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Meer informatie en/of advies 

Via Agro Actueel 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 

Nog maar drie jaar betalingsrechten 

Het huidige systeem van betalingsrechten (GLB) blijft hoogstwaarschijnlijk t/m 
2021 bestaan. Hierna komen de betalingsrechten vrijwel zeker te vervallen. U 
kunt uw betalingsrechten daardoor nog maximaal drie jaar benutten. 
 
Nieuw GLB 

Het nieuwe GLB is gepland voor de periode van 2021 t/m 2027. Maar voordat 
het nieuwe GLB in kan gaan, moet in ‘Brussel’ overeenstemming zijn over:  

 De Meerjarenbegroting (MFK). 

 De EU-verordeningen in het kader van het GLB. 
De standpunten tussen de lidstaten liggen op bepaalde onderdelen nog ver uit 
elkaar. Er is daardoor nog veel discussie over de begroting en de inhoud van de 
EU-verordeningen. Mede om deze redenen is de algemene verwachting, dat het 
nieuwe GLB met één jaar wordt uitgesteld en daardoor pas vanaf 2022 ingaat. 
Ook de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019 spelen hierbij een rol. 
 
Vervallen betalingsrechten 

Volgens de huidige voorstellen hoeft Nederland in het nieuwe GLB de 
betalingsrechten niet in stand te houden. Minister Schouten heeft aangegeven 
dat zij van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Dit betekent dat uw betalings-
rechten vrijwel zeker vervallen, zodra het nieuwe GLB van start gaat (2022). 
  
Benutten betalingsrechten 
U kunt uw betalingsrechten daardoor nog maximaal drie jaar benutten.  
 
Nieuw systeem 
In het nieuwe GLB kunt u uw bedrijfstoeslag ontvangen op basis van de 
subsidiabele grond die u op 15 mei in gebruik heeft. Daarnaast komen nieuwe 
mogelijkheden om steun te ontvangen. Zie hiervoor het artikel ‘Nieuw GLB: 
klimaatgericht!’. 
 
Lager budget 2021 
De ‘Meerjarenbegroting’ gaat wel in per 2021, ook als het nieuwe GLB wordt 

uitgesteld. De verwachting is dat het GLB-budget voor Nederland wordt verlaagd. 
Dit betekent dat de waarde van de betalingsrechten in 2021 lager zal worden. 
 

U kunt uw betalingsrechten nog drie jaar benutten. Daarna komt er een 
nieuw systeem. Wilt u de gevolgen voor uw bedrijf inschatten? 

 U kunt hiervoor bij ons terecht! 
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Nieuw GLB: klimaatgericht! 

Binnen het nieuwe GLB is het uitgangspunt dat u meer steun kunt krijgen voor 
gerichte maatregelen op het gebied van ‘klimaat en milieu’. Het budget dat 
hiervoor nodig is, gaat ten koste van uw directe inkomenssteun. 
 
Lager bedrag directe inkomenssteun 

De basispremie (directe inkomenssteun) is vanaf 2019 voor alle bedrijven 
gelijk (circa € 265 per betalingsrecht). In het nieuwe GLB zal dit bedrag 
worden verlaagd. De hoogte van deze ‘basisinkomenssteun’ is nog niet 
bekend, maar zal duidelijk lager zijn dan de huidige € 265. Deze daling valt 
wellicht wel mee, echter ook de vergroeningspremie (circa € 115 per ha) komt 
te vervallen.  
 
Vergelijkbare eisen 
Om deze basisinkomenssteun te kunnen ontvangen, moet u aan vergelijkbare 
eisen voldoen als nu: de randvoorwaarden én een aangepaste vorm van de 
vergroeningseisen. U ontvangt straks i.p.v. € 380 per ha een veel lager 
bedrag, terwijl u aan vergelijkbare voorwaarden moet voldoen. Deze terugval 
kunt u deels compenseren door deel te nemen aan ‘ecoregelingen’. 
 
Ecoregelingen 

Met ecoregelingen kunt u extra steun ontvangen voor het vrijwillig toepassen 
van maatregelen op het gebied van o.a. klimaat, milieu, biodiversiteit en 
duurzaamheid. Dit zijn bovenwettelijke maatregelen waarvoor u extra kosten 
moet maken.  
 
