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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 

Stand van zaken stikstofproblematiek 

Ten aanzien van de stikstofproblematiek zijn tot nu toe weinig concrete 
oplossingen geboden voor de landbouw. Wel zijn in de afgelopen tijd een aantal 
maatregelen benoemd die in de loop van het jaar uitgewerkt zullen worden. Wat 
kunt u voor de landbouw verwachten? 
 
PAS-melding 

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Deze is niet meer geldig. 
De minister heeft aangegeven, dat de activiteiten onder een dergelijke melding 
worden gelegaliseerd. Daarvoor moet de activiteit wel zijn ‘gerealiseerd’ op 29 
mei 2019. Deze legalisaties moeten per gebied worden geregeld in overleg met 
de provincies. Dit gaat in de loop van dit jaar gebeuren. Tot die tijd wordt niet 
actief gehandhaafd op deze bedrijven. 
 
Drempelwaarde 

De minister wil een ‘drempelwaarde’ invoeren waardoor activiteiten met een 
geringe toename van de stikstofdepositie vrijgesteld zijn van de 
natuurvergunningsplicht. Deze drempelwaarde wordt niet landelijk maar 
regionaal vastgesteld. Hiervoor moet eerst ‘stikstofruimte’ worden gecreëerd. Dit 
betekent dat een drempelwaarde niet op korte termijn wordt ingevoerd. Ook kan 
de hoogte van de drempelwaarde per regio verschillen. 
 
Beweiden en bemesten 

Het beweiden en/of bemesten wordt niet vergunningsplichtig. Dat is het streven 
van het Kabinet. Ook de commissie Remkes geeft aan dat voor beweiden en 
bemesten in principe geen vergunning nodig is. Alleen als er sprake is van een 
wijziging van het grondgebruik zal, volgens het advies van Remkes, bekeken 
moeten worden of de stikstofdepositie niet is toegenomen. De verwachting is dat 
de minister begin februari hier duidelijkheid over geeft. 
 
Vrijgeven ontwikkelingsruimte 

Wilt u uitbreiden en heeft u hier ontwikkelingsruimte voor nodig? Op termijn komt 
er wellicht een systeem waarbij ontwikkelingsruimte die vrijkomt (door o.a. 
gestopte bedrijven en emissiereducerende maatregelen (stal en voer)) weer kan 
worden uitgegeven aan individuele bedrijven. De commissie Remkes komt in mei 
2020 met een advies voor een dergelijke systematiek.  
 

De ‘stikstofproblematiek’ is een ingewikkelde materie. Wilt u weten of en 
wanneer u stappen moet ondernemen? Schakel dan uw adviseur in. 
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Stalcapaciteit van belang bij salderen 

Is uw bedrijfssituatie niet volgens uw natuurvergunning? Of heeft u geen 
natuurvergunning, maar heeft u die wel nodig? Of wilt u groeien in het aantal 
dieren? Dan is intern en/of extern salderen mogelijk een oplossing voor u.  
 
Uitgangssituatie 

Wilt u intern of extern salderen dan is o.a. de stikstofdepositie van uw bedrijf 
van belang. Dit wordt bepaald op basis van uw eerdere natuurvergunning of 
uw vergunde situatie op de aanwijsdata van de betreffende Natura 2000-
gebieden. Salderen kan alleen met stalcapaciteit die ook daadwerkelijk is 
gerealiseerd op het moment van salderen. Het aantal gehouden dieren is niet 
(meer) van belang. 
 
Intern salderen 

Bij Intern salderen creëert u ruimte op uw eigen bedrijf om groei, zonder 
toename van stikstofdepositie, mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door 
uw bestaande stal(len) emissiearm te maken of door uw bestaande stal(len) 
te vervangen door een nieuwe emissiearmere stal. 
 
Extern salderen 

U kunt extern salderen door stikstofdepositie van een andere locatie over te 
nemen. De over te nemen stikstofdepositie wordt met 30% gekort. Extern 
salderen kan alleen met een bedrijf in dezelfde regio, die ook invloed heeft op 
dezelfde Natura 2000-gebieden als u. 
 
Met dierrechten niet mogelijk 
Op dit moment is extern salderen niet mogelijk als de verkoper op 4 oktober 
2019 fosfaat- en/of dierrechten op naam had staan. Het kan zijn dat dit 
standpunt nog wijzigt. Begin februari wordt hier duidelijkheid over verwacht. 
 

