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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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Landbouwbeleid in het regeerakkoord
Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie gepubliceerd. De belangrijkste punten voor de landbouw in dit
akkoord zijn:
•
•

•

•

•
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.
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•

Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een
warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden.
Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor een
bedrijfsovernamefonds, van waaruit jonge boeren worden ondersteund om
de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te
financieren.
De mededingingswet wordt aangepast, zodat samenwerking in de land- en
tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.
De Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders
hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen
ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn.
De broeikasemissies uit de landbouw moeten afnemen, waarbij technische
maatregelen de voorkeur krijgen boven volumebeperkende maatregelen.
Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw zal worden
geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, verder onderzoek worden
gedaan naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling van de
methaanemissie uit mestopslagen. In de omgeving van Natura 2000gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het
landgebruik kunnen extensiveren, waarvoor zij gecompenseerd worden.
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•
•
•
•

Het kabinet zet in op een hervorming en vereenvoudiging van het GLB na 2020.
Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het beperken van vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het
vervoer, wat Europees geregeld zal moeten worden.
Het aantal stalbranden moet worden verminderd door afspraken te maken over de bestrijding van knaagdieren en
door een periodieke elektrakeuring.
Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de eigen doelstellingen in
2020 worden gehaald.

Subsidieregeling jonge landbouwers
De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.
Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare
installaties. Er is alleen subsidie mogelijk voor investeringen die op de bijbehorende investeringslijst staan.
De subsidieregeling is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en loopt via de provincies.
Dat betekent dat elke provincie haar eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent. De diverse provinciale
regelingen zijn vrijwel gelijk, maar er zijn nuanceverschillen. Aanvragen moeten worden ingediend bij RVO.nl.
Een belangrijk aandachtspunt bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) is de vraag of de jonge landbouwer
op het moment van aanvragen voldoet aan de voorwaarde van daadwerkelijke, langdurige zeggenschap. Dit zal op dat
moment moeten blijken uit de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Controleer deze
inschrijving daarom zorgvuldig, voordat de aanvraag wordt ingediend. De inschrijving kan achteraf niet meer aangepast
worden.
Ook mogen geen investerings- en financieringsverplichtingen worden aangegaan voor het moment van toekenning van
de subsidie.

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Medio oktober is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de voorgenomen
maatregelen in de periode 2018 tot en met 2021.
Hoofddoel is de waterkwaliteitsproblemen, veroorzaakt door uit de landbouw afkomstige nutriënten stikstof en fosfaat,
verder te verminderen. Dit is tevens in lijn met de doelen van de Kaderrichtlijn Water.
De belangrijkste maatregelen zijn:
• Vanaf medio 2018 zullen in nog aan te wijzen kwetsbare drinkwaterwinningsgebieden op zand- en lössgronden,
aanvullende maatregelen genomen worden om de nitraatuitspoeling te verminderen.
• Vanaf 2019 mag grasland op zand- en lössgrond na 10 mei tot uiterlijk 31 augustus gescheurd worden, mits
aansluitend herinzaai met gras plaatsvindt.
• Vanaf 2019 worden de eisen voor een vanggewas in of na maïs op zand- en lössgrond strenger. Men heeft dan de
keuze tussen onderzaai van gras in mei/juni of inzaai van een vorstbestendig vanggewas op uiterlijk 21 september.
• De fosfaatplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee worden in 2020 vastgelegd in de Meststoffenwet.
• Vanaf 2021 moet rijenbemesting toegepast worden voor zowel kunst- als dierlijke mest bij in rijen geteelde maïs op
zand- en lössgrond.
• Vanaf 2021 wordt het op zuidelijke zand- en lössgronden verplicht na consumptie- of fabrieksaardappelen een
vanggewas in te zaaien.
• Vanaf 2021 moeten bij ruggenteelten op klei- en lössgrond maatregelen worden genomen om oppervlakkige
afspoeling van het perceel te voorkomen.
Het ontwerp van het actieprogramma heeft tot en met 24 november ter inzage gelegen. Men kon tot dat moment een
zienswijze indienen. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen.
Het actieprogramma zal ook gebruikt worden bij de onderhandelingen over voortzetting van derogatie.

