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Voorwoord
MAX
Wat een apotheose zondagmiddag. 57 rondes lang denk je dat hij het
niet gaat redden en dan toch… in de laatste ronde flikt hij het. Een mix
van goed teamwork, goede tactiek, een goede coureur en tja, op het
laatst toch ook nog een dosis geluk dat de safetycar wordt ingezet.
Maar al met al een race om van te genieten.
Er wordt wel eens gezegd dat ondernemen een topsport is. Laatst las ik
een stuk van een ondernemer die vond dat maar kolder. Hij gaf aan dat
echte topsporters veel meer moeten doen, maar vooral ook veel meer
moeten laten, om aan de top te komen en te blijven. Hij gaf aan dat er
op zijn tijd een hapje en drankje bij past en een echte topsporter komt
daar niet aan toe. Daarnaast staan ze vaak maar hooguit vijf jaar aan de
top, en ondernemen gaat vaak wat langer door. Topsport is topsport en
ondernemen is ondernemen. Twee totaal verschillende zaken.
Voor mij zal het wel. Zondag genoten van de sporter, en door de week
weer genieten van de ondernemers waar we voor werken. En als dat in
balans is, dan vliegt het jaar voorbij. Dat blijkt wel weer. Nog drie
weken en we zitten weer in het nieuwe jaar.
Mede namens de andere collega’s van Biemans, wensen we jullie
prettige feestdagen en een voorspoedig 2022 toe!!
Veel leesplezier!!
Erik Verhoeven
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Strengere aanpak van stalbranden
De minister van LNV komt met een aangescherpte
aanpak om het aantal stalbranden terug te dringen.
Streefdoel is een halvering van het aantal dodelijke
stalbranden en dierlijke slachtoffers per sector in 2026
ten opzichte van 2020.
Hogere brandveiligheidseisen bij grote veehouderijen
Er zullen hogere brandveiligheidseisen worden gesteld
aan grote veehouderijen. Hieronder wordt verstaan
bedrijven met meer dan 100 stuks melkvee, 1.000
vleeskalveren, 500 melkgeiten, 2.500 vleesvarkens,
500 zeugen, 50.000 legkippen of 100.000 vleeskuikens.
Maatregelen
De minister komt met de volgende maatregelen:
- Er komt een norm voor het aantal dieren dat in een
brandcompartiment mag staan. De mogelijkheid zal
worden bekeken om een maximum te stellen aan de
grootte van brandcompartimenten in nieuw te
bouwen en te verbouwen veestallen.
- Er komt een plicht tot jaarlijkse visuele keuring van
de elektrische installaties voor alle veehouderijen,
waarbij onder meer gekeken wordt naar het
onderhoud van de elektra.
- Voor grote veehouderijen wordt een uitgebreide
elektrakeuring iedere drie jaar verplicht, voor de
overige veehouderijen iedere vijf jaar.
- Het verplicht stellen voor bestaande stallen van
grotere veehouderijen om compartimentering van
de technische ruimte(s) met tenminste 60-minuten
brandwerend materiaal en mogelijk een preventief
branddetectiesysteem.
- In 2024 moet op iedere grote veehouderij iemand
werkzaam te zijn die een
(brand)veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd.
Bij deze cursus staan omgang met brandrisico’s,
orde en netheid van het pand en onderhoud van
technische apparatuur centraal.
- Bij de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming
stal- en managementmaatregelen (Sbv) zullen de
verbetering van het dierenwelzijn en de
brandveiligheid van stallen als harde voorwaarden
gesteld worden om in aanmerking te komen voor
de subsidie.
- Per 1 januari 2022 wordt de luchtwasser voor alle
diercategorieën uitgesloten van fiscaal voordeel
binnen de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA)
en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil). Luchtwassers spelen een grote rol bij de
verspreiding van een brand.