Wilt u gebruikmaken van intern en/of extern salderen?  
Ga dan na wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf. 

 

Fiscaal voordeel bij investeringen 

Wilt u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met deze 
investering mogelijk fiscaal voordeel behalen. Uw investering moet dan op de 
‘Milieulijst 2020’ staan. 
 
Milieulijst 2020 

Op de ‘Milieulijst 2020’ staan alle bedrijfsmiddelen die voor Vamil en/of MIA in 
aanmerking komen. U kunt digitaal zoeken binnen de ‘Milieulijst 2020’ via de 
site: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-
jaar/2020.  
Ook ‘Maatlat duurzame stallen’ en ‘Maatlat schoon erf’ staan op deze lijst. 
 
Vamil en MIA 

Met Vamil kunt u een vrije afschrijving van maximaal 75% behalen. Bij MIA is 
de investeringsaftrek afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin wordt 
geïnvesteerd. De investeringsaftrek is 36%, 27% of 13,5%. 
 
Tijdig melden 

Wilt u gebruikmaken van de Vamil en/of MIA-regeling? Dan moet uw 
investering uiterlijk binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de investerings-
verplichting’ worden gemeld voor Vamil/MIA. De melding moet digitaal worden 
ingediend bij ‘mijn.rvo.nl’. Voor deze melding kunt u uw adviseur machtigen. 
 

Valt uw investering onder Vamil en/of MIA? 
Meld dan tijdig bij ons dat u heeft geïnvesteerd. 

 
 

Brede weersverzekering 2020  

Vanaf 2020 zijn uitgangspunten van 
de Brede weersverzekering 
verbeterd. De Brede weers-
verzekering is nu vrijgesteld van 
assurantiebelasting (21%). 
Daarnaast is de schadedrempel 
verlaagd naar 20% (was 30%).  
Het maximale subsidiepercentage is 
daarentegen iets verlaagd naar 
63,7% (was 65%). Dit percentage 
kan verder worden verlaagd als het 
budget wordt overschreden. 
 
Geen aanpassing eHerkenning 

Inloggen bij RVO kunt u middels 
eHerkenning 2+. Er was sprake dat 
dit zou veranderen. Gelukkig stelt 
RVO dit jaar (nog) geen extra eisen 
aan eHerkenning. Het beveiligings-
niveau wordt voorlopig niet 

opgeschaald van 2+ naar 3. 
 
Bewaarplicht gegevens MFO 2014 

Binnen de ‘Meststoffenwet’ bent u 
verplicht om uw gegevens 
tenminste vijf jaar te bewaren. Voor 
de melkveehouderij geldt één 
uitzondering. Bent u melkvee-
houder? Dan moet u ook voldoen 
aan de ‘grondgebondenheid’. Om 
dit te bepalen heeft u o.a. de 
berekening van uw melkveefosfaat-
overschot (MFO) 2014 nodig. Om 
ook in de toekomst deze berekening 
te kunnen maken, moet u de 
gegevens uit 2014 blijven bewaren. 
Dit zijn de gegevens voor het 
bepalen van uw fosfaatruimte, de 
fosfaatproductie melkvee (forfaitair 
of BEX) en uw melkveefosfaat-
referentie. U bent verplicht om deze 
gegevens in uw administratie te 
bewaren tot vijf jaar na (eventuele) 
beëindigen van uw bedrijf. Ook na 
wijziging van het KvK-nummer geldt 
deze termijn. 
 
Energielijst 2020 gepubliceerd 

Wilt u investeren in energie-
besparende bedrijfsmiddelen of in 
duurzame energie? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor ‘Energie-
Investeringsaftrek’ (EIA). U kunt dan 
45% van de investeringskosten 
aftrekken van uw fiscale winst, 
bovenop de gebruikelijke 
afschrijving. Uw investering moet 
dan wel op de Energielijst 2020 
vermeld staan. 
 
 
 
<tekst> 
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Diverse forfaits dieren gewijzigd 

Vanaf 2020 zijn diverse forfaits van dieren gewijzigd. Ook zijn omschrijvingen 
van diercategorieën, met name voor melkvee, aangepast. Daarnaast zijn 
enkele eerder aangekondigde wijzigingen niet doorgegaan. 
 
Wijzigingen forfaits dieren 

Enkele forfaits t.a.v. de mestproductie en forfaits van dieren zijn aangepast. 
 
