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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 

Overdracht grond, ook overdracht recht 

In 2015 is op bijna iedere hectare landbouwgrond een betalingsrecht ontstaan. 
Dit heeft tot gevolg dat bij een overdracht van grond vrijwel altijd betalingsrechten 
mee overgedragen moeten worden. De verkoper/verhuurder heeft anders 
onvoldoende grond om alle betalingsrechten zelf te benutten. Overdracht van 
rechten moet voor 31 maart worden gemeld bij RVO. 
 
Melden bij RVO 

Het overdragen van betalingsrechten is vergelijkbaar met voorheen de 
toeslagrechten. U kunt nu ook betalingsrechten verhuren zonder grond. De 
overdracht moet u digitaal melden bij RVO. De verkoper/verhuurder start met het 
invullen van het formulier. Beide partijen ondertekenen met een TAN-code. 
 
Einddatum bij verhuur 

Bij verhuur van rechten moet u een einddatum invullen. De rechten gaan op deze 
datum automatisch terug naar de verhuurder. Heeft u in 2015 een PO-verhuur 
afgesloten? Dan staan de rechten automatisch weer op uw naam. Blijft u de 
grond ook in 2016 verhuren aan dezelfde huurder, dan moet u de 
betalingsrechten dus actief overdragen. 
 
Rechten eerst vaststellen 

U kunt uw betalingsrechten pas overdragen als deze zijn vastgesteld door RVO. 
Hiervoor ontvangt u een ‘Beslissing toekenning betalingsrechten’. Pas na het 
ontvangen van deze beschikking kunt u rechten overdragen.  
 
Afspraken vastleggen 

Wilt u nu betalingsrechten samen met de grond overdragen, maar zijn de rechten 
nog niet vastgesteld? Maak dan afspraken over het (later) overdragen van de 
rechten. Leg deze afspraken schriftelijk vast. 
 
Uitstel 31 maart?  

In bepaalde gevallen zal de vaststelling van de rechten pas na 31 maart 
plaatsvinden. Deze rechten zouden dan voor het jaar 2016 niet meer 
overgedragen kunnen worden. Er is een reële kans, dat de datum voor het 
melden van een overdracht wordt opgeschoven. Dit zou ook praktisch zijn voor 
percelen die na 31 maart worden verhuurd. Volg de actualiteit hierover.  
   

Wilt u afspraken vastleggen bij het overdragen en/of verrekenen van 
betalingsrechten? Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. 
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Wijziging percelen direct doorgeven 

Het opgeven van percelen is een belangrijk onderdeel binnen de 
Gecombineerde opgave (GO). Vanaf 2015 is de perceelsregistratie een 
aparte applicatie. U kunt het hele jaar wijzigingen in de perceelsregistratie 
doorvoeren. 
 
Eerst percelen dan GO 

Binnen de GO kunt u uw percelen overnemen en daarna per perceel 
aanvullende gegevens invullen. De percelen moeten wel eerst in de 
perceelsregistratie zijn opgenomen. Als u een perceel uit gebruik geeft, dan 
moet u het perceel afmelden in de perceelsregistratie.  
 
NIEUW: Landschapselementen-EA 

Wilt u binnen de Algemene lijst gebruikmaken van landschapselementen? 
Dan kunt u deze nu intekenen in de perceelsregistratie.  
 
Percelen nu actueel houden 

Het invullen van de GO is vaak een hele klus. Als u de perceelsregistratie nu 
actueel houdt, dan heeft u hier in de GO-periode geen omkijken naar. U hoeft 
de percelen in de GO dan alleen te controleren en de aanvullende gegevens 
in te voeren. 
 
Bemestingsplan 

Heeft u een derogatiebedrijf? Dan kunt u de wijzigingen in de 
perceelregistratie ook direct overnemen in uw bemestingsplan.  
 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de perceelsregistratie?  
Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. 

 

Maak nu uw mestplan 2016 

U zult inmiddels uw mestboekhouding over 2015 hebben afgerond en zo 
nodig de ‘Aanvullende gegevens’ hebben ingediend. Daarnaast moeten 
derogatiebedrijven uiterlijk 31 januari een bemestingsplan 2016 hebben 
opgesteld. Naast deze verplichting(en) is het goed om nu stil te staan bij de 
invulling van de grondgebondenheid (melkvee) en de mestverwerkingsplicht. 
 
