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Landbouwbeleid EL&I in 2013 
 
Op Prinsjesdag is het beleid en de begroting voor 2013 bekend gemaakt. De hoofdpunten van het landbouwbeleid, 
zoals gepubliceerd door het Ministerie van EL&I zijn: 
- Een sterk, groen en vereenvoudigd Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2014. 
- Een afname van antibioticagebruik in de veehouderij in 2013 van 50% ten opzichte van 2009 en in 2015 een 

reductie van 70% ten opzichte van 2009. Implementatie van de UDD-maatregel (UDD=uitsluitend door dierenarts) 
in 2013, waarbij een veehouder alleen onder strikte voorwaarden zelf antibiotica mag toedienen. 

- Implementatie van het stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking in 2013 en 
onderhandelingen over een akkoord met de Europese Commissie over het Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
2014-2017 en een nieuwe derogatie. 

- Aanpak van de schaalgrootte van de veehouderij, waarin ketengestuurde verduurzaming en een zorgvuldige 
inpassing van veehouderijbedrijven in de lokale leefomgeving centraal staan. 

 
Andere punten van het beleid die de landbouw raken zijn: 
- De afwikkeling van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. 
- Behandelen en ten uitvoer brengen van het wetsvoorstel Wet Natuurbescherming, gericht op behoud van de 

natuur met ruimte voor ondernemerschap. 
- Afronden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door bestuurlijke vaststelling en het starten van de 

vergunningverlening en de resterende Natura2000-gebieden aanwijzen. 
 
In hoeverre de plannen worden gerealiseerd, is nog niet duidelijk. De installatie van een nieuwe Tweede Kamer en de 
formatiebesprekingen kunnen van grote invloed zijn op het beleid voor de komende jaren. 
 
 

Wetsvoorstel plattelandswoning aangenomen 
 
Woningen met een agrarische bestemming mogen niet bewoond worden door burgers. Dit leidde er nogal eens toe 
dat de gemeente tot handhaving over moest gaan, waardoor de burger de woning moest verlaten. Anderzijds kon 
bewoning door burgers leiden tot een aanscherping van de milieueisen voor de nabijgelegen agrarische bedrijven.  
 
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 10 juli ingestemd met de wet voor plattelandswoningen. Hiermee 
kunnen voormalige of afgesplitste agrarische bedrijfswoningen legaal worden bewoond door burgers, zonder dat dit 
een belemmering vormt voor het agrarische bedrijf. Wettelijk blijft de bestemming van de woning agrarisch. 
 
De wet is alleen bedoeld voor woningen bij een actief agrarisch bedrijf. Als het agrarische bedrijf wordt beëindigd, 
moet de gehele locatie een andere bestemming krijgen. 
 
Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking treedt, omdat deze eerst nog in de Staatscourant 
gepubliceerd moet worden. Vervolgens zullen gemeenten de nieuwe wet nog moeten uitwerken in hun gemeentelijk 
beleid. 
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Voorstel verlenging pacht is geen redelijk aanbod 
 
Een landbouwer pachtte sinds 1980 een tweetal percelen landbouwgrond. In 2002 ging hij een maatschap aan met 
zijn zoon, waarbij het gebruik en genot van het gepachte werd ingebracht. In 2003 werd een verzoek tot medepacht 
van de zoon door de verpachters afgewezen. Medio 2008 stelden de verpachters voor de reguliere 
pachtovereenkomst in onderling overleg te beëindigen per 1 november 2010 en eventueel een zogenaamde 
geliberaliseerde pachtovereenkomst af te sluiten. De landbouwer ging hiermee niet akkoord, waarna de verpachters 
de pachtovereenkomst bij exploot opzegden tegen het einde van de lopende pachttermijn (1 november 2010). 
 
Volgens de Pachtkamer was de opzegging terecht. De pachter had namelijk niet toegestemd in een redelijk aanbod 
tot het aangaan van nieuwe pachtovereenkomst.  
 
Het Gerechtshof Arnhem was het echter in hoger beroep niet eens met de Pachtkamer. Volgens het hof kon het 
aanbod van de verpachters tot het aangaan van een geliberaliseerde pachtovereenkomst niet beschouwd kon worden 
als een redelijk aanbod. Dit betekende immers een aanzienlijke verslechtering van de rechtspositie van de pachter. 
Het was juist de bedoeling van de wetgever om de pachter te beschermen bij het opzeggen/beëindigen van de 
pachtovereenkomst. Gelet op het belang van de pachter bij voortzetting van de pacht samen met zijn zoon was het 
aanbod van de verpachters niet redelijk.  
 
