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Hoofdregel: nieuwe rechten voor gebruiker grond
De hoofdregel is dat bij verhuur van grond in 2015 de
huurder de betalingsrechten in eigendom verkrijgt. Het
eventuele compensatiebedrag (afhankelijk van de
waarde van de toeslagrechten per 15 mei 2014) wordt
verdeeld over alle betalingsrechten van de huurder,
dus ook over de rechten op de gehuurde grond. Indien
partijen geen onderlinge afspraken maken, blijven de
rechten bij het einde van de verhuur eigendom van de
huurder. Partijen kunnen afspreken dat de rechten op
dat moment, al dan niet tegen een vergoeding, overgaan naar de verhuurder/grondeigenaar. Indien dit tijdens de overgangsperiode 2015-2018 gebeurt, gaat
daarmee echter ook een deel van het door de huurder
opgebouwde compensatiebedrag over naar de
verhuurder.
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Private overeenkomst
Een andere mogelijkheid is om de verhuurder direct
eigenaar te maken van de betalingsrechten op de verhuurde grond. Dit moet worden geregeld in een private
overeenkomst. Daarin wordt het aantal verhuurde hectares vermeld en de afspraak dat de daarbij behorende betalingsrechten eigendom van de verhuurder blijven. Voorwaarde voor een dergelijke private overeenkomst is dat beide partijen actief landbouwer zijn: de
huurder op 15 mei 2015 en de verhuurder op enig
moment in 2015. De verhuurder zal tevens recht op
betalingsrechten moeten hebben.
Bij de Gecombineerde opgave 2015 geven beide partijen afzonderlijk de totale oppervlakte van de overgedragen percelen door aan RVO.nl (dit moet met elkaar
overeenkomen) en verklaren tevens dat er een schriftelijke overeenkomst is. Dit document hoeft niet naar
RVO.nl gestuurd te worden, maar moet bij controle
getoond kunnen worden. De verhuurder dient het verzoek in voor de eerste toewijzing van betalingsrechten.

Ontwerpregeling PAS ter inzage

Betalingsrechten en verhuur grond
In 2015 worden de nieuwe betalingsrechten in beginsel toegekend aan de gebruiker van de grond. De
gebruikstitel (bijvoorbeeld eigendom, pacht of grondgebruiksverklaring) maakt daarbij niet uit. Beide partijen kunnen hiervan afwijken door een zogenaamde
private overeenkomst af te sluiten.

Op 10 januari 2015 is de ontwerpregeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bekend gemaakt. Het
ontwerp ligt tot 20 februari ter inzage en gedurende
deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.
Het is de verwachting dat de PAS dit voorjaar in werking zal treden.
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Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing.
Op verzoek worden deze u kosteloos toegezonden

Op basis van de ontwerpregeling lijkt het in de volgende gevallen verstandig om nog een vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-vergunning) onder de huidige wetgeving aan te vragen:
•
Bedrijven die fors willen uitbreiden en dicht bij
een Natura 2000-gebied liggen. Het is de vraag
of hiervoor binnen de nieuwe wetgeving voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
Door het kopen van ammoniakrechten van stoppende veehouders kunnen ze nu nog gebruik
maken van externe saldering.
•
Bedrijven die tussen 2012 en 2014 veel minder
dieren hebben gehad, dan waarvoor zij een
milieuvergunning hebben.

aangifte wordt gedaan, de aanslag vóór 1 juli 2015
wordt opgelegd. Vanaf 2015, over belastingjaar 2014,
mogen mensen ook na 1 april, maar voor 1 mei hun
aangifte indienen. Voor deze aangiften geldt echter
niet de garantie dat de aanslag voor 1 juli is opgelegd.

Mestverwerkingspercentages 2015
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft
medio december de mestverwerkingspercentages
voor 2015 bekendgemaakt.
De verwerkingspercentages zijn:

Let op:

Het beschikken over een Nb-vergunning
maakt onderdeel uit van de GLB-randvoorwaarden. Tevens eisen banken bij het
verstrekken van financieringen dat het
bedrijf over een Nb-vergunning beschikt.

