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Meer informatie en/of advies 

Via Agro-actualiteiten houden 

wij u op de hoogte van allerlei 
ontwikkelingen die mogelijk 
belangrijk kunnen zijn voor uw 
bedrijfsvoering.  
 
Mocht deze informatie aanleiding 
geven om tot actie over te gaan? 
Overweeg dan altijd of extra 
advies gewenst of misschien 
zelfs noodzakelijk is. 
 
Op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief treft u onze 
contactgegevens aan. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Derogatie alleen met 80% grasland 

Op dit moment is er nog geen formeel besluit voor het verkrijgen van derogatie. 
Maar inmiddels is wel duidelijk onder welke voorwaarden ‘Brussel’ deze 
toestemming gaat verlenen.  
 
80% grasland 

Wilt u van derogatie gebruik maken, dan moet u van 15 mei t/m tenminste 15 
september onafgebroken minimaal 80% grasland op uw bedrijf hebben. In 2013 
was dit nog minimaal 70%. Deze verplichting geldt ook al voor dit jaar.  
 

Het is soms lastig om op dit moment uw bouwplan nog te veranderen. 
Ook brengt dit vaak extra kosten met zich mee. Maar inzaai van extra 

grasland zal veelal voordeliger zijn dan de kosten van extra mestafzet. 

     
Deels 230 kg stikstof 

De derogatienorm was 250 kg stikstof bij gebruik van graasdierenmest. Deze 
norm wordt voor percelen in bepaalde regio’s verlaagd naar 230 kg stikstof. Deze 
verlaging geldt alleen voor zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg. Voor alle andere gronden blijft de norm 
van 250 kg stikstof gelden. 
 

De verlaging van de derogatienorm naar 230 kg stikstof heeft geen 
invloed op uw mestverwerkingsplicht. Die is namelijk gebaseerd op de 

fosfaatgebruiksnormen, en die veranderen niet. 

 
Dierrechten blijven voorlopig 

Brussel stelt als voorwaarde, dat Nederland voorlopig de dierrechten handhaaft. 
Ook invoering van de extra voorwaarden vanaf 2015 voor de groei van de 
melkveehouderij zijn een eis voor het verkrijgen van derogatie. 
 
Termijnen 

Volgens de staatssecretaris zijn de bovengenoemde eisen harde voorwaarden. 
Op 23 april valt het formele besluit. Dan worden ook de termijnen waarbinnen u 
zich voor derogatie kunt aanmelden en u uw bemestingsplannen moet hebben 
opgesteld, vastgesteld.  
 

Op 23 april valt het definitieve besluit. Wanneer u in 2014 van derogatie 
gebruik wilt maken, ga dan uit van de bovenstaande voorwaarden. 
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Uw GO 2014: wees goed voorbereid! 

Wanneer u dit leest, heeft u inmiddels de uitnodiging voor het indienen van de 
Gecombineerde Opgave (GO) 2014 al ontvangen.  
Voor velen van u misschien wel de belangrijkste opgave van het jaar! 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom besteden wij in deze 
editie ruim aandacht hieraan. 
 
Aanvraagperiode 

De aanvraagperiode is niet veranderd. U moet de GO indienen in de periode 
van 1 april t/m 15 mei. De GO kunt u dit jaar indienen via ‘mijn.rvo.nl’ van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voorheen Dienst 
Regelingen. Dient u de GO te laat in? Dan geldt vanaf 16 mei een 
kortingsregeling van 1% per werkdag. Bij indiening na 9 juni ontvangt u geen 
bedrijfstoeslag meer. 
 
Hoogte bedrijfstoeslag 

Er is vanaf dit jaar geen modulatiekorting meer. Die was vorig jaar 10%, met 
een vrijstelling voor de eerste € 5.000,- bedrijfstoeslag. Hiervoor in de plaats 
is er dit jaar een korting op de waarde van alle toeslagrechten van 11%.  
Een belangrijk verschil met de modulatiekorting is, dat de korting in 2014 voor 
alle toeslagrechten geldt, zonder de vrijstelling van de eerste € 5.000,-. Bent u 
een ‘kleine’ ontvanger, dan telt deze korting dus harder door! 
 
Wijzigingen ten opzichte van 2013 

Het invullen van de GO is vergelijkbaar met vorig jaar. Zo zijn bijvoorbeeld de 
gewascodes niet veranderd.  
Er zijn wel enkele wijzigingen in de vragen die gesteld worden. Ook zijn er 
veranderingen in de subsidies, die u met de GO kunt aanvragen. Hierover 
vindt u meer informatie op de volgende pagina. 
 
Denk aan uw TAN-codes! 

