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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

Nederland wil uiterlijk eind 2022 ‘alle’ percelen in de digitale kaart ‘Basisregistratie
grootschalige topografie’ hebben. RVO is onlangs gestart met het vervolg van dit
project. Mogelijk dat u nu ook van RVO een uitnodiging voor de BGT-check
ontvangt. Hiermee kunt u uw nieuwe perceelsgrenzen controleren.
Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
De BGT is een digitale kaart waarin naast percelen ook gebouwen, wegen,
bermen, wateren en natuurterreinen e.d. zijn opgenomen. Binnen de BGT
hanteren alle betrokken partijen dezelfde grenzen.
Wijzigingen perceelsgrenzen
RVO moet de perceelsgrenzen in BGT precies laten aansluiten op grenzen van
o.a. bermen, wateren en/of gebouwen. In de praktijk betekent dit, dat diverse
perceelsgrenzen (iets) kunnen wijzigen.
Invoering in stappen
Een groot aantal agrarische bedrijven heeft afgelopen jaar de BGT-check al
uitgevoerd. Van een deel van deze bedrijven zijn de perceelsgrenzen inmiddels
‘definitief’. Alle overige bedrijven krijgen dit jaar of volgend jaar een uitnodiging
voor de BGT-check.
Controle middels BGT-check
U krijgt de mogelijkheid om de nieuwe perceelsgrenzen te controleren middels de
BGT-check. U kunt de check uitvoeren zodra u een uitnodiging van RVO heeft
ontvangen. U bent niet verplicht om de BGT-check uit te voeren. Het is wel
verstandig om dit te doen, zodat u later wellicht minder discussie krijgt.
Daarna aanpassing definitief
Na de periode voor de BGT-check stelt RVO de perceelsgrenzen ‘definitief’ vast
in de perceelregistratie. Hierbij wordt zo mogelijk rekening gehouden met uw
opmerkingen, als u die met de BGT-check heeft doorgegeven.
Bij een wijziging moet u de perceelsintekening in ‘mijn.percelen’ nog aan laten
sluiten op de nieuwe grenzen. Dit kan pas nadat RVO de nieuwe grenzen definitief
heeft opgenomen in de BGT.
Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren?
Maak hier dan gebruik van! U krijgt immers de mogelijkheid om
opmerkingen te plaatsen bij de voorgestelde perceelsgrenzen.
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BGT-check: ook gehuurd perceel
Ontvangt u van RVO een uitnodiging
om de BGT-check uit te voeren? Dan
kunt u deze ‘check’ uitvoeren voor
alle percelen die u met de
Gecombineerde
opgave
heeft
opgegeven. Dit geldt ook voor
gehuurde percelen. Het is raadzaam
om de controle van de gehuurde
percelen uit te voeren in overleg met
de verhuurder. U kunt in het perceel
ook een opmerking plaatsen dat u
het perceel niet heeft gecontroleerd
omdat u het perceel heeft gehuurd.
Verhuurd u grond? Overleg dan met
uw huurder!

Vraag uw kennisvoucher tijdig aan
Vanaf 31 mei kunt u een advies- óf cursusvoucher aanvragen bij RVO.
Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst.
Adviesvoucher
Een adviesvoucher heeft een waarde van maximaal € 1.500. Met een
adviesvoucher kunt u één op één of in groepsverband advies krijgen. Het
advies moet gaan over specifieke aandachtsgebieden in het kader van
‘Kringlooplandbouw’ en/of ‘Duurzaam Ondernemerschap’.
Erkend BAS-adviseur
Het advies mag alleen worden gegeven door een erkende BAS-adviseur.
Cursusvoucher
Met een curcusvoucher kunt u een ‘Verdiepingscursus stikstof in de landbouw’
volgen. De waarde van de voucher is € 800.