Generiek uitstel belastingbetaling
Iedereen die dit jaar inkomstenbelasting en premie
volksverzekering over 2014 moet betalen, krijgt daarvoor automatisch vier maanden uitstel. Deze periode
komt bovenop de bestaande termijn van zes weken.
Reden voor dit uitstel is, dat veel mensen in 2015
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
over 2014 moeten bijbetalen doordat de Belastingdienst hun gegevens niet tijdig heeft kunnen verwerken in het systeem van afbouw van inkomensafhankelijke kortingen.
Welke aanslagen?
Het generieke uitstel van betaling geldt voor mensen
die een aanslag inkomstenbelasting over 2014 ontvangen met een dagtekening vanaf 1 mei 2015 tot en met
30 juni 2016.

Regio zuid
Regio oost
Regio overig

2014
30%
15%
5%

2015
50%
30%
10%

De regio's zijn hetzelfde als de concentratiegebieden
die gelden voor de dierproductierechten. Als een bedrijf productielocaties in verschillende regio’s heeft,
geldt voor het hele bedrijf het hoogste verwerkingspercentage dat voor ten minste een van de locaties
geldt.
Door de hogere verwerkingspercentages moet in 2015
ca. 11 miljoen kg fosfaat meer verwerkt worden dan in
2014. Volgens de staatssecretaris is hiervoor voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar.
In 2016 en 2017 zullen de verwerkingspercentages
volgens de staatssecretaris verder moeten stijgen om
in 2017 evenwicht op de mestmarkt te realiseren.

Invorderingsrente
Zolang het generieke uitstel van betaling loopt, hoeven
mensen geen invorderingsrente te betalen. Indien niet
binnen de verruimde periode wordt betaald, geldt de
invorderingsrente echter vanaf de wettelijke betalingstermijn van zes weken.
Aanslag zorgverzekeringswet
Mensen met bijvoorbeeld winst uit onderneming krijgen een aanslag zorgverzekeringswet (ZVW). Hoewel
de problematiek van de afbouw van inkomensafhankelijke kortingen zich bij deze aanslag niet voordoet,
geldt ook hiervoor het generieke uitstel van vier maanden. De aanslag ZVW wordt namelijk meestal gelijktijdig verzonden met de aanslag inkomstenbelasting.
Verschillende betalingstermijnen zouden dan tot verwarring kunnen leiden.
Belastingrente
De gebruikelijke regeling voor het betalen van belastingrente wijzigt niet. Als een belastingaanslag over
2014 met een te betalen bedrag wordt opgelegd na 30
juni 2015, wordt rente in rekening gebracht. De Belastingdienst garandeert echter dat als voor 1 april 2015
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Wijzigingen bemonstering bij afvoer
mest
Om fraude met mest aan te pakken, zullen in 2015
wijzigingen doorgevoerd worden in de regels met
betrekking tot de afvoer van mest. Daarnaast wordt
een pilot gestart met mestanalyse door infraroodtechnieken.
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Gebruik AGR/GPS-apparatuur bij afvoer vaste mest
Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris aangekondigd dat het gebruik van AGR/GPS-apparatuur vanaf 1
januari 2015 verplicht wordt bij de afvoer van vaste
mest. Deze datum blijkt echter niet haalbaar voor de
transportsector en de verplichting wordt daarom drie
maanden uitgesteld. Alle transportmiddelen van vaste
mest moeten vanaf 1 april 2015 voorzien zijn van
goedgekeurde en vaste opgebouwde AGR/GPS-apparatuur. Voor transportmiddelen zonder luchtvering
geldt een overgangsperiode.
Verplichte bemonstering bij mestscheiding
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om voor
gescheiden mestproducten forfaits te gebruiken bij
transport van deze producten. Voor een beperkt aantal
uitzonderingen, zoals de levering aan particulieren en
het boer-boer-transport, was het tot nu toe mogelijk
om forfaitaire waarden te gebruiken. Signalen vanuit
het veld en wetenschappelijke onderzoeken zijn aanleiding geweest om te concluderen dat de forfaitaire
waarden voor de dikke fractie te hoog zijn. Voor transport van deze producten geldt nu als hoofdregel dat
deze bemonsterd en geanalyseerd moeten worden.