Graasdieren 

De mestproductie in kilogrammen stikstof en fosfaat per dier is aangepast 
voor geiten, pony’s, paarden en ezels. De meeste normen zijn verlaagd, 
waardoor de forfaitaire mestproductie lager wordt. Alleen de forfaits voor 
pony’s (fosfaat) en paarden (stikstof en fosfaat) zijn verhoogd. 
 
Biologisch 
De stikstofproductie van biologische geiten en schapen zijn ook aangepast. 
Met name de stikstofnorm van melkgeiten is fors verhoogd (van 5,8 naar 8,9 
kg stikstof per dier per jaar). Een biologische melkgeitenhouder kan hierdoor 
minder dieren per hectare houden. 
 
Aanpassing omschrijving diercategorie 

De omschrijvingen van melkvee (cat. 100, 101 en 102) zijn aangepast. Dit 
sluit nu beter aan bij de omschrijvingen voor deze diercategorieën in het 
kader van de fosfaatrechten. 
 
Staldieren 

Bij de meeste staldieren is de stikstofcorrectie per dier per jaar aangepast. Dit 
geldt voor de diercategorieën varkens, kippen, vleeskalkoenen, nertsen en 
eenden. Meestal is de stikstofcorrectie (fors) verhoogd. Daarnaast valt op dat 
de stikstofcorrectie voor emissiearme systemen nu vaak nagenoeg gelijk zijn 
aan traditionele stalsystemen. 
 
Stikstofgat komt minder vaak voor 
De stikstofcorrectie geeft een normatieve hoeveelheid stikstof aan, die door 
emissies (vooral ammoniakemissie) uit de mest verdwijnt. Een hogere 
stikstofcorrectie betekent dat de berekende stikstofproductie (in de mest) 
lager wordt. Ook zal het zogenaamde ‘stikstofgat’ minder snel voorkomen op 
uw bedrijf, omdat na toepassing van de nieuwe stikstofcorrectie, de situatie 
dichter bij de werkelijke stikstofemissie zal liggen. 
 
Normen dieren en eieren 
Bij enkele staldieren zijn de normen per dier en/of per kilogram 
lichaamsgewicht aangepast. De normen per kilogram ei zijn voor eieren van 
eenden verhoogd. De wijzigingen zijn gering, waardoor ze een beperkte 
invloed hebben op de uitkomst van uw stalbalans. 
 
Voorstellen die niet zijn doorgegaan 
Onderstaande eerder voorgestelde aanpassingen zijn niet ingevoerd: 

 Wijzigingen forfaits melkvee. Ook geen extra lage en hoge klassen voor 
melkproductie. 

 Invoering cat. 103: Jongvee ouder dan 2 jaar. 

 Aanpassing standaardnorm melkproductie zelfzuivelaars. 

 Aanpassingen normen en omschrijvingen vleesvee. Ook geen invoering 
cat. 121: Overig vleesvee onder 1 jaar. 

 Wijziging forfaits voor biologisch gehouden dieren. De voorgestelde 
wijziging voor biologische melkgeiten en schapen is wel doorgevoerd. 

 De wijziging dat een melkkoe tot 12 maanden na afkalven onder cat. 100 
blijft vallen, ook al wordt deze niet meer gemolken. 

 

Houd bij uw prognose 2020, bij de verschillende onderdelen van de 
‘Meststoffenwet’ rekening met de gewijzigde normen. 

 
 

Derogatie in maart/april? 

De Europese commissie heeft nog 
geen derogatie verleend voor de 
jaren 2020-2021. Waarschijnlijk 
wordt dit in maart of april bekend- 
gemaakt. Indien derogatie wordt 
verleend, wordt op dat moment ook 
bekendgemaakt wanneer u een 
derogatievergunning moet 
aanvragen. Ook zal dan de uiterste 
datum voor derogatiemonsters en 
het bemestingsplan bekend worden 
gemaakt. Houd er rekening mee, 
dat monsters voor 1 februari 2016 
niet meer geldig zijn. 
 
Mais na gras: niet altijd korting 

Heeft u een derogatiebedrijf? En 
vernietigt u op zand-/lössgrond 
grasland voor de teelt van mais? 
Dan geldt een korting van 65 kg/ha 
op de stikstofgebruiksnorm voor 
mais. Deze korting geldt niet als u 
het gras in het voorgaande jaar hebt 
ingezaaid als verplicht vanggewas 
na mais. Ook niet als u dit gewas in 
de winter of voorjaar heeft beweid of 
gemaaid voor voederwinning.   
 
