VMB-ADVIES

Nieuwsbrief
AGRO

December 2015

In deze nieuwsbrief:

Geachte lezer,
Met deze nieuwsbrief
informeren wij u over de
actualiteiten en
ontwikkelingen die
mogelijk voor uw
bedrijfsvoering van belang
kunnen zijn.
Wilt u naar aanleiding van
deze informatie aanvullend
advies of heeft u andere
zaken die u wilt bespreken,
neem dan gerust contact
met ons op. Wij zijn u
graag van dienst.
Wij wensen u veel
leesplezier toe!
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Voorschot directe betalingen GLB
Nederland gaat gebruik maken van de mogelijkheid een voorschot van 70%
op de directe betalingen uit te keren. Normaal is 50% als voorschot
toegestaan, maar de Europese Commissie staat dit jaar een hoger percentage
toe vanwege de lage prijzen in de zuivel- en vleessectoren. Voor de uitbetaling
van het voorschot hoeven niet alle fysieke controles te zijn afgerond. Alle
administratieve controles moeten wel zijn afgerond en ook de andere, gebruikelijke voorwaarden blijven gelden. De staatssecretaris van Economische
Zaken verwacht dat onder andere melkveehouders van de voorschotmogelijkheid zullen profiteren, omdat de administratieve controles van deze groep
naar verwachting relatief snel kunnen zijn afgerond.

Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven

Deze nieuwsbrief is een uitgave van VMBadvies financieel en fiscaal adviesbureau.
VMB-advies aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade van welke
aard dan ook als gevolg van beslissingen
en/of handelingen gebaseerd op de
informatie uit deze nieuwsbrief.

Tuinbouwbedrijven kunnen in aanmerking komen voor het verlaagde tarief
voor de energiebelasting, de opslag duurzame energie en de btw. Daarvoor
moet de zogenaamde Tuinbouwverklaring ingediend worden bij de
energieleverancier. Vanaf 2009 kan in principe worden volstaan met een
eenmalige verklaring.
In bepaalde situaties zal een nieuwe verklaring ingestuurd moeten worden:
bij wisseling van energieleverancier;
bij stichting van een nieuw bedrijf
bij overname van een bedrijf;
bij wijzigingen in de verhouding gasgebruik tuinbouw en gasgebruik
overig;
bij wijziging van de juridische structuur.
De verklaring moet voor de aanvang van de levering in bezit zijn van de
energieleverancier en de netbeheerder.
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Andere opzet investeringssubsidies
In de afgelopen jaren zijn er een aantal subsidieregelingen opengesteld voor investeringen, die voornamelijk bekostigd
werden met Europees geld. Voorbeelden hiervan zijn de subsidieregelingen voor duurzame stallen, GPS-apparatuur,
het verduurzamen van opslagplaatsen en jonge landbouwers. Het budget kwam hoofdzakelijk uit de zogenaamde Eerste
pijler (inkomenssteun) van het GLB. De regelingen werden geheel uitgevoerd door de RVO.
Als gevolg van de wijziging van het GLB-beleid moet het budget voor dergelijke subsidies uit de Tweede pijler komen,
het zogenaamde POP (plattelandsontwikkelingsprogramma). Nederland heeft er voor gekozen de uitvoering over te laten
aan de provincies. De informatievoorziening en het aanvragen van subsidies loopt geheel via de provincies.
Er kan geconstateerd worden dat de uitvoering forse vertraging heeft opgelopen. Tot nu toe zijn er geen of weinig
regelingen opengesteld. De subsidieregeling voor jonge landbouwers, welke vorig jaar niet is opengesteld, zou dit najaar
open gaan. Dit lijkt echter wederom vertraagd te worden.

Aanmelden centrale database kringloopwijzer
Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot moeten over 2015 een kringloopwijzer invullen. Dit moet voor 1 maart 2016
gereed zijn.
De kringloopwijzer is te vinden op www.kringloopwijzer.nl. Er kan ingelogd worden met eHerkenning. Bij de eerste keer
inloggen moeten een aantal bedrijfsgegevens ingevuld worden.
Een deel van de gegevens voor het opstellen van de kringloopwijzer kan automatisch worden ingelezen. Daarvoor
moeten de betreffende dataleveranciers (melkfabriek, voerleverancier, RVO en laboratoria) eerst gemachtigd worden om
de gegevens aan te leveren.
Als een adviseur de kringloopwijzer opstelt of het recht krijgt ‘mee te kijken’, zal deze ook gemachtigd moeten worden.

