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Meer informatie en/of advies 

Via Agro Actueel 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 

Spoedwet: oplossing landbouw? 

Met de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ is het de bedoeling dat ruimte wordt 
gecreëerd om activiteiten weer mogelijk te maken. Vervolgens moet geregeld 
worden hoe deze ruimte uitgegeven kan worden. De spoedwet stelt hiervoor 
alleen de kaders. De maatregelen moeten nog nader worden uitgewerkt. Het lijkt 
er wel op dat, zeker op korte termijn, de ruimte voor landbouw zeer beperkt is. 
 
Ruimte creëren 

De ‘Spoedwet’ (die nog niet definitief is!) is in eerste instantie bedoeld om de 
bouwsector weer aan de gang te krijgen. Hiervoor moet eerst stikstofruimte 
worden gecreëerd. Op korte termijn wil de overheid dit realiseren door o.a. het 
verlagen van de maximumsnelheid en door het nemen van voermaatregelen. In 
de ‘Spoedwet’ zijn kaders t.a.v. het veevoerspoor opgenomen, maar deze 
moeten nog nader worden uitgewerkt.   
 
Uitgeven ruimte 

Voor het uitgeven van stikstofruimte zijn in de voorgestelde ‘Spoedwet’ twee 
maatregelen opgenomen: ‘Stikstofregistratiesysteem’ en ‘Drempelwaarde’. 
 
Stikstofregistratiesysteem 
De overheid wil de stikstofruimte deels uitgeven middels een stikstofregistratie-
systeem. De stikstofruimte wordt echter in eerste instantie toebedeeld aan 
bouwactiviteiten (woningbouw en infrastructuur). 
 
Drempelwaarde 
Met de wetswijziging wordt het invoeren van een drempelwaarde weer mogelijk. 
De drempelwaarde kan echter voor bepaalde  
categorieën bedrijven worden ingevoerd. Mogelijk dat deze drempelwaarde in 
eerste instantie alleen voor de bouwsector beschikbaar komt. Eind dit jaar komt 
hier mogelijk meer duidelijkheid over. 
 
Intern en extern salderen 

Los van de ‘spoedwet’ is inmiddels bekend gemaakt dat fosfaat- en dierrechten 
geen rol meer gaan spelen bij intern salderen. Pas later neemt de overheid een 
besluit of het inleveren van rechten bij extern salderen verplicht blijft. 
  

De ‘Spoedwet’ geeft alleen de kaders van de te nemen maatregelen.  
Voor de korte termijn lijkt het erop dat de landbouw nauwelijks gebruik 

kan maken van de stikstofruimte die ontstaat. 
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‘Vergunde’ situatie stikstofdepositie  

In het kader van de stikstofproblematiek is het van belang dat u nagaat of uw 
bestaande situatie aansluit bij uw ‘vergunde’ situatie. Ook bij het verlenen van 
een natuurvergunning wordt de stikstofdepositie van de te vergunnen situatie 
vergeleken met uw ‘vergunde’ situatie. Wat is de ‘vergunde’ situatie? 
 
Wat niet? 

Uw Milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit wordt in dit kader niet als 
‘vergunde’ situatie gezien. Dit geldt ook voor uw bouwvergunning. 
 
‘Vergunde’ situatie 

De ‘vergunde’ situatie (referentie) gaat over het aantal dieren dat u mag 
houden met het bijbehorende stalsysteem. Op basis hiervan kan berekend 
worden wat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is.   
 
Onherroepelijke natuurvergunning 
Heeft u een onherroepelijke natuurvergunning? Dan bepaalt deze 
natuurvergunning uw referentie. 
 
Aanwijsdatum Natura 2000-gebieden 
Heeft u geen onherroepelijke natuurvergunning? Dan moet u uw referentie 
bepalen op basis van het aantal dieren (incl. stalsysteem) dat u mocht 
houden op de datum dat de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Hierbij 
gelden de volgende data: 

 7 december 2004 voor Habitatgebieden. 