Alhoewel nog steeds de mogelijkheid bestaat om uw GO op papier in te 
dienen, is de digitale aanvraag al jaren de standaard. Voor het digitaal 
ondertekenen van uw aanvraag heeft u wel TAN-codes nodig.  
Ons advies, controleer tijdig of u nog TAN-codes beschikbaar heeft. U kunt 
ook per sms uw TAN-codes ontvangen, U moet dit echter wel eerst activeren 
via ‘mijn.rvo.nl’. En hiervoor heeft u nog een ‘papieren’ TAN-code nodig. 
 
Let op bij nieuw KvK-nummer 
Wellicht heeft u het afgelopen jaar een nieuw relatienummer van RVO 
ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van de koppeling aan uw KvK-inschrijving. 
U heeft dan ook nieuwe TAN-codes nodig.  
Beschikt u niet over geldige codes, vraag deze dan op tijd aan (tel. 088-042 
4242). Het toezenden kost enkele werkdagen, dus doe dit op tijd! 
 

Begin op tijd met de voorbereidingen van uw GO. Laat u uw GO door 
ons invullen? Maak dan op tijd een afspraak! 

 

Denk aan uw fosfaatbemonstering  

Bij uw GO kunt u ook dit jaar weer uw PAL of Pw klasse van uw perceel 
opgeven. Als uw analyses gunstig zijn, levert dit meer fosfaatruimte op. 
Controleer wel tijdig of uw fosfaatmonsters op 15 mei 2014 nog wel geldig 
zijn. De monsterdatum mag niet vóór 15 mei 2010 liggen.  
Voor de percelen waarvoor u geen geldige grondmonsters heeft, geldt 
automatisch de laagste fosfaatgebruiksnorm.  
 

Geen geldig monster?  
Dan geldt automatisch de laagste fosfaatgebruiksnorm! 

 
 
 
 

Wijziging gewas voor 15 mei 

Staat er op 15 mei een ander gewas 
dan u bij de GO heeft ingevuld? 
Dan moet u dat aanpassen in de 
GO. U krijgt geen korting als u de 
wijziging voor 1 juni 2014 doorgeeft. 
Gaat u na 15 mei een ander 
subsidiabel gewas of volggewas 
telen, dan hoeft u deze wijziging niet 
door te geven. U moet dit wel in uw 
eigen administratie vastleggen.  
 
Graslandvernietigingsmonsters 

In deze tijd wordt er weer veel 
grasland vernietigd. Wanneer u dit 
nu doet en u wilt het volggewas 
bemesten dan moet u over een 
graslandvernietigingsmonster 
beschikken.  
Dit geldt voor alle bedrijven, dus niet 
alleen voor derogatiebedrijven. 
Ook groenbemesters, waarop 
schapen hebben gegraasd, worden 
als grasland beschouwd. 
 
Rundveedrijfmest als antistuifdek 

In de nieuwe mestplannen is 
opgenomen, dat in het 
Veenkoloniale gebied en op Texel 
het mogelijk wordt om onder 
voorwaarden rundveedrijfmest 
bovengronds uit te rijden als 
antistuifmaatregel. 
Mogelijk dat dit jaar nog een 
tijdelijke ontheffing gaat gelden, 
omdat de vrijstelling niet tijdig 
genoeg in de regelgeving kan 
worden opgenomen. 
 
Verruimde N norm voor granen  

De eerder aangekondigde ruimere 
stikstofnorm voor wintertarwe op 
kleigrond zal hoogstwaarschijnlijk dit 
jaar al ingaan. 
De exacte voorwaarden zijn nog 
niet bekend. 
  
Ruige stalmest PSAN/SNL  

Wanneer u PSAN of SNL grond in 
gebruik heeft en daarop ruige 
stalmest uitrijdt, kunt u onder 
voorwaarden hiervoor subsidie 
ontvangen.  
U moet dit dan wel melden binnen 
twee weken na het uitrijden. 
Vanaf dit jaar moet u dit melden aan 
de gebiedscoördinator. Het 
meldingsformulier kunt u opvragen 
bij RVO (tel. 088-0424242). 
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Subsidies in de GO 2014 

Net als voorgaande jaren kunnen naast de bedrijfstoeslag met de GO ook 
andere subsidies worden aangevraagd. Dit jaar zijn er wel een aantal 
wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Zo zijn er subsidies vervallen 
en kunt u dit jaar weer subsidies voor vezelvlas en –hennep aanvragen. 
 
Bestaande subsidies 

Dit jaar kan middels de GO weer subsidie worden aangevraagd voor de brede 
weersverzekering en de vaarvergoeding. De voorwaarden hiervoor zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
Vezelgewassen 

Teelt u vezelvlas of –hennep? Dan kunt u dit jaar hiervoor subsidie via de GO 
aanvragen. De vergoeding bedraagt € 270,- per hectare. Teelt u minder dan 
0,5 ha vezelgewassen, dan komt u niet voor steun in aanmerking. 
 