Deskundig advies noodzakelijk bij mestboetes
Wanneer een mestboete wordt opgelegd, is het raadzaam tijdig deskundig advies in te winnen. Niet zelden is het
(uiteindelijk) mogelijk om de boete flink te verlagen of zelfs geheel van tafel te krijgen. Daarvoor zullen echter wel de
juiste argumenten gebruikt moeten worden. Niet alleen de wetgeving, maar ook de bestaande jurisprudentie is van
belang.
In een zaak had volgens de RVO een varkenshouder de gebruiksnormen overschreden. Daarom legde zij een mestboete
op.
Voor de rechtbank overlegde de adviseur een uitgebreide berekening, waarmee het aannemelijk zou zijn dat op het
bedrijf minder mest werd geproduceerd dan de gangbare norm en dat er op eigen grond maximaal 20 tot 25 ton
varkensdrijfmest per hectare was uitgereden.
De rechtbank oordeelde dat de adviseur de lagere mestproductie niet met verifieerbare en objectieve gegevens had
onderbouwd. Daarnaast was de focus volgens de rechter alleen gericht op de volume van de mest en niet op de fosfaaten stikstofgehaltes die aan de mestboete ten grondslag lagen. Anders gezegd: de hoeveelheid mest zegt nog niets over
de overschrijding van de gebruiksnormen. De rechtbank verklaarde daarom het beroep ongegrond.
In hoger beroep bleef de adviseur zich alleen richten op de hoeveelheid geproduceerde mest. Het College van Beroep
voor het bedrijfsleven kon dan ook weinig anders dan het hoger beroep ongegrond te verklaren.

Aanpak mestfraude
De staatssecretaris van Economische Zaken wil de controles op mesttransporten en intermediairs aanscherpen.
Aanleiding hiervoor is het ontstane beeld van de naleving van de meststoffenregelgeving en adviezen van het Openbaar
Ministerie na recente justitiële onderzoeken.
Beperken uitzonderingen
Bij het transport van mest is de hoofdregel dat dit vergezeld gaat van een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM),
dat de mest wordt gewogen en bemonsterd en dat het transportmiddel is uitgerust met AGR/GPS-apparatuur.
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Uit een analyse van de vervoersbewijzen blijkt dat bij bijna 25% van alle mesttransporten gebruik wordt gemaakt van één
of meer uitzonderingen op de hoofdregel.
Dit zet de handhaafbaarheid en naleving onder druk. In 2016 wil de staatssecretaris na een risicoanalyse met een
voorstel komen om het aantal uitzonderingen daar waar nodig in te perken. De uitzondering van AGR/GPS op export van
vaste bewerkte mest zal op korte termijn geschrapt worden.
Extreme gehalten
Met enige regelmaat ontvangt RVO.nl analyses met extreem hoge of lage mineralenconcentraties in vrachten mest.
Dat kan een indicatie zijn van frauduleus handelen. Daarom kunnen intermediairs die mest met extreme waarden
vervoeren, verplicht worden alle afvoer uiterlijk 24 uur voor het laden te melden. Deze verplichting is voor een periode
van maximaal één jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De NVWA kan vervolgens toezicht houden op het transport en
de bemonstering.
Intermediairs
De registratie van mestopslagen bij intermediairs wordt per 1 januari 2016 aangepast. Elke opslag krijgt een uniek
nummer en de GPS-coördinaten worden vastgelegd, zodat de meststromen nauwkeuriger gevolgd kunnen worden.
Nieuwe intermediaire ondernemingen worden voorafgaand aan de registratie door de RVO uitgebreid getoetst.
Bemonstering vaste mest
De staatssecretaris heeft al eerder aangekondigd dat de bemonstering bij de afvoer van vaste mest in de toekomst moet
plaatsvinden door een onafhankelijke monsternemer. In de eerste helft van 2016 zal dit in regelgeving vastgelegd
worden.

