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Aanscherping emissienormen voor 
stallen 

 
De minister van LNV wil uiterlijk eind 2023 per dier-
groep aangescherpte emissienormen voor ammoniak 
vaststellen. Voor subsidiëring van de benodigde aan-
passingen is voor de periode 2023-2030 een bedrag 
van € 280 miljoen gereserveerd. Deze middelen wor-
den eerst in innovatie en onderzoek geïnvesteerd en 
pas bij bewezen effectiviteit beschikbaar gesteld voor 
ondersteuning van veehouders bij het aanpassen van 
de stallen. De nieuwe emissienormen zouden uiterlijk 
in 2025 voor alle relevante diergroepen moeten in-
gaan. De minister heeft eerder aangegeven dat deze 
nieuwe emissienormen dan direct gelden voor nieuwe 
stallen en geplande renovaties en dat voor bestaande 
stallen een overgangstermijn gaat gelden. 

 
 
 
 
 

Subsidieregeling stimulering duur-
zame energieproductie en klimaat-
transitie 
 
Via de subsidieregeling Stimulering duurzame ener-
gieproductie (SDE+) kon, uitsluitend ter stimulering 
van duurzame energie, subsidie worden verleend voor 
maatregelen die betrekking hadden op de productie 
van hernieuwbare elektriciteit, gas of warmte. Voor-
taan kan ook subsidie worden verleend voor broeikas-
reducerende maatregelen. De regeling wordt daarom 
voortaan aangeduid als Stimulering duurzame ener-
gieproductie en klimaattransitie. De wijziging komt 
voort uit het streven van het kabinet om ten opzichte 
van 1990 de reductie van de koolstofdioxide-emissie 
op Nederlands grondgebied met 49% te beperken in 
2030. Deze subsidieregeling is een zogenaamde 
exploitatiesubsidie: er wordt subsidie verstrekt voor de 
geproduceerde duurzame energie of de verminderde 
uitstoot van koolstofdioxide (CO2). 
 
Berekening hoogte subsidie 
Op grond van de regeling wordt ten hoogste de onren-
dabele top van de investeringen en de exploitatie van 
productie-installaties voor de vermindering van broei-
kasgas gesubsidieerd. De onrendabele top betreft het 
verschil tussen het basisbedrag en het correctiebe-
drag. Het basisbedrag is de integrale kostprijs per 
eenheid meetbare prestatie van productie duurzame 
energie of vermindering broeikasgas. Voor het correc-
tiebedrag wordt net als voor hernieuwbare energie ook 
voor de vermindering van broeikasgas bij ministeriële 
regeling basisprijzen vastgesteld (basisbroeikasbedra-
gen). 
 
Openstelling 2020 
De nieuwe regeling wordt in de periode 24 november 
tot en met 17 december 2020 opengesteld. Net als de 
SDE+ verloopt deze regeling in fases. De maximale 
subsidiebehoefte neemt per fase toe. Het fasebedrag 
is in 2020 maximaal € 300 per vermeden ton CO2. De 
hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaar-
den zijn verschillend per fase. Het is daarom belangrijk 
een subsidieaanvraag in de juiste fase te doen. 
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Subsidieregeling jonge landbouwers 
 
De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt 
opengesteld van 7 december 2020 tot en met 12 fe-
bruari 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers 
jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines 
en verplaatsbare installaties. Er is alleen subsidie mo-
gelijk voor investeringen die op de bijbehorende inves-
teringslijst staan. 
 
De regeling loopt via de provincies. Dat betekent dat 
elke provincie haar eigen subsidieverordening en 
openstellingsbesluit heeft.  
 
Een belangrijk aandachtspunt bij samenwerkingsver-
banden (bijv. maatschap of VOF) is de vraag of de 
jonge landbouwer op het moment van aanvragen 
daadwerkelijke, langdurige zeggenschap heeft. Dit 
moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel. Controleer deze in-
schrijving daarom zorgvuldig, voordat de aanvraag 
wordt ingediend. De inschrijving kan achteraf niet 
meer aangepast worden. 
 
Men kan alleen subsidie aanvragen, wanneer niet eer-
der via deze regeling subsidie is ontvangen. Verder 
mogen er geen investerings- en financieringsverplich-
tingen worden aangegaan, voordat de toekenning van 
de subsidie een feit is. 
 
 
 

Vrijstelling bovengronds uitrijden 
mest 
 
Sinds enige jaren bestaat er een vrijstellingsregeling 
voor het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest 
op grasland.  
 