 10 juni 1994 voor Vogelrichtlijngebieden. 
De datum kan op een later moment liggen, als het betreffende Natura 2000-
gebied later is aangewezen. 
 

Bepaal samen met uw adviseur of uw ‘vergunde’ situatie 
overeenkomt met de bestaande situatie. Op basis hiervan kunt u 

bepalen of u in de (nabije) toekomst actie moet ondernemen. 

 

Subsidie Jonge landbouwers weer open 

In alle provincies is de ‘Subsidie Jonge landbouwers’ opengesteld t/m 7 
februari 2020 (17:00 u). De aanvragen worden gerangschikt op basis van het 
puntenaantal per investering.   
 
Jonge landbouwer 

U bent een Jonge landbouwer als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 U bent op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar. 

 U heeft langdurige zeggenschap in het bedrijf. 

 U heeft niet eerder zeggenschap gehad/gekregen in een ander 
landbouwbedrijf. 

 U bent voldoende vakbekwaam (opleiding of ervaring). 
 
Investeringslijst 

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen die op de provinciale 
investeringslijst staan. Bijna alle provincies hebben alle 26 investerings-
categorieën opengesteld. Dit geldt niet voor Groningen en Noord-Brabant. 
Daarnaast heeft Friesland twee categorieën samengevoegd. Meer informatie 
kunt u vinden op rvo.nl of bij uw provincie. 
 
Subsidiebedrag 
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Het 

subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn. 
 

Heeft u interesse? Vraag deze subsidie dan tijdig aan.  
Uw adviseur kan u hierbij ondersteunen. 

 
 

Geen natuurvergunning nodig? 

Met de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ 
wordt beoogd dat de vergunnings-
plicht vervalt voor activiteiten met 
‘niet significante effecten’ voor 
Natura 2000-gebieden. Dit geldt met 
name voor activiteiten in het kader 
van het beheer en onderhoud van 
een Natura 2000-gebied. 
Landbouwbedrijven vallen niet 
onder deze nieuwe regel. Dat geldt 
ook als blijkt dat (nieuwe) 
activiteiten niet leiden tot een 
verhoging van de stikstofdepositie. 
Voor deze bedrijven blijft een 
natuurvergunning (vooralsnog) 
verplicht.  
 
Melkveenormen deels uitgesteld 

De eerder aangekondigde 
wijzigingen van de melkveenormen 
per 1 januari 2020 worden deels 
uitgesteld. Dit betreft de: 

 Forfaits melkkoeien met melk-
productie hoger dan 10.624 kg. 

 Andere normen voor 
zelfzuivelaars. 

Daarnaast gaan de wijzigingen van 
de forfaits voor vleesvee ook niet 
door. Evenals veel aanpassingen in 
de diercategorieën. De verlaging 
van de fosfaatnormen voor melkvee 
gaan alleen door indien het aantal 
fosfaatrechten tot onder het plafond 
is gedaald.  
 
GPS mag als vanggewas na mais  

Op zand- en lössgrond bent u 
verplicht om na de teelt van mais 
een vanggewas te telen. Eén van 
de mogelijkheden is om uiterlijk 31 
oktober een wintergraan te telen. 
Na snijmais moet u dit wintergraan 
als hoofdteelt telen in het volgende 
jaar. Heeft u hiervoor gekozen? 
RVO heeft onlangs bekend gemaakt 
dat u dit wintergraan ook als 
‘geheleplantsilage’ (GPS) mag 
oogsten. De korrel moet wel 
minimaal deegrijp zijn. Dit vergroot 
wellicht uw mogelijkheden.  
 