Aanvraag verruiming borgstelling
Eerder is, vanwege corona, de
Borgstelling Landbouw (BL) tijdelijk
verruimd met een borgstelling voor
een overbruggingskrediet (BL-C).
Gezonde landbouwbedrijven, die
liquiditeitsproblemen hebben door
de uitbraak van het coronavirus,
kunnen hierdoor eerder en sneller
een krediet krijgen. Daarnaast kan
het maximale krediet worden
verhoogd.
Onlangs is bekendgemaakt, dat
deze borgstelling t/m 31 december
2021 aangevraagd kan worden.
Mestbeleid: stimulans of regels?
Bij de uitwerking van het mestbeleid
vanaf 2022 moeten nog diverse
keuzes gemaakt worden. Naast het
soort maatregelen wordt ook
bekeken
of
men
bepaalde
maatregelen in eerste instantie kan
stimuleren door kennisoverdracht
en/of
subsidiëring.
Lukt
dit
onvoldoende dan kunnen alsnog
middelvoorschriften
opgelegd
worden. Daarnaast zal een deel van
de maatregelen direct verplicht
worden opgelegd.
Nieuwe derogatie pas laat bekend
Nederland kan derogatie voor de
periode 2022 t/m 2025 pas
aanvragen
nadat
het
7e
Actieprogramma is ingediend bij de
Europese Commissie. Daarna moet
het
Nitraatcomité
nog
haar
goedkeuring geven. Ook is het niet
vanzelfsprekend dat Nederland
opnieuw derogatie krijgt. Uitsluitsel
hierover wordt pas in de loop van
2022 verwacht.

