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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 

Melden maisteelt uiterlijk 15 februari 

Bent u van plan om mais te gaan telen op zand- of lössgrond? Dan moet u uw 
maispercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Heeft u dit nog niet gedaan? 
Doe dit dan zo spoedig mogelijk, anders is mais telen niet toegestaan! 
 
Aanmelden RVO 
Het aanmelden van een maisperceel kunt u doen via mijn.rvo.nl. 
 
Basis is ‘Mijn percelen’ 
Voordat u een melding doet moet u ‘Mijn percelen’ actualiseren. De percelen die 
u door wilt geven moet u intekenen en als gewas mais zijn ingevuld. Bij de 
aanmelding worden de percelen overgenomen uit ‘Mijn percelen’.  
 
Later uitrijden mest 
Op een aangemeld perceel mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibare 
zuiveringsslib uitrijden. 
 
Doorgeven wijzigingen 
Percelen toevoegen of vergroten kan t/m 15 februari. Na 15 februari kunt u alleen 
nog percelen afmelden of verkleinen. Wijzigingen moet u eerst doorvoeren in 
‘Mijn percelen’. 
 
Ander gewas 
Besluit u na 15 februari dat u op een gemeld perceel toch een ander gewas wilt 
telen? En wilt u voor 15 maart drijfmest aanwenden? Dan moet u eerst het 
perceel afmelden. 
 
Enkele uitzondering 
De meldingsplicht en de aangepaste uitrijperiode voor mest gelden niet voor 
biologisch geteelde mais en voor de teelt van suikermais onder folie. 
 
Bij twijfel melden 
Weet u nog niet zeker of u op een perceel mais gaat telen? Of wilt u dit jaar uw 
grond uit gebruik geven, maar weet u niet of de nieuwe gebruiker mais wil telen? 
Meld de percelen dan voor de zekerheid aan. Dan is maisteelt mogelijk en 
afmelden kan later nog.  
 

Meld, ook bij twijfel, uw maisperceel tijdig aan. U of de nieuwe gebruiker 
kunnen altijd nog besluiten om een ander gewas te telen. 

 



AgroActualiteiten 

Huisman & Partners B.V., Pompmolenlaan 13, 3447 GK Woerden 

Februari 
Jaargang 22, nummer 1 

2 

Investeren? Mogelijk fiscaal voordeel 

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? 
Ga dan na of uw investering op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. U kunt dan 
fiscaal voordeel behalen. Voor 2021 gelden aangepaste lijsten. 
 
‘Milieulijst’ en ‘Energielijst’ 
U kunt met de regelingen Vamil/MIA en EIA fiscaal voordeel behalen als u 
investeert in milieuvriendelijke- respectievelijk energiebesparende 
bedrijfsmiddelen. Dit is niet nieuw. Wel zijn lijsten met bedrijfsmiddelen, die 
hiervoor in aanmerking komen, per 2021 aangepast. 
  
Staat investering op de lijst? 
Wilt u een bepaalde investering in een bedrijfsmiddel doen? Ga dan na of het 
bedrijfsmiddel op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. Staat uw bedrijfsmiddel 
hier niet op? Dan is het mogelijk dat een vergelijkbaar bedrijfsmiddel hier wel 
op staat. Bijvoorbeeld als dit net iets milieuvriendelijker is of meer energie 
bespaart. Met een iets andere investering komt u mogelijk wel voor Vamil/MIA 
of EIA in aanmerking. Een duurdere investering kan dan toch interessant zijn! 
 
Milieulijst 2021 
Om voor Vamil en/of MIA in aanmerking te kunnen komen moet uw 
investering op de ‘Milieulijst 2021’ staan. Naast diverse bedrijfsmiddelen staan 
ook investeringen in stallen of erf op de Milieulijst.  
 
Maatlat Duurzame stallen (MDV) 
Investeringen in een stal voor melkvee, vleeskalveren, vleesvee, melkgeiten 
en -schapen, varkens, pluimvee (eenden, leghennen, vleeskalkoenen en 
vleeskuikens) of konijnen kunnen in aanmerking komen voor de Vamil/MIA. 
Wilt u investeren in stalaanpassingen of in nieuwbouw? Zorg dan dat uw stal 
gaat voldoen aan de eisen uit het certificatieschema van de MDV.  
 