Huur grond en betalingsrechten
In het stelsel van toeslagrechten was er nog vrij veel grond waarop geen toeslagrecht rustte. In het nieuwe stelsel van
betalingsrechten rust echter op vrijwel elke hectare grond een betalingsrecht. Dit betekent dat grond huren in veel
gevallen ook gepaard gaat met het huren van betalingsrechten. Daarover zullen goede afspraken gemaakt moeten
worden.
De huur van grond zal gemeld moeten worden in het perceelsregister bij de RVO. Ook de verhuur van betalingsrechten
zal aan deze instantie gemeld moeten worden. Op welke manier is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal dit
vergelijkbaar zijn met de melding van de verhuur van toeslagrechten.

Extra grondbehoefte melkveebedrijven
Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot waarvan de fosfaatproductie in 2016 hoger is dan in 2014, zullen een deel
van deze groei moeten opvangen met extra grond. Het restant moet verwerkt worden. Welk deel van de groei met grond
opgevangen moet worden, hangt af van het fosfaatoverschot per hectare landbouwgrond in het jaar 2015.
In onderstaande tabel staat welk deel van de groei in fosfaatproductie maximaal verwerkt mag worden. Voor het
resterende deel zal extra grond verworven moeten worden.
Tabel: Beperking verwerkingsverplichting
Fosfaatoverschot / ha

Minder dan 20 kg
20 tot en met 50 kg
Meer dan 50 kg

Maximaal verwerken
van groei fosfaatproductie
t.o.v. 2014
100%
75%
50%

Rekenmethode
Voor de berekening van de benodigde extra grond in 2016 zijn drie jaren van belang:
het jaar 2016 voor de verwachte fosfaatproductie;
het jaar 2015 voor de bepaling van de hoogte van het fosfaatoverschot;
het jaar 2014 voor de bepaling van de groei van de fosfaatproductie in 2016 ten opzichte van het basisjaar 2014.
De berekening van de fosfaatproductie, de fosfaatruimte en het melkveefosfaatoverschot vindt voor alle drie genoemde
jaren plaats op basis van de excretieforfaits en gebruiksnormen zoals deze gelden in 2016.
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Opmerkingen:
Voor de berekening van de fosfaatproductie mag gebruik gemaakt worden van de BEX-methode.
Grenspercelen in België of Duitsland tellen niet mee voor de fosfaatruimte.
De fosfaatruimte op een bedrijf kan wijzigen door: verwerving/afstoting van grond, omzetten van bouwland in
grasland of omgekeerd, verandering van de fosfaattoestand van percelen of wijzigingen in het beheersregime met
betrekking tot de fosfaatgift van natuurterrein.
Als de benodigde extra fosfaatruimte niet wordt verworven, zal de melkveefosfaatproductie moeten worden
verminderd (minder dieren of lagere fosfaatproductie per dier).
Extra grond
Extra grond verkrijgen betekent grond kopen of huren. Het gaat er om dat men het feitelijke gebruik van de grond heeft
én over een geldige gebruikstitel beschikt. Het verwerven van grond middels zogenaamde ‘voer voor mest contracten’
is in dit kader geen optie.
Let op:

Bedrijven die voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen zijn aangegaan om hun gehele melkveefosfaatoverschot te verwerken, kunnen voor de knelgevallenregeling in aanmerking komen. Het bewijs daarvoor moet
uiterlijk 31 januari 2016 naar de RVO gezonden worden.

WOZ-waarde en aardbevingsgebieden
De gemeente Eemsmond stelde de waarde van een woning voor het jaar 2013 vast op € 204.000
(waardepeildatum 1 januari 2012). De woning staat in het gaswinningsgebied van de NAM, waar regelmatig aardbevingen voorkomen. Op 16 augustus 2012 vond in het gebied de zwaarste aardbeving tot nu toe plaats met de tot nu
toe grootste schade als gevolg.
Belastingplichtige was het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde en stelde beroep in bij de rechtbank. Hij vond
dat de gemeente bij de waardevaststelling rekening moest houden met de aardbeving van 16 augustus 2012.
De rechtbank oordeelde dat het risico op aardbevingen als gevolg van de bodemgesteldheid reeds op 1 januari 2012
aanwezig was. Dat de omvang van dit risico pas duidelijk werd na de aardbeving van 16 augustus 2012, nam niet weg
dat op de waardepeildatum 1 januari 2012 rekening had moeten worden gehouden met dit risico.
De rechtbank paste een forfaitaire aftrek van 10% op de waarde van de woning toe vanwege het imago-effect en
onzekerheid over de vergoeding van de kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de woning.
Voor rompslompschade paste zij een aftrek van € 2.500 toe. De opgetreden zichtbare fysieke schade leidde volgens de
rechtbank niet tot een lagere waarde, omdat de kosten van het herstel van deze schade volledig werden vergoed door
de NAM.
Het beroep werd gegrond verklaard. De rechtbank verlaagde de waarde van de woning naar € 181.000.