De overige aangevoerde opzeggingsgronden werden ook niet toegewezen. Zo stelden de verpachters dat het in strijd 
was met de Pachtwet dat op het gepachte maïs werd geteeld, waarbij de pachter de werkzaamheden volledig door 
derden liet uitvoeren. Volgens het hof was dit algemeen gangbaar bij de teelt van maïs. De maïs werd op het bedrijf 
van de pachter gevoerd aan de rosékalveren en de percelen werden gebruikt voor de afzet van mest. 
 
Er was daarom geen reden voor opzegging van de reguliere pachtovereenkomst. Het gerechtshof wees vervolgens 
wel de vordering van de pachter toe om zijn zoon aan te merken als medepachter. De zoon bood voldoende 
waarborgen voor een goede bedrijfsvoering. 
 
 

Subsidie marktintroductie energie-innovaties 
 
Glastuinders, samenwerkingsverbanden tussen glastuinbouwbedrijven onderling of tussen glastuinbouw- en 
landbouwondernemingen kunnen in de periode 24 september tot en met 29 oktober 2012 via de regeling 
Marktintroductie energie-innovaties (MEI) subsidie aanvragen voor investeringen in innovatieve energiesystemen, die 
het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. 
 
Innovatieve energiesystemen zijn systemen die nog maar net op de markt zijn gebracht en waarvan minder dan 360 
glastuinbouwbedrijven of minder dan 600 ha glasopstanden in Nederland gebruik maken. Er kan subsidie 
aangevraagd worden voor semi-gesloten kassystemen en overige innovatieve energiesystemen. De subsidie 
bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1,5 miljoen per aanvraag. 
 
Aanvragen kunnen alleen via Mijn dossier ingediend worden bij Dienst Regelingen, waarbij onder meer een 
projectplan ingeleverd moet worden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projectplannen op diverse punten. 
Een goed en volledig projectplan is daarom essentieel. Bij overschrijding van het budget worden de aanvragen 
gerangschikt door deze commissie. De aanvragen met de hoogste score komen het eerst in aanmerking voor de 
subsidie. 
 
Er wordt geen subsidie verstrekt als de ondernemer subsidie ontvangt voor minstens één van de machines of 
installaties uit categorie 4 van de subsidie Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen: het produceren van 
hernieuwbare energie. Andersom kan men ook geen subsidie verkrijgen voor de Investeringen in milieuvriendelijke 
maatregelen als voor minstens één van de machines of installaties subsidie verkregen wordt via deze regeling. 

 
Controle op voetzoollaesies bij vleeskuikens 

 
Het Vleeskuikenbesluit stelt eisen aan het houden van vleeskuikens om het welzijn van deze dieren te verbeteren. 
Eén van de eisen is het verminderen van voetzoollaesies. Deze pootaandoening is ongunstig voor het welzijn van de 
kuikens en wordt vaak veroorzaakt door slechte kwaliteit van het strooisel. 
 
Bedrijven met een bezettingsdichtheid tussen 39 en 42 kg/m

2
 (de maximaal toegestane bezettingsdichtheid) moeten 

vanaf 1 oktober 2012 hun kuikens laten beoordelen. Dit kan uitgevoerd worden door het slachthuis. Als het slachthuis 
dit niet doet of als de kuikens in het buitenland worden geslacht, kan de beoordeling ook plaatsvinden in de stal. 
Daarvoor moet de pluimveehouder een beroep doen op een gecertificeerde organisatie. Op dit moment is volgens het 
Productschap Pluimvee en Eieren alleen het CBD gecertificeerd. 
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De score van de aandoening wordt bepaald met een puntensysteem. Deze ligt altijd tussen 0 en 200 punten. Een 
lager puntenaantal betekent minder voetzoollaesies. Bij een score onder de 80 punten hebben de kuikens weinig last 
van voetzoollaesies. Bij een score van 80 tot 120 punten moet de situatie verbeterd worden. Daarvoor moet een 
verbeterplan worden opgesteld, waarin maatregelen staan die uitgevoerd zullen worden om de kwaliteit van het 
strooisel te verbeteren. Daarbij valt te denken aan aanpassing van het type strooiselmateriaal, het 
temperatuurschema, de drinkwatervoorziening of de voersamenstelling. Bij een score boven de 120 moet de 
bezettingsdichtheid verlaagd worden. 
 