Kennisinstelling
Deze cursus mag door verschillende kennisinstellingen worden gegeven, zoals
de Universiteit Wageningen en diverse agrarische hoge scholen.
Aanvragen voucher
U kunt een voucher aanvragen bij RVO.nl. Een adviesvoucher kunt u tot uiterlijk
31 augustus aanvragen. Voor de cursusvoucher is de einddatum 15 oktober.
Heeft u interesse? Vraag de voucher dan direct aan!
Want hiervoor geldt ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Keuzes invulling mestbeleid vanaf 2022
Deze zomer worden nieuwe maatregelen t.a.v. het mestbeleid voor de periode
2022 t/m 2025 bekend gemaakt. Aangezien de waterkwaliteit de laatste jaren
volgens de gebruikte onderzoeken iets is verslechterd, zijn voor bepaalde
gebieden aanscherpingen te verwachten. Dit geldt met name voor akkerbouw
op zand- en lössgronden.
Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Nederland moet dit jaar weer een ‘Actieprogramma’ opstellen voor de komende
4 jaar (2022-2025). In dit ‘7e Actieprogramma’ worden maatregelen
opgenomen, die bedoeld zijn om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Deze zomer
wordt het concept verwacht, eind 2021 moet het programma definitief zijn.
Waterkwaliteit verslechterd
Minister Schouten heeft onlangs aangegeven dat de waterkwaliteit
(uitspoelings- en oppervlaktewater) in bepaalde gebieden is verslechterd. Dit
komt o.a. door een hoger stikstofgebruik, maar ook door de droge zomers. Dit
laatste is echter geen ‘excuus’ richting Brussel.
Gebiedsgerichte aanpak
Vooral de akkerbouw op (zuidelijke) zand- en lössgronden kunnen met
aangescherpte maatregelen te maken krijgen. In deze gebieden wordt immers
de Nitraatrichtlijn voor grondwater gemiddeld nog niet gehaald. Enkele
voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn (eventueel voor alle gebieden):
•
Aanscherping gebruiksnormen.
•
Inzet van rust- en vanggewassen.
•
Minder of geen uitspoelingsgevoelige gewassen.
Laat u tijdig informeren over het mogelijk aangescherpte mestbeleid
vanaf 2022. Deze zomer wordt meer duidelijkheid verwacht.
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Registreer de verblijfplaats van paarden
Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&Rpaarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het
opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als
u een (hobby)paard inschaart op uw percelen.
Paardachtigen
De registratieplicht geldt voor ‘paardachtigen’. Dit zijn paarden, pony’s, ezels,
muildieren en zebra’s. Met ‘paarden’ bedoelen we in dit artikel alle
paardachtigen.
Registratieplicht
Naast de verplichting dat een paard gechipt is en een paspoort moet hebben,
moet u nu ook de verblijfplaats van uw paarden vastleggen in I&R-paarden.
Voor de verblijfplaats (locatie) heeft u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nodig.
U kunt een UBN aanvragen bij RVO. Heeft u al een UBN? Dan moet u de
diersoort ‘paarden’ hieraan koppelen.
Ook voor hobbypaarden en particulieren
De registratieplicht geldt voor alle paarden, dus ook voor hobbymatig gehouden
dieren. Zowel bedrijven als particulieren moeten een UBN hebben en de
paarden daarop registreren.
Naar andere locatie
Als een paard 30 dagen of langer naar een ander locatie gaat, dan moet het
paard worden afgemeld in de I&R. De partij waar het paard naar toe gaat meldt
het dier aan op zijn UBN. Beide meldingen moeten binnen 7 dagen na vervoer
worden gedaan. Daarnaast moet de wijziging in het bedrijfsregister worden
opgenomen (binnen drie werkdagen).
Tijdelijk andere locatie
Als een paard korter dan 30 dagen naar een andere locatie gaat, dat hoeft het
paard niet in de I&R af- en aangemeld te worden. De wijziging opnemen in het
bedrijfsregister is voldoende.
Bedrijfsregister combineren met de I&R
Als u de wijzigingen in verblijfplaats binnen 3 werkdagen in de I&R vastlegt,
dan hoeft u geen bedrijfsregister meer bij te houden. De I&R is dan feitelijk uw
bedrijfsregister. U moet dan wel alle andere (tijdelijke) verblijfsplaatsen
registreren, ongeacht de tijdsduur dat het paard daar verblijft.
Inscharen paard
Heeft u bijvoorbeeld een melkveebedrijf? En schaart u paarden van derden in
op uw percelen? Dan geldt ook voor u, dat u de paarden op uw UBN moet
registreren. Afhankelijk van de tijdsduur (korter dan 30 dagen of juist langer),
moet dit in het bedrijfsregister of in de I&R.
‘Meststoffenwet’
De mestproductie van de (hobby)paarden, die u inschaart, moet u binnen uw
gebruiksnormenberekening verantwoorden (stikstoftotaal en fosfaatnorm).
Daarbij geldt dat de stikstofproductie van hobbypaarden niet meetelt voor de
stikstofnorm dierlijke mest (170 kg of bij derogatie 230/250 kg/ha).
Niet anders, wel inzichtelijker
Deze werkwijze is niet anders dan voorheen. Alleen door de registratieplicht op
UBN is wel beter inzichtelijk welke paarden op uw bedrijf verblijven en hoelang.
Heeft u (hobby)paarden (tijdelijk) op uw bedrijf?
Zorg dan dat de registratie op uw UBN in orde is.
Verantwoord ook de mestproductie binnen de ‘Meststoffenwet’.
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Wijzigingen (EA)-vanggewas
Met de Gecombineerde opgave
(GO) heeft u, indien van toepassing,
opgegeven
welk
verplicht
vanggewas na mais u gaat telen.
Ook
heeft
u
wellicht
EAvanggewassen en de geplande
zaaidatum opgegeven. Als er
bepaalde wijzigingen zijn t.o.v. de
opgave, dan bent u verplicht om dit
door te geven.
Verplicht vanggewas na mais op
zand- en lössgrond.
Teelt u mais op zand- of lössgrond?
Heeft u aangeven dat u, na de
hoofdteelt, het vanggewas uiterlijk
op 1 oktober inzaait? En haalt u deze
datum niet? Dan moet u uiterlijk 1
oktober de nieuwe zaaidatum
doorgeven aan RVO. U moet dan
uiterlijk 31 oktober een aangewezen
wintergraan zaaien, die u volgend
jaar mogelijk als hoofdteelt moet
telen.
EA-vanggewas
Heeft
u
EA-vanggewassen
opgegeven die u na de hoofdteelt
teelt? Dan moet u een wijziging van
het opgegeven gewas en/of de
zaaidatum doorgeven aan RVO.
Wijzigt de zaaidatum? Dan moet u
de nieuwe zaaidatum uiterlijk op de
dag van inzaaien doorgeven. Doet u
dat later, dan geldt de melddatum als
zaaidatum. In deze situatie begint de
verplichte teeltperiode van 8 weken
vanaf de melddatum.
Opnieuw indienen GO
Een wijziging van een (EA)vanggewas geeft u aan RVO door,
door de GO opnieuw in te dienen.
Agenda
Datum vanaf
31 mei
• Aanvragen
adviesof
cursusvoucher
1 juni
• Vooraf
melden
graslandvernieuwing op zand-/lössgrond
1 augustus
• Uitrijden drijfmest op bouwland:
telen groenbemester verplicht
Uiterste datum
11 juni
• Kortingsperiode bedrijfstoeslag
• Doorgeven aanvulling EA
23 juni
• Oplossen ‘voorafgaande controles’
Gecombineerde opgave
30 juni
• Voorschot
basisen
vergroeningspremie
2021
aanvragen
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Plan nu uw mestbalans 2022
Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de
basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd.
Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.
Mestgebruik en plaatsingsruimte
Naast de mestproductie van uw dieren en de voorraden van uw meststoffen, is
voor de mestbalans ook de plaatsingsruimte op uw percelen van belang. Op
basis van uw mestbalans bepaalt u of u nog mest kunt aan- of afvoeren.
Plaatsingsruimte
De plaatsingsruimte op uw bedrijf bepaalt u o.a. op basis van de hectares grond
en de gewassen die u teelt. Hierbij moet u o.a. rekening houden met:
•
Extra stikstofgebruiksnorm bij het telen van een voorteelt ‘tijdelijk
grasland’. Dit geldt niet voor gras dat vorig jaar is geteeld als verplicht
vanggewas na mais op zand- en lössgrond.
•
Hogere stikstofgebruiksnorm bij bepaalde hogere gewasopbrengsten.
•
Korting van 50 kg stikstof bij herinzaai van gras op zand- en lössgrond in
de periode van 1 juni t/m 31 augustus.
•
Korting van 65 kg stikstof als u op zand- of lössgrond mais of aardappelen
teelt na graslandvernietiging.
•
Verlaging van 50% van de stikstofnorm van groenbemesters op zand- en
lössgrond. Dit geldt echter niet voor alle groenbemesters.
•
Op bouwland extra fosfaatnorm (5 of 10 kg) bij fosfaattoestand ‘hoog’ bij
een minimum gebruik van bepaalde ‘organische stofrijke mestsoorten’.
Maakt u een prognose van uw mestbalans?
Zorg ervoor dat u alle regels en uitzonderingen in beeld hebt.

