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Wijziging Activiteitenbesluit gaat per 1 januari 2013 in 
 
Op 1 oktober 2012 is de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit 
wijzigingsbesluit worden agrarische activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat daarbij 
om activiteiten die voorheen geregeld waren in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het 
Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit 
bodembescherming. Het besluit zal op 1 januari 2013 in werking treden. 
 
Het besluit heeft twee hoofddoelen: ten eerste het verminderen van de administratieve lasten voor (agrarische) 
bedrijven en ten tweede het uniformeren van de agrarische regelgeving. Het verminderen van de administratieve 
lasten wordt bereikt door meer inrichtingen onder algemene regels te brengen, waardoor de vergunningsplicht op 
basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor die inrichtingen komt te vervallen.  
 
De omgevingsvergunningplicht komt te vervallen voor ruim 1.700 kleinere agrarische inrichtingen. Dit betreft 
ondermeer veredelingsbedrijven, gemengde bedrijven, akkerbouwbedrijven en het houden van meer dan 10 schapen, 
5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen of 10 overige landbouwhuisdieren in niet agrarische 
inrichtingen. 
 
Daarnaast komen meer inrichtingen te vallen onder een omgevingsvergunning met een beperkte milieutoets, terwijl 
deze nu nog onder een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure vallen. Het gaat daarbij 
voornamelijk om intensieve veehouderijen. 
 
Niet alle intensieve veehouderijen vallen straks onder de algemene regels. IPPC-inrichtingen blijven omgevings-
vergunningplichtig. Agrarische IPPC-inrichtingen zijn inrichtingen met 40.000 of meer dierplaatsen voor pluimvee, 
2.000 of meer plaatsen voor vleesvarkens en 750 of meer plaatsen voor zeugen. Wel is het mogelijk dat bepaalde 
onderdelen van een IPPC-inrichting worden gereguleerd door middel van algemene regels. 
 
Het opnemen van de regels uit het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit 
bodembescherming brengt met zich mee dat het Activiteitenbesluit ook van toepassing wordt op agrarische 
activiteiten die deels of geheel buiten de begrenzing van de inrichting plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan 
de teelt van gewassen in de open lucht, zoals substraatteelt in potten, containers of andere substraathouders of het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de akkerbouw of fruitteelt. 
 

Regelgeving rode diesel 
 
Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013. In sommige gevallen moet het verschil in accijns bijbetaald worden over 
de voorraad rode diesel per 1 januari. Dit is het geval als men over een opslagcapaciteit van meer dan 5.000 liter 
beschikt én hier per 1 januari 2013 meer dan 1.380 liter brandstof in zit. In dergelijke gevallen moet er uiterlijk 8 
januari 2013 een aangifte ingediend worden bij de Belastingdienst Douane. Het verschil is accijns bedraagt € 181,42 
per 1.000 liter. 
 
Opslag- en brandstoftanks, zoals op agrarische bedrijven en loonbedrijven, zijn natuurlijk niet direct leeg op 1 januari 
2013. Tot 1 juli 2013 mag daarom rode diesel nog bewaard worden in deze tanks. Handelaren mogen de rode diesel 
nog tot 1 juli 2013 afleveren. Als er diesel besteld wordt, moet men er rekening mee houden dat met ingang van 1 juli 
2013 geen voorraad meer aanwezig mag zijn.  
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Aanscherping voorschriften aanwenden drijfmest in 2014  
 
Met ingang van 1 januari 2014 worden de voorschriften voor de aanwending van drijfmest aangescherpt. Dit is één 
van de generieke maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om de emissie van 
ammoniak terug te dringen. 
 
Op dit moment zijn er verschillende voorschriften voor grasland en bouwland, alsmede voor de grondsoorten zand, 
klei en veen. Het belangrijkste verschil is dat op zand- en lössgronden drijfmest op grasland in de bodem moet 
worden toegediend, terwijl dat op grasland op klei en veen ook op de bodem is toegestaan. Vanaf 1 januari 2014 
moet drijfmest op grasland op klei en veen ook in de bodem worden gebracht. Daarmee wordt het gebruik van de 
sleepvoetmethode verboden. Gezien het grote areaal grasland op klei en veen en de aanmerkelijk geringere 
vervluchtiging die optreedt bij aanwending in de bodem, levert dit volgens de staatssecretaris een aanzienlijk extra 
bijdrage aan de nationale opgave ter vermindering van de ammoniakuitstoot. 
 