Vanaf 1 oktober 2012 moet de score per koppel worden doorgegeven aan Dienst Regelingen, samen met andere 
gegevens van de koppel. Hiervoor moet in Mijn Dossier het formulier Opgave en registratie Vleeskuikenbesluit 
gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2013 telt de score mee voor de gemiddelde score per stal per jaar. Van alle scores 
per stal per jaar wordt een gemiddelde berekend. Met de resultaten van het eerste jaar wordt per 1 januari 2014 
besloten welke bedrijven een verbeterplan moeten opstellen en welke bedrijven terug moeten in bezetting. 
 
 

Zijn de grondmonsters nog actueel? 
 
Grondmonsters voor derogatie voor het jaar 2013 mogen op 1 februari 2013 niet ouder zijn dan vier jaar. 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 zo nodig nieuwe monsters nemen. Daarmee 
voorkomt u dat uw bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld. 
 

Beperkte openstelling SNL - subsidies in 2013 
 
In Nederland zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. Voor het 
beheer daarvan kan subsidie verleend worden via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). 
 
Vanwege een beperking van het budget wordt voor 2013 een beperkte openstelling van deze subsidieregeling 
gehanteerd. Er wordt prioriteit gegeven aan de verlenging van aflopende beheerssubsidies in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en aan het collectief agrarisch natuurbeheer voor weidevogels, akkervogels en hamsters. 
 
Nieuwe SNL-aanvragen en uitbreidingen van bestaande SNL-beheersubsidies zijn door de beperkte middelen niet 
mogelijk. Ook tussentijds overstappen van de regelingen PSAN en PSN naar het SNL is voor het beheerjaar 2013 
niet mogelijk. De subsidietarieven voor natuurbeheer blijven gehandhaafd op 75% van de standaardkostprijs en de 
tarieven voor agrarisch natuurbeheer blijven op het niveau van 2011. 
 
Concreet betekent dit: 
- Voor het natuurbeheer komen terreinen in aanmerking die binnen de EHS liggen en nu al beheersubsidie krijgen. 

Alleen voor nieuwe percelen en terreinen die net ingericht zijn en percelen die onlangs een natuurfunctie hebben 
gekregen is een nieuwe beheersubsidie mogelijk. 

- Voor het agrarisch natuurbeheer komen alleen aflopende subsidies binnen de EHS opnieuw in aanmerking voor 
subsidie. Voor het collectief weidevogel- en akkervogelbeheer binnen en buiten de EHS kunnen ook de jaarlijkse 
aanpassingen die nodig zijn in het collectief beheerplan worden doorgevoerd. 

- Continuïteit in landschapsbeheer van natuur binnen de EHS is mogelijk, voor nieuw landschapsbeheer niet. Het 
landschapsbeheer buiten de EHS wordt niet uitgebreid. Continuering van landschapsbeheer buiten de EHS kan 
wel. 

- Agrarisch landschapsbeheer wordt zowel binnen als buiten de EHS gecontinueerd. Nieuw agrarisch 
landschapsbeheer is binnen en buiten de EHS alleen mogelijk na eerdere provinciale vergoeding of subsidie voor 
inrichting.  

 
Let op:  Dit is een landelijke lijn, waar op provinciaal niveau invulling aan wordt gegeven. De openstellingsbesluiten 

van de provincies zijn bepalend. 
 
 

Gedeeltelijke vrijstelling octrooien bij plantenveredeling 
 
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is voornemens binnenkort een wetsvoorstel in te 
dienen voor een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. 
 
Er wordt steeds vaker octrooi aangevraagd op biologisch materiaal, onder meer door chemische en farmaceutische 
bedrijven. Daardoor kunnen kwekers niet altijd meer vrij beschikken over het uitgangsmateriaal voor 
plantenveredeling. 
Volgens een onderzoeksrapport zou een uitgebreide veredelingsvrijstelling tot gevolg hebben, dat allerlei bedrijven 
via planten producten kunnen maken waarvoor nu nog een licentie nodig is van de octrooihouder. Dat kan grote 
schade toebrengen aan innovatieve bedrijven en de ontwikkeling van een economie op basis van groene 
grondstoffen afremmen. 
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Bij een beperkte veredelingsvrijstelling mogen kwekers voor veredeling vrijelijk biologisch materiaal gebruiken waarop 
een octrooi rust. Ze hebben echter wel een licentie nodig als ze nieuwe plantenrassen commercieel gaan exploiteren, 
die de eigenschappen hebben van het materiaal dat onder het octrooi valt. Daarom wordt in nauw overleg met alle 
betrokken sectoren een gedeeltelijke vrijstelling uitgewerkt. 
 
