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Miljoenennota en Belastingplan 2020

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 bekend gemaakt. De
belangrijkste voorgestelde maatregelen die (land- en tuinbouw)ondernemers (kunnen) raken zijn:
Verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in 9 jaar afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000.
Tarieven vennootschapsbelasting
Het lage tarief (winsten tot € 200.000) wordt in 2020 verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief
blijft 25%.
Invoering tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting
De invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld. In 2020 geldt een basistarief van 37,35%
en een toptarief van 49,5%.
Verhoging overdrachtsbelasting
Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat in 2021 van 6% naar 7%,
Brede weersverzekering
Per 2020 vervalt de assurantiebelasting van 21% op de brede weersverzekering (akkerbouw,
fruitteelt).
Milieu-investeringen
In 2020 wordt € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in CO2-reducerende circulaire
bedrijfsmiddelen.
Inschrijving UBO-register
Vanaf 2020 zijn eigenaren of belanghebbenden van ondernemingen verplicht zich in te
schrijven in het UBO-register. Doel van dit register is het tegengaan van financieel-economische
criminaliteit, zoals het witwassen van geld. De inschrijvingsplicht geldt voor onder meer BV’s,
maatschappen, vennootschappen onder firma’s en commanditaire vennootschappen, maar niet
voor eenmanszaken.
Let op: Het betreft hier voorstellen van het kabinet, de maatregelen zijn nog niet definitief.

SDE+ subsidie

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ wordt dit najaar voor het
laatst opengesteld in de huidige vorm. Deze regeling richt zich op duurzame energieprojecten
(zon, water, wind, aardwarmte en biomassa). Voor de najaarsronde is een budget van € 5 miljard
beschikbaar.
Openstelling najaarsronde
In de SDE+ krijgen aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde basisbedrag) voorrang,
om ontwikkelaars te stimuleren hun projecten tegen zo min mogelijke maatschappelijke kosten te
realiseren. De najaarsronde 2019 wordt opengesteld van 29 oktober tot en met 14 november, in
drie fases van een week. De hoogte en voorwaarden van de subsidie verschillen per fase. Het is
daarom belangrijk de subsidieaanvraag in de juiste fase in te dienen.
Transportindicatie netbeheerder verplicht
Met ingang van de najaarsronde wil de minister van Economische Zaken en Klimaat in de SDE+ als
voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie opnemen in de SDE+, dat elektriciteitsproducenten
een document van de netbeheerder overleggen waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar
is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Daarmee moet de slagingskans van
de projecten worden vergroot. Op verschillende plaatsen is onvoldoende transportcapaciteit
beschikbaar voor het terug leveren van stroom.
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Beleid LNV