Gebruiksnormen ‘overige grond’ 

‘Overige grond’ is geen landbouw-
grond of natuurterrein. Dit is bijv. 
grond van particulieren die 
hobbymatig bezig zijn en o.a. geen 
Gecombineerde opgave indienen. 
Op ‘overige grond’ mag u maximaal 
20 kg fosfaat per hectare gebruiken.  
Gebruikt u overige grond als 
grasland of bouwland? Dan geldt 
vanaf 2020 voor fosfaat: 
- Grasland: 90 kg fosfaat/ha. 
- Bouwland: 60 kg fosfaat/ha. 
De stikstofnorm blijft 170 kg/ha. 
 
Agenda 

Uiterste datum 

1 februari 
- Indienen ‘Aanvullende gegevens’  
15 mei 
- Opgeven fosfaattoestand voor   
  fosfaatdifferentiatie 
Periode 
1 maart t/m 15 mei 
- Indienen Gecombineerde opgave 
Derogatie 

Data nog niet bekend. Dit betreft 
datums t.a.v.: 
- Aanvraag derogatievergunning. 
- Opstellen bemestingsplan. 
- Derogatiemonsters. 
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 Fosfaatruimte en -klasse gewijzigd  

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de 
fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de 
fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met 
bouwland met de fosfaattoestand hoog. 
 
Fosfaatklasse en fosfaatgebruiksnormen 

In tabel 1 staan de fosfaatklasse en de fosfaatgebruiksnormen die vanaf 2020 
gelden. De normen bij de fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’ (nieuw) zijn 
verhoogd en geven daardoor meer ruimte op uw bedrijf. De normen bij ‘hoog’ 
zijn (fors) aangescherpt. 
 
Tabel 1. Indeling fosfaatklassen en -gebruiksnormen vanaf 2020 

Fosfaatklasse Grasland Bouwland 
 PAL-getal Norm1 Pw-getal Norm1 

Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120) 
Laag 16 - 26  105 (100) 25 - 35 80 (75) 
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60) 
Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60) 
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50) 

1 De norm tussen haakjes is de oude norm van 2019. 
 
Extra norm ‘bouwland hoog’ 

Zoals eerder is aangekondigd kunt u de fosfaatgebruiksnorm voor ‘bouwland 
hoog’ met 5 kg verhogen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, zoals het op betreffende percelen aanwenden van minimaal 20 kg 
fosfaat per ha uit organische stofrijke meststoffen. Heeft u een biologisch 
bedrijf? Dan mag u onder deze voorwaarden de norm met 10 kg verhogen. 
 

Reken uw fosfaatruimte 2020 uit op basis van de normen uit de tabel. 

 

Niet benutte betalingsrechten vervallen 

Benut u niet alle betalingsrechten? Dan komt vanaf 2020 het aantal 
betalingsrechten te vervallen dat u in twee opvolgende jaren niet heeft benut. 
Het ‘rouleren’ van betalingsrechten is niet meer mogelijk. 
 
Vervallen na twee jaar 

Betalingsrechten vervallen als u in twee opvolgende jaren onvoldoende 
subsidiabele grond in gebruik heeft om al uw betalingsrechten te benutten.  
 
Voorbeeld 
Stel u heeft in 2019 50 betalingsrechten en 48 ha subsidiabele grond. In 2020 
heeft u nog steeds 50 betalingsrechten en 49 ha subsidiabele grond. U heeft 
dan ‘één’ betalingsrecht in twee opvolgende jaren niet benut. Hierdoor komt 
één betalingsrecht te vervallen. 
 
Rouleren niet meer mogelijk 

Heeft u structureel meer betalingsrechten dan grond? Dan kon u t/m 2019 
‘rouleren’ met betalingsrechten. Uw betalingsrechten vervielen daardoor niet, 
omdat afzonderlijke betalingsrechten maximaal één jaar niet waren benut. Dit 
‘rouleren’ is niet meer mogelijk. 
 

Heeft u in 2019 niet al uw betalingsrechten benut? En heeft u ook in 
2020 hiervoor onvoldoende grond? Overweeg dan de verkoop of 

verhuur van een aantal betalingsrechten 

 

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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