Extra steun ook extra inkomen? 
De extra steun is daardoor niet allemaal extra inkomen. Wel kunt u kiezen 
voor maatregelen die het beste op uw bedrijf passen. Zijn de extra kosten 
t.o.v. de steun beperkt, dan kunt u daarmee voordeel behalen. 
 

Met het nieuwe GLB krijgt u waarschijnlijk minder steun, terwijl u er 
meer voor moet doen. Wilt u meer informatie over de mogelijke 
gevolgen van het nieuwe GLB? Informeer dan bij uw adviseur.   

 

Wijziging enkele uitrijperioden 

Vanaf 2019 worden de uitrijperioden voor drijfmest op bouwland en voor vaste 
mest op grasland aangepast.  
 
Wijziging drijfmest op bouwland 

U kunt vanaf 2019 drijfmest op bouwland uitrijden van 16 februari t/m 15 
september (was 1 februari t/m 31 augustus). Dit geldt voor alle grondsoorten. 
Rijdt u na 1 augustus drijfmest uit? Dan moet u uiterlijk 15 september winter-
koolzaad of een groenbemester inzaaien of in het najaar bloembollen planten. 
 
Wijziging vaste mest op grasland 

De uitrijperiode voor vaste strorijke mest op grasland op klei- en veengrond 
wordt vanaf 1 december t/m 15 september (was 1 februari t/m 15 september). 
 
Uitrijperioden voorjaar  

Vanaf 16 februari mag drijfmest worden uitgereden op bouw- en grasland. 
Vanaf 1 februari mag vaste mest worden uitgereden op bouw- en grasland. 
In de maand januari mag vaste mest worden uitgereden op: 

 Bouwland op kleigrond. 

 Bouwland op zand-/lössgrond, voorafgaand aan de aanplant van bomen. 

 Grasland klei- en veengrond, indien het vaste strorijke mest betreft (voor 
januari 2019 zie opmerking in kantlijn). 

 

Houd in 2019 rekening met de gewijzigde uitrijperioden mest.  

 
 

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2018 

Vanaf 1 december 2018 kunt u de 
uitbetaling van uw bedrijfstoeslag 
verwachten. Afhankelijk van de 
benodigde controles ontvangt u 
eerst uw basispremie en wellicht 
later uw vergroeningspremie en/of 
toeslag Jonge landbouwers. RVO 
streeft ernaar om uiterlijk 31 
december 95% van de basispremie 
te hebben uitbetaald.  
De basispremie bedraagt in 2018 
gemiddeld € 267,34. De 
vergroeningspremie is dit jaar 
43,188% van de basispremie. Uw 
bedrijfstoeslag wordt gekort met een 
Europese budgetkorting. Deze 
bedraagt 1,411917% van het 
bedrag boven de € 2.000. 
 
Benutten korting fosfaatrechten  

Wilt u fosfaatrechten verleasen? 
Dan kunt u, net als bij verkoop, de 
10%-korting zelf benutten in het jaar 
dat u de rechten verleast. Bij de 
‘heenlease’ moet u dan op het 
overdrachtsformulier aangeven dat 
de leaser 90% van de verleasde 
rechten kan benutten.  
 
Wijzigingen Meststoffenwet 

Naast de aanpassingen t.a.v. de 
uitrijperioden dierlijke mest zijn voor 
het jaar 2019 diverse wijzigingen 
van de ‘Meststoffenwet’ 
aangekondigd. Laat u goed 
informeren t.a.v.: 

 De aangepaste stikstof-
gebruiksnormen. 

 Regels omtrent de toegestane 
perioden voor grasland-
vernietiging en verplichte 
‘scheurmonsters’. 

 Een verplicht vanggewas na 
mais op zand- en lössgrond. 