Voorwaarden vrijstellingsregeling 
Om van deze regeling gebruik te kunnen maken gel-
den diverse voorwaarden, waaronder: 

• De mest moet afkomstig zijn van eigen bedrijf; 
• Minimaal 85% grasland in het bouwplan in het jaar 

voorafgaand en het jaar dat gebruik wordt gemaakt 
van de vrijstelling; 

• De kunstmestgift bedraagt minder dan 100 kg stik-
stof per ha grasland; 

• Het stikstofoverschot bedraagt maximaal 100 kg 
stikstof per ha; 

• Er moet voldaan worden aan minimale beweidings-
eisen per diercategorie; 

• Op bouwland mag geen andere mest dan drijfmest 
of vaste mest van rundvee worden aangewend; 

• Aanmelding voor 1 februari van het betreffende 
jaar. 

 
Aanvullende voorwaarden bedrijven met melkkoeien 
Bij bedrijven met melk- en kalfkoeien (diercategorie 
100) mag in het voorgaande jaar en in het jaar dat 
gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling: 

• de melkproductie niet hoger zijn dan 14.000 kg per 
ha; 

• het gemiddeld gewogen ureumgetal in de perioden 
1 januari t/m 31 maart en 1 t/m 31 december niet 
hoger zijn dan 20 milligram per 100 gram melk. 

 
Let op: combinatie met derogatie niet mogelijk 
In de derogatievoorwaarden is opgenomen dat dero-
gatiedeelnemers vanaf 2021 geen gebruik mogen 
maken van de vrijstellingsregeling voor het boven-
gronds aanwenden van runderdrijfmest. Dit betekent 
dat men moet kiezen tussen beide regelingen. 
 
 
EU-landbouwraad bereikt GLB-
akkoord 

 
Eind oktober heeft de EU-landbouwraad een akkoord 
bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  
(GLB) en heeft het Europese Parlement hiermee inge-
stemd. Het nieuwe beleid moet in 2023 ingaan. 
 
Verduurzaming 
Het nieuwe GLB is een ambitieus pakket, waarin be-
staande en nieuwe maatregelen worden gecombi-
neerd. Maatregelen die eerder onder de vergroening 
vielen, gaan straks deel uitmaken van de voorwaarden 
voor de basispremie. De vergroeningspremie komt 
daarmee te vervallen. Bovenop de basispremie komen 
de zogenoemde nationale ecoregelingen, waarmee 
boeren en tuinders verder kunnen verduurzamen.  
 
Ecoregelingen 
Hierbij kunnen boeren en tuinders die een extra bij-
drage leveren aan maatschappelijke doelen (bijvoor-
beeld klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn) extra 
steun krijgen. De keuze om gebruik te maken van de 
ecoregelingen wordt overgelaten aan de boer en tuin-
der. 
 
Vervolgprocedure 
Het Europees Parlement, de landbouwministers en de 
Europese Commissie gaan nu in een zogeheten tri-
loog verder vergaderen. De bedoeling daarvan is om 
de verschillende standpunten op één lijn te brengen. 
Dat kan een aantal maanden duren. Er wordt verwacht 
dat in het voorjaar van 2021 een akkoord bereikt is. 
 
Vervolgens moet elke lidstaat een Nationaal Strate-
gisch Plan schrijven. Hierin komt te staan hoe deze de 
Europese doelstellingen gaat invullen en welke finan-
ciële keuzes worden gemaakt, onder andere op het 
gebied van klimaat en milieu. De hoofdlijnen van dit 
plan zullen waarschijnlijk over enkele maanden be-
kend worden. 
 
Vervallen betalingsrechten 
Het systeem van betalingsrechten komt waarschijnlijk 
te vervallen. De directe betalingen worden recht-
streeks gebaseerd op het aantal hectares wat opgege-
ven wordt met de Gecombineerde opgave. 
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Pacht- en beheersovereenkomsten 
natuurterrein 
 
In ‘oude’ pacht- of beheersovereenkomsten met be-
trekking tot natuurterrein, staan vaak (beperkende) 
bepalingen omtrent beweiding (bijv. GVE-norm) en 
bemesting (bijv. uitgedrukt in ton ruige stalmest per 
ha). Vanaf 1 januari 2020 moeten deze beperkende 
bepalingen uitgedrukt worden in kilogrammen fosfaat 
en stikstof. Wanneer de beperkende bepalingen niet 
zijn uitgedrukt in kg fosfaat en kg stikstof, geldt dat het 
totaal van de gebruikte hoeveelheid dierlijke meststof-
fen en compost niet hoger mag zijn dan 20 kg fosfaat 
per hectare per jaar. Indien het natuurterrein grasland 
is, mag het totaal niet hoger zijn dan 70 kg fosfaat en 
170 kg stikstof per hectare per jaar. 