Subsidie stoppende nertsenhouders
Per 1 januari 2024 is de nertsenhouderij in Nederland verboden. Er komt begin volgend jaar een subsidieregeling voor
nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het slopen van hun
nertsenhouderijen of voor het ombouwen naar een andersoortige onderneming. De subsidieregeling wordt uitgevoerd
door RVO.nl.
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Nieuwe beoordelingswijze percelen met een N-code
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van
betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden.
Enkele maanden geleden heeft de rechter echter geoordeeld dat het natuurbeheertype een ongeschikt criterium vormt
voor de bepaling of deze percelen subsidiabel zijn.
RVO.nl gaat daarom een nieuwe werkwijze toepassen. Alle percelen die op basis van het natuurbeheertype waren
uitgesloten, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van lucht- en satellietfoto’s. Eventuele aanpassingen zullen voor
de openstelling van de Gecombineerde opgave 2018 worden doorgevoerd in het perceelsregister.
Een belangrijke eis is dat het perceel jaarlijks, voor 1 november, gemaaid wordt. Er is geen beweidingsnorm en er
worden geen eisen gesteld met betrekking tot de voederwinning.
Aanvraagjaren 2015 en 2016
Wanneer men nog bezwaar of beroep heeft lopen tegen afwijzing van percelen op grond van het natuurbeheertype,
wordt het bezwaar of beroep afgehandeld op basis van de nieuwe werkwijze. Is de afwijzing inmiddels definitief, dan
biedt de nieuwe werkwijze geen soelaas meer.
Aanvraagjaar 2017
De nieuwe werkwijze geldt ook voor aanvragen die met de Gecombineerde opgave 2017 zijn gedaan. Het gaat daarbij
om de percelen die voor de uitbetaling zijn opgegeven. Het is echter niet mogelijk om alsnog uitbetaling van
betalingsrechten aan te vragen op percelen die volgens het oude criterium niet subsidiabel waren, maar dit volgens het
nieuwe wel zijn.
Nationale reserve
In 2018 kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve worden aangevraagd voor landbouwgronden die in 2015 ten
onrechte uitgesloten waren op basis van het natuurbeheertype. De waarde van een betalingsrecht uit deze reserve is
gelijk aan de gemiddelde waarde van deze rechten in Nederland.

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag
Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in
totaal 120,06 ha op. RVO.nl corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde de totale oppervlakte vast op
118,10 ha (primaire besluit). De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van de
correctie gering waren.
In 2015 vond een herberekening van de oppervlakte over 2012 plaats en werd deze vastgesteld op 117,74 ha.
De oppervlakte van één perceel werd daarbij kleiner vastgesteld. Omdat de totale afgekeurde oppervlakte meer dan
2 hectare bedroeg, werd ditmaal een sanctiekorting van tweemaal de afgekeurde oppervlakte toegepast. De landbouwer
moest daardoor ruim € 2.000 terugbetalen. Tegen dit besluit stelde hij wel bezwaar en beroep in.
In zijn bezwaarschrift gaf de landbouwer aan dat hij het niet eens was met de vaststelling van de oppervlakte van alle zes
gecorrigeerde percelen. RVO.nl beoordeelde echter het bezwaar tegen de vijf reeds gecorrigeerde percelen inhoudelijk
niet, omdat de oppervlakte hiervan volgens haar al in rechte vaststond. De landbouwer had immers geen bezwaar
gemaakt tegen het primaire besluit.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met RVO.nl eens. Niet de oppervlakten van de percelen,
maar het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag kan in rechte komen vast te staan. Aangezien RVO.nl dat besluit
tot vaststelling van de bedrijfstoeslag had opengebroken, kon de landbouwer de oppervlakte van de vijf percelen ook aan
de orde stellen.
Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard. Het college droeg RVO.nl op een nieuw besluit te nemen op het
bezwaarschrift tegen alle zes percelen.
Opmerking redactie
Op grond van Europese regelgeving is RVO.nl gehouden een onterecht uitbetaalde bedrijfstoeslag terug te vorderen.
Een besluit tot vaststelling van de toeslag mag daarom worden opengebroken, bijvoorbeeld bij nieuwe informatie over de
oppervlakte van percelen.
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Compensatieregeling zwangerschap vrouwelijke zelfstandigen
Vrouwelijke zelfstandigen die vóór 7 mei 2005 bevielen hadden recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering via
de WAZ. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking.
In de tussenliggende periode bestond echter geen uitkeringsmogelijkheid, wat volgens een recente uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag.
Naar aanleiding daarvan is onlangs aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor vrouwelijke zelfstandigen,
beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatie
kan binnen drie maanden na publicatie van de ministeriële regeling aangevraagd worden bij het UWV. De hoogte van de
compensatie bedraagt ongeveer € 5.600. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de regeling zal worden gepubliceerd.