Overige zaken
Er wordt nog gewerkt aan een onafhankelijke monsterneming van vaste mest. Deze maatregel zou in de
zomer van 2015 moeten ingaan. Daarnaast wordt er
dit jaar een pilot gestart, waarbij onderzocht wordt of
de vaststelling van de samenstelling van drijfmest met
Nabij Infraroodtechniek (NIRS) gelijkwaardige resultaten levert aan de huidige methode van bemonsteren
en analyseren. Het voordeel van de infraroodtechniek
is dat de samenstelling van de mest direct bij de levering van de mest bekend is.

Afschrijving dier- en ammoniakrechten niet meer mogelijk
Jaarlijks worden door het bedrijfsleven en de Belastingdienst afspraken gemaakt in de zogenaamde
‘Landelijke landbouwnormen’, welke gebruikt moeten
worden bij het opstellen van de jaarrekening en de
belastingaangiften. Over de afschrijving van de dieren ammoniakrechten is echter geen overeenstemming
bereikt.
De Belastingdienst stelt daarom nu eenzijdig dat er
vanaf 1 januari 2014 of vanaf het boekjaar 2014/2015
niet meer afgeschreven kan worden op varkens- en
pluimveerechten. Dit geldt voor alle varkens- en pluimveerechten, ongeacht op welke datum deze zijn aangekocht. De Belastingdienst voert als reden aan dat er
geen einddatum meer in de wetgeving staat voor de
productiebegrenzing voor de varkens- en pluimveehouderij.
De Belastingdienst stelt eveneens dat er niet afgeschreven kan worden op de stikstofdepositieruimte
(ammoniakrechten). Daarvoor voert zij de volgende
redenen aan:

AGRO-Nieuwsbrief

•
•
•

de regeling van stikstofdepositieruimte kent geen
einddatum;
de aangekochte stikstofdepositieruimte is van
blijvende betekenis voor de bedrijfsvoering;
de stikstofdepositieruimte ‘slijt’ niet.

Als van de standpunten van de Belastingdienst wordt
afgeweken, zal dit aangegeven moeten worden in de
aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Waarschijnlijk zal de rechter uiteindelijk moeten uitmaken of de standpunten van de Belastingdienst juist
zijn.

Verruiming gebruik eigen
pootaardappelen
De verordening PA aardappelteelt 2008 bepaalt dat
het telers verboden is aardappelen te telen met eigen
pootaardappelen, indien de teler niet beschikt over
één of meerdere certificaten of schriftelijke verklaringen van een keuringsdienst, waaruit blijkt dat de voor
de teelt gebruikte pootaardappelen door een keuringsdienst zijn goedgekeurd.
Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het pootaardappelen betreft voor eigen
gebruik ten behoeve van de consumptieaardappelteelt. Deze aardappelen moeten voor dat doel zijn
geclassificeerd in de C-norm geldend voor gecertificeerd pootgoed, op basis van een beoordeling te
velde als bedoeld in het keuringsreglement van de
NAK. Deze uitzondering gold als zowel het afkomstige
perceel van de pootaardappelen als het perceel
waarop de teelt van consumptieaardappelen plaatsvond, gelegen waren binnen een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van de aardappelteler.
In november 2014 is de verordening echter gewijzigd.
Het perceel waarop de teelt van consumptieaardappelen plaatsvindt, moet nu binnen een straal van 50
kilometer van het vestigingsadres liggen. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan de ontwikkeling binnen
de aardappelteelt dat steeds meer telers percelen in
gebruik nemen, die op meer dan 25 kilometer afstand
zijn gelegen. De 25 kilometergrens wordt wel gehandhaafd voor de percelen waarop de pootaardappelen
worden geteeld.

