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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.

De redactie

Toekenning fosfaatrechten
Het belang van een juiste toekenning van fosfaatrechten is groot. Controleer
daarom de gegevens in de beschikking goed! Heeft u, bij een bedrijfsoverdracht,
referenties voor fosfaatrechten overgenomen? Dan is het extra van belang om te
controleren of de referentiegegevens correct zijn overgenomen.
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Meer informatie en/of advies

Tot uw dienst.

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. De beschikkingen
fosfaatrechten zijn inmiddels verstuurd. Controleer uw referentiegegevens goed.
Bent u het niet eens met de toegekende fosfaatrechten en wilt u bezwaar
indienen? Of wilt u een melding doen. Onderneem dan tijdig actie!

Diercategorieën
Voor de volgende diercategorieën zijn fosfaatrechten van toepassing:

Cat. 100 Melk- en kalfkoeien.

Cat. 101 Jongvee jonger dan 1 jaar (ook voor zoogkoeien!).

Cat. 102 Jongvee van 1 jaar en ouder (ook voor zoogkoeien!).
Had u op 2 juli 2015 vleesvee? Controleer dan extra goed of RVO wel voldoende
rechten heeft toegekend. Informeer bij uw adviseur naar de exacte definities.
Afvoer op 2 juli 2015
Bij het aantal dieren tellen de op 2 juli 2015 aangevoerde dieren mee. De op 2 juli
2015 afgevoerde dieren tellen niet mee, tenzij ze zijn afgevoerd voor slacht of
export.
Bezwaar
Bent u het niet eens met de toegekende fosfaatrechten? Bijvoorbeeld omdat de
referentiegegevens niet juist zijn. Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij RVO.
U moet dit binnen 6 weken na het verzenden van de beschikking doen.
Geen beschikking ontvangen
Had u op 2 juli 2015 wel melkvee waarvoor fosfaatrechten nodig zijn? Maar heeft
u geen beschikking ontvangen? Dan kunt u bij RVO een verzoek indienen om
alsnog fosfaatrechten toegekend te krijgen. U moet wel bewijsstukken aanleveren
waaruit blijkt, dat u op 2 juli 2015 deze dieren had.
Neem direct actie en controleer uw beschikking fosfaatrechten.
Dien zo nodig binnen 6 weken bezwaar in bij RVO.
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AgroActualiteiten
Benutting fosfaatrechten

Melding knelgeval uiterlijk 31 maart

Nu het aantal fosfaatrechten bekend
is kunt u berekenen hoeveel
melkvee u vanaf 2018 kunt houden.
Bij de benutting van fosfaatrechten
moet u rekenen met forfaitaire
fosfaatnormen van melkvee. Houdt
er rekening mee dat een hogere
melkproductie per koe een hogere
fosfaatproductie betekent! Pas uw
veestapel tijdig aan. Hoe later in het
jaar u corrigeert, hoe moeilijker het
wordt om binnen uw fosfaatrechten
te blijven!
Mestverwerkingspercentage 2018
De
mestverwerkingspercentages
zijn voor 2018 niet gewijzigd. De
percentages zijn: ‘Zuid’: 59%, ‘Oost’:
52% en ‘Overig’: 10%.
ISDE ook in 2018
De Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE) is ook in 2018
opengesteld. De subsidie is bedoeld
voor kleinschalige installaties voor
de productie van duurzame energie,
zoals
investeringen
in
bijv.
warmtepompen,
zonneboilers,
pelletskachels en op biomassa
gestookte ketels. De installatie moet
wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen.
De hoogte van de subsidie is o.a.
afhankelijk van de soort installatie en
het vermogen van de installatie. Wilt
u een bepaalde investering doen?
Dan kunnen wij bepalen of de
installatie aan de voorwaarden
voldoet en hoeveel subsidie u kunt
aanvragen.
De subsidieaanvraag moet worden
ingediend bij RVO.
1 maart Gecombineerde Opgave
Net
als
in
2017
kan
Gecombineerde opgave vanaf
maart worden ingediend. U moet
Gecombineerde opgave uiterlijk
mei indienen bij RVO.
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Afschrijven rechten
Minister Schouten verwacht dat de
fosfaaten
varkensen
pluimveerechten over 10 jaar
vervallen. Door het stellen van een
‘einddatum’ zijn de rechten fiscaal
afschrijfbaar geworden.

Komt u in aanmerking voor de knelgevallenregeling? Dan kunt u zich tot uiterlijk
31 maart aanmelden bij RVO. Wat als u niet onder deze regeling valt?
Knelgevallenregeling
U kunt een beroep doen op de knelgevallenregeling als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Drie categorieën bedrijven vallen onder deze regeling:

De fosfaatproductie op 2 juli 2015 was 5% lager door bijzondere
omstandigheden, zoals bijv. ziekte, overlijden of schade aan de stal.

Nieuw gestarte bedrijven.

