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De wet ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ (Melkveewet) gaat in op 1 januari
2015. Dit betekent, dat uw melkveestapel alleen nog kan groeien als u voldoende
grond in gebruik heeft of als u de extra geproduceerde mest laat verwerken.
Daarnaast komt waarschijnlijk een extra slot op de deur, waardoor onbeperkt
groeien zonder extra grond onmogelijk wordt.
Melkveefosfaatreferentie
Om te bepalen of u extra mest moet verwerken, is uw melkveefosfaatreferentie
van belang. Deze referentie is gebaseerd op de forfaitaire fosfaatproductie van
uw melkvee in 2013, verminderd met uw fosfaatplaatsingsruimte in 2013.
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Meer informatie en/of advies
Via
de
Agro-Nieuwsbrief
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.

Berthil de Smet

Melkveefosfaatoverschot
Is in 2015 het fosfaatoverschot van uw melkvee groter dan uw
melkveefosfaatreferentie? Dan moet u dit melkveefosfaatoverschot 100% laten
verwerken. Zie voor de berekening tabel 1. Neemt u meer grond in gebruik, dan
daalt het melkveefosfaatoverschot en dus uw verwerkingsplicht.
Tabel 1 Berekening melkveefosfaatoverschot 2015
Fosfaat (kg)
Fosfaatproductie melkvee 2015
Fosfaatgebruiksruimte 2015
Melkveefosfaatreferentie (o.b.v. 2013)
Melkveefosfaatoverschot

6.500
-5.000
-1.000
500

Grondgebondenheid
Op basis van de Melkveewet kunt u ‘onbeperkt’ groeien, als u het
melkveefosfaatoverschot 100% verwerkt. Verschillende politieke partijen vinden
dit een ongewenste situatie en willen een vorm van grondgebondenheid. Dit zou
betekenen, dat bedrijven alleen kunnen groeien tot een bepaald overschot per
ha. Groeien boven de grens kan alleen, indien extra grond in gebruik wordt
genomen. De invulling van de ‘grondgebondenheid’ in wettelijke regelgeving
wordt waarschijnlijk pas in april 2015 in de Tweede Kamer besproken. De kans
dat dit met terugwerkende kracht wordt ingevoerd per 01/01/2015 is daardoor
niet groot.
Maak een prognose voor 2015 om te bepalen of u een melkveefosfaatoverschot heeft. Heeft u een intensief melkveebedrijf? Mogelijk dat u ook te
maken krijgt met de norm voor grondgebondenheid!

www.desmetaccountants.nl

December 2014
Jaargang 15, nummer 6

Agro-Nieuwsbrief
Tarieven Grondkamer
Met ingang van 1 januari 2015 gaan
de Grondkamertarieven voor het
toetsen en registreren van de
pachtovereenkomsten omhoog. De
stijging is het grootst bij reguliere
pachtcontracten en geliberaliseerde
pachtcontracten met een looptijd
langer dan zes jaar. Voor de
registratie
van
geliberaliseerde
pachtcontracten met een looptijd
van zes jaar of korter brengt de
Grondkamer vanaf volgend jaar
€ 126 in rekening. Dient u deze
overeenkomst digitaal in, dan blijft
het tarief € 100.
Mestverwerkingsplicht
Voor de mestverwerkingsplicht 2014
kunt u VVO’s en 3PO’s tot uiterlijk
31 december indienen bij RVO.
Controleer
of
u
aan
uw
mestverwerkingsplicht 2014 voldoet
en ga na of alle overeenkomsten
gemeld zijn bij RVO. Alle partijen
moeten
de
betreffende
overeenkomsten digitaal hebben
ondertekend.
Heeft
u
voor
‘Regionale mestafzet’ gekozen?
Ga na of u uw volledige bedrijfsoverschot in de regio heeft afgezet.
Schapen, geiten en vleesvee (excl.
vleeskalveren)
zijn
in
2014
vrijgesteld van de verwerkingsplicht.
Betalingsrechten en ondergrens
In het nieuwe GLB geldt bij het
uitbetalen van de betalingsrechten,
net als nu, een ondergrens van
€ 500. Heeft u geen referentie
opgebouwd in 2014 (waarde van
toeslagrechten in eigendom in
2014)? Dan krijgt u in 2015 circa
€ 80 per betalingsrecht (basis- en
vergroeningspremie). In 2016 is dit
bedrag
circa
€
160
per
betalingsrecht. In 2015 moet u dus
minimaal 6,3 ha grond in gebruik
hebben en in 2016 3,2 ha om in
aanmerking
te
komen
voor
uitbetaling van uw bedrijfstoeslag.
Boomkwekerij: blijvende teelt
Houtachtige
kwekerijgewassen
vallen onder de definitie van
blijvende teelt, ook als de teelt
korter dan 5 jaar duurt. Hiermee is
het geen bouwland en gelden
hiervoor geen vergroeningseisen.