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving
Afronden administratie
Begin 2016 moet de mestboekhouding over het jaar 2015 afgerond worden. De volgende zaken moeten worden
berekend en vastgelegd worden:
• De gemiddelde veebezetting van graas- en staldieren;
• De periode en aantal dieren die uitgeschaard zijn naar tot het bedrijf behorende natuurterreinen;
• Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren;
• Alle voervoorraden 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 gedateerd en voorzien van
een handtekening van de veehouder. De voervoorraden moeten overeenkomen met de financiële administratie;
• De mestproductie van graasdieren (forfaitair of BEX) en staldieren (stalbalans);
• De gegevens van grond (kopie Gecombineerde opgave);
• Alle voorraden en aan- en afvoer van meststoffen per mutatie (Leg ook de onderbouwing van voorraden vast);
• Gebruiksnormen op basis van het werkelijke grondgebruik, afgestemd op het gebruik van meststoffen;
• De mestverwerkingsverplichting en een vergelijking met de werkelijke verwerking.
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2016 doorgeven worden aan de RVO. Dit geldt met name voor
bedrijven met staldieren en/of derogatie. Indien u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen van
de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen.

4

VMB-ADVIES
Natuurterreinen
Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het kader van de
gebruiksnormen. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht tellen deze natuurterreinen echter wel mee in de
fosfaatruimte.
Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitgeschaarde
dieren mogen in mindering worden gebracht op de gemiddelde veebezetting. Indien er mest wordt aangewend op het
natuurterrein, moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Voor deze afvoer mag met forfaitaire
gehalten worden gerekend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 34 vermeld worden.
BEX-berekening
Melkveebedrijven rekenen veelal met de BEX-methode en weten daar vaak aanzienlijke voordelen mee te behalen.
De berekening wordt echter bij controles door de NVWA en/of RVO geregeld verworpen, omdat deze als onbetrouwbaar
wordt gezien.
Bij controles zal de controleur meteen een indruk proberen te krijgen over de betrouwbaarheid van de BEX-berekening
door het berekende voerverbruik te vergelijken met het werkelijke voerverbruik (beginvoorraad plus aanleg minus
eindvoorraad). Een grote afwijking zal aanleiding geven tot nader onderzoek. Het is daarom raadzaam deze berekening
zelf al te maken en een goede, aanvaardbare verklaring te zoeken voor grote afwijkingen.
Bij controles zal de NVWA ook gebruik maken van gegevens uit de financiële administratie en de rantsoenberekeningen.
Zorg daarom dat deze gegevens overeenstemmen.
Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2015 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2015 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. De hoeveelheid fosfaat die u van 2014 naar 2015 hebt
doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier ingediend worden.
Grondmonsters
Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2012 kunnen gebruikt worden voor het
bemestingsplan 2016. 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 op:

Grondmonsters met een bemonsteringdatum tussen 1 februari 2012 en 15 mei 2012 zijn wel geschikt voor
derogatie, maar niet voor fosfaatdifferentiatie in het jaar 2016.

Opstellen bemestingsplan
Bedrijven die in 2016 willen meedoen aan derogatie moeten voor 1 februari 2016 een bemestingsplan opstellen.
Op basis daarvan kan vastgesteld worden hoeveel mest er afgevoerd moet worden, hoeveel er naar verwachting
verwerkt moet worden en (voor melkveebedrijven) hoeveel extra grond er nog verworven moet worden.