Een uitgebreide vrijstelling zou bovendien in tegenspraak kunnen zijn met de EU-richtlijn voor de octrooibescherming 
voor biotechnologische uitvindingen. 
 
 

Subsidie voor verwerkers vlas- en hennepvezel 
 
In 2012 is de gekoppelde steun voor de verwerking van vezelvlas en vezelhennep (vezelgewassen) ontkoppeld, 
evenals de steun voor zaaizaad van vlas. Daarmee zijn alle GLB-subsidies ontkoppeld. 
 
Traditioneel wordt van vlas linnen gemaakt. Vlas- en hennepvezel kunnen een belangrijke rol spelen in de zoektocht 
naar alternatieven voor producten waarin olie is verwerkt, zoals plastic. Omdat de graanprijs momenteel hoog is, 
zullen akkerbouwers bij het vaststellen van het bouwplan voor volgend jaar mogelijk minder vezelgewassen gaan 
telen. 
 
De staatssecretaris van EL&I heeft daarom besloten om in 2013 eenmalig een bedrag van € 900.000 vanuit het 
Europees landbouwbudget beschikbaar te stellen voor verwerkers van vezelgewassen. Via de verwerkers worden 
hiermee enkele honderden landbouwers gesteund die op bijna 3.000 hectare vlas of vezelhennep telen. Het 
steunbedrag bedraagt € 300 per hectare tot een totaal van maximaal 3.100 ha.  
 
 

Subsidie investeringen in energiebesparing glastuinbouw 
 
Glastuinders kunnen in de periode van 12 oktober tot en met 9 november 2012 subsidie aanvragen voor 
investeringen in energiebesparende maatregelen. 
 
De volgende maatregelen zijn subsidiabel:  
1. een eerste energiescherm, niet zijnde gevelschermen of (teeltkundig vereiste) verduisteringsschermen of wettelijk 

verplichte lichtafschermingsschermen; 
2. een tweede energiescherm, niet zijnde gevelschermen of (teeltkundig vereiste) verduisteringsschermen of 

wettelijk verplichte lichtafschermingsschermen; 
3. een warmtebuffer systeem; 
4. verticale ventilatoren; 
5. een energiecluster: een samenwerkingsverband van glastuinders voor de uitwisseling van warmte, CO2 en/of 

elektriciteit met als doel gezamenlijk energie te besparen; 
6. een hogedrukvernevelingssysteem voor de kaskoeling; 
7. een gevelscherm, niet zijnde verduisteringsscherm; 
8. een energiebesparend ventilatiesysteem met voorverwarming en/of warmteterugwinning; 
9. diffuus glas; 
10. een biomassa gestookte ketelinstallatie; 
11. de aansluiting op een energie- of CO2-netwerk. 
 
In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen energie-extensieve en energie-intensieve bedrijven. De grens 
tussen een extensief en een intensief bedrijf ligt op 15 Nm

3
 aardgasequivalenten van normale calorische waarde per 

m
3
 glasoppervlak. 

 
De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten (excl. btw) die onder de subsidie vallen. Per maatregel is een 
maximum bedrag vastgesteld. 
 
Aanvragen kunnen via Mijn Dossier bij Dienst Regelingen ingediend worden. Bij overschrijding van het budget vindt 
loting plaats onder alle aanvragen. 
 
Voor deze subsidieregeling gelden verder nog de volgende voorwaarden: 
- er mogen pas investeringsverplichtingen worden aangegaan na ontvangst van de toewijzing; 
- binnen één jaar na de toewijzing moet de investering zijn gerealiseerd en betaald, en moet de aanvraag tot 

subsidievaststelling ingediend worden. Er kan een jaar uitstel worden verkregen als een benodigde vergunning 
niet tijdig is verkregen en de oorzaak daarvan buiten de invloedssfeer van de aanvrager ligt. Een verzoek tot 
uitstel moet binnen een jaar na subsidieverlening ingediend worden. 
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Nieuw BV-recht per 1 oktober 
 
De Eerste Kamer is afgelopen zomer akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot flexibilisering van de BV. Hierdoor 
wordt het eenvoudiger een BV op te richten of de statuten van een BV aan te passen. Het is de bedoeling dat het 
wetsvoorstel op 1 oktober 2012 ingaat. Deze wetswijziging is relevant voor zowel bestaande als nieuwe BV’s. 
 