Grondgebondenheid melkvee 

Vanaf 1 januari 2016 is de AMvB-grondgebondenheid van kracht. Dit betekent 
in hoofdlijn, dat bepaalde bedrijven die t.o.v. 2014 groeien of gegroeid zijn 
extra grond in gebruik moeten nemen. Ook moeten melkveebedrijven met een 
melkveefosfaatoverschot compenserende grond in gebruik nemen als de 
fosfaatplaatsingsruimte afneemt t.o.v. 2014. 
 
Mestverwerkingsplicht 

Heeft u een bedrijfsoverschot (fosfaat)? Dan moet u bepalen of u moet 
voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het regiopercentage is dit jaar voor de 
regio’s Oost en Zuid met 5% verhoogd. De percentages zijn voor 2016: Oost 
35%, Zuid 55% en Overig 10%. Daarnaast moeten melkveebedrijven het 
melkveefosfaatoverschot voor 100% verwerken. 
 
Productie en plaatsingsruimte 

Voor de berekeningen moet u een inschatting maken van de fosfaatproductie 
2016 (forfaitair, BEX of de stalbalans). Ook is de plaatsingsruimte van belang. 
Hierbij moet u, als melkveehouder, rekening houden met de extra grond die u 
vanwege de grondgebondenheid extra in gebruik neemt. De grond, die u op 
15 mei opgeeft bij de GO, bepaalt de plaatsingsruimte 2016.  
 

De ‘Meststoffenwet’ wordt steeds ingewikkelder. Wij kunnen met u 

meedenken om tijdig de juiste keuzes te maken. 

Kringloopwijzer voor 1 mei  

Heeft u een melkveefosfaat-
referentie groter dan 0? Dan moet u 
voor 1 mei 2016 een Kringloop-
wijzer over het jaar 2015 indienen 
bij ZuivelNL. Deze datum was eerst 
1 maart 2016. Begin 2017 moeten 
alle melkveebedrijven een Kring-
loopwijzer 2016 indienen. Het 
indienen van een Kringloopwijzer 
loopt via de Centrale database 
(www.dekringloopwijzer.nl). Regel 
tijdig uw machtigingen. Machtig 
tevens Huisman & Partners B.V. 
zodat wij met u kunnen meekijken 
en u van dienst kunnen zijn. 
 
Wijziging uitrijregels meststoffen 

In augustus mag alleen drijfmest op 
bouwland worden uitgereden als 
direct aansluitend een 
groenbemester wordt gezaaid. Het 
uitrijden in augustus is nu ook 
toegestaan als uiterlijk 31 augustus 
winterkoolzaad wordt gezaaid. 
Het gebruik van stikstofkunstmest is 
verboden in de periode van 16 
september t/m 31 januari. Bij de 
zaadteelt van roodzwenk- en 
veldbeemdgras mag onder 
voorwaarden in de periode van 16 
september t/m 15 oktober 
stikstofkunstmest worden 
toegepast. Deze uitzondering geldt 
nu ook voor de teelt van 
rietzwenkgras. 
 
Aanpassingen stikstofcorrectie 

Per 1 januari 2016 zijn de 
stikstofcorrecties van diverse 
staldieren aangepast. Enkele 
normen zijn verhoogd, maar de 
meeste normen zijn (soms fors) 
verlaagd. Een lagere correctie 
betekent, dat uw dieren (op papier) 
meer stikstof produceren. Houd bij 
het opstellen van de prognose 2016 
rekening met deze aanpassingen. 
 
Meer fosfaatruimte met monsters 

De gebruiksnormen zijn niet 
veranderd per 2016. Is de 
fosfaattoestand van uw grond 
‘neutraal’ of ‘laag’, dan kunt u 
gebruikmaken van een hogere 
fosfaatgebruiksnorm. U moet dan 
wel over geldige grondmonsters 
beschikken. U kunt nu nog nieuwe 
grondmonsters nemen voor het jaar 
2016. De analyseresultaten moeten 
uiterlijk 15 mei bekend zijn (i.v.m. 
opgave Gecombineerde Opgave). 
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Vanggewassen nog steeds belangrijk! 

