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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

Vamil en MIA
Met de fiscale regelingen ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil)
en ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) wil de overheid investeringen in
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Staat uw investering op de
‘Milieulijst 2019’? Dan is Vamil en/of MIA waarschijnlijk aantrekkelijk voor u.
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Meer informatie en/of advies

Tot uw dienst.

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen?
Dan kunt u bij bepaalde investeringen fiscaal voordeel behalen met Vamil, MIA of
EIA. Uw investering moet vermeld staan op de ‘Milieulijst 2019’ of de ‘Energielijst
2019’.

Fiscaal voordeel
Komt uw investering in aanmerking voor Vamil? Dan kunt u 75% van uw
investering op een willekeurig moment afschrijven. Hoe snel of langzaam u
afschrijft bepaalt u zelf, in overleg met uw adviseur.
Met MIA heeft u, afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel, een extra
aftrekmogelijkheid van 13,5%, 27% of 36%.
Combineren
Bij bepaalde investeringen kunt u Vamil en MIA combineren.
Voorbeelden
Enkele voorbeelden van investeringen die op de ‘Milieulijst 2019’ staan zijn:

Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten.

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem.

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening.

Stallen die voldoen een de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ (MDV).

Investeringen die voldoen aan de ‘Maatlat Schoon Erf’ (MSE).

Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt.
EIA
De uitleg over de fiscale regeling ‘Energie-investeringsaftrek’ (EIA) staat vermeld
op de volgende pagina.

Wilt u investeren in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Informeer dan
bij ons of uw investering op de ‘Milieulijst 2019’ staat. Wij kunnen ook
uw aanvraag voor Vamil en/of MIA verzorgen.
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Nieuw in Milieulijst 2019
In de Milieulijst 2019 zijn diverse
nieuwe
bedrijfsmiddelen
opgenomen, zoals bijvoorbeeld:

Bodemdrukverlagend
bandensysteem in open teelt.

Koelinstallatie drijfmest.

Autonome mestverzamelrobot.

Landschapselementen voor het
verbeteren
van
de
leefomstandigheden van bijen.

Elektrisch aangedreven mobiele
machine.

Hybride aangedreven mobiele
machine.
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Voordeel met Energie-investeringsaftrek
Investeert u in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie? En
komt u in aanmerking voor EIA? Dan heeft u dubbel voordeel: uw
energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. Uw investering moet
wel op de ‘Energielijst 2019’ staan.
EIA
De regeling ‘Energie-investeringsaftrek’ (EIA) is een fiscale regeling waarmee
de overheid u bij bepaalde investeringen wil ondersteunen.
Fiscaal voordeel
Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst.
Dit komt bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

MDV en MDA onveranderd

Zonnepalen
Zonnepalen kunnen ook in 2019, onder voorwaarden, in aanmerking komen
voor EIA.

De certificatieschema’s van MDVstallen zijn t.o.v. 2018 niet gewijzigd.
De bestaande schema’s zijn geldig
t/m 31 december 2019. Dit geldt ook
voor
het
certificaat
Maatlat
Duurzame Aquacultuur (MDA).

Niet combineren
Komt uw investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor
één van deze regelingen of uw investeringskosten opsplitsen in een EIA- en
een MIA-deel. Wij kunnen u hierbij adviseren.
U kunt EIA niet combineren met ISDE.

Borging gebruik sleepvoet
Gebruikt u een sleepvoetmachine op
grasland op klei- en veengrond? Dan
moet u bij controle aannemelijk
maken dat u de verhouding water –
mest (1:2) heeft toegepast. Bij een
sleepslangsysteem kan dit o.a. met
flowmeters voor zowel het gebruik
van het water als de mest.
Daarnaast moeten de gegevens in
uw administratie worden vastgelegd.
Ook is bijvoorbeeld een verklaring
van uw loonwerker wenselijk.
Waterverdunning
(en
het
aannemelijk maken hiervan) bij het
gebruik van een mesttank is
praktisch heel lastig. Vanaf 2021
wordt
de
borging
verder
aangescherpt.
Meldplicht gebruik sleepvoet
Wilt u een sleepvoetmachine
gebruiken? Dan moet u dat vóór het
eerste gebruik melden bij RVO.
Alternatief sleepvoet
Een
alternatief
voor
de
sleepvoetmachine op klei- en
veengrond kan de pulsetrackbemester zijn. Deze bemester maakt
kuiltjes in de grond waarin de mest
wordt gelegd. Dit systeem is echter
nauwelijks beschikbaar.

Wilt u weten of uw beoogde investering in aanmerking komt voor
EIA? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden.