Onder andere de volgende zaken veranderen: 
- er is geen minimum(start)kapitaal van € 18.000 meer nodig; 
- de verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen; 
- besluiten mogen buiten de algemene vergadering om genomen worden; 
- men mag zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. 
 
Alle BV’s gaan van rechtswege over naar het nieuwe regime, waarbij de inhoud van de statuten bepalend blijven. 
 
Bij de oprichting van de BV blijft een notariële akte, met onder meer de statuten van de BV, nog wel nodig. 
 
Ondanks dat het oprichten van een BV eenvoudiger wordt, zal het uit fiscaal oogpunt voor veel ondernemers 
aantrekkelijker zijn om het bedrijf te blijven uitoefenen als eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. 
 
Tip  Heeft u een BV? Bekijk dan of de statuten aangepast moeten worden om gebruik te kunnen maken van de 

voordelen van de nieuwe BV wetgeving. 
 
 

Asbestdaken vanaf 2024 verboden 
 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het vanaf 
2024 verboden is om asbestdaken of asbestgolfplaten te bezitten. 
 
Het vervroegd vervangen van asbestdaken brengt extra kosten met zich mee. Anderzijds biedt vervanging de 
mogelijkheid energie op te wekken door zonnepanelen op het nieuwe dak te plaatsen. 
 
De staatssecretaris wil daarom eenmalig een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar stellen, dat verdeeld wordt via 
de provincies naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie. Enkele provincies (bijv. Overijssel, 
Gelderland) hebben al een eigen subsidieregeling (gehad) voor “asbest eraf, zonnepanelen erop”. 
 
Eerder dit jaar verruimde het kabinet al de fiscale stimuleringsregeling (VAMIL) die ondernemers kunnen aanspreken 
wanneer ze asbestdaken saneren en zonnepanelen monteren. Het extra geld dat de staatssecretaris nu beschikbaar 
stelt, is nadrukkelijk niet bedoeld als investeringspremie voor zonnepanelen. Daarvoor bestaan voor ondernemers de 
energie-investeringsaftrek en SDE+ subsidie van het ministerie van EL&I en uitsluitend voor particulieren een 
subsidieregeling van 15 procent. 
 
Geld uit de nieuwe regeling mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van asbest; de provincies zullen het 
geld echter alleen verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. 
 
Tip  Houdt de berichtgeving van uw provincie in de gaten wanneer en onder welke voorwaarden er een regeling 

opengaat. 
 

Discussie erfbelasting bedreiging voor familiebedrijf? 

 
Als iemand een erfenis of schenking krijgt, moet daarover erf- of schenkbelasting betaald worden. Bestaat de erfenis 
of schenking uit ondernemingsvermogen, moet erf- of schenkbelasting over de waarde van de onderneming betaald 
worden. Indien de onderneming wordt voortgezet, kan gebruik gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsregeling. Er 
hoeft dan minder of geen erf- of schenkbelasting betaald te worden om te voorkomen dat de continuïteit van de 
onderneming gevaar loopt. Hieraan is de eis verbonden dat de onderneming tenminste vijf jaar wordt voortgezet. 
 
In de landbouw wordt bij bedrijfsovernames veel gebruik gemaakt van deze regeling. Er gaat vaak een aanzienlijk 
vermogen over, maar een overname zou niet haalbaar zijn als voor het bedrijf de werkelijke waarde betaald zou 
moeten worden. 
 
Onlangs heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de vrijstelling voor ondernemingsvermogen ook zou moeten 
gelden voor privévermogen. Door de invoering van de bedrijfsopvolgingsregeling is de wetgever onderscheid gaan 
maken tussen het verkrijgen van ondernemingsvermogen en het verkrijgen van privévermogen. Vooral na de 
verruiming van de regeling in 2005 leidt dit volgens de rechtbank tot een ongelijke behandeling, waarvoor geen 
redelijke rechtvaardiging bestaat. 
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De fiscus heeft inmiddels besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Andere rechters hebben 
namelijk geoordeeld dat de vrijstelling voor ondernemers niet kon worden toegepast in andere situaties. 
 