Wel cultuurgrondvrijstelling WOZ
voor ponyfokbedrijf
Jaarlijks stelt de gemeente de waarde van de onroerende zaken vast en legt op basis daarvan een WOZaanslag op. Daarbij geldt een belangrijke vrijstelling
voor bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgronden ten
behoeve van de land- of bosbouw (met uitzondering
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van de ondergrond van gebouwen). Daarbij maakt het
niet uit of deze gronden bij de eigenaar of bij derden in
gebruik is. Regelmatig is echter in geschil of de cultuurgrondvrijstelling ook van toepassing is op bedrijven met paarden en/of pony’s. De Hoge Raad heeft nu
in een zaak van een fokker van pony’s geoordeeld dat
ook op dit bedrijf de cultuurgrondvrijstelling van toepassing is.
De betreffende fokker hield zich bedrijfsmatig bezig
met het (op)fokken van Welsh pony’s. De veulens
werden vooral verkocht aan andere fokkerijen.
Veulens die niet werden verkocht en fokmerries en hengsten die niet meer in het bedrijf werden ingezet,
gingen naar de slacht. Het bedrijf had verschillende
weilanden in gebruik. Alle weilanden werden minimaal
eenmaal per jaar gemaaid. De opbrengst van het
maaien werd gebruikt om de pony’s in de winter te
voeren.
De gemeente stelde dat de vrijstelling alleen van toepassing is op het fokken van dieren voor consumptief
gebruik. De Hoge Raad oordeelde echter dat de vrijstelling ook van toepassing is op het fokken van dieren bestemd voor de handel, waarbij het niet van
belang is hoe de koper de dieren zal gebruiken. Ook
was volgens de Hoge Raad niet van belang of de opbrengst van het grasland behaald werd met begrazing
of door oogst. De ponyfokker had daarom wel recht op
de vrijstelling.
Dit betekent nog niet dat de vrijstelling van toepassing
is voor alle paardenhouderijen. De Hoge Raad merkte
namelijk wel op dat er geen sprake is van veehouderij
in het kader van de WOZ-vrijstelling, als de activiteiten
bestaan uit het verlenen van diensten met betrekking
tot dieren, zoals het tijdelijk ter beschikking stellen van
dieren (bijv. rijpaarden) of het bieden van onderdak
aan dieren (bijv. dierenpension). Beslissend is of de
dieren of producten die de dieren voortbrengen voor
verkoop zijn bestemd.