Op Prinsjesdag is tevens de begroting 2020 van het Ministerie van LNV gepubliceerd, waarin ook
het beleid voor de komende jaren wordt vermeld. De belangrijkste punten volgen hieronder.
Transitie naar kringlooplandbouw
Het Ministerie van LNV wil een transitie naar kringlooplandbouw realiseren. De essentie hiervan is
een verschuiving van de focus op voedselproductie tegen lagere kostprijzen naar steeds zuiniger
omgaan met grondstoffen, minder verspilling en beter hergebruik. De manier waarop ons voedsel
geproduceerd wordt komt zo meer in balans met natuurlijke hulpbronnen. Kringlooplandbouw
draagt daarmee bij aan de versterking van natuur en biodiversiteit. Het doel is om in 2030
kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau te sluiten.
In 2020 staat de uitvoering van beleidsvoornemens op thema’s als verdienvermogen, bodem,
mest, gewasbescherming en pacht centraal. Het Klimaatakkoord, en de daarmee samenhangende
uitvoering van het Urgenda-vonnis, geven een belangrijke impuls aan de transitie naar
kringlooplandbouw. Met de extra middelen die beschikbaar komen voor onder meer verduurzaming
van de veehouderij en de aanpak van de Veenweidegebieden kan LNV werk met werk maken.
Aanpassing mededingingswetgeving
Om de positie van boeren ten opzichte van hun partners in de voedselketen te versterken, wordt in
2020 de nationale mededingingswetgeving aangepast. Er komt een verbod op een aantal oneerlijke
handelspraktijken.
Bedrijfsovernamefonds
In 2020 moet het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren operationeel worden (zie elders in deze
nieuwsbrief).
Nieuw mestbeleid
Dit najaar presenteert het ministerie van LNV de contouren van het nieuwe mestbeleid, waarvan
de uitvoering in 2020 start. Het doel is de nutriënten uit mest beter te benutten en het gebruik van
kunstmest te verminderen.
Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het uitvoeringsprogramma dat volgt op de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, moet
resulteren in een substantiële verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. LNV
zet in op een trendbreuk naar meer weerbare planten en teeltsystemen, zoals combinaties van
teelten, boslandbouw en strokenteelt. In Europees verband wil zij een verruiming van de toepassing
van nieuwe veredelingstechnieken bewerkstelligen, om de ontwikkeling van nieuwe gewassen te
versnellen.
Emissies veehouderijbedrijven
Met het Klimaatakkoord komen in 2020 middelen beschikbaar om veehouderijbedrijven in
de omgeving van Natura 2000-gebieden te stimuleren emissies te reduceren en daarmee
natuurwaarden te versterken.
Subsidieregelingen
Vanaf eind 2019 wordt een subsidieregeling opengesteld ter bevordering van brongerichte,
emissiebeperkende innovaties in stallen. In 2020 worden subsidies toegekend op basis van de
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.
Veenweidegebieden
Naast een algemeen duurzaam beheer van landbouwbodems, wil LNV in 2020 specifiek de
problematiek in veenweidegebieden aanpakken. Het veen oxideert en de bodem daalt als gevolg
van een laag waterpeil en intensief agrarisch gebruik. LNV gaat boeren stimuleren om nieuwe,
minder intensieve vormen van landgebruik en andere teelten toe te passen om bodemdaling tegen
te gaan en de natuur te versterken.
Klimaatneutrale glastuinbouwsector
Met de afspraken in het Tuinbouwakkoord werkt LNV, samen met de glastuinbouwsector, aan
de realisatie van de ambitieuze doelstelling van een volledig klimaatneutrale glastuinbouwsector
in 2040. In 2020 zijn extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het programma Kas als
Energiebron.
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw
Om in te spelen op de veranderingen in het klimaat voor de landbouw, start LNV met de uitvoering
van dit meerjarige actieprogramma. Het doel hiervan is dat alle ondernemers in de landen tuinbouw in 2030 voorbereid zijn op de veranderingen in het klimaat (neerslagextremen,
droogte, hitte en verzilting). In 2020 staat de verbetering van het water- en bodemsysteem en de
ontwikkeling van robuuste rassen en teeltsystemen centraal.
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Dierenwelzijn en diergezondheid
Dierenwelzijn is onderdeel van de verduurzaming van de veehouderij. In 2020 komt een
subsidieregeling die, naast emissiearme stalsystemen, bijdraagt aan de verbetering van het
dierenwelzijn. Ook werkt men in 2020 verder aan het verminderen van het aantal stalbranden met
dierlijke slachtoffers. Hier bij kan men denken aan periodieke elektrakeuring, beveiliging van elektromotoren en detectiesystemen en het bevorderen van geïntegreerde plaagdierbeheersing. Om de
sterfte onder kalveren, geitenlammeren en biggen structureel te verminderen, komen er kwaliteitsen benchmarksystemen.

Nieuwe kleineondernemersregeling btw per 1 januari 2020

Ondernemers die in een jaar minder dan € 1.883 btw hoeven af te dragen, krijgen volgens de
huidige kleineondernemersregeling (KOR) een btw-vermindering of hoeven niets te betalen (bij een
berekende afdracht van maximaal € 1.345).
Nieuwe regeling
Deze kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling.
Deze houdt in dat men vrijgesteld is van afdracht van btw, indien de omzet in een kalenderjaar
minder dan € 20.000 bedraagt.
Voor- en nadelen
Meedoen aan de nieuwe regeling heeft het voordeel dat men minder administratieve verplichtingen
heeft. Nadelen zijn dat men geen btw kan aftrekken of terugvragen en dat afnemers slechts de prijs
exclusief btw zullen betalen.
Wisselende omzetten
Bij een sterk wisselende omzet, het ene jaar onder de drempel van € 20.000 en het andere jaar
erboven, is deelname op sommige momenten misschien wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet
wenselijk. Zodra de omzet in een kalenderjaar boven de € 20.000 komt, vervalt de KOR en kan
men drie jaar lang niet meer meedoen. Er kan dus niet per jaar worden beslist of men wel of niet
meedoet.
Aanmelden deelname
Wanneer een ondernemer vanaf 1 januari 2020 wil meedoen aan de KOR, kan hij of zij zich uiterlijk
20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. De deelname geldt voor een periode van ten
minste drie jaar. Bij deelname na 1 januari 2020, moet de aanmelding uiterlijk vier weken voor de
ingangsdatum van het aangiftetijdvak plaats vinden.
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Pacht en bedrijfsmatige landbouw