 Graasdierpremie 2020 en I&R 

Wilt u in 2020 graasdierpremie 
aanvragen? Dan moeten uw 
graasdieren, waarvoor u 
graasdierpremie aanvraagt, uiterlijk 
1 januari 2020 correct in het I&R-
systeem staat.  
Los eventuele fouten tijdig op!  
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Extra borgstelling mogelijk 

Vanaf 1 januari 2020 kunt u als starter of overnemer in aanmerking komen 
voor een ‘Vermogensversterkend Krediet’. Hiermee kunt u makkelijker extra 
kapitaal aantrekken. De start of overname van de onderneming is maximaal 3 
jaar geleden ten tijde van de aanvraag. 
 
Starters en overnemers 

Bent u een ‘starters’ of ‘overnemer’? Dan kunt u voor een financiering van 
‘aanvullende investeringen’ gebruik maken van een extra borgstelling.  
 
Ook interessant 
Indien u zonder borgstelling een lening kunt krijgen, kan dit ‘Vermogens-
versterkend Krediet’ (VVK) toch interessant voor u zijn. Met een extra 
borgststelling kunt u wellicht een lagere rente bedingen dan zonder deze 
borgstelling. Het risico voor uw financier wordt immers lager. Wel moet u 
rekening houden met een provisie van 1%. 
 
Aanvullende investeringen 

De investeringen moeten de continuïteit van uw bedrijf verbeteren en 
aansluiten bij de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’. Het VKK ondersteunt 
niet de financiering van de start van een bedrijf of de bedrijfsovername zelf. 

Ook investeringen in grond, pluimvee-, varkens- en fosfaatrechten komen niet 
in aanmerking voor een VVK. 
 
Maximale bedrag 

Het maximale bedrag waarvoor borg wordt gestaan is € 2,5 miljoen. 
 

Heeft u interesse? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.  
Uw financier dient uw VVK aan te vragen. 

 

Derogatie 2020/2021 pas laat bekend 

Of Nederland voor de periode 2020-2021 opnieuw derogatie krijgt, wordt 
mogelijk pas in de loop van 2020 duidelijk. Wat zijn dan de gevolgen? 
 
Derogatie 

De huidige derogatie loopt t/m 2019. Voor de periode 2020-2021 moet 
Nederland nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. De 
benodigde wetswijzigingen moeten nog door de Eerste Kamer worden 
goedgekeurd. Daarnaast moet het Nitraatcomité in Brussel een positief advies 
geven. Pas dan wordt het definitieve besluit genomen. De kans is groot dat dit 
niet voor het eind van het jaar gaat lukken. 
 
Verlenging van huidige derogatie 
De inzet van minister Schouten is dat de huidige derogatie wordt verlengd. 
Als dit lukt blijven de derogatievoorwaarden gelijk. 
 
Met terugwerkende kracht 

Het is mogelijk dat in de loop van 2020 derogatie wordt goedgekeurd. Dit zal 
dan, net als voorgaande keren, met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 
 
Nieuwe einddatums 
Indien derogatie in de loop van 2020 wordt ingevoerd, dan zullen nieuwe 
einddatums worden vastgesteld t.a.v. het aanvragen van de derogatiever-
gunning en het in orde hebben van het bemestingsplan incl. grondmonsters. 
Zijn uw huidige derogatiemonsters te oud voor 2020? Dan is het slim om tijdig 
nieuwe monsters te nemen en niet te wachten ‘tot het laatste moment’. 
 

Wordt derogatie pas in de loop van 2020 bekend? Let dan op de 
nieuwe datums voor o.a. uw aanvraag van uw derogatievergunning. 

 

Attendering activiteiten regio 

Wilt u geattendeerd worden op 
activiteiten die plaats gaan vinden in 
uw buurt? Dan kun u zich 
aanmelden via www.overheid.nl (zie 
‘Aankondigingen over uw buurt’ en 
daarna ‘Attenderingsservice’).  
U ontvangt dan via mail meldingen 
van besluiten en andere berichten 
van uw gemeente, provincie en 
waterschap. Dit kan bijvoorbeeld 
gaan over nieuwe regelgeving of 
vergunningen voor activiteiten. U 
bepaalt zelf welke soort berichten u 
wilt ontvangen. 
 