 
 
 
Vanggewas en overdracht gebruik 
grond 
 
Telers van maïs op zand- en lössgronden dienen na 
de teelt hiervan een vanggewas te zaaien. Het vang-
gewas mag niet voor 1 februari vernietigd worden. Er 
kan ook aan de verplichtingen worden voldaan door 
een vanggewas in te zaaien dat het volgende jaar als 
hoofdteelt wordt ingezet. Het niet voldoen aan de ver-
plichting kan leiden tot een randvoorwaardenkorting of 
een boete. De verplichte teelt van een vanggewas 
maakt ook onderdeel uit van de voorwaarden voor toe-
passing van derogatie. Het kan daarmee leiden tot au-
tomatische intrekking van derogatie. 
 
Wanneer het maïsperceel in het opvolgende jaar in 
gebruik is bij een ander, gaat de verplichting over van 
de eerste gebruiker naar de nieuwe gebruiker. Blijkt bij 
controle dat er op het perceel geen vanggewas of 
hoofdteelt in het opvolgende jaar staat, vindt volgens 
RVO onderzoek bij beide partijen plaats. 
 
Voor beide partijen is het daarom van belang dat goed 
gecommuniceerd wordt welke verplichtingen overgaan 
van de eerste naar de nieuwe gebruiker. Wanneer tus-
sen beide gebruikers een pachtrelatie bestaat/be-
stond, is het raadzaam de over te dragen verplichtin-
gen vast te leggen in de pachtovereenkomst of -ont-
bindingsovereenkomst. 
 
 
 
 
 

Omgevingswet en bouwplannen 
 
Al jaren wordt er gewerkt aan bundeling en vereen-
voudiging van de regels voor ruimtelijke projecten: de 
Omgevingswet. De invoering hiervan is meerdere 
keren uitgesteld. Het is nu de bedoeling de wet per 1 
januari 2022 in te voeren. 
 
 

Omgevingswet 
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten 
voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om 
wet- en regelgeving voor bouwen, milieu, water, 
ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet ver-
vangt 26 andere wetten, zoals: Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, Wet ammoniak en veehou-
derij, Wet geurhinder en veehouderij, Wet ruimtelijke 
ordening, Wet bodembescherming, Wet natuurbe-
scherming en de Wet inrichting landelijk gebied. Ver-
der worden 60 Algemene Maatregelen van Bestuur 
gebundeld tot 4 stuks en 75 ministeriële regelingen tot 
1 Omgevingsregeling. 
 
Omgevingsvisie en -plan 
Met de nieuwe wet is er één Omgevingsvisie voor de 
gehele gemeente. Deze gaat over alle beleidsterrei-
nen in de fysieke leefomgeving: milieu, natuur, ruim-
telijke ordening, verkeer en vervoer. De Omgevings-
visie wordt uitgewerkt tot één Omgevingsplan, waarin 
alle gemeentelijke regels komen te staan. Dit plan ver-
vangt de bestemmingsplannen en afzonderlijke ver-
ordeningen over geluid, gezondheid, milieu en water. 
 
Eén omgevingsvergunning 
Na de invoering van de Omgevingswet is er nog maar 
één omgevingsvergunning, waar nu verschillende ver-
gunningen van toepassing kunnen zijn. 
 
Alleen maar voordelen? 
De nieuwe wet moet leiden tot een vereenvoudiging 
van de regelgeving. Het is echter de vraag of dit altijd 
het geval is. Bijvoorbeeld wanneer men wil bouwen 
buiten het bouwblok, waarvoor nu een wijziging van 
het bestemmingsplan noodzakelijk is. De kans is aan-
wezig dat onder de nieuwe wetgeving een omgevings-
plan gemaakt moet worden, waarin veel meer aspec-
ten moeten worden meegenomen. Het is daarom 
raadzaam bij bouwplannen te bekijken of gewacht 
moet worden tot de nieuwe regelgeving of dat al eer-
der het vergunningentraject moet worden opgestart.  
 
 
 
 
 

Registratiesysteem voor paarden 
 
Op dit moment moeten alle paardachtigen beschikken 
over een paspoort en een chip. Vanaf 21 april 2021 
moeten deze dieren ook worden geregistreerd in een 
database bij de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land. Hierin zal worden vastgelegd wie de houder of 
eigenaar van het paard is en waar het paard gehou-
den wordt.  
 