Gehalten mestvoorraden bij
gebruiksnormencontroles
Bij controles op de naleving van de
mestgebruiksnormen gaat RVO in principe uit van
de mestvoorraden en gehalten, zoals deze zijn
opgegeven in de opgave aanvullende gegevens.
De gehalten van de eindvoorraad mest moeten
worden bepaald op basis van de best beschikbare
gegevens. In eerste instantie moeten de gehalten
gehanteerd worden van de mest die in het
voorafgaande jaar geanalyseerd is afgevoerd.
Alleen bij het ontbreken hiervan mogen forfaitaire
gehaltes gebruikt worden.
Er kan zich een situatie voordoen dat bij de
beginvoorraad van een bepaald jaar de forfaitaire
gehalten zijn gebruikt en bij de eindvoorraad de
geanalyseerde gehalten, of omgekeerd. Het is dan
goed er rekening mee te houden dat RVO in die
situaties bij de eindvoorraad mest afwijkt van de
gehalten in de opgave aanvullende gegevens.
Vanaf het controlejaar 2021 geldt, dat als er met
forfaitaire gehalten is gerekend bij de
beginvoorraad 2021 (eindvoorraad 2020) en met
geanalyseerde gehalten bij de eindvoorraad 2021
(op basis van in 2021 afgevoerde mest), RVO bij
de gebruiksnormencontrole bij beide voorraden
rekent met forfaitaire gehaltes. Voor het
controlejaar 2020 geldt nog dat RVO in deze
situatie bij beide voorraden rekent met de
gehalten van de in het controlejaar afgevoerde
mest.
Wanneer bij de beginvoorraad 2021 de
geanalyseerde gehalten (op basis van in 2020
afgevoerde mest) zijn opgegeven en bij de
eindvoorraad de forfaitaire gehalten, rekent RVO
bij de gebruiksnormencontrole bij beide voorraden
met de geanalyseerde gehalten op basis van de
afvoer in 2020.
Het kan dus voorkomen dat u in uw
mestberekening met andere gehalten moet
rekenen dan u vervolgens moet doorgeven aan
RVO.
Subsidie voor groen-economisch herstel
landbouw
Na de uitbraak van COVID-19 is in 2020 het
Economisch Herstelfonds (EHF) ingesteld. Dit
Europese fonds is bedoeld als tegemoetkoming
voor de landbouwsector en het platteland.
Nederland ontvangt voor de jaren 2021 en 2022
in totaal € 52,4 miljoen uit dit fonds.
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De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij
de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. De
middelen zijn toegevoegd aan het budget voor het
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en worden
gebruikt voor twee subsidieregelingen:
- Investeringsregeling groen-economisch herstel;
- Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel.

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal
Urenadministratie
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de
zelfstandigenaftrek, moet u in 2021 minimaal
1.225 uren in uw onderneming hebben gewerkt.
De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt
kunnen werken, tellen hierbij niet mee.

Investeringsregeling groen-economisch herstel
Deze investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor
investeringen gericht op:
- precisielandbouw en smart farming;
- digitalisering;
- water, droogte, verzilting;
- duurzame bedrijfsvoering;
- natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat
de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere
ondernemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte
uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet
van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan
uw onderneming zijn besteed. Deze eis geldt niet
als u in de laatste vijf jaar één of meer jaren geen
ondernemer was.

Voor elke categorie zal een lijst met investeringen
worden opgesteld.

De urenadministratie is ook van belang voor de
meewerkaftrek en de startersaftrek bij
arbeidsongeschiktheid.

Het subsidiepercentage bedraagt 60%, voor jonge
landbouwers 75%. Een aanvrager kan voor maximaal
twee investeringen een aanvraag indienen met een
subsidiebedrag van minimaal € 25.000 en maximaal
€ 150.000. Door deze nieuwe regeling komt de POP3subside voor jonge landbouwers (investeringssubsidie)
te vervallen.
Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel
Deze regeling is ter bevordering een veerkrachtige,
toekomstbestendige landbouw, die bijdraagt aan
milieu- en klimaatdoelen. De subsidie wordt verstrekt
aan projecten van samenwerkingsverbanden die een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe,
duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector.
De samenwerkingsverbanden bestaan uit verschillende
actoren in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven,
ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties,
MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Er moet in ieder
geval tenminste één landbouwbedrijf bij betrokken zijn.
Publicatie regeling en openstelling
Op het moment van het samenstellen van deze
nieuwsbrief was deze subsidieregeling nog niet
definitief vastgesteld. De verwachting was dat de
regeling tussen 6 december 2021 en 14 februari 2022
opengesteld zou worden. Daarbij wordt het
zogenaamde tendersysteem toegepast: de aanvragen
gedurende de gehele openstellingsperiode worden
gerangschikt op basis van een puntensysteem.

Investeringsaftrek
Als u in 2021 een bedrag tussen € 2.400 en
€ 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u
in aanmerking komen voor de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 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
Meer dan
Niet meer dan
€
2.400
€ 2.400
€ 59.170
€ 59.170
€ 109.574
€ 109.574 € 328.721
€ 328.721

Aftrek
Nihil
28%
€ 16.568
€ 16.568, minus 7,56% van
het bedrag boven € 109.574
Nihil

Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het
jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen bepalend. Daadwerkelijke aftrek in
het jaar van investeren kan alleen indien het
bedrijfsmiddel in gebruik genomen of betaald is.
Het recht op investeringsaftrek vervalt indien:
- binnen 12 maanden na het aangaan van de
verplichting minder dan 25% van het
investeringsbedrag is betaald, tenzij het
bedrijfsmiddel in deze periode in gebruik is
genomen;
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-