SNL 

Met de Gecombineerde Opgave vraagt u ook de jaarlijkse uitbetaling van uw 
SNL subsidie aan. Uw beheerseenheden staan, als het goed is al, in uw 
aanvraag opgenomen. Als u een perceel met een beheerseenheid vóór 15 
mei tijdelijk in gebruik heeft genomen en gemeld bij RVO (de verhuurder heeft 
de subsidieaanvraag ingediend), dan moet u de betaling hiervoor aanvragen. 
 

Vergeet niet bij overdracht van een SNL-beheerselement dit uiterlijk 
15 mei 2014 te melden. Kijk voor meer informatie op mijn.rvo.nl. 

 

Bedrijfsoverdracht in 2014? Kijk uit! 

De nieuwe bedrijfstoeslagregeling vanaf 2015 werpt zijn schaduw vooruit. 
Zeker bij geplande bedrijfsoverdrachten, maar ook bij de aankoop van grond 
of bij het aangaan van een maatschap. Soms is het van belang dat u nu al 
afspraken gaat vastleggen, om straks geen geld mis te lopen. 
 
Overdrachten na 31 maart 2014 

De waarde van de toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014 is mede 
bepalend voor de hoogte van uw bedrijfstoeslag in de periode 2015-2018. Dit 
is de referentie. U kon toeslagrechten t/m 31 maart 2014 overdragen. Bij een 
(gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht tussen nu en 15 mei 2015 is het onder 
voorwaarden mogelijk om referentie over te dragen.  
 
Verkoper op 15 mei 2015 nog landbouwer? 
Een lastige voorwaarde is, dat de verkoper op 15 mei 2015 nog actief 
landbouwer moet zijn. Dit betekent, dat bij iedere overdracht de verkoper nog 
tot minimaal 15 mei 2015 over een landbouwbedrijf moet blijven beschikken. 
 
Referentieverdeling 
Wanneer de verkoper wel landbouwer blijft, is er in feite sprake van een 
splitsing. De referentie wordt dan waarschijnlijk verdeeld op basis van de 
overgedragen grond. Op dit moment zijn de exacte regels rond de 
referentieoverdracht bij splitsing nog niet bekend. 
 
Bedrijfsopvolging 

Gelukkig gaat de overdracht van de referentie in een aantal gevallen 
automatisch. Dit geldt o.a. bij een ‘reguliere’ bedrijfsoverdracht, waarbij de 
opvolger het bedrijf vanuit een samenwerkingsperiode (maatschap, VOF) 
overneemt.  
  

Wanneer u vóór 15 mei 2015 een bedrijf of een deel ervan gaat 
overnemen, neem dan vooraf contact op met ons.  

Voorkom dat u afspraken maakt die u straks (veel) geld kosten! 

 
 
 
 
 
 
 

Probleemgebiedenvergoeding 
(PGV) 

Wanneer u grond in gebruik heeft in 
één van de aangewezen 
probleemgebieden kunt u onder 
voorwaarden weer PGV aanvragen. 
Het geld voor de PGV moet komen 
vanuit de provincies, maar niet alle 
provincies hebben hiervoor een 
budget beschikbaar gesteld.  
Het is daarom goed mogelijk, dat u 
met de GO wel PGV kunt 
aanvragen, maar uiteindelijk geen 
geld zult ontvangen. 
 
Vervallen subsidies 

De subsidies ‘Diervriendelijk 
produceren’ en ‘Compensatie I&R 
schapen en geiten’ zijn in 2014 
vervallen. 
 
Teruggave Suikerheffing 

Wanneer u in de periode 2002-2005 
suikerbieten heeft geteeld, is de 
kans groot dat u recht heeft op 
teruggave van teveel ingehouden 
heffing op het toenmalige B-suiker. 
COSUN heeft inmiddels aan alle bij 
hen bekende (ex-)bietentelers 
hierover een brief verzonden. Van 
belang is, dat u vóór 18 april a.s. het 
formulier terugstuurt. 
Heeft u in die jaren wel bieten 
geteeld, maar van COSUN of 
COVAS geen bericht ontvangen? 
Neem dan contact met hen op! 
 
Handboek snijmaïs 

Onlangs is het ‘Handboek Snijmaïs’ 
geactualiseerd. Het handboek bevat 
actuele informatie over de teelt en 
het gebruik van snijmaïs, inclusief 
de economische aspecten. U kunt 
dit digitale handboek vinden 
op www.handboeksnijmais.nl. 
 
AGENDA  

t/m 15 mei 
- Indienen Gecombineerde Opgave 
- Vervanging grondmonsters 
fosfaatdifferentiatie. 
 