Vanaf 2016 zijn enkele wijzigingen t.a.v. de vergroeningseisen doorgevoerd. 
Het betreft voornamelijk de eisen voor de teelt van vanggewassen en het 
toestaan van landschapselementen binnen de Algemene lijst. Vaak blijven 
vanggewassen meest interessant voor invulling van de vergroeningseisen 
 
Vanggewassen 

De belangrijkste wijzigingen bij het gebruik van vanggewassen zijn: 

 De regels t.a.v. melden zaaidatum vanggewas zijn aangescherpt.  

 Alleen gecertificeerd zaaizaad is toegestaan. Eigen zaaizaad niet meer. 

 Winterwikke (bonte wikke en zachte wikke) is nu ook toegestaan. 

 Bij onderzaai zijn alle grassoorten nu toegestaan als vanggewas. 
 
Landschapselementen 

Binnen de Algemene lijst zijn nu ook enkele landschapselementen 
toegestaan. Er mag een bufferstrook van maximaal 5 meter liggen tussen het 
landschapselement en het bouwland. 
 
Vanggewassen blijven het meest interessant 

Vergroening met landschapselementen zal voor een beperkt aantal bedrijven 
toepasbaar zijn. Daarnaast is de bijdrage meestal gering. Ook voor 2016 is de 
verwachting dat de meeste bedrijven met vanggewassen zullen ‘vergroenen’.  
 

Laat bij twijfel controleren of uw bouwplan 2016 voldoet aan alle 
vergroeningseisen. 

 

Controleer uw uitbetaling bedrijfstoeslag 

Heeft u een ‘Beslissing uitbetalen BasisBetalingsRegeling 2015’ ontvangen? 
Controleer dan of alle gegevens en bedragen juist zijn.  
 
Basis- en vergroeningspremie 

Voor de bepaling van uw basispremie is het aantal beschikbare rechten van 
belang. Dit aantal rechten is inclusief gehuurde rechten met PO en exclusief 
verhuurde rechten met PO. Heeft u gehuurde rechten met PO? Informeer dan 
bij de verhuurder naar de waarde per betalingsrecht. 
De vergroeningspremie bedraagt 43,31% van de basispremie.  
 
Toeslag Jonge landbouwer 

De toeslag Jonge landbouwer bedraagt € 52,96 per hectare (max. 90 ha). 
 
Kortingen 

Dit jaar worden wegens een te kort budget een tweetal kortingen opgelegd. 
De Europese korting bedraagt 1,393041% voor het bedrag boven de € 2.000. 
De nationale korting is 0,728% over geheel bedrag.  
 
Berekening 

Stel, u heeft 50 rechten met een gemiddelde waarde van € 400 en u komt in 
aanmerking voor de toeslag Jonge landbouwer. De berekening is dan: 
- Basispremie (50 x € 400)     € 20.000 
- Vergroeningspremie (€ 20.000 x 43,31%)   €   8.662 + 
- Toeslag Jonge landbouwer (50 x € 52,96)   €   2.648 + 
Totale bruto bedrijfstoeslag    € 31.310 

 
- Europese korting ((€ 31.310 - € 2.000) x 1,393041%) €      408 - 
- Nationale korting: ((€ 31.310 - € 408) x 0,728%)  €      225 - 
Netto bedrijfstoeslag     € 30.677    

  

Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan binnen zes weken 
bezwaar. Ook dat kunnen wij voor u verzorgen. 

Melden zaaidatum vanggewassen 

In 2015 is er veel onduidelijkheid 
geweest over het melden van de 
zaaidatum van EA-vanggewassen. 
Vanaf nu geldt: U moet de geplande 
zaaidatum doorgeven met de GO. 
Wijkt de definitieve zaaidatum af 
van de geplande datum, dan moet u 
de definitieve zaaidatum uiterlijk op 
de dag van inzaai van het vang-
gewas melden bij RVO. Meldt u de 
datum later, dan gaat de 10-weken-
termijn in op de datum van melding. 
 