Energie-investeringsaftrek
De EIA biedt een ondernemer fiscaal voordeel als
deze investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen.
De belangrijkste wijzigingen in 2015 zijn:
• Een nieuw bedrijfsmiddel is toegevoegd: droogen verwarmingssysteem voor ventilatielucht in
bewaarloodsen.
• De eisen voor bepaalde bedrijfsmiddelen zijn aangepast.
• Enkele bedrijfsmiddelen zijn vervallen: het isoleren van koel- of vriesruimten en zonnepanelen
met vermogen tot 25kW.
Bij de EIA mag 41,5% van het investeringsbedrag van
de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal
bedrag aan energie-investering minimaal € 2.500 is.
Milieu-investeringsaftrek en Vamil
Met de MIA en Vamil wil de overheid ondernemers
stimuleren te investeren in bedrijfsmiddelen die in het
belang zijn van het milieu.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen zijn toegevoegd, zoals een automatisch ruwvoersysteem
voor herkauwers, een beluchtingssysteem voor
mixen van drijfmest in de rundvee- en varkenshouderij en apparatuur voor lokale verwerking van
landbouwgewassen.
• Een aantal bedrijfsmiddelen is komen te vervallen,
zoals een stal met milieuvriendelijke productie
volgens milieukeur, een toedieningssysteem voor
gewasbeschermingsmiddelen tijden het zaaien,
een aardappellooftrekker, scheidings- en verdampingsinstallatie voor varkensmest en een scheidings- en composteerinstallatie voor de dikke
fractie van (drijf)mest.
• Duurzame veestallen moeten in 2015 voldoen aan
de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur, onderdeel MDV 9.
Afhankelijk van het bedrijfsmiddel mag 13,5%, 27% of
36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst
worden afgetrokken. Daarnaast kunnen bepaalde
investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Per melding dient de investering ten minste
€ 2.500 te bedragen.
Aanvragen EIA, MIA en Vamil
Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wijzigingen EIA, MIA en Vamil
Voor 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in
de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
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Melkveewet: welke grond telt mee?
In de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (de
Melkveewet) is bepaald dat groei alleen mogelijk is als
het melkveebedrijf over voldoende grond beschikt of
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de extra mest geheel laat verwerken. Daarbij worden
beperkingen gesteld aan de groei zonder grond. Dit
moet nog nader uitgewerkt worden in een algemene
maatregel van bestuur.
Grond mag uitsluitend worden opgevoerd als tot het
bedrijf behorende landbouwgrond, wanneer deze in
het kader van een normale bedrijfsvoering bij dat bedrijf in gebruik is. De grond moet in Nederland liggen,
dan wel in Duitsland maximaal 20 kilometer of in
België maximaal 25 kilometer van de grens. Belangrijk
criterium om te bepalen of de grond in het kader van
een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is,
is dat degene die het landbouwbedrijf voert de feitelijke beschikkingsmacht over de grond moet kunnen
uitoefenen. Een dergelijke beschikkingsmacht veronderstelt de aanwezigheid van een geldige juridische
titel (eigendom, huur, pacht, grondgebruikersverklaring). Daarnaast moet de landbouwer in de praktijk in
staat zijn het teelt- en bemestingsplan op elkaar af te
stemmen en deze plannen in samenhang te realiseren.
Dit betekent dat gronden in het kader van zogenaamde ‘Voer voor mest contracten’ niet tot het melkveebedrijf behoren. In dat geval teelt de akkerbouwer het
gewas en heeft de melkveehouder niet de feitelijke
beschikkingsmacht.
Met een Regionale Mestafzetovereenkomst (RMO)
kan een veehouder vrijgesteld worden van de voor
hem geldende verwerkingsplicht in het kader van het
stelsel van verplichte mestverwerking en in het kader
van de melkveewet. Het bedrijf moet dan 75% van de
op het bedrijf geproduceerde mest kunnen plaatsen op
grond in eigen gebruik en de overige mest binnen een
straal van 20 kilometer op landbouwgronden die bij
een andere ondernemer in gebruik zijn.

Vrijstelling mestverwerking voor
strorijke mest
Vanaf 1 januari 2015 geldt een vrijstelling van de
mestverwerkingsplicht voor strorijke mest. Deze is van
toepassing als tenminste 90% van de dieren (uitgedrukt in fosfaat) op het bedrijf behoort tot een diercategorie dat gehuisvest is in een huisvestingssysteem waarbij minimaal twee derde van het leefruimteoppervlak van de dieren is ingestrooid met stro.
Er is overwogen om per diercategorie aan te geven
hoeveel stro er gebruik dient te worden, maar hier is
om wille van eenvoud niet voor gekozen. Ook wordt
geen onderscheid gemaakt naar diersoort.

Toelichting vergroeningseisen GLBbeleid
In het kader van het nieuwe GLB-beleid gelden drie
vergroeningseisen:
• gewasdiversificatie op bouwland;
• behoud van blijvend grasland.
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•

5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EFA);