In sommige situaties is aanwending in de bodem praktisch gezien minder goed mogelijk, bijvoorbeeld omdat de 
gesteldheid van de bodem dat bemoeilijkt. In die gevallen bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid 
drijfmest op de bodem aan te brengen. De toegestane methoden zijn: 

• Aanvoer van mest uit een depot via slangen, waarbij de mest moet worden verdund. 

• Tegelijk met de mest wordt eenzelfde volume water over de uitgebrachte mest gesproeid. Deze methode is nu 
niet toegestaan, maar zal reeds in 2013 onder nader te stellen voorwaarden bij wijze van proef worden 
toegestaan. 

• Aanzuren van mest voor de aanwending. 
 
Daarnaast worden er nadere eisen gesteld aan de toepassing van dierlijke mest op onbeteeld bouwland. Vanaf 1 
januari 2014 zal ook hiervoor gelden dat drijfmest in alle gevallen direct vanuit een spruitstuk in de bodem wordt 
gebracht. 
 

Verplichte monitoring luchtwassers 
 
In het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen om de werking van luchtwassers elektronisch te monitoren. 
Deze verplichting treedt op 1 januari 2013 in werking en gaat direct gelden voor nieuwe luchtwassers. Voor 
bestaande luchtwassers geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Reden voor de verplichting is dat uit onderzoek is 
gebleken dat er sprake is van naleving- en handhavingtekorten bij luchtwassers. 
 
Nieuwe luchtwassers 
Nieuwe luchtwassers moeten zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem. Deze moet bestaan uit een pH-
sensor, een geleidbaarheidssensor, een elektriciteitsmeter, een drukverschilmeter en een meter voor het 
spuiwaterdebiet. De besturingssoftware moet geschikt zijn voor automatische dataopslag. 
 
Bestaande luchtwassers 
Voor een luchtwassysteem dat is geïnstalleerd voor 1 januari 2013 en niet is voorzien van een elektronisch 
monitoringssysteem geldt een overgangstermijn van drie jaar. Tijdens deze overgangstermijn moeten ten minste 
eenmaal per week de volgende gegevens worden geregistreerd: 

• De zuurgraad van het waswater. 

• De meterstand van de urenteller van de waswaterpomp. 

• De meterstand van de watermeter van de spuiwaterproductie in kubieke meters. 
 
Deze gegevens moeten gedurende ten minste drie jaar in de inrichting worden bewaard. Tevens moet voor 1 juli 2014 
een meting naar de emissiereductie van ammoniak worden uitgevoerd. Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan de 
eisen voor emissiereductie van ammoniak, moeten maatregelen worden getroffen om daar alsnog aan te voldoen en 
wordt binnen een jaar na het uitvoeren van de meting een herhalingsmeting uitgevoerd. 
 

Betaalschema bedrijfstoeslag 2012 
 
Onlangs is het betaalschema van de Bedrijfstoeslagregeling 2012 en een aantal andere subsidieregelingen 
bekendgemaakt. 
 
Bedrijfstoeslagregeling 2012 
De betalingen starten op 1 december 2012: 

• Voor 31 december ontvangt ten minste 82% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag. 

• Voor 28 februari 2013 ontvangt ten minste 95% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag. 

• Voor 1 mei 2013 hebben vrijwel alle landbouwers hun bedrijfstoeslag ontvangen. 
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Overige regelingen 
Het subsidiebedrag voor de brede weersverzekering (artikel 68) wordt naar verwachting in december bijna volledig 
uitbetaald. De uitbetaling van de overige artikel 68-regelingen (tegemoetkomingen ongunstige weersomstandigheden) 
zal vanaf 1 januari 2013 starten. 
 
De betalingen van de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer 2012 en de probleemgebiedenvergoeding 2012 starten 
vanaf 1 januari 2013 en moeten half mei 2013 zijn afgerond. 
 
Extra korting bedrijfstoeslag 
Om overschrijding van het budget te voorkomen, wordt dit jaar een extra korting toegepast op de bedrijfstoeslag en de 
artikel 68 maatregelen. Deze korting bedraagt 0,6% voor betalingen boven de € 5.000 en komt bovenop de reeds 
toegepaste modulatiekorting. 
 

Verhoging assurantiebelasting 
 
Eén van de maatregelen om het begrotingstekort in Nederland op te vangen, is de verhoging van de 
assurantiebelasting van 9,7% naar 21%. Deze verhoging gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2013. 
 