Sluit nu uw Private Overeenkomst af
Bij (gedeeltelijke) bedrijfsoverdrachten is het soms wenselijk om het ‘recht op
betalingsrechten’ of de ‘referentiewaarde’ over te dragen. Wanneer dit niet
automatisch gaat, is soms een Private Overeenkomst (PO) de oplossing.
Daarnaast kan een PO nodig zijn bij verhuur van grond in 2015.
Private overeenkomst
Er zijn drie mogelijkheden voor een PO, namelijk:
PO-overdracht recht op betalingsrechten. Met deze PO wordt het ‘recht
op betalingsrechten’ aan een ander bedrijf overgedragen. Het resultaat
is, dat beide partijen in 2015 recht hebben op betalingsrechten.
PO-verkoop. Met deze PO wordt bij een (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht
referentie mee overgedragen LET OP: een PO-verkoop kan bij een
volledige bedrijfsoverdracht alleen bij een overdracht na 1 januari 2015!
PO-verhuur. Verhuurt u grond in 2015, dan is een PO-verhuur vaak
interessant. U wordt dan eigenaar van de rechten die op uw verhuurde
grond komen, inclusief de basispremie met uw overgangsdeel.
Gegevens PO
In een PO moeten de gegevens van beide partijen vermeld worden. Ook moet
worden aangeven welke PO van toepassing is. Daarnaast moet u aangeven
welke percelen bij de overdracht betrokken zijn.
Format RVO
Voor het opstellen van een PO kunt u gebruik maken van het format dat RVO
beschikbaar heeft gesteld. Voor iedere PO moet u een apart formulier
invullen. Eventuele aanvullende (financiële) afspraken kunt u ook in het
format vermelden. Het gebruik van het format is niet verplicht. Een eigen
overeenkomst mag ook, mits het wel de benodigde gegevens bevat.
Melden PO
Bij de Gecombineerde Opgave 2015 moeten beide partijen aangeven, dat er
een PO is afgesloten. De overeenkomst moet op verzoek worden overlegd.
Sluit bij een overdracht direct een PO af als dit nodig is. De gegevens uit
de PO meldt u met de Gecombineerde Opgave 2015 aan RVO.

Graasdierenpremie schapen/zoogkoeien
Binnen het nieuwe GLB kunt u op bepaalde gronden, zoals bijvoorbeeld
heidevelden, kwelders en duinen, geen betalingsrechten aanvragen. Benut u
nu toeslagrechten op dit soort gronden, dan mist u straks deze GLB-subsidie.
Wellicht is dan de ‘graasdierenpremie’ straks een alternatief voor u.
Graasdierenpremie
U kunt graasdierenpremie krijgen als u onvoldoende grasland heeft voor uw
schapen (ouder dan 1 jaar) en/of zoogkoeien (ouder dan 2 jaar). Voor deze
dieren geldt een grens van 1,75 gve/ha. Houdt u meer schapen en/of
zoogkoeien dan deze gve-norm, dan komen alleen deze extra dieren in
aanmerking voor de premie. Voor het bepalen van het aantal subsidiabele
dieren wordt gekeken naar het gemiddelde aantal over de periode 1 januari
t/m 15 oktober. Dieren die na 15 mei op uw UBN worden bijgeschreven, tellen
hierbij niet mee.
Minimale premie
De premie bedraagt € 24 per schaap en € 160 per zoogkoe. De
graasdierenpremie moet minimaal € 1.000 bedragen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de graasdierenpremie?
Informeer dan bij uw adviseur naar de voorwaarden.