 
Uitrijperiode strorijke mest 2019 

Zoals hiernaast is aangegeven mag 
u vanaf 2019 vaste strorijke mest op 
grasland op klei- en veengrond ook 
in december en januari uitrijden. 
Deze wijziging gaat in per 1 januari 
2019. Dit zou betekenen dat in 
januari 2019 het uitrijden van deze 
mest is toegestaan. RVO geeft 
echter aan dat dit pas vanaf 1 
december 2019 geldt. Wilt u in 
januari strorijke mest uitrijden? 
Informeer dan eerst naar de laatste 
stand van zaken! 
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Nu subsidie Jonge landbouwers 

Bent u Jonge landbouwer? Dan kunt u t/m 8 februari 2019 (17.00 u) deze 
subsidie aanvragen. Uw investering moet wel op de investeringslijst staan.  
 
Definitie Jonge landbouwer en subsidiebedrag 

De definitie ‘Jonge landbouwer’ is niet gewijzigd t.o.v. de vorige 
openstellingen. Zie hiervoor onze vorige editie (oktober). Ook is de 
berekening van het subsidiebedrag niet veranderd. 
 
Investeringslijst 

De subsidie wordt door iedere provincie afzonderlijk opengesteld. Ook wordt 
per provincie bepaald welke investeringscategorieën worden opengesteld. Op 
de investeringslijst staan diverse praktische fysieke investeringen. Dit biedt 
zeker kansen voor u als Jonge landbouwer. U kunt voor meerdere 
investeringen (uit maximaal drie investeringscategorieën) subsidie aanvragen. 
 
Categorieën en puntenaantal 
In tabel 1 staat de volledige lijst met investeringscategorieën met een verkorte 
omschrijving. De toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van het 
puntenaantal. Hoe meer punten, hoe eerder u in aanmerking komt. Bij 
meerdere investeringen geldt het gemiddelde puntenaantal. 
 
Tabel 1 Investeringslijst1  

Cat. Investeringscategorie Punten 

1 Zonnepanelen en zonnecollectoren 6 
2 Windmolen 4 
3 Kleine windturbine 6 
4 Systemen voor precisielandbouw 8 
5 Mechanische mestscheidingsinstallatie 6 
6 Machine voor niet kerende grondbewerking en  

mechanische onkruidbestrijding 
9 

7 Machine voor spitten en zaaien of poten/planten 
tegelijk 

9 

8 Voorzieningen voor weidegang 7 
9 Koematras, waterbed 8 
10 Varkensvriendelijke vloeren 8 
11 Open watervoorzieningen voor pluimvee 6 
12 Pad cooling in stallen voor veehouderij 8 
13 Temperatuurregulatie door warmtewisselaar, 

warmtepomp of aardwarmtesysteem 
7 

14 Waterbeheervoorzieningen (erfafspoeling, afvalwater) 6 
15 Spuitmachine met restvloeistofreductie in de 

akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of 
vollegrondsteelt 

9 

16 Emissiearme vloeren melkveehouderij 9 
17 Biobed of biofilter 5 
18 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8 
19 Geautomatiseerd systeem afvoer bovenmatig strooisel 6 
20 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 5 
21 Omgekeerde osmose spuiwater biologische 

luchtwasser 
6 

22 Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt 5 
23 Elektrische voertuigen voor landbouwactiviteiten 6 
24 Automatische ruwvoersystemen voor herkauwers 7 
25 Technieken om bodemverdichting tegen te gaan 8 
26 Systemen om productierisico’s te verkleinen (fruitteelt 

en glastuinbouw) 
6 

27 Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij 9 
1 De volgende provincies hebben bepaalde categorieën niet opengesteld:  
  Friesland: cat. 2, Flevoland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland: cat. 27, Drenthe en  

  Groningen: cat. 2 en 27, Noord- Brabant: cat. 5, 7, 9, 10, 11, 17 en 26.  
 

Heeft u interesse in de subsidie Jonge landbouwer?  
Wij kunnen nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. 