Mocht de uitspraak echter in hoger beroep standhouden, dan is het waarschijnlijk dat er aanpassingen in de 
Successiewet plaatsvinden. De kans is dan aanwezig dat de ondernemingsvrijstelling zal worden ingeperkt. Dat is 
een grote bedreiging voor met name familiebedrijven. 
 

Geen reden voor verdere matiging mestboete 
 
Een landbouwer kocht in april 2008 drie percelen landbouwgrond en nam deze direct in gebruik. Hij gaf de percelen 
op bij de Gecombineerde opgave 2008, maar vergat om grondmonsters in het kader van derogatie te nemen. Pas in 
november 2009 werden de percelen bemonsterd. Na controle op basis van een AID-rapport legde Dienst Regelingen 
mestboetes op over 2008 en 2009, omdat de gebruiksnorm dierlijke meststoffen - vanwege het niet voldoen aan de 
derogatievoorwaarden - in beide jaren was overschreden. Er gold volgens Dienst Regelingen voor dierlijke mest een 
gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare. De geconstateerde overschrijdingen zouden leiden tot een boete van 
ruim € 28.000, respectievelijk € 24.000. 
 
Gezien de aard en omvang van de overtredingen besloot Dienst Regelingen conform het bepaalde in het “document 
handhavingsbeleid derogatie” de boete over beide jaren te matigen tot € 2.000.  
 
De landbouwer stelde beroep in bij de rechtbank. Hij betoogde dat hij slechts had vergeten van de aangekochte 
percelen tijdig een grondmonster te nemen. De opgelegde mestboetes stonden daarom niet in verhouding tot de ernst 
van de overtreding.  
 
De rechtbank was het echter niet eens met de landbouwer. Bij bijzondere omstandigheden kan een lagere boete 
opgelegd worden. Vergeten de grond tijdig te bemonsteren, was echter geen bijzondere omstandigheid. Dienst 
Regelingen had bij de bepaling van de hoogte van de boete terecht in aanmerking genomen dat het om derogatie 
ging, die onder strikte voorwaarden wordt toegestaan door de Europese Commissie. De hoogte van de mestboetes 
was daarom in overeenstemming met de ernst van de overtreding. 
 
Tip  Heeft u derogatie aangevraagd en neemt u een nieuw perceel grond in gebruik? Neem dan het grondmonster 

over van de vorige gebruiker of laat tijdig (binnen 7 dagen) een nieuw grondmonster nemen. 

 
Fosfaatverrekening 
 
Agrarische ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden een hogere fosfaatgebruiksnorm toepassen op hun 
bedrijf: de fosfaatverrekening. Feitelijk haalt de ondernemer hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2013 naar 
2012. De aanmelding dient voor 1 januari 2013 via Mijn Dossier ingediend te worden bij Dienst Regelingen. 
 
De hogere fosfaatgebruiksnorm bedraagt maximaal 20 kilo fosfaat per hectare bouwland per jaar. Deze extra 
hoeveelheid fosfaat moet in 2013 volledig worden gecompenseerd. Het is niet mogelijk twee jaar achter elkaar 
gebruik te maken van de fosfaatverrekening. 
 
Tip  Bereken tijdig de uitkomst over 2012, zodat u  

weet of u gebruik moet maken van de mogelijkheid van fosfaatverrekening. 

 
Belangrijke data 
 
 
24 september t/m 29 oktober 2012 
Tweede openstelling Marktintroductie energie-innovaties 
 
1 oktober t/m 26 oktober 2012 
Openstelling subsidieregeling Jonge landbouwers 
 
12 oktober t/m 9 november 2012 
Openstelling subsidieregeling investeringen in energiebesparing glastuinbouw 
 
1 november t/m 30 november 2012 
Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen 
Categorie 3: Mestsilo's 
Categorie 4: Energie-efficiëntie 
Categorie 5: Hernieuwbare energie 
 

 



 

 
VMB-advies  

Maren-Kessel 
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15 november t/m 31 december 2011  
Aanvraagperiode Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 
 

t/m 31 december 2012 
Aanmelding fosfaatverrekening 
 
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. 

 
 