Intermediair: geen landbouw  

RVO heeft aangegeven dat nieuwe 
intermediaire ondernemingen 
(mesttransporteurs) geen 
landbouwactiviteiten mogen 
uitvoeren onder hetzelfde KvK-
nummer. Een landbouwbedrijf kan 
hierdoor geen intermediaire 
onderneming meer registreren 
onder het reeds bestaande KvK-
nummer Deze werkwijze gaat op 
termijn ook gelden voor bestaande 
situaties. Transporteert u als 
intermediair mest en heeft u 
landbouwactiviteiten? Dan moet u in 
de toekomst voor beide activiteiten 
een apart bedrijf (KvK-nummer) 
hebben. Dit geldt in principe ook 
voor intermediairs/loonwerkers die 
alleen mest transporteren (geen 
mestopslag) en daarnaast een 
(kleine) landbouwtak hebben. Aan 
RVO is gevraagd om voor deze 
laatste groep een uitzondering te 
maken. Daarnaast speelt een 
specifiek probleem voor 
eenmanszaken. Een eenmanszaak 
kan immers niet meerdere KvK-
inschrijvingen hebben. 
 
Agenda 

Uiterste datum 
31 december 
- Aanmelden fosfaatverrekening 
- Meldingen mestverwerking:  
  VVO’s en 3PO’s 
- Transacties dier- en fosfaatrechten 
- Bepalen eindvoorraden mest en  
  voer (BEX en stalbalans) 
1 februari 2020 
- Doorgeven ‘Aanvullende 
  gegevens’, zoals mestvoorraden 
- Indien derogatie tijdig verleend is: 
  - Aanvragen derogatievergunning 
  - Opstellen bemestingsplan 
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 Hoogte bedrijfstoeslag 2019 

RVO is op 1 december gestart met de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2019. 
U heeft wellicht al eerder een beschikking ontvangen. Het is van belang dat u 
de uitgangspunten controleert en nagaat of een korting is doorgevoerd. 
 
Hoogte premies 

De basispremie 2019 bedraagt € 262,91 en de vergroeningspremie € 113,70. 
De hoogte van de toeslag Jonge landbouwers en de graasdierpremie zijn nog 
niet bekend.  
 
Budgetkorting 
Net als vorig jaar wordt geen Nationale budgetkorting toegepast. 
De Europese budgetkorting bedraagt dit jaar ruim 1,43%. De korting wordt 
berekend over de bruto-bedrijfstoeslag boven de € 2.000. 
Naast deze korting geldt nog steeds de korting voor ontvangers > € 150.000 
basispremie.  
 
Tabel 1. Voorbeeldberekening uitbetaling bedrijfstoeslag 2019 

Omschrijving Bedrag (€ 

Basispremie (70 x € 262,91) € 18.404  
Vergroeningspremie (70 x € 113,70) € 7.959 
Totaal bruto-bedrijfstoeslag € 26.363 
  
Af: Europese budgetkorting (€ 24.363 x 1,43%) € 348 
Netto-uitbetaling € 26.015 

 
Beschikking 

RVO heeft vanaf begin november beschikkingen t.a.v. de bedrijfstoeslag 2019 
afgegeven. De beschikkingen zelf worden niet meer toegestuurd, maar 
worden vastgelegd in ’mijn.rvo.nl’. Via een mail bent of wordt u (en eventueel 
uw gemachtigde) hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Betaalschema 

De uitbetaling van de bedrijfstoeslag is vanaf 1 december gestart. Het streven 
is dat uiterlijk 31 december 95% van de aanvragers (een gedeelte van) de 
bedrijfstoeslag ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2020 hebben alle bedrijven de 
volledige bedrijfstoeslag ontvangen. 
 