Geldlening te vroeg afgesloten, subsidie afgewezen
Bij veel subsidies geldt de voorwaarde dat pas verplichtingen mogen worden aangegaan nadat de subsidie is verleend.
Reden hiervoor is dat de subsidieverlener geen subsidie wil verstrekken voor investeringen die ook zonder deze subsidie
zouden zijn verricht.
Een landbouwer vroeg via de Jonge Landbouwersregeling subsidie aan voor de bouw van een jongveestal. Een week
voordat de subsidie werd toegekend, ondertekende hij al een financieringsvoorstel voor de bouw. Mogelijk ontdekte hij
nadien dat hij daarmee niet aan de voorwaarden voldeed. Een maand na de toekenning sloot hij een nieuwe
financieringsovereenkomst af, dat betrekking had op herfinanciering.
De landbouwer voegde de nieuwe financieringsovereenkomst bij zijn aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
RVO.nl vermoedde blijkbaar dat de herfinanciering betrekking had op leningen die al voor de datum van
subsidieverlening waren afgesloten, want zij vroeg een kopie van deze leningen op. Na ontvangst hiervan wees zij de
subsidie geheel af, omdat de landbouwer te vroeg een financiële verplichting was aangegaan.
In hoger beroep voerde de landbouwer aan dat het door hem ondertekende financieringsvoorstel geen lening inhield,
maar slechts de voorwaarden bevatte waaronder een lening tot stand kon komen.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het helaas niet met hem eens. Het moment van ondertekening van
het financieringsvoorstel was bepalend. Dat het geld pas later door de bank op zijn rekening was gestort en hij daarvoor
eerst nog aanvullende stukken (offertes, kopie bouwvergunning) bij de bank diende in te leveren, deed daaraan niets af.

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving
Afronden administratie
Begin 2018 moet de mestboekhouding over het jaar 2017 afgerond worden. Daarbij horen een aantal zaken te worden
vastgelegd en verschillende berekeningen te zijn gemaakt.
Vastlegging gegevens
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd per 31 december 2017:
• voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan BEX melkvee;
• aantal en gewicht staldieren;
• voorraad meststoffen per opslag (incl. onderbouwing);
• periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.
Berekeningen
Er moet berekend worden of voldaan is aan:
• de gebruiksnormen;
• de mestverwerkingsverplichting;
• de criteria voor grondgebonden groei (melkvee);
• de dierrechten (varkens en pluimvee).
Opgave aanvullende gegevens
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2018 doorgeven worden aan de RVO. Dit geldt met name voor
bedrijven met staldieren en/of derogatie. Wanneer u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen
van de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen.
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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. Hiervoor mag met forfaitaire gehalten
worden gerekend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 34 vermeld worden.
Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel van dit overschot laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te
controleren of aan deze verwerkingsplicht is voldaan. Tot uiterlijk 31 december bestaat nog de mogelijkheid de
verwerkingsplicht over te dragen of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze overeenkomst dient uiterlijk 31 december 2017 ingediend te worden bij de RVO.
Bij het maken van de berekening zijn de gehalten van de reeds verwerkte mest een belangrijk aandachtspunt. Met name
bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding komen in de praktijk nogal eens hoge, niet realistische gehalten voor.
Deze zijn voor RVO.nl bij het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het analyserapport is hiervoor ongeschikt)
aanleiding de gehalten naar beneden toe bij te stellen. Het is verstandig hiermee rekening te houden.
Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2017 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2017 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 2016 naar 2017 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier ingediend worden.
Derogatie
De onderhandelingen over voortzetting van derogatie na 2017 zijn nog gaande. De uitkomst hiervan zal waarschijnlijk
pas komend voorjaar bekend worden. Om die reden wordt in deze nieuwsbrief verder geen aandacht besteed aan
derogatie en de daarvoor geldende voorwaarden.
Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten
Wanneer men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel
toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van
de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel.
De wetgeving biedt daarom de mogelijkheid dat de toegekende fosfaatrechten (deels) worden overgedragen aan de
uitschaarder middels een uitschaarverklaring, mits de inschaarder daarmee instemt. Deze overdracht is eenmalig
mogelijk zonder korting en zal tijdig (begin 2018) gemeld moeten worden aan RVO.nl.
Het is verstandig hierover nu alvast afspraken te maken. De inschaarder is niet verplicht mee te werken aan de
overdracht. In dat geval kan een juridische procedure wellicht uitkomst bieden. Uit jurisprudentie blijkt dat de inschaarder,
afhankelijk van de omstandigheden, gedwongen kan worden mee te werken aan een uitschaarverklaring.
Planning fosfaatrechten
Met het oog op de (mogelijke) invoering van de fosfaatrechten in 2018, is het raadzaam nu al een planning te maken.
Past het aantal stuks melkvee (cat. 100, 101 en 102) dat u wilt gaan houden binnen het aantal nog toe te kennen
fosfaatrechten (rekening houdend met de generieke korting)? Zowel bij de berekening van de toe te kennen
fosfaatrechten op basis van de peildatum 2 juli 2015, als voor de benodigde rechten, moet gerekend worden met de
forfaitaire productienormen. Er mag niet gerekend worden met een eventueel voordeel uit BEX of de KringloopWijzer.
Bedenk ook dat de fosfaatproductie van een koe stijgt bij een hogere melkproductie.
Het lukt de overheid (nog) niet onderscheid te maken tussen vrouwelijk jongvee van melkvee en van vleesvee.
Houders van vrouwelijk jongvee van vleesvee moeten daarom ook rekening houden met de invoering van fosfaatrechten
voor deze dieren. Over deze problematiek lopen echter nog gesprekken tussen de sector en de overheid.
Geen verlenging POR-regeling
Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreiding onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling
ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding
dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest
worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017.
Dit najaar is besloten dat de ontheffingen niet verlengd zullen worden. Voor de betreffende varkens- en pluimveehouders
betekent dit dat zij in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.
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Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal
Uw urenadministratie
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2017 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.
Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Hebt u een herinvesteringsreserve 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 bedrijfsresultaat en zal hierover alsnog belasting betaald moeten
worden.
Investeringsaftrek
Als u in 2017 een bedrag tussen € 2.300 en € 312.177 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
Meer dan
Niet meer dan
€
2.300
€ 2.300
€
56.192
€ 56.192
€ 104.059
€ 104.059
€ 312.176
€ 312.176