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal
Uw urenadministratie
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2015 minimaal 1.225 uren werkzaam zijn 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 criterium hebt voldaan.
Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten 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 2015 een bedrag tussen € 2.301 en € 309.693 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.
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Tabel: hoogte investeringsaftrek
Investeringsbedrag
Meer dan
Niet meer dan
€
2.300
€ 2.300
€
55.745
€ 55.745
€ 103.231
€ 103.231
€ 309.693
€ 309.693

Aftrek
Nihil
28%
€ 15.609
€ 15.609, minus 7,56% van het
bedrag boven € 103.231
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 investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de 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 komt de reserve vrij ten gunste van het resultaat en zal hierover alsnog belasting betaald moeten worden.
Schenkingen
Ouders mogen in 2015 € 5.277 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig aan
kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 25.322 (jaar 2015) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan
onder voorwaarden verhoogd worden naar € 52.752 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of voor de
financiering van een woning.
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan kleinkinderen) is in 2015 maximaal € 2.111 vrijgesteld.
Indien dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, moet
vóór 1 maart 2016 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst.
Terugvragen btw voor dubieuze debiteuren
Indien u dubieuze debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor
teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Het verzoek moet binnen een maand na het
tijdvak waarin duidelijk werd dat de factuur niet meer betaald zal worden, ingediend worden.
Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen
Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit (en aardgas) energiebelasting in rekening bij de afnemer.
Het verbruik wordt gestaffeld belast: hoe hoger het verbruik, hoe lager het tarief.
De energiebelasting moet in principe worden berekend per WOZ-locatie. In de praktijk komt het regelmatig voor dat op
één locatie meerdere aansluitingen op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. Men betaalt dan teveel energiebelasting.
Als de energie wordt geleverd door één leverancier, moet bij de leverancier om teruggave verzocht worden. Indien de
energie wordt geleverd door verschillende leveranciers, moet de gebruiker de energiebelasting jaarlijks terugvragen bij
de Belastingdienst. Dit verzoek moet binnen dertien weken na dagtekening van de eindafrekening ingediend worden.
Het is mogelijk een verzoek om teruggave in te dienen voor de afgelopen vijf jaar. Feitelijk is het verzoek dan te laat,
maar de teruggave kan ambtshalve verleend worden.

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor
Sinds februari van dit jaar is het niet meer nodig een gewasbeschermingsplan op te stellen. Hierin moest vooraf worden
aangegeven welke maatregelen men wou gaan nemen om ziekten en plagen te voorkomen.

6

VMB-ADVIES
In plaats daarvan is de gewasbeschermingsmonitor gekomen. Hierin moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen
gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische
onkruidbestrijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te
nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.
Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het
teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond.
De teler is vrij in de inrichting van zijn administratie van de maatregelen. Het bewaren van perceelsgegevens,
afleveringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie.
Melding bedrijfsoverdrachten
Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld worden bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is
hiervoor leidend. Als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, hoeft de
overdracht niet apart gemeld te worden.
Als overdrachtsdatum moet de feitelijke overdrachtsdatum gehanteerd worden. Meest praktisch is voor de overdracht de
datum 1 januari te kiezen.
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).
De MDV-eisen worden jaarlijks aangepast. Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, vindt er per 1 januari 2016 een forse
aanscherping op het gebied van ammoniak plaats als gevolg van de invoering van het besluit emissiearme huisvesting.
Het tijdstip waarop men de investeringsverplichtingen is aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen voldaan moet
worden. 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 na
31 december 2015 aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen 2016 én
als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.
Subsidie asbestverwijdering
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Voor die tijd zullen asbesthoudende dakbedekkingen verwijderd moeten worden.
Om de verwijderingen te versnellen, stelt de overheid in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling,
waarvan € 10 miljoen in 2016. De exacte invulling van deze regeling is nog niet bekend, de beoogde ingangsdatum is
1 januari 2016. Het is raadzaam om, vooruitlopend op de openstelling van de subsidieregeling, alvast een inventarisatie
te maken en een plan van aanpak op te stellen.
Daarnaast kan men in aanmerking komen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze provinciale
subsidieregeling liep aanvankelijk tot 31 oktober 2015, maar is inmiddels in veel provincies verlengd tot volgend najaar.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de fiscale regeling milieu-investeringsaftrek/Vamil. Combinatie van deze
regeling met de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is mogelijk. Het is nog niet bekend of de verwijdering
van asbestdaken in 2016 onder de milieu-investeringsaftrek/Vamil valt.
Let op:

Een aanvraag voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ moet voorafgaand aan de uitvoering
worden ingediend, een aanvraag voor de milieu-investeringsaftrek/Vamil binnen dertien weken na het aangaan
van de investeringsverplichtingen.