Mestruimte op natuurterrein
Pacht u natuurterrein? Dan moet u de mestruimte bepalen op basis van uw
pacht-/beheersovereenkomst. Wat is hierbij van belang?

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
Dineke Hof
Dukke Greidanus
Sjerp Jan Heeres
Jelle Zeilstra
Bertil van der Heide

Meetellen mestruimte
De mestruimte op natuurterrein telt niet mee voor uw gebruiksnormenberekening. Deze ruimte bepaalt wel hoeveel dieren u mag laten beweiden op
natuurterrein en hoeveel mest u mag aanwenden. De fosfaatruimte telt wel mee
voor de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.
Ons kantoor
Contract bepalend
Staat in uw contract vermeld hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u per ha mag
gebruiken? Dan is dit bepalend voor uw mestruimte.
Staan geen kg stikstof/fosfaat vermeld? Dan is het beheersregime leidend
(GVE/ha en/of ton mest/ha), mits u binnen de standaardnormen blijft (zie
hieronder). Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid geldt dan
echter de standaardnorm van 70 kg fosfaat/ha.
Wel dierlijke mest, geen hoeveelheden vermeld
Is dierlijke mest toegestaan, maar zijn geen kilogrammen, GVE’s of tonnen
mest vermeld? Dan gelden de standaardnormen (per ha) van 170 kg stikstof
en 70 kg fosfaat voor grasland en voor overige gewassen 20 kg fosfaat.
Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid geldt 70 kg fosfaat/ha.
Bepaal uw gebruiksruimte op natuurterrein op basis van het contract.
Houd hier tevens rekening mee bij de prognose van uw mestbalans.
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

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