De uitbreiding van deze regels is een gevolg van de 
nieuwe Europese Diergezondheidsverordening die 
volgend jaar in werking treedt. Alle paardenhouderijen 
in Nederland dienen daardoor te worden vastgelegd in 
de database. Als houderij wordt iedere locatie gezien 
waar meer dan 30 dagen een of meer paarden gehou-
den worden. 
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Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal 
 
Urenadministratie 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelf-
standigenaftrek, moet u in 2020 minimaal 1.225 uren 
in uw onderneming hebben gewerkt. De uren die u als 
gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet 
mee bij de beoordeling of u aan het criterium hebt vol-
daan. 
 
Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de 
inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere onder-
nemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren 
daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van uw 
totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onder-
neming zijn besteed. Deze eis geldt niet als u in de 
laatste vijf jaar één of meer jaren geen ondernemer 
was. 
 
De urenadministratie is ook van belang voor de mee-
werkaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschikt-
heid. 
  
Investeringsaftrek 
Als u in 2020 een bedrag tussen € 2.400 en € 323.544 
investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, 
kunt u in aanmerking komen voor de kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek. Uitgesloten zijn onder meer: 
grond, personenauto’s, quota, bedrijfsmiddelen minder 
dan € 450 en bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% 
worden verhuurd aan derden. De hoogte van de aftrek 
is afhankelijk van de totale investeringen. 
 
Tabel: hoogte investeringsaftrek 
 
 Investeringsbedrag Aftrek  
Meer dan Niet meer dan  
  - € 2.400 Nihil 
€  2.400 € 58.238 28% 
€  58.238 € 107.848 € 16.307 
€  107.848 € 323.544 € 16.307, minus 7,56% van het  
     bedrag boven € 107.848 
€ 323.544   Nihil 
 

Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het jaar 
van aangaan van de investeringsverplichtingen bepa-
lend. Daadwerkelijke aftrek in het jaar van investeren 
kan alleen plaatsvinden indien het bedrijfsmiddel in 
gebruik is genomen of is betaald. 
 
Het recht op investeringsaftrek vervalt indien: 

• binnen 12 maanden na het aangaan van de ver-
plichting minder dan 25% van het investeringsbe-
drag is betaald, tenzij het bedrijfsmiddel in deze 
periode in gebruik is genomen; 

• het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen bin-
nen drie jaar na het begin van het kalenderjaar 
waarin de investering is gedaan. 

 
Een goede planning van investeringen kan leiden tot 
een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de verrich-
te en de geplande investeringen op een rij om een op-
timale planning te maken. 
 
Let op de desinvesteringsbijtelling 

Indien u een bedrijfsmiddel, waarvoor u investerings-
aftrek heeft ontvangen, binnen vijf jaar na aanvang 
van het investeringsjaar verkoopt, kunt u te maken 
krijgen met een desinvesteringsbijtelling. Dit is ook het 
geval als het bedrijfsmiddel wordt overgebracht naar 
privé of als de investering door ander gebruik het ka-
rakter krijgt van een uitgesloten investering. De bijtel-
ling bedraagt het feitelijk genoten percentage inves-
teringsaftrek over de overdrachtsprijs. Deze bijtelling 
kan nooit hoger zijn dan de genoten investeringsaf-
trek. 
 
Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen 
Hebt u een herinvesteringsreserve gevormd, omdat u 
de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer 
dan de boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor 
dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit 
niet binnen drie jaar, dan komt de reserve vrij ten gun-
ste van het bedrijfsresultaat en moet hierover alsnog 
belasting worden betaald. 
 
Terugvragen btw oninbare vorderingen 
Als er een factuur wordt gestuurd aan klanten, moet 
de btw direct aangegeven en betaald worden. De btw 
kan teruggevraagd worden zodra het zeker is dat de 
vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is. De vorde-
ring wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt ui-
terlijk een jaar na het verstrijken van de afgesproken 
uiterste betaaldatum. Als er geen betalingstermijn is 
vastgelegd, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 
dagen. 
 
De btw moet in het juiste tijdvak worden terugge-
vraagd, anders kan de teruggaaf worden geweigerd 
door de Belastingdienst. 
 
