Kringloopwijzer is wellicht een nieuw terrein voor u. Het is ook mogelijk om 
uw adviseur te machtigen om bepaalde gegevens in te zien of te beheren. 
Geeft u uw adviesorganisatie een volmacht, dan kan uw adviseur alles (incl. 
de machtigingen) voor u regelen. 
 
Vanuit de werkgroep Communicatie Kringloopwijzer is ook een film gemaakt. 
Middels deze link is de film “Aan de slag met de KringloopWijzer” te zien. 
 

Heeft u een melkveefosfaatreferentie van 0 kg? Regel dan ook een 
machtiging bij RVO zodat ZuivelNL weet dat u geen referentie heeft en 

u geen Kringloopwijzerberekening over 2015 hoeft in te dienen.  

  

Daling fosfaatruimte compenseren? 

De definitieve uitgangspunten voor de berekening van de grondgebondenheid 
zijn onlangs bekend gemaakt. Belangrijk daarbij is de bepaling van de 
fosfaatruimte 2014. 
 
Daling fosfaatruimte niet altijd compenseren 

Voor de berekening van de referentie 2014 (fosfaatruimte) moet u de 
fosfaatnormen nemen van het jaar waarin de grondgebondenheid wordt 
berekend (bijv. 2016). De lagere fosfaatnormen van 2016 moet u dus 
gebruiken bij het berekenen van de referentie in 2014. Heeft u dezelfde grond 
als in 2014, dan wordt de berekende fosfaatruimte niet minder dan in 2014 (bij 
dezelfde fosfaattoestand en grondgebruik) en hoeft u niets te compenseren. 
 
Wel compenseren 
Is de fosfaatruimte lager dan in 2014 doordat u minder grond, andere grond-
monsters of meer bouwland heeft i.p.v. grasland? Dan moet u dit wel com-
penseren als u uw productie op peil wilt houden, wilt groeien of bent gegroeid. 
 

Reken ‘grondgebondenheid’ door met de nieuwe uitgangspunten. Als 
u dat door ons laat doen, maken we ook een doorkijk naar 2017.  

 

Over ons 

Huisman & Partners B.V. is 
gespecialiseerd in financiële & 
fiscale dienstverlening aan 
ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf, de agrarische sector 
alsmede aan vrije beroeps-
beoefenaren in uiteenlopende 
sectoren.  
Voorop staat het bieden van 
kwaliteit.  
Begeleiding en ondersteuning 
worden maatwerk, waarbij 
betrouwbaarheid en een snelle 
reactie vanzelfsprekend zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Onze kantoren / adviseurs 

Huisman & Partners B.V. 
Financiële en Fiscale  
Dienstverlening 
 
Pompmolenlaan 13,  
3447 GK Woerden 
Tel.nr. 0348-431630 
Faxnr. 0348-431631 
E-mail:  
contact@huismanpartners.nl 
website: 
www.huismanpartners.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisman & Partners 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXDxwEKvhfI
http://www.huismanpartners.nl/