Aftrek
Nihil
28%
€ 15.734
€ 15.734, minus 7,56% van het
bedrag boven € 104.059
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.
Het recht op investeringsaftrek vervalt indien:
• binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald,
tenzij het bedrijfsmiddel in deze periode in gebruik is genomen;
• het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen binnen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de
investering is gedaan.
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.
Vorming voorziening
Door de aangekondigde verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting, kan het aantrekkelijk zijn om voor
bepaalde toekomstige uitgaven een voorziening te treffen. Was er in het verleden alleen sprake van voordeel door uitstel
van belastingheffing, nu komt daar een tariefsvoordeel bij.
Terugvragen btw oninbare vorderingen
Als er een factuur wordt gestuurd aan klanten, moet de btw direct aangegeven en betaald worden. De btw kan
teruggevraagd worden zodra het zeker is dat de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is. Vanaf 1 januari 2017 wordt
de vordering in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk een jaar na het verstrijken van de afgesproken uiterste
betaaldatum. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
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Er geldt een overgangsregeling voor vorderingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017, die op deze datum
nog niet oninbaar waren. Bij deze vorderingen begint de termijn van een jaar op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze
vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt, wanneer deze op die datum nog steeds niet is ontvangen.
Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat
op dat moment al het recht op teruggaaf.
De btw moet in het juiste tijdvak worden teruggevraagd, anders kan de teruggaaf worden geweigerd door de
Belastingdienst.
Schenkingen
Ouders mogen in 2017 € 5.320 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig aan
kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 25.526 (jaar 2017) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan
onder voorwaarden verhoogd worden naar € 53.176 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of naar € 100.000
voor de financiering van een woning.
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan kleinkinderen) is in 2017 maximaal € 2.129 vrijgesteld.
Als dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als er van de verhoogde vrijstelling gebruik wordt
gemaakt, moet vóór 1 maart 2018 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst.

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor
In de gewasbeschermingsmonitor 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 administratieve inrichting hiervan. Het bewaren van perceelsgegevens, afleveringsbonnen van zaaden 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, hoeft de overdracht niet apart gemeld te
worden.
Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum 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 bevat eisen op de volgende gebieden: ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof, bedrijf &
omgeving en brandveiligheid. De eisen worden jaarlijks aangepast.
Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn 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 die na 31 december 2017 worden aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze
voldoen aan de MDV-eisen 2018 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.
Afdekplicht oude mestbassins
Mestbassins die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de afdekplicht. Deze vrijstelling
vervalt echter per 1 januari 2018.
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Belangrijke data
4 december 2017 t/m 15
januari 2018
Openstelling subsidieregeling
voor jonge landbouwers
T/m 31 december 2017
Uiterste datum indiening
Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) en
driepartijenovereenkomst
T/m 31 december 2017
Aanmelding
fosfaatverrekening
31 januari 2018
Uiterste datum indienen
opgave aanvullende gegevens
mest 2017 en
mestboekhouding 2017
gereed

CONTACT
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Contactgegevens
Tel. 085 – 016 0200
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