Schenkingen 
Ouders mogen in 2020 € 5.515 belastingvrij schenken 
aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig 
aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal  
€ 26.457 (jaar 2020) belastingvrij worden geschonken. 
Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd 
worden naar € 55.114 als het kind het geld gebruikt 
voor een dure studie of naar € 103.643 voor de finan-
ciering van een woning. 
 
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan 
kleinkinderen) is in 2020 maximaal € 2.208 vrijgesteld. 
 
Als dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestel-
de bedrag of als er van de verhoogde vrijstelling ge-
bruik wordt gemaakt, moet vóór 1 maart 2021 een 
schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belas-
tingdienst. 
 
Bewaarplicht administratie 
In beginsel geldt voor de administratiegegevens een 
bewaartermijn van zeven jaar. Wanneer hieraan niet is 
voldaan, kan dit gevolgen hebben voor de bewijsposi-
tie. Dit kan leiden tot een omkering en verzwaring van 
de bewijslast. 
In verband met de herzieningstermijn van de aftrek 
voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfs-
panden, moeten de gegevens van onroerende zaken 
10 jaar bewaard worden. 
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Eindejaars- en nieuwjaarstips mest-
wetgeving 
 
Afronden administratie 
Begin 2021 moet de mestboekhouding over het jaar 
2020 afgerond worden. Een aantal zaken moet wor-
den vastgelegd en verschillende berekeningen moeten 
worden gemaakt. 
 
Vastlegging gegevens 
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd per 
31 december 2020: 

• voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan 
BEX melkvee; 

• aantal en gewicht staldieren; 

• voorraad meststoffen per opslag (incl. onderbou-
wing); 

• periode en aantal naar natuurterreinen uitge-
schaarde dieren. 

 
Berekeningen 
Er moet berekend worden of voldaan is aan: 

• de gebruiksnormen; 

• de mestverwerkingsverplichting; 

• de dierrechten (pluimvee, varkens); 

• de fosfaatrechten (melkvee); 

• de criteria voor grondgebonden groei (melkvee). 
 
Opgave aanvullende gegevens 
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 
2021 doorgegeven worden aan de RVO. Dit geldt met 
name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. 
Wanneer u een uitnodiging tot het indienen van een 
opgave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht 
deze tijdig in te sturen. 
 
Bij deze opgave moeten de volgende voorraden mest-
stoffen worden doorgegeven: 

• dierlijke mest; 

• kunstmest; 

• mineralenconcentraat; 

• spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat 
worden als meststof op het eigen bedrijf of als 
meststof wordt verhandeld; 

• compost; 

• zuiveringsslib; 

• overige meststoffen of mengsels. 
 
Hoeveelheden fosfaat en stikstof in voorraad dierlijke 
meststoffen 
De gehalten van de voorraden op eigen bedrijf gepro-
duceerde dierlijke meststoffen zijn meestal niet be-
kend. In de praktijk worden hiervoor vaak de forfaitaire 
gehalten gehanteerd. Dit is echter niet altijd juist, want 
er moet uitgegaan worden van de best beschikbare 
gegevens. In (afnemende) volgorde van belangrijkheid 
zijn dit: 

• analyseresultaten van de voorraad mest; 

• analyseresultaten van de afgevoerde mest in het 
afgelopen jaar of bij het ontbreken hiervan de 
analyseresultaten van het voorliggende jaar. 

 
 

Alleen wanneer deze gegevens ontbreken of niet-
representatief zijn, mag gebruik gemaakt worden van 
de forfaitaire gehalten. Het is aan de landbouwer om 
op basis van goed onderbouwde gegevens aanneme-
lijk te maken dat de genoemde analyseresultaten niet-
representatief zijn. 
 
Natuurterreinen 
Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik 
zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het 
kader van de gebruiksnormen. Voor de berekening 
van de mestverwerkingsplicht tellen deze terreinen 
echter wel mee in de fosfaatruimte. 
 
Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen 
als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitge-
schaarde dieren mogen in mindering worden gebracht 
op de gemiddelde veebezetting. Als er mest wordt 
aangewend op het natuurterrein, moet een vervoers-
bewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hier-
voor mag met forfaitaire gehalten worden gerekend. 
Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de 
opmerkingscode 34 vermeld worden. 
 
Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s 
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel 
hiervan laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te con-
troleren of aan deze verwerkingsplicht is voldaan. Tot 
uiterlijk 31 december bestaat de mogelijkheid deze 
verplichting over te dragen aan of over te nemen van 
een ander bedrijf door het sluiten van een vervan-
gende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze moet 
uiterlijk 31 december 2020 ingediend worden bij de 
RVO. 
 