In gedeelten 
RVO streeft ernaar om de basispremie, de vergroeningspremie en de toeslag 
Jonge landbouwers gelijktijdig uit te betalen. Vanwege diverse controles kan 
het voorkomen dat u eerst de basispremie ontvangt en pas later de overige 
bedragen. In dat geval ontvangt u voor de overige bedragen een tweede 
beschikking. 
 
Graasdierpremie en Agrarisch natuurbeheer 
De graasdierpremie wordt uitbetaald tussen 1 maart en 30 juni 2020.  
Heeft u agrarisch natuurbeheer? De betalingen voor de SNL vinden plaats 
van medio januari 2020 tot circa 15 mei 2020. De betalingen voor de 
collectieven (ANLb) starten vanaf begin januari 2020. Het streven van RVO is 
om op 15 februari 2020 deze betalingen afgerond te hebben. 
 

Controleer uw beschikking op o.a. de hectares en aantal 
betalingsrechten. Ga ook na of u gekort wordt op de uitbetaling van 

uw basis- en/of vergroeningspremie. Is niet alles duidelijk? Raadpleeg 

dan uw adviseur.  

 
 

Over ons 

WEA is een organisatie van 
samenwerkende accountants en 
belastingadviseurs met vestigingen 
in Zeeland, West-Brabant, Zuid-
Holland, het Westland, Noord-
Holland en Gelderland. 
 

Wij verzorgen boekhouding, 
belastingaangifte en financieel 
advies voor ondernemers in het 
MKB en de agrarische sector, maar 
ook voor particulieren. 
Heeft u behoefte aan een 
persoonlijke adviseur die dicht bij u 
staat, uw behoeften begrijpt en met 
u meedenkt? Kijk hieronder voor de 
contactgegevens van een WEA 
vestiging bij u in de buurt. 
 

Onze kantoren / adviseurs 

Deltaland 
Brielle, Druten, Groot-Ammers, 
Kesteren, Middelharnis en 
Oud-Beijerland 
Tel: 088 – 133 73 00 
E-mail: info@weadeltaland.nl 
 

Midden-Holland 
Gouda, Tel. 0182 - 51 11 33 
E-mail: info@wea-mh.nl 
 

Naaldwijk 
Tel.0174 – 63 02 41 
E-mail: info@weanaaldwijk.nl 
 

Noord-Holland 
Middenmeer, Tel. 0227 – 51 33 33 
E-mail: middenmeer@wea-nh.nl 
Uitgeest, Tel. 0251 – 36 19 60 
E-mail: uitgeest@wea-nh.nl 
 

Randstad 
Hoofddorp. Tel. 023 – 56 11 041 
E-mail: info@wearandstad.nl  
 

Rivierenland 
Zaltbommel, Tel. 0418-579543 
E-mail: info@wearivierenland.nl 
 

Roosendaal 
Tel. 0165 – 56 82 22 
E-mail: info@wearoosendaal.nl 
 

Zeeland 
Hulst, Tel. 0114 – 38 29 30 
Middelburg, Tel. 0118 – 65 63 65 
Oostburg, Tel. 0117 – 45 29 59 
E-mail: info@weazeeland.nl 
 

Zuidwest 
Goes, Tel. 0113 – 25 63 00  
Zierikzee, Tel. 0111 – 45 37 00 
E-mail: info@weazuidwest.nl 
 

WEA Accountants & Adviseurs kan niet garanderen dat deze informatie te allen tijde actueel en compleet is. 
WEA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat naar aanleiding 

van het raadplegen van deze nieuwsbrief. Raadpleeg altijd eerst uw adviseur voordat u tot actie overgaat. 

mailto:info@weadeltaland.nl
mailto:info@wea-mh.nl
mailto:info@weanaaldwijk.nl
mailto:middenmeer@wea-nh.nl
mailto:uitgeest@wea-nh.nl
mailto:info@wearandstad.nl
mailto:info@wearivierenland.nl
mailto:info@wearoosendaal.nl
mailto:info@weazeeland.nl
mailto:info@weazuidwest.nl