Maatlat Schoon Erf (MSE 
In de Milieulijst 2021 is ook het certificatieschema MSE opgenomen als 
bedrijfsmiddel. Dit is bedoeld voor het stimuleren in investeringen om 
erfemissies naar het oppervlaktewater en de bodem te voorkomen. Het gaat 
hierbij om emissies uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, 
gewasbeschermingsmiddelen en veevoer.  
 
Energielijst 2021 
Energiebesparende bedrijfsmiddelen komen voor EIA in aanmerking als deze 
op de ‘Energielijst 2021’ staan. Dit gaat bijvoorbeeld om investeringen in 
gebouwen, processen en transportmiddelen. 
 
Fiscaal voordeel 
Het fiscaal voordeel is afhankelijk van de regeling. Het investeringsbedrag 
moet tenminste € 2.500 bedragen. 
 
Vamil 
De vrije afschrijving via Vamil is 75% van het geïnvesteerde bedrag. 
 
MIA 
Het percentage van het investeringsbedrag, dat als investeringsaftrek in het 
kader van MIA kan worden opgevoerd, is afhankelijk van de categorie waarin 
uw bedrijfsmiddel is ingedeeld: cat. I: 36%. cat. II: 27% en cat. III: 13,5%. 
 
EIA 
Van de investeringskosten kan 45% worden afgetrokken van de fiscale winst. 
  

Wilt u investeren? Informeer dan bij ons of het bedrijfsmiddel op de 
‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. Is dit niet het geval, dan kunnen we 

in overleg zoeken naar een alternatief. 

Uitstel voor PAS-melders 

Heeft u in de PAS-periode een 
PAS-melding gedaan? En wilt u 
deze PAS-melding omzetten naar 
een natuurvergunning? Dan moet u 
gegevens t.a.v. de betreffende 
activiteit doorgeven aan RVO. De 
uiterste datum voor indiening van 
deze gegevens is verzet naar 30 
april 2021 (was 31 januari 2021). 
 
Uitbetaling graasdierpremie 

Heeft u in 2020 graasdierpremie 
aangevraagd? De graasdierpremie 
wordt uitbetaald in de periode van 1 
maart t/m 30 juni 2021. De 
maximale premie bedraagt € 23 per 
schaap en € 153 per rund. Op dit 
moment is nog niet bekend of een 
budgetkorting wordt toegepast. 
 
Bemestingsplan tijdig gereed 

Heeft u derogatie aangevraagd? 
Dan is één van de voorwaarden dat 
u uiterlijk 31 januari een 
bemestingsplan heeft opgesteld. 
Zorg ervoor dat u dit tijdig in orde 
heeft. Wijzigen de omstandigheden 
op uw bedrijf en heeft dit effect op 
uw bemestingsplan? Dan moet u 
het bemestingsplan binnen zeven 
dagen actualiseren.  
 
Mestverwerkingsplicht  

Heeft u te maken met een 
bedrijfsoverdracht? Dan moest 
voorheen de mestverwerkingsplicht 
door ieder bedrijf (KVK-nummer) 
afzonderlijk worden ingevuld. 
Doordat één van de partijen geen 
grond in gebruik heeft op 15 mei, 
kon daardoor in het verleden een 
(hoge) verwerkingsplicht ontstaan. 
U mag nu de mestverwerkingsplicht 
gezamenlijk invullen. Dit gold al 
voor de gebruiksnormenberekening. 
Dit is vooral voordelig voor bedrijven 
met grond. Met een gezamenlijke 
berekening op jaarbasis is de totale 
mestverwerkingsplicht vaak (veel) 
lager. Is meer dan voldoende mest 
verwerkt en wilt u VVO’s 
overdragen? Dan mag dit alleen 
door het bedrijf die de mest 
daadwerkelijk heeft laten 
verwerken. Er mogen niet meer 
VVO’s worden overgedragen dan 
door het betreffende bedrijf aan 
fosfaat is verwerkt. 
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Fosfaatbemonstering: nieuwe regels 

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? En zijn uw fosfaatmonsters 
niet meer geldig? Dan kunt u bij nieuwe grondmonsters, net als in andere 
jaren, kiezen uit twee monsterprotocollen: ‘standaard’ of ‘gestratificeerd’. Dit 
geldt nu ook voor de fosfaattoestand ‘arm’.  
 