2

www.desmetaccountants.nl

December 2014
Jaargang 15, nummer 6

Agro-Nieuwsbrief
EA: Algemene lijst/Akkerrandenpakket?
Om de volledige vergroeningspremie te kunnen ontvangen, moet u aan de
vergroeningseisen ‘Gewasdiversificatie’ en ‘Ecologische aandachtsgebied’
(EA) voldoen. In bepaalde situaties geldt een vrijstelling voor één of voor
beide eisen. Heeft u geen vrijstelling voor de EA-eis dan moet u kiezen uit
één van de pakketten die hieronder zijn vermeld.
EA-eis
De EA-eis stelt dat u 5% van uw bouwland moet inrichten met EA-elementen,
zoals bijvoorbeeld akkerranden, vanggewassen en/of eiwitgewassen. De EAelementen moeten op of aansluitend aan bouwland liggen.
Pakketten
Om te voldoen aan de EA-eis kunt u een keuze maken uit de volgende
pakketten:
Algemene lijst
Akkerbouw-strokenpakket
Veldleeuwerik
Biodiversiteit+ label
Daarnaast is het mogelijk om de EA-eis in te vullen met een ‘Collectief’.
In dit artikel gaan we alleen in op de ‘Algemene lijst’ en het ‘Akkerbouwstrokenpakket’. De voorwaarden van de andere opties zijn nog niet bekend.
Algemene lijst
In veel situaties kan met de ‘Algemene lijst’ redelijk eenvoudig invulling
worden gegeven aan de EA-eis. Veel bedrijven kunnen met de teelt van
vanggewassen hieraan voldoen. Een vanggewas heeft een weegfactor van
0,3. Dit betekent, dat 1 ha vanggewas 0,3 ha EA is. Voor de teelt van
vanggewassen gelden wel enkele voorwaarden, bijv. een uiterste inzaaidatum
van 1 oktober en een minimale periode van 10 weken.
Voorbeeld: U heeft 100 ha akkerbouw en moet dus 5 ha EA aanleggen
(5%). Doet u dit alleen met vanggewassen, dan moet u minimaal 5 / 0,3 =
16,7 ha vanggewassen telen.
De teelt van vanggewassen kunt u ook combineren met bijvoorbeeld
onbeheerde akkerranden (weegfactor 1,0) en/of de teelt van bepaalde
stikstofbindende gewassen, zoals veldbonen of luzerne (weegfactor 0,7).
Niet altijd haalbaar
Een invulling van de EA-eis met de teelt van vanggewassen en/of
eiwitgewassen is niet altijd haalbaar. Ook tellen vanggewassen na maïs op
zand- en lössgronden niet mee als EA-gewas. In deze situaties kan het
akkerbouw-strokenpakket wellicht uitkomst bieden.
Akkerbouw-strokenpakket
Het ‘Akkerbouw-strokenpakket’ heeft als voordeel dat de weegfactor van de
beheerde akkerranden 1,5 is. Ook mag u een eventuele sloot (max. 6 meter
breed) die aansluitend aan deze akkerranden ligt, meetellen als EA. De eisen
aan de beheerde akkerrand zijn weliswaar zwaarder dan de onbeheerde
akkerrand, maar u bent op deze wijze minder landbouwgrond hieraan kwijt.
Overige zaken
Binnen het akkerbouw-strokenpakket bent u verplicht om minimaal 30% van
uw EA-verplichting in te vullen met beheerde akkerranden. De rest van uw
verplichting mag u ook invullen met vanggewassen, bepaalde
stikstofbindende gewassen en sommige SNL-landschapselementen.
Denk goed na over de invulling van uw EA-verplichting. Laat doorrekenen
hoe u aan de verplichting kunt voldoen en welk pakket het beste bij uw
bedrijf past.

PAS
De wettelijke basis voor de
Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) is goedgekeurd door de
Eerste en Tweede Kamer. De
verdere uitwerking van de PAS
wordt op 10 januari 2015 bekend
gemaakt. De PAS wordt dan als
ontwerp ter inzage gelegd en weten
we meer over de (on)mogelijkheden. EZ verwacht dat de PAS
nog voor de zomer van 2015 in
werking zal treden.
Mestscheiding: geen forfaits
Past u mestscheiding toe op uw
bedrijf en voert u de dikke en/of
dunne fractie af? Dan moet u deze
mestafvoer vanaf 1 januari 2015
altijd laten bemonsteren. Dit geldt
ook bij forfaitaire afvoer (bijv. boerboer-transport). Bij deze transporten
mag u de hoeveelheid mest nog wel
inschatten, deze hoeft u dus niet te
wegen.
SNL niet met vergroeningspremie
Heeft u een SNL-pakket voor uw
akkerrand of landschapselement?
En gebruikt u dit pakket voor de
invulling van uw EA-verplichting?
Dan wordt u geheel of gedeeltelijk
gekort op uw SNL-subsidie. Een
dubbele betaling is niet toegestaan.
Ook als u een vrijstelling heeft
(biologisch bedrijf of vanwege meer
dan 75% grasland), dan kan uw
SNL-subsidie worden gekort als u
geen andere EA op uw bedrijf heeft.
AGENDA
t/m 31 december 2014
− Aanmelden fosfaatverrekening
− Melden VVO en 3PO
− Nemen kuilmonsters bij eerste
keer deelname BEX (en
Kringloopwijzer) in 2015
− Regelen machtiging adviseur
(mijn.rvo.nl)
− Aanvraag SNL
− Regelen eHerkenning voor
bedrijven
Januari 2015
− Indienen aanvullende gegevens
Meststoffenwet
− Opstellen bemestingsplan voor
derogatiebedrijven
− Advies: prognose
mestverwerkingsplicht 2015
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Gebruiksnormen 2015: wijzigingen
Met ingang van 1 januari 2015 worden diverse zaken in de Meststoffenwet
aangepast:
lagere fosfaatgebruiksnorm (meestal verlaging met 5 kg fosfaat/ha);
forfaitaire productienormen graasdieren;
toevoegen en vervallen van enkele diercategorieën;
aanpassing stikstofcorrectie staldieren (meestal verlaging);
forfaits gehalten dieren (kippen en konijnen);
forfaits dierlijke meststoffen;
lagere stikstofgebruiksnormen voor veel akkerbouwgewassen op
zuidelijke zand- en lössgronden;
hogere werkingscoëfficiënt varkensdrijfmest (85%) op zuidelijke zand- en
lössgronden.
Prognose 2015
Maakt u binnenkort een prognose van de productie en de plaatsingsruimte
2015 op uw bedrijf? Gebruik dan de aangepaste normen, zodat u later niet
voor verrassingen komt te staan.
BEX-voordeel wordt kleiner
De aangepaste normen hebben geen invloed op de BEX-berekening. Maar
doordat de forfaitaire normen van melkvee en jongvee wel worden verlaagd is
het voordeel van een gelijkblijvende BEX t.o.v. deze forfaitaire normen lager.
Het BEX-voordeel van 2014 kunt u dus niet zomaar doorvertalen naar 2015.