Minder rechten door medewerking aan een publiek project
(natuurontwikkeling of infrastructuur).
Informeer bij uw adviseur naar alle voorwaarden.
Verzoek indienen
Om voor de knelgevallenregeling in aanmerking te komen, moet u uiterlijk 31
maart een verzoek indienen bij RVO. Daarbij moet u diverse bewijsstukken
meesturen. Hieruit moet blijken dat u aan alle voorwaarden voldoet.
Positief besluit fosfaatreductieplan
Bent u als knelgeval aangemerkt binnen het fosfaatreductieplan? Dan moet u
zich nu opnieuw aanmelden voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten. U
hoeft echter niet nogmaals bewijsstukken in te dienen. Wel moet u nu de
melkproductie onderbouwen die u onder normale omstandigheden in 2015
gerealiseerd zou hebben.
Geen knelgeval
Voldoet u niet aan de voorwaarden van de knelgevallenregeling, maar vindt u
wel dat u buitensporig benadeeld wordt door het stelsel van fosfaatrechten?
Dan kunt u een beroep doen op een ontheffing vanwege uw specifieke situatie
of via de rechter proberen uw gelijk te krijgen als er bijv. sprake is van een
‘disproportionele last’. Houdt in beide gevallen rekening met een (langdurig)
juridisch traject. Daarnaast is succes niet verzekerd.
Wilt u zich aanmelden als knelgeval. Of wilt u juridische stappen
ondernemen? Neem dan contact met ons op.

Overnemen rechten uitgeschaard vee
Had u op 2 juli 2015 melkvee uitgeschaard? Dan kunt u fosfaatrechten van
deze dieren zonder korting op uw naam krijgen. De inschaarder moet echter
wel toestemming verlenen. En u moet tijdig een melding indienen bij RVO.
Rechten voor inschaarder
Degene die op 2 juli 2015 melkvee heeft ingeschaard was de houder van de
dieren. De fosfaatrechten worden dan ook toegekend aan de inschaarder. Ook
al bent u, als uitschaarder, eigenaar van deze dieren.
Overdragen zonder korting
Er is een mogelijkheid om (een gedeelte van) de rechten over te nemen van de
inschaarder zonder dat de korting van 10% wordt toegepast. Geeft de
inschaarder geen toestemming, dan worden de rechten definitief toegekend
aan de inschaarder. Later overdragen kan dan alleen met korting.
Tijdig melden
Wilt u (samen) een verzoek indienen? Dit moet u uiterlijk 31 maart doen.
Wilt u rechten (deels) overnemen van de inschaarder? Ga dan in
gesprek met de inschaarder! Bij overeenstemming moet u de
overdracht uiterlijk 31 maart melden bij RVO.
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EA-vergroeningseisen aangepast
Vanaf 2018 zijn enkele vergroeningseisen t.a.v. het Ecologisch
aandachtsgebied (EA) aangepast. Naast enkele versoepelingen is het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen niet meer toegestaan.
Wijzigingen EA
De belangrijkste wijzingen t.a.v. de EA-vergroeningseisen staan hieronder
vermeld.
Verbod gewasbeschermingsmiddelen
Teelt u EA-vanggewassen en/of EA-stikstofbindende gewassen? Dan mag u in
deze teelten geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Ook mag het
zaaizaad niet behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen.
EA-vanggewas
De uiterste inzaaidatum voor een EA-vanggewas is nu 15 oktober (was 30
september). De verplichte teeltperiode blijft 10 weken. Alleen bij de teelt na vlas
of hennep geldt nu een periode van 8 weken. Bij onderzaai geldt geen
verplichte teeltperiode meer. Na de oogst mag u dit vanggewas onderwerken.
Akkerranden en bufferstroken
Vanaf 2018 is het maaien van akkerranden/bufferstroken toegestaan. Het
maaisel moet wel blijven liggen, omdat landbouwproductie niet is toegestaan.
Stikstofbindend gewas
Bij de teelt van een stikstofbindend gewas zijn nu ook mengsels met andere
gewassen toegestaan. Het aandeel stikstofbindend gewas moet wel
‘overheersen’.
De lijst met wijzigingen is niet volledig. Wilt u weten hoe u in 2018 aan
de vergroeningseisen kunt voldoen? Neem dan contact met ons op.

Wel of geen derogatie? In april bekend!
Eind 2017 is het 6e Actieprogramma ingediend bij de Europese Commissie. Nu
hierover overeenstemming is, zijn de onderhandelingen over derogatie
opgestart. De verwachting is dat pas medio april bekend wordt of derogatie
wordt verleend.
Inzet derogatievoorwaarden
De voorwaarden voor derogatie zijn hierdoor ook nog niet bekend. Minister
Schouten heeft wel aangegeven dat haar inzet minimaal gelijk is aan de huidige
voorwaarden t.a.v. de stikstofnormen (230/250 kg/ha) en het aandeel grasland
(80%). Daarnaast worden, indien mogelijk, de wensen van de sector
meegenomen.
Uitstel acties?
Op dit moment hebben we geen derogatie en bent u niet verplicht om voor 1
februari (nieuwe) grondmonsters te nemen en een bemestingsplan op te
stellen. De verwachting is, dat wanneer derogatie definitief is, nieuwe
peildatums gesteld zullen worden, waarvoor bepaalde acties uitgevoerd
moeten zijn. Deze werkwijze werd ook in 2014 zo toegepast.
Bemesten voorjaar
Houdt bij uw bemesting in het voorjaar er rekening mee dat u in 2018 mogelijk
geen derogatie krijgt. Geef uw grasland in het voorjaar dus niet de maximale
gift, maar stuur later in het jaar bij als er duidelijkheid is over derogatie.
Laat u regelmatig informeren naar de stand van zaken t.a.v. derogatie.
De definitieve voorwaarden zullen echter pas in april bekend worden.
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Knelgeval grondgebondenheid
Had u in 2014 te maken met
‘buitengewone
omstandigheden’?
Dan kunt u in aanmerking komen
voor
de
knelgevallenregeling
grondgebondenheid. Het gaat om de
volgende situaties:

Grotere fosfaatruimte (2014)
door
medewerking
aan
realisatie van natuurgebied of
aanleg/onderhoud van publieke
infrastructuur.

Lagere fosfaatproductie (2014)
door ziekte of overlijden,
dierziekte of vernieling van uw
stal voor melkvee.
Was uw melkveefosfaatoverschot
2014 lager door deze ‘bijzondere
omstandigheden’, dan kunt zich
uiterlijk 15 februari (!) aanmelden
voor de regeling. Schakel zo nodig
tijdig uw adviseur in.
Grond infrastructuur telt mee
In
het
kader
van
de
grondgebondenheid mag u tijdelijk
uit gebruik geven van grond toch
meetellen. Dit geldt als u grond
tijdelijk uit gebruik geeft vanwege de
aanleg en onderhoud van publieke
infrastructuur. Denk hierbij aan de
aanleg van (water)wegen, waterkeringen en kabels en pijpleidingen
voor gas en elektriciteit.
Geen voer-mestcontracten
‘Voer-mestcontracten’ tellen niet
mee als extra grond voor de
berekening van de grondgebondenheid voor uw bedrijf. Onlangs is
bekend gemaakt dat deze optie toch
niet wordt ingevoerd.
Agenda
Uiterlijk 31 januari

Indienen aanvullende
gegevens.
Uiterlijk 15 februari

Melding knelgevallenregeling
grondgebondenheid.
Van 1 maart t/m 15 mei

Indienen Gecombineerde
opgave.
Uiterlijk 31 maart

Meldingen fosfaatrechten.
Uiterlijk 15 mei

Melding stikstofdifferentiatie.
Uiterlijk 1 juni

Melding Equivalente
maatregelen.

AgroActualiteiten
Investeringslijsten MIA/Vamil en EIA
Onlangs is de Milieulijst 2018 (voor Vamil/MIA) en Energielijst 2018 (voor EIA)
gepubliceerd. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten
staat? Dan kunt u fiscaal voordeel behalen.
Fiscaal voordeel
Het fiscaal voordeel voor de verschillende regelingen is:

Vamil: Vrije afschrijving van maximaal 75% van het geïnvesteerde bedrag.

MIA: De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het
bedrijfsmiddel (36%, 27% of 13,5%).

EIA: De hoogte van de investeringsaftrek is 54,5%.
Voorbeelden Milieulijst
Enkele voorbeelden van investeringen uit de Milieulijst zijn:

Milieuvriendelijke mobiele machine (bijv. trekker).

Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw.

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem.

Maatlat Duurzame Veehouderijstallen (MDV).

Maatlat Schoon Erf.
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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 beroepsbeoefenaren in uiteenlopende
sectoren.
Voorop staat het bieden van
kwaliteit.
Begeleiding en ondersteuning
worden maatwerk, waarbij
betrouwbaarheid en een snelle
reactie vanzelfsprekend zijn.

Voorbeelden Energielijst
Enkele voorbeelden van investeringen uit de Energielijst zijn:

Investeringen in zonnepanelen.

Ketel of kachel gestookt met biomassa.

Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen.

Energieadvies.
Wilt u weten of uw (geplande) investering voor deze fiscale regelingen
in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw adviseur.

Nieuw 2018: Maatlat Schoon Erf
De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om emissies vanaf het erf te voorkomen.
Met dit certificaat kunt u, bij bepaalde investeringen, fiscaal voordeel behalen.
Maatlat Schoon Erf
De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om erfemissies naar oppervlaktewater en
bodem te voorkomen. Het gaat hierbij om emissies uit mest, compost,
reinigingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en veevoer.
Certificering
Om in aanmerking te komen voor het certificaat Maatlat Schoon Erf moet u aan
een zevental criteria voldoen. Deze criteria gaan o.a. over het opslaan van voer
en mest, reinigen van machines, verhard erf en afvoer hemelwater. U moet
hierbij denken aan (extra) investeringen in voorzieningen om emissies van de
erfverharding, sleufsilo’s, mestsilo’s en wasplaatsen te voorkomen.
Fiscaal voordeel
Heeft u dit certificaat behaald, dan kunt u voor bepaalde investeringen in
aanmerking komen voor MIA/Vamil.
Wilt u aanpassingen doen aan uw erf, voer-, of mestopslag? Infomeer
dan bij ons of u ook hiermee fiscaal voordeel kunt behalen.

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.
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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