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007, is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste
ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt, ter uitoefening van
landbouw. In pachtkwesties komt het regelmatig voor dat verpachters de pachtovereenkomst willen
ontbinden, omdat er volgens hen geen sprake (meer) is van een bedrijfsmatige uitoefening van
landbouw. Achterliggende redenen zijn dat de verpachter de grond weer zelf in gebruik wil nemen,
wil verkopen of dat deze denkt de grond onder gunstiger voorwaarden te kunnen verpachten aan
een ander.
Bij de vraag of er sprake is van bedrijfsmatige landbouw zijn de volgende punten van belang:
1. de omvang van het bedrijf;
2. de vraag of de voor toekomstige winstkansen noodzakelijke investeringen plaatsvinden;
3. het redelijkerwijs te verwachten ondernemingsrendement;
4. de vraag of de gebruiker een hoofdfunctie buiten de landbouw heeft;
een en ander in onderlinge samenhang te beschouwen en met inachtneming van de overige
omstandigheden van het geval.
In een zaak voor de Pachtkamer stelde een verpachter dat er geen sprake was van bedrijfsmatige
landbouw. Hij voerde onder meer aan dat de pachter niet of nauwelijks investeringen had gedaan.
De Pachtkamer oordeelde dat alleen al gezien de omvang van het bedrijf van de pachter er sprake
was van bedrijfsmatige landbouw. De pachter stelde dat de aanwezige bedrijfsmiddelen passend
waren bij het beheer en de omvang van het gepachte en dat het een keuze van de ondernemer
is of hij eigen materiaal wil aanschaffen of bepaalde activiteiten door een loonwerker wil laten
verrichten. Uit het overzicht van de werktuigen leidde de Pachtkamer af dat het minimum van de
voor een bedrijf noodzakelijke machines aanwezig was. Verder was zij van oordeel dat de bij de
gezichtspunten genoemde investeringen geen doel op zich zijn. Het gaat om voor toekomstige
winstkansen noodzakelijke investeringen en niet was gebleken dat het daaraan in dit geval
schortte. De pachtkamer wees de vordering tot ontbinding van de pachtovereenkomst af.

Bevrijdende of verkrijgende verjaring

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de kadastrale grens met het buurman op een net iets
andere plek blijkt te liggen dan de grens die ‘in het veld’ wordt aangehouden. Er kan dan een
beroep worden gedaan op bevrijdende of verkrijgende verjaring.
Van bevrijdende verjaring is sprake als het bezit langer dan twintig jaar heeft geduurd, ook al
was het bezit niet te goeder trouw. Als vereiste voor het bezit geldt dat het “niet-dubbelzinnig” en
“openbaar” is. “Niet-dubbelzinnig bezit” is aanwezig wanneer de bezitter zich zodanig gedraagt
dat de eigenaar tegen wie de verjaring loopt, daaruit niet anders kan afleiden dan dat de bezitter
pretendeert eigenaar te zijn.
Van verkrijgende verjaring is sprake als het bezit langer dan tien jaar heeft geduurd en dit bezit
te goeder trouw was. Goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn. Het ontbreken van de goede
trouw moet bewezen worden door de eigenaar.
Verjaringstermijnen kunnen worden gestuit. Het afbreken van een lopende verjaring wordt stuiting
genoemd. Stuiting vindt plaats door een daad van rechtsvervolging (een eis door middel van
een dagvaarding of een verzoekschrift), door een schriftelijke aanmaning of mededeling, of door
erkenning door de schuldenaar.
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Randvoorwaardenkorting vanwege onjuiste bespuiting door loonwerker

Het niet naleven van de zogenaamde randvoorwaarden kan leiden tot een korting op de
bedrijfstoeslag of andere GLB-betalingen. Ook bij het inschakelen van een derde rust een grote
verantwoordelijkheid op de steunontvanger. Of een steunontvanger verantwoordelijk is voor een
overtreding wordt beoordeeld aan de hand van de volgende punten:
•
•
•

de keuze voor de derde (vakbekwaamheid);
is er voldoende toezicht uitgeoefend;
zijn er instructies aan de derde gegeven.

Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het
waterschap had geconstateerd dat er het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat was gespoten op de
sloottaluds langs een perceel. Dit was gedaan door een ingehuurde loonwerker.
In de beroepszaak wees de landbouwer erop dat de loonwerker normaal gesproken goed
werk leverde en dat het gebruik van glyfosaat op de taluds niet de bedoeling was. Het College
van Beroep voor het bedrijfsleven begreep het standpunt van de landbouwer aldus dat in dit
geval toezicht ter plekke op het gebruik van glyfosaat vanwege de onmogelijkheid van feitelijke
waarneming van eventuele drift en de gezondheidsrisico’s niet in redelijkheid van hem kon worden
verlangd. Dit bracht echter niet mee dat hij had mogen volstaan met het geven van algemene
instructies. De landbouwer had telefonisch opdracht gegeven aan de loonwerker om het perceel
te behandelen. Hij was daarbij ervan uitgegaan dat de loonwerker het werk zoals gewoonlijk goed
en met inachtneming van de van toepassing zijnde randvoorwaarden zou uitvoeren. Niet gebleken
was echter dat de landbouwer de loonwerker uitdrukkelijk had geïnstrueerd om de van toepassing
zijnde randvoorwaarden in acht te nemen of dat de concrete grenzen van het te bespuiten oppervlak waren besproken. Volgens het College was de landbouwer daarom aansprakelijk voor het
onjuist toepassen van het gewasbeschermingsmiddel.
Standaard bedraagt de randvoorwaardenkorting 3%, maar bij opzet bedraagt deze 20%. Volgens
het College had RVO zich terecht op het standpunt gesteld dat er sprake was van een opzettelijke
niet-naleving. Wanneer een steunontvanger zich zodanig gedraagt dat hij de mogelijkheid
aanvaardt van niet-naleving van de voorschriften, is er ook sprake van opzet. Dat was hier het
geval.