 
 
 

Subsidiebedrag en correctie 

De subsidie Jonge landbouwers 
bedraagt maximaal 30%. Het 
subsidiebedrag bedraagt maximaal 
€ 20.000 en moet minimaal € 
10.000 zijn. Het maximale subsidie-
percentage geldt als alleen Jonge 
landbouwers bedrijfshoofd zijn. Zijn 
ook niet-Jonge landbouwers 
bedrijfshoofd dan wordt het 
subsidiebedrag gecorrigeerd voor 
het percentage EV van de Jonge 
landbouwer of verminderd met 20% 

per niet-Jonge landbouwer. De 2e 
optie is vaak het gunstigst. In dat 
geval geldt het voorbeeld: vraagt 
een Jonge landbouwer, die in 
maatschap zit met zijn vader, 
subsidie aan, dan wordt de subsidie 
gekort met 20%. De subsidie is dan 
feitelijk 24% (30% x 80%). 
 
Geen sleepvoet vanaf 2019 

Minister Schouten heeft 
aangegeven dat het gebruik van 
een sleepvoetmachine, die nu nog 
op grasland op klei en veen is 
toegestaan, vanaf 2019 wordt 
verboden. Goede alternatieven zijn 
nog niet beschikbaar. Er wordt wel 
gedacht aan o.a. een systeem 
waarbij de sleepvoet is toegestaan 
als de mest wordt verdund met 
water (2 delen mest en 1 deel 
water). De borging van dit systeem 
is echter nog niet uitgewerkt. Zoals 
het er nu voorstaat is alleen de 
zodebemester of sleufkouter nog 
toegestaan. Ook de pulsetrack-
bemester voldoet. Echter dit 
systeem is nieuw en op dit moment 
zeer beperkt beschikbaar. 
 
Agenda 

Uiterlijk 31 december 
- Aanmelden fosfaatverrekening 
- Afsluiten VVO’s 
- Melden overdracht 
  fosfaatrechten of dierrechten 
Op 31 december 

- Vaststellen voorraden meststoffen,  
  bij BEX ook voer en bij stalbalans    
  voer en dieren  
Uiterlijk 31 januari 2019 

- Indienen ‘aanvullende gegevens’ 
- Aanvragen derogatievergunning 
- Opstellen bemestingsplan 
- Nieuwe derogatiemonsters  
Uiterlijk 8 februari 2019 (17.00 u) 

- Aanvraag subsidie Jonge  
  landbouwers 
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 Fosfaatrechten: nuka’s en fokstieren 

Onlangs heeft RVO bekendgemaakt hoe u om moet gaan met nuchtere 
kalveren en fokstieren tot één jaar in het kader van de fosfaatrechten. Dit is 
o.a. afhankelijk of u een melkveebedrijf of een zoogkoeienhouderij heeft. 
 
Melkveebedrijf 
Heeft u een melkveebedrijf? Dan heeft u voor al uw nuchtere kalveren t/m 14 
dagen fosfaatrechten nodig. Ook als het een stierkalf betreft, dat wordt 
afgevoerd naar de vleeskalverenhouderij. Is het kalf bestemd voor de 
vleeskalveren- of stierenhouderij? Dan kan het kalf vanaf 15 dagen worden 
omgezet naar een vleeskalf of startkalf.  
 
Fokstieren 
U heeft voor fokstieren voor de melkveehouderij tot 1 jaar fosfaatrechten 
nodig. Vanaf 1 jaar valt de fokstier onder de diercategorie ‘fokstieren (104)’ en 
heeft u voor het dier geen fosfaatrechten meer nodig. 
 
Zoogkoeienhouderij  

Voor een (nuchter) kalf van een zoogkoe heeft u alleen fosfaatrechten nodig 
als het kalf uiteindelijk een zoogkoe (of eventueel een melk-/kalfkoe) wordt. 
Voor nuchtere kalveren, die bestemd zijn om vleeskalf of vleesstier te worden, 
heeft u vanaf de geboorte geen fosfaatrechten nodig. Het al dan niet afkalven 
is een belangrijk controlemiddel. 
 
Fokstieren 
Voor fokstieren voor de zoogkoeienhouderij heeft u geen fosfaatrechten 
nodig. Ook niet tot een leeftijd van 1 jaar. 
 

Houd met uw planning fosfaatrechten 2018 rekening met deze 
standpunten van RVO. Schakel zo nodig hulp in voor uw planning.  