Geldigheid grondmonsters ‘fosfaat’ 
Vanaf 2021 moet u voor het bepalen van de fosfaattoestand van uw grond 
gebruik maken van twee indicatoren PAL en P-PAE. Dit geldt zowel voor 
gras- als bouwland. Er gaat een regeling gelden voor ‘oude grondmonsters’. 
 
Overgangsregeling ‘oude’ grondmonsters 
Op het moment van schrijven is de overgangsregeling nog niet definitief.  
Maar het is de bedoeling dat voor het jaar 2021 ook grondmonsters gebruikt 
kunnen worden die maximaal 5 jaar oud zijn. Voor 2021 betekent dit dat 
grondmonsters, genomen vanaf 16 mei 2016, nog gebruikt kunnen worden. 
Grondmonsters die voor 1 januari 2021 zijn genomen kunnen ook zonder P-
PAE gebruikt worden. Vanaf 2022 is de geldigheid weer maximaal 4 jaar. 
 
Keuze bepalen fosfaattoestand 
Met ‘oude’ grondmonsters, gestoken voor 1 januari 2021, mag u de 
fosfaattoestand bepalen op basis van PAL en/of Pw of op basis van PAL en 
P-PAE. Deze laatste twee indicatoren moeten dan wel geanalyseerd zijn. 
 
Standaardmonster ook voor fosfaattoestand ‘arm’ 
Vanaf 2021 mag u ook voor de fosfaattoestand ‘arm’ gebruik maken van 
beide monsterprotocollen. Heeft u ‘oude’ standaardmonsters? En zijn ook de 
indicatoren PAL en P-PAE bepaald? Ga dan na of de fosfaattoestand ‘arm’ nu 
van toepassing is.  
 

Bij grondmonsters voor de fosfaatdifferentiatie gelden veel regels.  
Informeer bij ons naar de laatste stand van zaken. 

 

Financiële steun bij omschakelen 

Wilt u uw bedrijf verduurzamen of extensiveren? Er zijn regelingen 
aangekondigd die u bij deze omschakeling financieel kunnen ondersteunen. 
De details zijn echter nog niet bekend. 
 
Omschakelfonds 
Minister Schouten wil bedrijven stimuleren en ondersteunen, die willen 
extensiveren of omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. 
Hiervoor worden twee ‘sporen’ uitgewerkt. 
 
Omschakelspoor  
U kunt financiële ondersteuning krijgen voor uw investeringen die nodig zijn 
voor omschakeling. Hiervoor gaan drie regelingen gelden: 

• Investeringsfonds Nationaal Groenfonds. Hiermee kunt u in aanmerking 
komen voor achtergestelde leningen voor (risicodragend) kapitaal. 

• Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling. U kunt subsidie krijgen 
voor het opstellen van een (verplicht) bedrijfsplan voor omschakeling. 

• Subsidieregeling demonstratiebedrijven. Hiermee kunnen 
demonstratiebedrijven subsidie krijgen voor o.a. kennisoverdracht. 

 
Overbruggingsspoor  
Met het overbruggingsspoor kunt u tijdelijke dips in de kasstroom 
(werkkapitaal), die tijdens de omschakeling ontstaan, overbruggen. 
 

Overweegt u een ‘omschakeling’? Laat dit dan weten, zodat wij de 
ontwikkelingen voor u in de gaten kunnen houden. 

<tekst> 
 

Fosfaattoestand ‘arm’ 

Voor het aantonen van de 
fosfaattoestand ‘arm’ heeft u, 
volgens de nieuwe regels, ook PAL 
en P-PAE nodig. Ook hiervoor geldt 
een overgangsregeling voor ‘oude’ 
(gestratificeerde) grondmonsters 
met alleen PAL of Pw. Dit geldt 
echter alleen voor grondmonsters 
waarvan de analyse uiterlijk 15 mei 
2020 bekend was. Ook moet u in de 
Gecombineerde opgave van 2020 
aangegeven hebben dat u gebruik 
wilt maken van de hogere 
fosfaatnorm van 120 kg per ha.  
Van grondmonsters met een 
analysedatum vanaf 16 mei 2020 
moeten altijd zowel het PAL-getal 
en P-PAE-getal zijn/worden 
bepaald. 
 