Mestaanwending meer emissiearm
Vanaf 2019 moet bij aanwending van drijfmest het systeem ‘tot de grond toe
gesloten zijn’. Daarnaast kunt u op klei- en veengrond de sleepvoetmachine
alleen gebruiken als u de mest verdunt met water en aan aanvullende
voorwaarden voldoet.
Gesloten systeem
Bij aanwending van drijfmest of zuiveringsslib moet de bemester volledig tot de
grond toe gesloten zijn. Dit geldt zowel voor grasland als voor bouwland.
Systemen, waarbij u de mest via een open ribbel- of golfplatensysteem
aanwendt is niet meer toegestaan. Ook een systeem, waarbij u op bouwland
mest met een (omgekeerde) ‘ketsplaat’ verdeelt en met dezelfde machine direct
onderwerkt is niet meer toegestaan.
Sleepvoet
Op klei- en veengrond mag u op grasland met een sleepvoetmachine drijfmest
(en vloeibaar zuiveringsslib) op de grond aanwenden. Daarbij gelden o.a. de
volgende voorwaarden:

De drijfmest wordt verdund met water (1 deel water op 2 delen mest).

Het gras moet eerst worden opgetild of zijdelings weggedrukt voordat de
mest op de grond wordt gebracht.

De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn en moeten minimaal 15 cm
uit elkaar liggen.
Ook voor andere systemen
Gebuikt u een zodenbemester of sleufkouter? De mest mag dan niet over de
rand van de sleufjes komen. Lukt dat niet of is dat niet wenselijk? Ook dan zal
u de mest moeten verdunnen en gelden de bovenstaande voorwaarden voor
het aanwenden op de grond!
Controleer of uw mestaanwendsysteem of dat van uw loonwerker aan
de nieuwe eisen voldoet. U bent hier zelf verantwoordelijk voor!
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Vanggewas na mais: strengere eisen
Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan gelden vanaf 2019 aangepaste regels
bij de teelt van het verplichte vanggewas. Teelt u snijmais? Dan moet u
binnenkort al kiezen voor een (zeer) vroeg ras of onderzaai.
Snijmais
Bij de teelt van snijmais heeft u de volgende mogelijkheden:

U teelt, na de maisoogst, direct aansluitend maar uiterlijk 1 oktober een
toegestaan vanggewas, dat pas vanaf 1 februari vernietigd mag worden.

U past onderzaai toe. Dan mag u de mais na 1 oktober oogsten. Deze
onderzaai mag ook pas vanaf 1 februari worden vernietigd.

U teelt een wintergraan na de oogst van mais. Dit wintergraan gebruikt u
als hoofdteelt in het volgende jaar. U mag de mais dan na 1 oktober
oogsten, indien het wintergraan uiterlijk 31 oktober wordt ingezaaid.

Betalen legeskosten derogatie!
De legeskosten (€ 50) voor de
aanvraag
van
de
derogatievergunning moet u uiterlijk 28
februari betalen. U moet dit bedrag
zelf overmaken. Een automatische
incasso is niet mogelijk. Betaalt u
niet tijdig, dan krijgt u geen
derogatie!
U kunt de factuur vinden in ‘Mijn
dossier’ van RVO.
Nieuwe (EA) vanggewassen

Biologische en overige mais
Teelt u biologische mais of andere mais dan snijmais (bijv. CCM of korrelmais)?
Dan moet u direct aansluitend maar uiterlijk 31 oktober een wintergraan telen.
Dit gewas hoeft niet als hoofdteelt te dienen in het volgende jaar. Het
vanggewas mag vanaf 1 februari worden vernietigd.

Vanaf 2019 wordt het gewas
Zonnebloem toegevoegd aan de lijst
met toegestane EA-vanggewassen.
Daarnaast zijn de volgende EAgewassen toegestaan als hoofdteelt:

Olifantsgras.

Zonnekroon.

Braak met drachtplanten.

Wintergraan
Als wintergraan zijn de volgende gewassen toegestaan: spelt, triticale,
winterrogge, -tarwe of -gerst.

KWIN Akkerbouw beschikbaar

Laat u goed informeren bij uw keuze t.a.v. de verplichte teelt van een
vanggewas na snijmais. Voldoet u niet aan de regels? Dan riskeert u
een korting op uw bedrijfstoeslag en intrekking van derogatie.

Meer of minder graasdierpremie
Vanaf 2019 wordt alleen graasdierpremie uitgekeerd aan schapen en runderen
die op niet-subsidiabele grond grazen. De ‘graslandcorrectie’ komt te vervallen.
Deze wijzigingen kunnen ongunstig of juist gunstig uitvallen.
Niet-subsidiabele grond
Niet-subsidiabele gronden zijn gronden waarop u als feitelijke gebruiker geen
betalingsrechten kunt aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn: heide, duinen,
kwelders en stadsparken. Heeft u geen niet-subsidiabele grond in gebruik? Dan
komt u niet meer in aanmerking voor de graasdierpremie.
Onafgebroken weiden
Graasdieren die voor graasdierpremie in aanmerking komen moeten op 15 mei
op uw bedrijf aanwezig zijn. Deze dieren moet u de gehele periode van 15 mei
t/m 15 oktober onafgebroken op uw niet-subsidiabele gronden laten weiden. U
mag deze dieren wel voor 15 oktober afvoeren van uw bedrijf.
Correctie grasland vervalt
De correctie voor grasland komt te vervallen, omdat uw dieren alleen nog
mogen grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond. Dit is gunstig als u
bijvoorbeeld een (melk)veebedrijf met grasland heeft, waarbij betreffende
schapen en/of runderen alleen weiden op niet-subsidiabele grond.
Ondergrens graasdierpremie vervalt
De ondergrens van € 1.000 komt te vervallen. Wel blijft de algemene
ondergrens voor uitbetaling bedrijfstoeslag (€ 500) van kracht.
Wilt u weten wat de impact van deze wijzigingen is op uw bedrijf?
Neem dan contact met ons op.