 

Eindejaarstips 

Het einde van het jaar 2018 komt in een rap tempo in zicht. Voor de 
‘Meststoffenwet’ zijn dan verschillende zaken van belang. Hieronder zijn 
enkele eindejaarstips opgenomen die ook voor u van belang kunnen zijn. 

 
Eindejaarstips en aandachtspunten begin 2019 

 Maak een inschatting van uw fosfaatproductie 2018. Bepaal vervolgens 
of u aan uw mestverwerkingsplicht voldoet. Moet u nog mest (laten) 
verwerken? Sluit dan zo nodig uiterlijk 31 december VVO’s af. 

 Maak een planning van uw forfaitaire fosfaatproductie melkvee. Heeft u 
nog fosfaatrechten nodig? U kunt deze t/m 31 december kopen/leasen. 

 Bepaal op 31 december uw eindvoorraad van alle meststoffen. Geef deze 
uiterlijk 31 januari 2019 door aan RVO. Denk ook aan uw aantallen 
staldieren en voervoorraden. Past u de BEX toe? Zorg dan ook voor een 
plattegrond van uw kuilen. 

 Wilt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening (bouwland)? U kunt zich 
t/m 31 december melden bij RVO. 

 In januari 2019 kunt u derogatie voor 2019 aanvragen. Zijn uw 
derogatiemonsters genomen voor 1 februari 2015? Dan moet u uiterlijk 
31 januari 2019 nieuwe grondmonsters nemen. Dit kan nu al! 
Zorg ervoor dat uw bemestingsplan uiterlijk 31 januari is opgesteld. 

  

Sluit het huidige jaar goed af en bereidt u voor op het nieuwe jaar.  
Uw adviseur kan hiervoor nuttige tips geven. 

 
 
 

Over ons 

WEA is een organisatie van 
samenwerkende accountants en 
belastingadviseurs met vestigingen 
in Zeeland, West-Brabant, Zuid-
Holland, het Westland en Noord-
Holland. 
 

Wij verzorgen boekhouding, 
belastingaangifte en financieel 
advies voor ondernemers in het 
MKB en de agrarische sector, maar 
ook voor particulieren. 
Heeft u behoefte aan een 
persoonlijke adviseur die dicht bij u 
staat, uw behoeften begrijpt en met 
u meedenkt? Kijk hieronder voor de 
contactgegevens van een WEA 
vestiging bij u in de buurt. 
 

Onze kantoren / adviseurs 

Deltaland 
Brielle, Druten, Groot-Ammers, 
Kesteren, Middelharnis en 
Oud-Beijerland 
Tel: 088 – 133 73 00 
E-mail: info@weadeltaland.nl 
 

Midden-Holland 
Gouda, Tel. 0182 - 51 11 33 
E-mail: info@wea-mh.nl 
 

Naaldwijk 
Tel.0174 – 63 02 41 
E-mail: info@weanaaldwijk.nl 
 

Noord-Holland 
Middenmeer, Tel. 0227 – 51 33 33 
E-mail: middenmeer@wea-nh.nl 
Uitgeest, Tel. 0251 – 36 19 60 
E-mail: uitgeest@wea-nh.nl 
 

Randstad 
Hoofddorp. Tel. 023 – 56 11 041 
E-mail: info@wearandstad.nl  
 

Rivierenland 
Zaltbommel, Tel. 0418-579543 
E-mail: info@wearivierenland.nl 
 

Roosendaal 
Tel. 0165 – 56 82 22 
E-mail: info@wearoosendaal.nl 
 

Zeeland 
Hulst, Tel. 0114 – 38 29 30 
Middelburg, Tel. 0118 – 65 63 65 
Oostburg, Tel. 0117 – 45 29 59 
E-mail: info@weazeeland.nl 
 

Zuidwest 
Goes, Tel. 0113 – 25 63 00  
Zierikzee, Tel. 0111 – 45 37 00 
E-mail: info@weazuidwest.nl 
 

WEA Accountants & Adviseurs kan niet garanderen dat deze informatie te allen tijde actueel en compleet is. 
WEA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat naar aanleiding 

van het raadplegen van deze nieuwsbrief. Raadpleeg altijd eerst uw adviseur voordat u tot actie overgaat. 
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