Extra postcode abonnementen voor berichten uit uw buurt
Steeds vaker komt het voor dat belangrijke besluiten door het rijk niet meer in huis-aan-huisbladen worden gezet. Dat is
toegestaan als er een elektronische verordening is bij de betreffende gemeente, provincie of waterschap.
Nu blijkt dat steeds meer overheden de postcodegebieden, te vergelijken met het verspreidingsgebied van het huis-aanhuisblad, niet correct invullen bij het elektronisch publiceren van de zogenaamde algemene besluiten. U kunt hierbij
denken aan omgevingsvisies, de huidige naam voor het oude streekplan, omgevingsverordeningen, beheerplannen van
Natura 2000-gebieden, peilbesluiten, waterbergingsgebieden en dergelijke. De fout die hierbij gemaakt wordt is dat de
postcode van het bezoekadres van het kantoor van de provincie of waterschap is ingegeven. Dat heeft tot gevolg dat u
als abonnee geen bericht in uw mailbox krijgt, terwijl het wel degelijk over nieuws uit uw buurt kan gaan. De NMV
(Nederlandse Melkveehouders Vakbond) vindt dat u er op moet kunnen vertrouwen dat u elk nieuws uit uw woonplaats
via de e-mail binnenkrijgt en gaat hierover het bestuur van verschillende overheden (weer) aanschrijven.
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Belangrijke data

T/m 31 december 2015
Indiening Vervangende
verwerkingsovereenkomst
(VVO) en
driepartijenovereenkomst
T/m 31 december 2015
Aanmelding
fosfaatverrekening
T/m 31 januari 2016
Aanmelding derogatie 2016
en opgave aanvullende
gegevens mest 2015
T/m 31 januari 2016
Aanlevering bewijs aangaan
financiële verplichtingen
mestverwerking in verband
met de Wet grondgebonden
groei melkveehouderij

Dit is ook nodig om bij de ombudsman te mogen klagen. Het blijft echter een
meerkoppig monster van 12 provincies en 23 waterschappen en uit ervaring weten
we al dat de fout hardnekkig blijft voortduren.
Daarom adviseren wij u op meerdere postcodes te abonneren via:
https://www.overheid.nl/, berichten uit uw buurt.
1. Abonnement op uw eigen postcode(s)
2. Abonnement op de postcode van uw provincie
3. Abonnement op de postcode van uw waterschap/hoogheemraadschap
U kunt per postcode een aparte periodieke e-mail ontvangen als u drie keer een
aparte aanmelding invoert. Bij gebruikers die al langer gebruikmaken van optie1,
is het aan te raden om een nieuw abonnement aan te maken omdat nieuws dat
gebaseerd is op een zone rondom de postcode niet allemaal doorkomt.
Bij optie 2 en 3 adviseren wij u alleen te kiezen voor de publicaties van de desbetreffende provincie of waterschap (scherm 4). De betreffende postcodes kunt u
vinden op de NMV website. U krijgt als nieuwe abonnee dan ook de besluiten van de
afgelopen weken. In Noord-Brabant zult u bijvoorbeeld tien recente beheerplannen
van Natura 2000 gebieden tegenkomen en de aanwijzing van een waterbergingsgebied. Hierbij ontbreekt zelfs een elfde beheerplan Loevestein en omgeving in een
Brabants Gelders gebied waarover helemaal geen e-mail bericht is aangemaakt.
Als klap op de vuurpijl heeft Gelderland de vergrote ganzenrust gebieden op de
postcode van Arnhem verspreid. Als u wilt terugzoeken welke besluiten u gemist
heeft is dat mogelijk via deze link.
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_uitgebreid_zoeken.
Bij de veldlocatie kunt u zien naar welke abonnees de e-mail destijds verzonden is.

31 januari 2016
Mestboekhouding 2015 en
bemestingsplan 2016 gereed

CONTACT
Bezoekadres
Burg. Smitsweg 6
5398 JV Maren-Kessel
Contactgegevens
Tel. 0412 - 61 07 67
Fax. 0412 - 61 08 68
info@vmb-advies.nl
www.vmb-advies.nl
K.v.K. nr. 17138902
BTW nr. 8100.52.374.B.01
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