Gewasdiversificatie
Gewasdiversificatie beoogt te bevorderen dat er meer
verschillende gewassen verbouwd worden. De eis van
gewasdiversificatie geldt alleen voor bouwland. Landbouwers met maximaal 10 hectare bouwland (incl.
tijdelijk grasland) hoeven geen verschillende gewassen te verbouwen. Landbouwers met meer dan 10,
maar maximaal 30 hectare moeten ten minste twee
gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal
75% van de oppervlakte beslaan. Landbouwers met
meer dan 30 hectare bouwland moeten ten minste drie
gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal
75% van de oppervlakte beslaan en de twee grootste
gewassen samen maximaal 95%. Er gelden onder
meer vrijstellingen voor biologische landbouwbedrijven
en landbouwbedrijven met een bouwplan met meer
dan 75% grasland, mits de oppervlakte bouwland
maximaal 30 hectare is.
Blijvend grasland
Blijvend grasland is landbouwareaal dat vijf jaar of
langer grasland is. Lidstaten van de Europese Gemeenschap dienen blijvend grasland te beschermen,
vanwege de milieuvoordelen van die percelen, vooral
het vastleggen van koolstof. Blijvend grasland binnen
Natura 2000-gebieden mag niet worden geploegd of
omgezet, maar wel worden doorgezaaid. Vanaf 2015
vindt voor het grasland buiten de Natura 2000-gebieden een nationale monitoring van het areaal blijvend
grasland plaats. In beginsel worden geen verplichtingen aan individuele landbouwers opgelegd om een
onnodige beperking in de bedrijfsvoering en aanvullende uitvoeringslasten te voorkomen. Mocht het
areaal blijvend grasland in Nederland in enig jaar met
meer dan 5% dalen ten opzichte van het referentiejaar
2012, zal een verplichting tot heromzetting van areaal
naar blijvend grasland worden opgelegd aan landbouwers die in het desbetreffende jaar in de verzamelaanvraag hebben opgegeven dat zij blijvend grasland
hebben omgezet naar landbouwgrond met een ander
gebruik.
Uit (voorlopige) cijfers van het CBS blijkt dat in 2014
het areaal blijvend grasland met 5,5% is afgenomen
ten opzichte van 2012.
Tip:

Koopt of huurt u een perceel grasland en wilt u
dit perceel omzetten in bouwland, kijk dan goed
of er sprake is van blijvend grasland waardoor u
te maken kunt krijgen met een herinzaaiplicht.

EFA-verplichting
De verplichting om 5% van het areaal aan te houden
als ecologische aandachtsgebied, rust op landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland (incl. tijdelijk
grasland). Bouwland is de totale landbouwoppervlakte
minus blijvend grasland en blijvende teelten. Voor
landbouwers waarvan meer dan 75% van het subsidiabele areaal grasland is, of meer dan 75% van het
bouwland tijdelijk grasland is, geldt deze verplichting
niet, tenzij het akkerbouwareaal (excl. tijdelijk grasland) meer dan 30 hectares beslaat.
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Als ecologisch aandachtsgebied komt in aanmerking:
• akkerranden op of direct grenzend aan bouwland
(als landschapselement);
• areaal waarop mengsels van bepaalde soorten
vanggewassen worden geteeld;
• areaal bebouwd met wilg met een maximale omlooptijd van vijf jaar;
• areaal waarop bepaalde soorten stikstofbindende
gewassen worden geteeld.
Per invulling zijn weegfactoren vastgesteld. Afhankelijk van de invulling moet bepaald worden hoeveel
hectare men nodig heeft om te voldoen aan 5% ecologisch aandachtsgebied. Als een invulling een kleine
bijdrage aan biodiversiteit levert, is de weegfactor
minder dan één. Dan heeft men meer hectares nodig
om aan de verplichting te voldoen. Zo heeft een vanggewas weegfactor 0,3 en telt dus mee voor 0,3 hectare ecologisch aandachtsgebied. Een hectare beheerde akkerrand met weegfactor 1,5 wordt gerekend als
1,5 hectare ecologisch aandachtsgebied.
Let op:

Het toestaan van vanggewassen leidt tot
een verlichting van de EFA-verplichting.
Grond waarop een vanggewas wordt geteeld na de teelt van maïs op zand- en
lössgronden is echter uitgesloten, omdat
deze verplichting al voortvloeit uit de mestwetgeving.

Pakketcode
N00.01
N10.01
N10.02
N12.01
N12.02
N12.03
N12.05
N13.01
N13.02

Beheertype
Nog om te vormen natuur
Nat schraalland
Vochtig hooiland
Bloemdijk
Kruiden- en faunarijk grasland
Glanshaverhooiland
Kruiden- en faunarijke akker
Vochtig weidevogelgrasland
Wintergastenweide

Wijziging beheertype
Het Provinciaal Natuurbeheerplan wordt jaarlijks herzien. Daarbij is het mogelijk dat het beheertype en
daarmee de mogelijkheid tot subsidiëring van een
natuurterrein wijzigt. Een perceel dat aanvankelijk
subsidiabel was, kan dat op een later moment ineens
niet meer zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van de betalingsrechten, maar ook op de
overgangsregeling.
Tip:

Vraag bij de terreinbeheerder na of er op korte
termijn wijziging van het beheertype is te verwachten, dat ertoe leidt dat het terrein niet meer
subsidiabel is.