De
KWIN
Akkerbouw
en
Vollegrondsgroenteteelt 2018 is
onlangs verschenen. Hierin staan
o.a. actuele saldoberekeningen en
normen voor andere kosten. De
KWIN-AGV is bij de WUR in
boekvorm te bestellen en kost € 180
incl. BTW.
Toeslag Jonge landbouwers 2018
De toeslag Jonge landbouwers 2018
is vastgesteld op € 39,09 per
hectare. Dat is circa € 9 lager dan in
2017 (€ 48,08 per ha). U kunt de
toeslag Jonge landbouwers voor
maximaal 90 hectare ontvangen.
Controleer uw GLB-beschikking of
deze toeslag juist is toegepast.
Agenda
Uiterste datum
31 januari
- Aanvragen derogatievergunning.
8 februari (17:00 u)
- Aanvraag subsidie Jonge
landbouwer.
28 februari
- Betalen legeskosten derogatie.
15 mei
- Indienen Gecombineerde opgave.
- Aanmelden stikstofdifferentiatie.
1 juni
- Aanmelden Equivalente
maatregelen.
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Hogere / lagere stikstofgebruiksnormen
Per 2019 zijn enkele stikstofgebruiksnormen aangepast. Meestal betreft dit een
aanscherping van de normen, maar soms geldt een verruiming.
Aanscherping stikstofgebruiksnormen
In de volgende situaties is de stikstofgebruiksnorm aangescherpt:

Bij de teelt van een groenbemester op zand- of lössgrond. De norm wordt
gekort met 50%, tenzij u de groenbemester zaait na de teelt van graan,
koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij of vlas.

Bij graslandvernietiging t.b.v. herinzaai in de periode van 1 juni t/m 31
augustus grasland op zand- of lössgrond. De norm voor alle bedrijven (ook
niet-derogatiebedrijven) wordt verlaagd met 50 kg/ha.

Indien u direct na de graslandvernietiging op zand- en lössgrond mais teelt.
De stikstofgebruiksnorm van mais wordt dan met 65 kg/ha verlaagd.

Alle normen van de ‘Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie
gewasopbrengst’ zijn verlaagd.
Verruiming stikstofgebruiksnormen
Er gelden vanaf 2019 ruimere stikstofgebruiksnormen bij de teelt van:

Een graszaadstoppel die als groenbemester wordt gebruikt. In dat geval
geldt de norm van een groenbemester, mits de graszaadstoppel in het
najaar of volgend voorjaar wordt vernietigd. Voorheen gold hiervoor geen
stikstofgebruiksnorm. Het is nog niet duidelijk hoelang de graszaadstoppel
minimaal moet blijven staan.

Graszaad, van het ras veldbeemd (eerste jaar). De norm op kleigrond is
nu 130 kg/ha.

Over ons

Huisman & Partners B.V. is
gespecialiseerd in financiële
& fiscale dienstverlening aan
ondernemers in het middenen 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.
Lid van

Houd bij uw planning van het gebruik van meststoffen in 2019
rekening met de nieuwe stikstofgebruiksnormen.

Ook graslandvernieuwing na 31 mei
Bedrijven op zand- en lössgrond mogen vanaf 2019 gedurende een langere
periode grasland vernietigen mits herinzaai wordt toegepast. Een
graslandvernietigingsmonster is bij deze verruiming niet verplicht.
Herinzaai op zand- en lössgrond
Op zand- en lössgrond is het al langer toegestaan om in de periode van 11 mei
t/m 31 mei grasland te vernietigingen t.b.v. herinzaai. In 2018 was dit voor
derogatiebedrijven ook toegestaan in de periode van 1 juni t/m 31 augustus.
Vanaf 2019 geldt dit voor alle bedrijven.
Melden bij RVO
Bedrijven die in de periode van 1 juni t/m 31 augustus grasland willen
vernietigen moeten dit vooraf melden bij RVO. Dit is verplicht i.v.m. het
hanteren van een lagere stikstofgebruiksnorm (zie het artikel hierboven).
Graslandvernietigingsmonster
Bij graslandvernietiging op zand- en lössgrond in de periode van 1 juni t/m 31
augustus is een graslandvernietigingsmonster niet verplicht. Dit blijft in de
periode van 1 februari t/m 31 mei wel verplicht, indien aansluitend een relatief
stikstofbehoeftig gewas (o.a. gras) wordt geteeld. Uit het vernietigingsmonster
moet blijken dat stikstofbemesting nodig is.
Wilt u grasland vernietigen? Infomeer dan naar alle regels rondom
graslandvernietiging. Deze zijn per grondsoort verschillend.
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
E-mail:
contact@huismanpartners.nl
website:
www.huismanpartners.nl