Assurantiebelasting moet betaald worden over de verzekeringspremie en over de vergoeding voor de diensten van 
een verzekeraar of bemiddelaar. Voor de volgende verzekeringen hoeft geen assurantiebelasting betaald te worden: 

• levensverzekeringen 

• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

• ziekte- en ziektekostenverzekeringen 

• werkloosheidsverzekeringen 

• transportverzekeringen 

• herverzekeringen 

• exportkredietverzekeringen 
 

Uitstel fosfaatefficiëntie varkenshouderij? 
 
Op 30 september 2011 is een ontwerpverordening gepubliceerd, waarin minimumnormen voor de fosfaatefficiëntie in 
de varkenshouderij zijn opgenomen. De fosfaatefficiëntie is een kengetal waarmee wordt aangegeven hoeveel van de 
via diervoeders opgenomen fosfaat is omgezet in dieren en dierlijke producten. De bedoeling was om deze normen in 
2012 te laten ingaan en dat varkenshouders voor 1 februari 2013 een overzicht van de fosfaatefficiëntie bij het 
Productschap Diervoeder zouden moeten inleveren. 
 
Echter, er is op dit moment nog geen definitieve verordening vastgesteld. Daarnaast zal deze nog moeten worden 
goedgekeurd door Brussel. Het is daarom nog niet bekend of en wanneer de regeling ingaat. 

 
Uw bouwplan en het toekomstig GLB-beleid 
 
In de voorstellen voor het toekomstige landbouwbeleid van de EG (GLB-beleid) vervallen in 2014 de huidige 
toeslagrechten en worden deze vervangen door nieuwe toeslagrechten. De premie zal dan bestaan uit een 
basispremie (€ 275 tot € 300 per hectare) en een zogenaamde vergroeningstoeslag (circa € 125 per hectare). 
 
Om in aanmerking te komen voor zowel de basispremie als de vergroeningstoeslag, gelden een aantal 
vergroeningsvoorwaarden. Deze voorwaarden, die direct van invloed zijn op het bouwplan, zijn: 

• Het areaal blijvend grasland moet in stand worden gehouden. De definitie van ‘blijvend’ is nog onderdeel van 
discussie. 

• Op bouwland zullen minstens drie verschillende gewassen moeten worden geteeld (gewasdiversificatie). Een 
gewas mag maximaal 70% van het bouwlandoppervlak beslaan en geen van deze drie gewassen mag minder 
dan 5% beslaan. Tijdelijk grasland lijkt te gaan meetellen als een teelt in het kader van gewasdiversificatie. 

• Op het bouwland zal 7% van het oppervlak bestemd moeten zijn voor ecologisch aandachtsgebied, waarop geen 
agrarische productie plaatsvindt. Het is nog niet duidelijk welke eisen hieraan worden gesteld. Mogelijk tellen 
sommige landschapselementen of bufferstroken hierin mee. Dit zou grond kunnen zijn die op dit moment in het 
geheel niet wordt opgegeven. 

 
Als men niet voldoet aan de vergroeningsvoorwaarden, wordt men volgens de huidige voorstellen ook gekort op de 
basispremie. Volgens de eerste voorstellen komen bedrijven met alleen blijvend grasland en biologische boeren en 
tuinders automatisch in aanmerking voor de basispremie en de vergroeningstoeslag. Dit is echter nog onderdeel van 
discussie. 
Hoewel de voorstellen nog niet definitief zijn, kan het van belang zijn nu al op de voorstellen in te spelen. Door het 
toepassen van vruchtwisseling voor of in 2014 kunt u mogelijk – afhankelijk van de nog vast te stellen definitie – 
bewerkstelligen dat een kleiner areaal als blijvend grasland wordt gezien. Dit kan in de toekomst meer mogelijkheden 
bieden tot vruchtwisseling.  
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Maar: een groter areaal tijdelijk grasland – wat dus als bouwland wordt beschouwd – betekent dat u vanaf 2014 een 
grotere oppervlakte zult moeten bestemmen voor ecologisch aandachtsgebied. Daarop mag dus geen agrarische 
productie plaatsvinden. Tevens is de kans aanwezig dat deze grond niet meegeteld mag worden als 
mestplaatsingsruimte. 
 