Over ons
De
Smet
Accountants
is
gespecialiseerd in de ondersteuning
en advisering van het midden- en
kleinbedrijf. Met ons dienstenpakket
bedienen we een brede doelgroep,
waaronder de agrarische sector.
De Smet Accountants onderscheidt
zich
door
kwaliteit,
laagdrempeligheid en persoonlijke
benadering. We besteden veel tijd
aan begeleiding en persoonlijke
aandacht.
Hierbij
willen
we
laagdrempelig zijn en hechten we
belang aan een goede prijs-kwaliteit
verhouding.
Onze medewerkers hebben veel
affiniteit met de agrarische sector of
zijn zelf afkomstig uit de agrarische
sector. Door voortdurende scholing
zijn zij altijd op de hoogte van de
huidige ontwikkelingen.
Ons kantoor

Laat u goed informeren over alle aangepaste normen. Een juiste prognose
over het jaar 2015 is belangrijk voor uw bemestingsplan, mest aan- of
afvoer en mestverwerkingsplicht.

Blijvend grasland (g)een probleem?
Vanaf 2015 geldt, in het kader van het GLB, een instandhoudingsplicht voor
blijvend grasland. Om dit te bereiken gelden twee eisen:
vernietigingsverbod in Natura 2000-gebieden;
nationaal aandeel blijvend grasland mag maximaal 5% dalen.
Natura 2000-gebieden
Het vernietigingsverbod voor blijvend grasland geldt in Natura 2000-gebieden
direct per 1 januari 2015. U mag geen blijvend grasland omzetten, ook niet als
u deze gronden huurt of pacht. Doorzaaien is wel toegestaan.
Nationale eis
Het aandeel blijvend grasland lijkt de laatste jaren vrij stabiel te zijn. Het is
niet de verwachting dat u op korte termijn te maken krijgt met een
herinzaaiplicht. Om een herinzaaiplicht te voorkomen, zal eerst een
scheurvergunningsplicht worden ingevoerd (op zijn vroegst vanaf 2016). Met
de scheurvergunningen zal het areaal blijvend grasland op peil blijven. Koopt
u als akkerbouwer nu een perceel blijvend grasland, dan is de kans daarom
niet groot dat u in straks te maken krijgt met een herinzaaiplicht.
Huur grond voor 2015
Huurt u als akkerbouwer blijvend grasland van een veehouder in 2015, dan
heeft u geen belemmeringen bij omzetten van grasland naar bouwland.
De gevolgen van de nationale eis ‘blijvend grasland’ zullen voorlopig
beperkt blijven. Op termijn mogelijk een scheurvergunningsplicht.
De Smet Accountants & Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke
aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit de AgroNieuwsbrief.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.

De Smet Accountants
Absdaalseweg 39
4561 GD Hulst
Tel: 0114 - 31 28 81
Fax: 0114 - 31 96 16
Email:
Algemeen:
info@desmetaccountants.nl
Belastingzaken:
fiscaal@desmetaccountants.nl
Agro:
agro@desmetaccountants.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 | 13:00 - 17:00
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