7 april t/m 2 mei 
- Subsidie ‘Fijnstofmaatregelen’ 
 
Vanaf 28 april 
- Subsidie Marktintroductie Energie 
innovaties (glastuinbouw) 
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 Praktische tips Mestverwerking 

De verplichte mestverwerking moet nog steeds wennen. Dat blijkt ondermeer 
uit de vele vragen die hierover de afgelopen weken zijn gesteld. Daarom 
hebben wij hieronder een aantal praktische punten opgenomen. 
 
Regionale mestafzet 

U kunt aan uw mestverwerkingsplicht voldoen wanneer u uw volledige 
bedrijfsoverschot binnen een straal van 20 km afzet. Dit is hemelsbreed de 
maximale afstand tussen uw stal en het perceel van de afnemer. De afnemer 
moet de mest rechtstreeks aanwenden en mag deze niet in opslag nemen.  
Uw bedrijfsoverschot mag maximaal 25% zijn van de totale mestproductie in 
het betreffende jaar. 
 
Wel boer-boer, geen particulieren 
Voor afzet via boer-boertransport gelden weliswaar deels andere regels, maar 
het is mogelijk om (een deel van) de Regionale mestafzet via boer-boer-
transport te laten verlopen. Omdat de Regionale mestafzet alleen geldt voor 
afvoer naar bedrijven, telt de afzet naar particulieren niet mee voor de 
Regionale mestafzet. 
 
Vervangende Verwerkingsovereenkomst 

U kunt er voor kiezen om uw verwerkingsplicht over te dragen naar een 
andere veehouder. Deze veehouder moet dan extra mest verwerken, terwijl u 
uw mest via de gebruikelijke kanalen kunt blijven afzetten. 
 
Overeenkomst sluiten 
Voor Regionale mestafzet moet u vooraf een overeenkomst afsluiten (RMO) 
en deze in uw eigen administratie bewaren. Ook een Vervangende 
verwerkingsovereenkomst (VVO) moet vooraf worden afgesloten. De 
gegevens uit een VVO moet u uiterlijk 31 december 2014 bij RVO melden.  
 

Wilt u een RMO of een VVO afsluiten? Voor beide situaties 
beschikken wij over een voorbeeldcontract, waarin naast de wettelijke 

afspraken ook enkele praktische zaken zijn opgenomen. 

 

Heeft u uw KvK-inschrijving al op orde? 

Het is een wettelijke plicht om uw landbouwbedrijf bij de Kamer van 
Koophandel (KvK) ingeschreven te hebben. Vanaf 2015 is een KvK-
inschrijving als landbouwer een voorwaarde voor het ontvangen van 
bedrijfstoeslag. 
 
Doorgeven aan RVO 

Het kan zijn dat u zich wel bij de KvK heeft ingeschreven, maar dit nummer 
nog niet aan RVO heeft doorgegeven. U krijgt bij de GO 2014 dan de vraag 
om dit alsnog te doen.  
Wanneer u uw nummer doorgeeft, zal de registratie bij de KvK leidend zijn. 
Het kan voorkomen dat de tenaamstelling bij de KvK afwijkt van uw huidige 
registratie bij RVO. Bijvoorbeeld omdat u wel als maatschap bent 
ingeschreven bij de KvK, maar nog als eenmanszaak bij RVO. Dit kan ertoe 
leiden dat u een nieuw registratienummer voor uw maatschap krijgt. U moet 
dan ook een bedrijfsoverdracht melden. 
 

Wanneer uw tenaamstelling bij de KvK afwijkt van uw registratie bij 
RVO, overleg dan met ons voordat u uw KvK-nummer aan RVO 

doorgeeft. 

 
 

Over ons 

Deelstra Jansen administratie en 
advies is een zelfstandige allround 
adviesorganisatie op financieel, 
bedrijfskundig en fiscaal gebied 
voor ondernemers in het midden en 
kleinbedrijf en de agrarische sector. 
Met een team van goed opgeleide 
en betrokken medewerkers bieden 
wij onze klanten flexibele en 
efficiënte dienstverlening tegen een 
redelijke prijs op het gebied van: 
 

 Samenstellen jaarrekening 

 Bedrijfseconomisch advies 

 Bedrijfsoverdracht 

 Samenwerking 

 Mestwetgeving 

 Subsidies 

 Inkomstenbelasting 

 Omzetbelasting 

 Vennootschapsbelasting 

 Loonadministratie en 
personeelsbeleid 

 Agrarische studiegroepen 
 
 
Onze adviseurs 

Ruurd Deelstra 
Jules Jansen 
Oepke Plat 
Paul de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons kantoor 

 
 
Wismastate 9 
8926 RA Leeuwarden 
Postbus 52 
8900 AB Leeuwarden 
T 0888 - 18 18 18 
F 0888 - 18 18 00 
 
www.deelstrajansen.nl 

Deelstra Jansen administratie en advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard 
dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten. 

Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat 