Indien het grasland volledig uit tijdelijk grasland bestaat, leidt dit er zelfs toe dat niet meer voldaan wordt aan de 
(huidige) voorwaarden voor toepassing van derogatie. Immers op bouwland mag het grootste gewas maximaal 70% 
van de oppervlakte bedragen, terwijl men voor derogatie juist over minimaal 70% grasland moet beschikken. 

 
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving 
 

Afronden administratie 
Na afloop van het jaar moet de mestboekhouding over het jaar 2012 afgerond worden. Welke handelingen moet u 
uitvoeren? 

• De gemiddelde veebezetting van graas- en staldieren berekenen en vastleggen in uw administratie. 

• Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding. 

• Alle voorraden en aan- en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie). Leg ook de 
onderbouwing van voorraden vast. 

• Alle voervoorraden vastleggen bij deelname aan de Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX). Dit geldt ook voor 
bedrijven met staldieren. Het BEX-protocol vereist dat aan het einde van elk kalenderjaar een overzichtsschets 
wordt gemaakt, waarop alle aanwezige voeropslagen worden weergegeven. Het overzicht moet worden voorzien 
van de datum en handtekening van de veehouder. Zorg dat de voervoorraden overeenkomen met uw financiële 
administratie. 

• De mestproductie van graasdieren berekenen. 

• De mestproductie van staldieren berekenen. 

• De mestproductie volgens BEX berekenen. 

• De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie Gecombineerde opgave). 

• Gebruiksnormen berekenen op basis van het werkelijke grondgebruik en afstemmen met het gebruik van 
meststoffen. 

• Aanvullende gegevens voor 1 februari 2013 doorgeven aan Dienst Regelingen. Dit geldt met name voor bedrijven 
met staldieren en/of derogatie. Indien u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen van 
Dienst Regelingen, bent u altijd verplicht deze opgave tijdig in te sturen. Het niet tijdig indienen van deze gege-
vens kan zonder aanmaning leiden tot een boete of het opleggen van een dwangsom. 

 
Fosfaatverrekening 
Wanneer u in 2012 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2012 een fosfaatverrekening aanvragen. 
U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt 
aangewend dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is dat u de extra hoeveelheid in 
het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. U mag een hoeveelheid fosfaat die u van 2011 
naar 2012 hebt doorgeschoven niet opnieuw doorschuiven. De aanmelding moet via Mijn Dossier ingediend worden. 
 
Bemestingsplan controleren  
Het bemestingsplan van 2012 kunt u controleren en waar nodig bijstellen. Aan de hand hiervan kunt u eenvoudig een 
plan voor 2013 opstellen. Doe dit voor 1 februari 2013. Houd hierbij rekening met de wijzigingen in de 
fosfaatgebruiksnormen voor bouwland. 
 
Grondmonsters 
Alleen grondmonsters met een analysedatum van na 1 februari 2009 kunnen gebruikt worden voor het 
bemestingsplan 2013. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zonodig nieuwe monsters 
nemen. Daarmee voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waardoor u de voorwaarden 
voor derogatie overtreedt. 
 
Let erop dat uw percelen op de juiste wijze worden bemonsterd, bijvoorbeeld: 

• Het grondmonster mag betrekking hebben op maximaal 5 hectare, tenzij gebruik wordt gemaakt van de 
gestratificeerde methode. 

• Aan elkaar grenzende percelen mogen worden samengevoegd tot een totale omvang van ten hoogste 5 hectare, 
waarbij geen van de percelen groter mag zijn dan 2,5 hectare. 

• De bemonstering moet minimaal twee maanden na bekalking plaatsvinden. 
 

Wijzigingen gebruiksnormen in 2013 
In 2013 wordt de fosfaatgebruiksnorm voor bouwland op percelen met een neutrale of hoge fosfaattoestand verlaagd. 
De overige gebruiksnormen wijzigen niet. 
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Tabel: fosfaatgebruiksnormen bouwland 
 
 Pw-waarde Categorie 2012 2013 
 < 36 Laag 85 85 
 36-55 Neutraal 70 65 
 > 55 Hoog 65 55 

 
Als de fosfaattoestand van een perceel niet bekend is, geldt de laagste gebruiksnorm. Een grondmonster is vier jaar 
geldig. Gezien het oplopende verschil in gebruiksnorm tussen percelen met een lage fosfaattoestand en percelen met 
een hoge fosfaattoestand, zijn de bemonsteringskosten snel terugverdiend. 
 