Subsidie Jonge landbouwers 

Iedere provincie stelt de subsidie 
Jonge landbouwers open in de 
periode van 1 maart t/m 15 april. 
Een Jonge landbouwer is op het 
moment van aanvraag niet ouder 
dan 40 jaar. Op het moment van 
schrijven is het niet bekend hoeveel 
jaar na vestiging nog een aanvraag 
kan worden ingediend. Voor de 
subsidie is het percentage eigen 
vermogen van de Jonge 
landbouwer van belang. Hoe hoger 
dit percentage is, hoe meer subsidie 
kan worden verkregen.  
Daarnaast is de keuze in 
investeringen beperkt. Deze moet 
op de investeringslijst staan. Enkele 
voorbeelden van investeringen die 
op de lijst staan zijn: 
- Zonnepanelen 
- Precisiebemesting en/of 
  gewasbescherming met GPS/GIS 
- GPS voor koeien en automatische 
  selectiepoort weiden 
- Mestscheidingsinstallatie 
- Enkele grondbewerkingsmachines 
- Varkensvriendelijke vloeren 
 
Iedere afzonderlijke provincie moet 
de exacte voorwaarden nog bekend 
maken en kiest welke investeringen 
van de lijst in aanmerking komen 
voor subsidie. Dit is per provincie 
verschillend.  
 
Agenda 

1 maart t/m 15 april 
Subsidie Jonge landbouwers.  
Voor 1 mei  
Indienen Kringloopwijzer voor 
melkveebedrijven met een 
melkveefosfaatreferentie. 
Uiterlijk 15 mei 
Grondmonsters voor de 
fosfaatdifferentiatie. Analyse moet 
uiterlijk 15 mei bekend zijn. 
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Subsidie duurzame energie 

Wilt u een biomassaketel, pelletkachel, zonneboiler of warmtepomp 
aanschaffen? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Investeringssubsidie 
duurzame energie. 
 
Openstelling 

De subsidie is opengesteld t/m 31 december 2016. De subsidie wordt 
toegewezen op basis van binnenkomst van de aanvragen. De subsidie is 
zowel voor ondernemers als particulieren. 
 
Hoogte subsidie en voorwaarden 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort installatie en het 
vermogen hiervan. Voor de subsidie gelden algemene voorwaarden. Eén van 
de voorwaarden voor ondernemers is, dat de apparatuur pas mag worden 
aangeschaft als de subsidieaanvraag is goedgekeurd. Daarnaast gelden ook 
specifieke technische eisen per installatie. Zie voor meer informatie de site 
van RVO (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-
energie). 
 

Maak gebruik van de subsidie als u wilt investeren in één of meerdere 
installaties.  

 

Fiscaal voordeel bij investeringen 

U kunt fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke of 
energiebesparende bedrijfsmiddelen. Uw investering moet dan wel op de 
Milieulijst of Energielijst staan. 
 
Milieulijst en MIA/Vamil 

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2016 komen voor MIA 
en/of Vamil in aanmerking. Ieder jaar worden bedrijfsmiddelen toegevoegd, 
gewijzigd of verwijderd.  
Dit jaar komt het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels 
niet meer op de Milieulijst voor. Dit komt doordat hiervoor nu een 
subsidieregeling is. 
 
MIA en Vamil 

U kunt met MIA (Milieu-investeringsaftrek) een extra aftrekmogelijkheid op uw 
fiscale winst krijgen. Afhankelijk van de categorie, waarin de investering is 
ingedeeld, bedraagt het percentage van het investeringsbedrag 13,5%, 27% 
of 36%.  
Met Vamil kunt u tot maximaal 75% van het investeringsbedrag op een 
willekeurig moment afschrijven. Bepaalde investeringen komen zowel voor 
MIA als voor Vamil in aanmerking. 
 
Energielijst en EIA 

Energie-investeringen, die op de Energielijst 2016 staan, komen in 
aanmerking voor EIA (Energie-investeringsaftrek). Met de EIA krijgt u een 
extra aftrekmogelijkheid. Deze is in 2016 verhoogd naar 58% (2015: 41,5%). 
 
Aanvragen 

Een aanvraag voor MIA/Vamil en EIA kan alleen via eHerkenning worden 
ingediend bij RVO. Aanvraag dient uiterlijk 3 maanden na aangaan van de 
investering te worden ingediend. Datum van factuur/realisatie is niet leidend. 
U kunt hiervoor uw adviseur machtigen. 
 

Wilt u gebruikmaken van deze fiscale regelingen? Wij kunnen voor u 
nagaan of uw investering op de Milieulijst of Energielijst staat. 

 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
Ons kantoor 

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. 