Openstelling borgstellingsregeling jonge landbouwers

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1
januari 2020 opengesteld. Met deze borgstelling ondersteunt de rijksoverheid investeringskredieten
in de vorm van achtergestelde leningen. Dit kan binnen een termijn van drie jaar nadat zij de
onderneming hebben overgenomen dan wel zijn gestart. Hierdoor wordt de leencapaciteit van
een bedrijf dat over voldoende continuïteitsperspectief (o.b.v. een bedrijfsplan) moet beschikken,
vergroot en ontstaat extra financiële ruimte om te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling in
de eerste drie jaar na de start of overname van een landbouwbedrijf (aanvullende investeringen).
De investeringen moeten bijdragen aan minimaal één van de onder de meetlat van de Visie LNV
genoemde criteria (kringlooplandbouw).
Waarvoor geldt de regeling niet?
Het VVK ondersteunt niet de financiering van de start of de bedrijfsovername zelf: het bedrijf moet
in zichzelf voldoende perspectief hebben om zonder aanvullende hulp voort te bestaan. Het gaat
om de prikkel bij de start of overname extra verbeteringen of vernieuwingen te realiseren. Om
te voorkomen dat het VVK een prijsopdrijvend effect in de markt heeft op agrarische grond en
productierechten, is borgstelling bij financiering van dergelijke investeringen met een VVK uitgesloten.
Uitvoering en budget
De bank moet de kredietovereenkomst indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
voor de borgstelling. Er is een budget van € 64 miljoen beschikbaar.
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Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren, is het van belang of
er sprake is van beweiden of volledig maaien. Voor beweiden geldt een lagere norm dan voor
volledig maaien. Daar staat tegenover dat de werkingscoëfficiënt van de aangewende drijfmest
van graasdieren van het eigen bedrijf bij beweiden ook lager is. Met name bij bedrijven op zanden lössgrond heeft dit tot gevolg dat bij volledig maaien de aanvoerruimte voor overige meststoffen
(kunstmest) aanzienlijk hoger kan zijn.
Of er sprake is van beweiden of volledig maaien wordt bekeken op bedrijfsniveau. Onder ‘grasland
met volledig maaien’ wordt mede verstaan grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet
ouder dan 2 jaar wordt geweid. Het aantal stuks jongvee in de wei mag niet groter zijn dan het
aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Ook bij hobbymatig gehouden dieren die worden
geweid, is er sprake van volledig maaien.
Als echter graasdieren worden ingeschaard, moet in alle gevallen gerekend worden met de
stikstofgebruiksnorm bij beweiden. Het inscharen van schapen in het najaar om het laatste gras
op te maken kan daarmee ongewenste consequenties hebben voor bedrijven die verder niet
beweiden. Naast dat voor de ingeschaarde dieren plaatsingsruimte nodig is, wordt hiermee ook de
ruimte voor kunstmest aanzienlijk verkleind.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is
om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Deze rechten zijn ook
nodig voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden.
Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling. Hiervoor
gelden de volgende voorwaarden:
op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden; er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar
een landbouwer die niet is vrijgesteld; het vrouwelijk jongvee op het bedrijf mag nadien niet op
een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking; er moet
melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten. Wanneer een deel
van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst weer teruggekocht worden.
Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze
niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken voor de op
het bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen gedurende het gehele kalenderjaar. Als deze er niet
(voldoende) zijn, is er sprake van een economisch delict.
Aanmelding vrijstellingsregeling
Om vanaf 2020 gebruik te mogen maken van de vrijstellingsregeling, moeten bedrijven
met fosfaatrechten zich uiterlijk 1 november 2019 aanmelden bij RVO.nl. Wanneer er geen
fosfaatrechten zijn toegekend aan het bedrijf, kan men zich aanmelden tot en met 1 december
2019.
Bedrijven die zich vorig jaar reeds aangemeld hebben voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat nu
niet weer opnieuw te doen.
Let op: de vrijstellingsregeling geldt alleen voor het vrouwelijk jongvee, niet voor stierkalveren tot 1
jaar die bestemd zijn als fokstier voor de melkveehouderij.

Wel of geen procesbelang

Bij bezwaar- en beroepsprocedures is het belangrijk goed te kijken of er een procesbelang is. In
beginsel geldt dat er een wijziging van het rechtsgevolg van het bestreden besluit nagestreefd
wordt.
Een voorbeeld hiervan is het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag. De door RVO
vastgestelde oppervlakte van de percelen is ook van belang voor de mestwetgeving. Bezwaar
maken en beroep instellen tegen de vastgestelde oppervlaktes in dit besluit heeft alleen zin, als
daarmee een hogere uitbetaling gerealiseerd kan worden.
Een ander voorbeeld is dat RVO.nl in het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag de
gewascode heeft gewijzigd van 266 (tijdelijk grasland) naar 265 (blijvend grasland). Dit kan van
groot belang zijn bij een eventuele omzettingsverplichting. Wanneer dit geen gevolgen heeft voor
de hoogte van de bedrijfstoeslag, heeft het instellen van bezwaar of beroep tegen genoemd besluit
geen zin.
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Invoering nieuwe registratie percelen

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT). Dit is een digitale kaart van Nederland, waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen
en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De Nederlandse overheden zijn verplicht de BGT te
gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen.
Nieuwe beoordeling perceelsgrenzen
Ook RVO.nl gaat voor de registratie van percelen de nieuwe kaart gebruiken. Alle topografische
grenzen worden opnieuw beoordeeld. RVO.nl verwacht dat bijna alle perceelsgrenzen een stukje
verschuiven, omdat er in het nieuwe systeem veel meer informatie beschikbaar is.
Overzetten percelen
Het is de bedoeling dat eind 2021 alle perceelsgrenzen in de BGT-kaart staan. Niet alle percelen
worden tegelijk op de nieuwe kaart gezet. Dit gebeurt in drie groepen. De eerste groep (NoordNederland) krijgt vanaf 1 januari 2020 te maken met de nieuwe kaart. Zij hebben daarover
inmiddels bericht ontvangen.