Let op: Vergeet niet bij de Gecombineerde opgave aan te geven dat u gebruik wilt maken van een hogere 

fosfaatgebruiksnorm voor een bepaald perceel! 
 

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal 
 
Uw urenadministratie 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2012 minimaal 1.225 uren besteden aan 
werkzaamheden in uw onderneming. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet mee bij 
de beoordeling of u aan het urencriterium hebt voldaan.  
 
Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere ondernemers- 
faciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden 
meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. De 50%-eis geldt niet voor starters. 
 
Ook voor de meewerkaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is een urenadministratie van belang.  
 
Investeringsaftrek  
Als u in 2012 een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in 
aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Uitgesloten zijn onder meer: grond, personenauto’s, 
quota, bedrijfsmiddelen minder dan € 450 en bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% worden verhuurd aan derden. 
De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investeringen. 
 
Tabel: hoogte investeringsaftrek 
 
 Investeringsbedrag Aftrek  
Meer dan Niet meer dan  
  - € 2.300 Nihil 
€  2.300 € 55.248 28% 
€  55.248 € 102.311 € 15.470 
€  102.311 € 306.931 € 15.470, minus 7,56% van het  
     investeringsbedrag boven €102.311 
€ 306.931   Nihil 
 

Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen bepalend. 
Daadwerkelijke aftrek in het jaar van investeren kan alleen plaatsvinden indien het bedrijfsmiddel in gebruik is 
genomen of is betaald. 
 
Een goede planning van de investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de al verrichte en 
de geplande investeringen op een rij om een optimale planning te maken. 
 
Let op de desinvesteringsbijtelling 
Indien u een bedrijfsmiddel waarvoor u investeringsaftrek heeft ontvangen binnen vijf jaar na aanvang van het 
investeringsjaar verkoopt, kunt u te maken krijgen met een desinvesteringsbijtelling. Dit is ook het geval als het 
bedrijfsmiddel wordt overgebracht naar privé of als de investering door een andere aanwending het karakter krijgt van 
een uitgesloten investering. De bijtelling bedraagt het feitelijk genoten percentage investeringsaftrek over de 
overdrachtsprijs. Deze bijtelling kan nooit hoger zijn dan de genoten investeringsaftrek. 
 
Laat uw herinvesteringreserve niet verlopen 
Hebt u een herinvesteringreserve gevormd, omdat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de 
boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie 
jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het resultaat en zal hierover alsnog belasting betaald moeten 
worden. 
 
Schenkingen 
Ouders mogen in 2012 € 5.030 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Eenmalig mag er aan 
kinderen tussen de 18 en 35 jaar maximaal € 24.144 (jaar 2012) belastingvrij worden geschonken. 
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Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd worden naar € 50.300 als het kind het geld gebruikt voor een 
buitengewoon dure studie of voor de financiering van een woning. Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders 
aan kleinkinderen) is in 2012 maximaal € 2.012 vrijgesteld. Het is raadzaam na te gaan of het wenselijk is om in 2012 
nog een schenking te doen. 
 
Indien dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, 
moet voor 1 maart 2013 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst. 
 
Betaling belastingschulden 
Belastingschulden kunnen in principe niet in mindering gebracht worden op het box 3-vermogen. Overweeg daarom 
om belastingaanslagen nog dit jaar te betalen, als de betaling wordt gedaan van een rekening die deel uitmaakt van 
het box 3-vermogen. Als u voor 1 oktober de belastingdienst hebt verzocht om een voorlopige aanslag op te leggen 
die nog niet of zo laat is opgelegd dat u deze niet meer voor 31 december hebt kunnen betalen, komt de schuld wel in 
mindering op het box 3-vermogen. 
 
Terugkomen op willekeurige afschrijving 
Met ingang van 2007 is de voorwaartse verrekening van verliezen beperkt tot negen jaar. Belastingplichtigen die vóór 
2007 gebruik maakten van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving op investeringen in milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen of andere aangewezen bedrijfsmiddelen hebben bij de keuze van de afschrijving geen rekening 
kunnen houden met de nadien beperkte verliesverrekening. Het is hierdoor mogelijk dat een bedrag aan verliezen 
definitief onverrekenbaar wordt, dat hoger is dan het geval zou zijn als de willekeurige afschrijving niet zou zijn 
toegepast. 
 