Gecombineerde opgave 2021 

Ook dit jaar kunt u uw 
Gecombineerde opgave (GO) 
indienen vanaf 1 maart. U kunt 
echter nu al uw percelen intekenen 
en/of actualiseren in ‘Mijn percelen’.  
 
Toeslag Jonge landbouwer 

Bent u ‘Jonge landbouwer’? Dan 
kunt u met de GO een extra toeslag 
aanvragen. Eén van de 
voorwaarden is dat u ‘blokkerende 
zeggenschap’ heeft. Dit moet u 
aantonen met een maatschaps-of 
vof-akte, statuten van een 
rechtspersoon of KVK-registratie. 
Dit moet u uiterlijk op het einde van 
de kortingsperiode GO geregeld 
hebben. 
 
Agenda 

Datum vanaf 
1 februari 

• Uitrijden vaste mest (op bouwland 
klei/veen gehele jaar toegestaan) 

• Graslandvernietiging mogelijk 
16 februari 

• Aanwenden drijfmest (m.u.v. 
maisland op zand-/lössgrond) 

1 maart 

• Indienen Gecombineerde opgave 
15 maart 

• Aanwenden dierlijke mest op 
maisland op zand-/lössgrond 

 
Uiterste datum 
15 februari 

• Melden maisteelt op zand-
/lössgrond) 
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Papieren VDM verdwijnt na uitrijseizoen 

In 2021 worden de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) vervangen door 
rVDM’s. Met rVDM’s worden tijdens het mesttransport diverse meldingen 
digitaal doorgegeven. De papieren VDM’s voor forfaitaire transporten komen 
ook te vervallen. 
 
rVDM-systeem 
In een eerdere editie is aangegeven dat het de bedoeling was dat per 1 
januari 2021 diverse meldingen t.a.v. mesttransport direct digitaal gemeld 
moeten gaan worden. Het melden gaat lopen via een ‘real time 
Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ (rVDM). Dit geldt ook voor forfaitaire 
mesttransporten zoals ‘boer-boer transport’ en afvoer naar particulieren. 
 
Uitstel invoering 
De introductie van het rVDM-systeem is uitgesteld. Het systeem zal na het 
mestseizoen 2021 stapsgewijs worden ingevoerd.  
 
Forfaitaire transporten 
Voor forfaitaire transporten wordt een mobiele app ontwikkeld. Met deze app 
moet u ‘real time’ meldingen doorgeven, zoals start-, laad- en losmeldingen.  
 
Eind maart meer duidelijkheid 
De minister heeft aangegeven dat de regeling uiterlijk eind maart 2021 
definitief zal zijn. Dan zal ook bekend worden gemaakt hoe de regels 
stapsgewijs worden ingevoerd.  
 

Diverse bedrijven zullen later in het jaar te maken krijgen met rVDM’s. 
Dit geldt ook voor forfaitaire transporten.  

Dit voorjaar kunt u mesttransporten nog melden met papieren VDM’s. 

 

ISDE nu ook voor energiebesparing 

De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is 
bedoeld voor particulieren en zakelijke gebruikers. Voor zakelijke gebruikers 
komen kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie in 
aanmerking. 
 
Zakelijk gebruiker 
Ook voor uw bedrijf kunt u ISDE aanvragen voor een zonneboiler en/of 
warmtepomp. Vanaf 2021 komen ook zonnepanelen en windturbines voor 
ISDE in aanmerking. Voor de categorieën ‘Zonneboiler’ en ‘Warmtepomp’ is 
een apparatenlijst opgesteld met apparaten die voor subsidie in aanmerking 
komen. 
 
Aanvragen subsidie 
U kunt ISDE het gehele jaar aanvragen bij RVO, zolang het budget toereikend 
is. De subsidie wordt toegewezen op volgorde van binnenkomst van de 
aanvraag. Als zakelijk gebruiker vraagt u de subsidie aan voordat u de 
koopovereenkomst voor het apparaat sluit. 
 
Hoogte subsidie 
De hoogte van de subsidie is o.a. afhankelijk van de soort installatie en van 
het vermogen van de installatie. 
 

Heeft u interesse? Vraag uw subsidie dan tijdig aan. De aanvragen 
worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 

 

 

 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 
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. 