Graasdierpremie: let op voorwaarden

Wanneer men graasdierpremie heeft aangevraagd voor schapen en/of vrouwelijk jongvee,
moet onder meer aan de voorwaarde worden voldaan dat deze tussen 15 mei en 15 oktober
ononderbroken extensief grazen op niet-subsidiabele grond van het bedrijf. Alleen in verband
met voor de bedrijfsvoering noodzakelijke handelingen, zoals het scheren of enten van de dieren,
hoefverzorging, transport of het deelnemen aan educatieve programma’s, mogen de dieren zich
kortstondig niet op deze niet-subsidiabele grond bevinden.

Grond niet opgegeven: wat nu?

Soms vergeten ondernemers een perceel op te geven in de Gecombineerde opgave. Voor de GLBsubsidies kan dit achteraf niet meer gecorrigeerd worden. Het niet opgeven van grond kan zelfs
leiden tot een waarschuwing, boete of korting op de aangevraagde subsidies. Maar wat zijn de
gevolgen voor de mestregelgeving?
Voor de mestregelgeving geldt de feitelijke situatie. Wanneer een perceel niet is opgegeven
maar op 15 mei wel feitelijk in gebruik is, mag het perceel wel meegeteld worden voor de
gebruiksnormen (plaatsingsruimte), de mestverwerkingsplicht en verantwoorde/grondgebonden
groei melkveehouderij. Er moet wel rekening worden gehouden met een ‘zwaardere’ bewijslast.
Ook is de kans groter dat een controle wordt uitgevoerd vanwege een vermeende overschrijding
van de gebruiksnormen of het niet voldoen aan andere mestverplichtingen.

Verleng machtiging voor eHerkenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van
eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben een eHerkenningsmiddel
aangeschaft en een beheerder (bijv. een bedrijfshoofd) gemachtigd om namens het bedrijf te
handelen. eHerkenning kent een bepaalde geldigheidsduur, afhankelijk van de leverancier. Deze
geldigheidsduur verloopt momenteel in veel gevallen. Wanneer de machtiging is verlopen, kan er
geen gebruik meer gemaakt worden van eHerkenning en kan men dus niet inloggen op mijn.rvo.nl.
Dit kan zeer vervelende consequenties hebben.
Zorg daarom dat de machtiging op tijd wordt verlengd. Meestal ontvangt men hierover bericht van
de aanbieder. Daarin staat ook hoe de verlenging geregeld moet worden.
De verlenging is alleen noodzakelijk voor het gebruik van eHerkenning. Wanneer er een machtiging
is afgegeven aan een derde (bijv. een adviseur), loopt deze machtiging gewoon door.
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Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Plannen in de omgeving kunnen grote invloed hebben op een bedrijf. Het is daarom zaak hiervan
tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te maken.
Op de website www.overheid.nl kan men zich inschrijven voor een e-mailservice. Hiermee ontvangt
men besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen
via Overheid.nl gepubliceerd worden. Er wordt ook aangegeven als een plan ter inzage ligt.
Inschrijving is mogelijk door op genoemde website onder het kopje ‘Aankondigingen over uw buurt’
te klikken op ‘attenderingsservice’. Vervolgens kan worden aangeven welke berichten men wil
ontvangen.
Let op: Nog niet alle gemeenten, provincies en waterschappen doen alle publicaties via overheid.nl.
Deze overheidsorganisaties publiceren ook in het huis-aan-huisblad, de regionale of landelijke
dagbladen of op de website van de betreffende organisatie.

Belangrijke data

15 oktober 2019
Uiterste datum inzaai EA-vanggewas.
31 oktober 2019
Uiterste datum inzaai vanggewas voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangbare wijze
geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS.
31 oktober 2019
Uiterste datum inzaai wintergraan als hoofdteelt na maïs op zand- en lössgrond.
1 november 2019
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeien voor bedrijven met fosfaatrechten.
20 november 2019
Uiterste datum aanmelding kleineondernemersregeling omzetbelasting.
1 december 2019
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeien voor bedrijven zonder fosfaatrechten.

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.

Tel. 0522-462495
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