Een besluit van de Staatssecretaris van Financiën maakt het mogelijk om onder voorwaarden terug te komen op de 
willekeurige afschrijvingen van investeringen van voor 1 januari 2007. Een verzoek daartoe moet uiterlijk 31 december 
2012 ingediend worden bij de belastinginspecteur. 

 
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig 
 
Registratie gewasbeschermingsmiddelen 
Uw registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moet u gedurende vijf jaar bewaren. Als u in 2013 
middelen gebruikt of laat gebruiken moet u een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan kan leiden 
tot een boete en een korting op de bedrijfstoeslag. Standaardvoorbeelden zijn te vinden op internet. 
 
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij 
Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kunnen in aanmerking komen voor 
de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Deze MDV-eisen 
worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip waarop u de investeringsverplichtingen bent aangegaan, bepaalt aan welke 
MDV-eisen u moet voldoen. Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is 
afgegeven, alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar worden aangegaan onder deze subsidieregelingen 
vallen. Verplichtingen die na 31 december 2012 worden aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als 
deze voldoen aan de MDV-eisen 2013 en als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven. 
 
Nieuwe factuurvereisten vanaf 2013 
Vanaf 1 januari 2013 gelden voor de hele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw. Met de nieuwe 
regelgeving wordt vooral beoogd de facturering voor de btw-heffing te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te 
harmoniseren. 
 
In beginsel moeten facturen steeds volledig zijn en bijvoorbeeld de datum van uitreiking van de factuur, een 
opeenvolgend nummer, de volledige naam en het volledige adres van de ondernemer en zijn afnemer, het btw-
identificatienummer van de ondernemer, de hoeveelheid en aard van de geleverde goederen, de vergoeding voor 
geleverde prestaties, het toegepaste btw-tarief en het te betalen BTW-bedrag bevatten. Als het bedrijf is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet tevens het inschrijvingsnummer op de factuur vermeld worden. 
 
In bepaalde gevallen wordt het ondernemers wettelijk toegestaan een zogenoemde vereenvoudigde factuur uit te 
reiken. Dit is toegestaan als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100 of als het om een document gaat dat 
betrekking heeft op de oorspronkelijke factuur en dat daarnaar ook duidelijk verwijst (bijvoorbeeld een creditnota). In 
dat geval zijn alleen de volgende vermeldingen verplicht: factuurdatum, naam en adres van de leverancier, aard van 
de geleverde goederen of verrichte diensten en het te betalen btw-bedrag. 
 
Heeft u recht op nieuwe toeslagrechten? 
Het is de bedoeling dat per 1 januari 2014 een nieuw stelsel van toeslagrechten zal worden ingevoerd. Alleen 
bedrijven die in 2011 toeslagrechten hebben benut, zouden daarbij voor nieuwe toeslagrechten in aanmerking komen. 
Een uitzondering geldt voor bedrijven met alleen groente of fruit, aangezien deze in het verleden geen 
inkomensondersteuning ontvingen. 
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Als u in 2011 geen uitbetaling van toeslagrechten heeft aangevraagd, overweeg dan om het recht op nieuwe 
toeslagrechten over te nemen van een ander (stoppend) bedrijf door de rechten van dit bedrijf geheel over te nemen 
middels een bedrijfsoverdracht. 
 
Tip 1:  Beschikt u op dit moment wel over speciale toeslagrechten, maar heeft u geen grond in gebruik? Zorg er 

dan wel voor dat u in 2014 wel grond in gebruik hebt en opgeeft bij de Gecombineerde opgave. Anders 
komt u mogelijk in het geheel niet in aanmerking voor toeslagrechten! 

 
Tip 2: Mogelijk alternatief is dat het recht op toeslagrechten wordt gekoppeld aan de inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel. Heeft u een landbouwbedrijf, maar staat u nog niet ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Regel dit dan alsnog.  

 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 
15 november t/m 31 december 2012  
Aanvraagperiode Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 
 
3 t/m 28 december 2012 
Aanvraagperiode subsidie milieuvriendelijke maatregelen (mestsilo’’s en energie) 
 
t/m 31 december 2012  
Aanmelding fosfaatverrekening 
 
15 januari 2013  
Laatste dag indiening permanente overdracht melkquotum met en zonder grond 
 
t/m 31 januari 2013  
Aanmelding derogatie 2013 en opgave aanvullende gegevens mest 2012 
 
31 januari 2013  
Mestboekhouding 2012 en bemestingsplan 2013 gereed 
 
 
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. 

 
 