Gehalten afgevoerde mest 
Bij het maken van de berekeningen, vormen de ge-
halten van de afgevoerde mest een belangrijk aan-
dachtspunt. Met name bij de afvoer van de dikke frac-
tie na mestscheiding, komen in de praktijk nogal eens 
hoge, niet realistische gehalten voor. Deze zijn voor 
RVO.nl bij het ontbreken van een deugdelijke onder-
bouwing (het analyserapport is hiervoor ongeschikt) 
aanleiding de afvoer van de bijbehorende vrachten te 
schrappen. Het is verstandig hier rekening mee te 
houden. 
 
Fosfaatverrekening 
Wanneer u in 2020 te veel fosfaat hebt aangewend, 
kunt u tot 31 december 2020 een fosfaatverrekening 
aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afge-
lopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouw-
land meer hebt aangewend dan de toegestane norm. 
De verrekening houdt in dat u de extra hoeveelheid in 
het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatge-
bruiksnorm. De hoeveelheid fosfaat die u van 2019 
naar 2020 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw 
doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier 
ingediend worden. 
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BEX 
Melkveehouders die gebruik maken van BEX, moeten 
de definitieve uitdraai hiervan zo spoedig mogelijk na 
31 januari van het opvolgende jaar in de administratie 
opnemen. De daarin opgenomen invoergegevens over 
dieren, diervoeders, huisvesting en mest dienen over-
een te komen met de invoergegevens van de Kring-
loopWijzer, waarvan men het resultaat over hetzelfde 
kalenderjaar ter beschikking stelt aan de afnemer(s) 
van de geproduceerde koemelk. 
 
Bewaarplicht mestadministratie 
Voor de mestadministratie geldt een bewaartermijn 
van vijf jaar 
 
Uitrijperiode mest maïs op zand- en lössgrond 
Volgens eerdere voorstellen mocht vanaf volgend jaar 
voor 1 april geen drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib 
worden uitgereden op percelen op zand- en lössgrond 
waarop in dat jaar maïs wordt geteeld. De minister 
heeft besloten dat deze mestsoorten de komende 
twee jaar nog vanaf 15 maart uitgereden mogen wor-
den. Daarna wordt bekeken of deze regel aanpassing 
behoeft. De maïspercelen moeten uiterlijk 15 februari 
aangemeld worden bij RVO. 
 
 

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig 
 
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor 
Wie een gewasbeschermingsmiddel voor professio-
neel gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen 
een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze 
moet binnen twee maanden na de teelt worden afge-
rond.  
 
In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad-
werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt-
seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, 
voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbe-
strijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. 
Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de 
te nemen maatregelen in het komende jaar beter on-
derbouwen. 
 
De teler is vrij in de administratieve inrichting van de 
monitor. Het bewaren van perceelgegevens, afleve-
ringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van 
loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie. 
 
Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot 
een bestuurlijke boete van € 500 op grond van de 
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 
 
Melding bedrijfsoverdrachten 
Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld wor-
den bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel is hiervoor leidend: als de overdracht niet 
leidt tot een ander inschrijvingsnummer, hoeft dit niet 
apart gemeld te worden. 
 
Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum gehan-
teerd worden, de meest praktische datum voor de 
overdracht is 1 januari. 

 
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij 
Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat 
Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking 
komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de 
willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). 
 
De MDV bevat eisen op de volgende gebieden: am-
moniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn-
stof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De eisen 
worden jaarlijks aangepast. 
 
Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn 
aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen voldaan 
moet worden. Dit betekent dat voor lopende projecten, 
waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, 
alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar wor-
den aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. 
Verplichtingen die na 31 december 2020 worden aan-
gegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als 
deze voldoen aan de MDV-eisen 2021 én als hiervoor 
een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven. 
 

 
 
Belangrijke data  
 

7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17.00 uur) 
Openstelling subsidieregeling voor jonge landbouwers 
 
31 december 2020 
Uiterste datum indiening Vervangende verwerkings-
overeenkomst (VVO) en driepartijenovereenkomst 
 
31 december 2020 
Uiterste datum aanmelding fosfaatverrekening 
 
31 januari 2021 
Uiterste datum indienen opgave aanvullende gege-
vens mest 2020 en mestboekhouding 2020 gereed 
 
31 januari 2021 
Uiterste datum aanvraag derogatie en opstellen be-
mestingsplan 
 
15 februari 2021 
Uiterste datum aanmelding maïspercelen op zand- en 
lössgronden 
 
 
 
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. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 