Belastingdienst opent pagina voor
landbouw
De Belastingdienst heeft eind vorig jaar op haar website www.belastingdienst.nl een speciale pagina
geopend met daarop relevante onderwerpen voor
agrarische bedrijven.
Op deze pagina staat een overzicht van zaken waar
agrarische ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Er kan bijvoorbeeld doorgeklikt worden naar:
• landbouwnormen;
• vrijstellingen voor agrarische bedrijven;
• personeel in uw onderneming;
• uw bedrijf en de btw.

Natuurterreinen en betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten dat dit jaar wordt toegekend wordt bepaald door de oppervlakte landbouwgrond die wordt opgegeven bij de Gecombineerde
opgave 2015. Ook landbouwgronden waarop een
agrarisch natuurbeheerpakket rust, zijn subsidiabel.
Subsidiabele natuurterreinen
Of natuurterreinen onder de subsidiabele gronden
vallen, is afhankelijk van het beheertype. Het beheertype van een natuurterrein is terug te vinden in het
Provinciaal Natuurbeheerplan. De volgende natuurterreinen komen in aanmerking voor de toekenning en
uitbetaling van betalingsrechten:
AGRO-Nieuwsbrief

Invoering graasdierpremie
Sommige gronden tellen niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Als deze percelen worden begraasd door zoogkoeien of schapen, kan daar graasdierpremie voor worden aangevraagd. Hiervoor is
jaarlijks een budget van € 3,5 miljoen beschikbaar.
De graasdierpremie bedraagt € 160 per rund en geldt
voor vrouwelijke dieren vanaf twee jaar. Deze runderen moeten minimaal een jaar in Nederland zijn. De
premie voor schapen is € 24 per schaap. De schapen
moeten in het vorige jaar of eerder zijn geboren.
De premie wordt berekend over het gemiddelde aantal
dieren over de periode 1 januari tot en met 15 oktober.
Er geldt een ondergrens van € 1.000 per bedrijf.
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Correctie bij grasland
Indien een bedrijf naast de natuurterreinen ook grasland in gebruik heeft, wordt een correctie toegepast op
het aantal dieren waarvoor graasdierpremie kan worden aangevraagd. De dieren worden dan eerst toegerekend aan het grasland. Er wordt uitgegaan van 1,75
GVE (grootvee-eenheden) per hectare.
Voorbeeld 1:
• Bedrijf
o 4 ha grasland
o 8 ha natuurterrein
o 12 vrouwelijke dieren > 2 jaar (12 gve)
• Berekening
o Eigen grasland 4 ha x 1,75 gve/ha = 7
gve
o Premie voor 12 – 7 = 5 runderen
o Hoogte premie 5 x € 160 = € 800. Dit
bedrag wordt niet uitbetaald, omdat het
lager is dan € 1.000.

Belangrijke data
13 februari
Uiterste datum aanvraag derogatie
13 februari
Uiterste datum indiening opgave aanvullende
gegevens mest
31 maart
Verwachte openstelling subsidie SDE+

Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan
de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed.
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer)
juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie
ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken.

Voorbeeld 2
• Gelijk aan voorbeeld 1, maar nu wordt 1 ha
grasland omgezet in bouwland
• Berekening
o Eigen grasland 3 ha x 1,75 gve/ha = 5,25
gve
o Premie voor 12 – 5,25 = 6,75 gve
o Hoogte premie 6,75 x € 160 = € 1.080
Conclusie: in dit voorbeeld kan door de omzetting van
2 ha grasland naar bouwland € 1.080 meer premie
worden ontvangen.
Indien het budget wordt overschreden, kan voor minder dieren premie aangevraagd worden. Dit zou tot
gevolg kunnen hebben dat in het tweede voorbeeld
alsnog geen premie wordt ontvangen.
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