het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen binnen
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 verrichte
en de geplande investeringen op een rij om een
optimale planning te maken.
Let op de desinvesteringsbijtelling
Indien u een bedrijfsmiddel, waarvoor u investeringsaftrek 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 karakter krijgt
van een uitgesloten investering. De bijtelling bedraagt
het feitelijk genoten percentage investeringsaftrek over
de overdrachtsprijs. Deze bijtelling kan nooit hoger zijn
dan de genoten investeringsaftrek.
Milieu- en energie-investeringsaftrek
Wanneer er wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke of
energiebesparende bedrijfsmiddelen, kan milieu-investeringsatrek (MIA) of energie-investeringsaftrek (EIA)
aangevraagd worden. Daarvoor moet het bedrijfsmiddel
wel op de milieulijst respectievelijk de energielijst
staan. De aanvraag moet binnen drie maanden na
het aangaan van de investeringsverplichting ingediend
worden.
De aftrekpercentages van de MIA worden volgend jaar
waarschijnlijk verhoogd. Dit kan dus extra belastingvoordeel opleveren, mits het bedrijfsmiddel op de milieulijst 2022 staat.
Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Hebt u een herinvesteringsreserve gevormd, doordat 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
gunste 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 vordering wordt in
ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 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
teruggevraagd, anders kan de teruggaaf worden
geweigerd door de Belastingdienst.
Schenkingen
Ouders mogen in 2021 € 6.604 belastingvrij
schenken aan hun kinderen of pleegkinderen.
Er mag eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40
jaar maximaal € 26.881 (jaar 2021) belastingvrij
worden geschonken. Deze vrijstelling kan onder
voorwaarden verhoogd worden naar € 55.996 als
het kind het geld gebruikt voor een dure studie of
naar € 105.302 voor de financiering van een
woning.
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld
grootouders aan kleinkinderen) is in 2021
maximaal € 3.244 vrijgesteld.
Als dit jaar meer geschonken wordt dan het
vrijgestelde bedrag of als er van de verhoogde
vrijstelling gebruik wordt gemaakt, moet vóór
1 maart 2022 een schenkingsaangifte worden
ingediend bij de Belastingdienst.
Let op!
In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen
vanwege de coronacrisis tijdelijk met € 1.000
verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van
€ 5.604 naar € 6.604. Volgend jaar zijn de
vrijstellingen weer lager.
Tijdelijk aanvullend belastinguitstel
Ondernemers die tot 30 september 2021 gebruik
hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van
betaling vanwege de coronacrisis, maar ook na
deze datum niet in staat zijn de belastingen tijdig
te betalen, kunnen onder voorwaarden een
beroep doen op de tijdelijke aanvullende
tegemoetkoming.
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Met deze tegemoetkoming hoeft men van 1 oktober
2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet te voldoen
aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen
waarvoor men bijzonder uitstel van betaling had. Ook
deze nieuwe belastingschulden vallen onder de
betalingsregeling van 60 maanden voor de tijdens het
bijzonder uitstel van betaling opgebouwde
belastingschuld.
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving
Afronden administratie
Begin 2022 moet de mestboekhouding over het jaar
2021 afgerond worden. Een aantal zaken moet worden
vastgelegd en verschillende berekeningen moeten
worden gemaakt.
Vastlegging gegevens
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd
per 31 december 2021:
- voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan
BEX melkvee;
- aantal en gewicht staldieren;
- voorraad meststoffen per opslag inclusief
onderbouwing (lengte, breedte, hoogte);
- hoeveelheid geproduceerde koemelk (afgeleverd,
verzuiveld, melk voor kalveren, ‘antibioticamelk’
en privé-melk);
- periode en aantal naar natuurterreinen
uitgeschaarde dieren.
Berekeningen
Er moet berekend worden of voldaan is aan:
- de gebruiksnormen;
- de verantwoordingsplicht (grondloze bedrijven);
- 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 2022
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
meststoffen 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
geproduceerde dierlijke meststoffen zijn meestal
niet bekend. 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 aannemelijk te maken dat de genoemde
analyseresultaten niet representatief zijn.
De minister van LNV wil nog aangeven hoe de
eindvoorraad dierlijke mest bepaald moet worden
bij bedrijven waar de mestkelders zijn volgelopen
als gevolg van de wateroverlast in Limburg van
afgelopen juli.
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 uitgeschaarde dieren mogen in
mindering worden gebracht op de gemiddelde
veebezetting. Als er mest wordt aangewend op
het natuurterrein, moet een vervoersbewijs
dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hiervoor
mag met forfaitaire gehalten worden gerekend.
Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet
de opmerkingscode 34 vermeld worden.
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Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel
hiervan laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te
controleren 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 vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze moet uiterlijk
31 december 2021 ingediend worden bij de RVO.
Regionale mestafzetovereenkomst
Een van de mogelijkheden om aan de
mestverwerkingsverplichting te voldoen, is om het
gehele mestoverschot middels een of meer regionale
mestafzetovereenkomsten (RMO) af te voeren naar
landbouwbedrijven in de regio (max. 20 km).
Voorwaarden zijn dat het bedrijfsoverschot maximaal
25% van de productie bedraagt en dat de mest
rechtstreeks (zonder tussenopslag) op landbouwgrond
wordt aangewend. Als niet het gehele overschot is
afgevoerd, maar een deel hiervan in voorraad wordt
genomen, is een RMO geen mogelijkheid tot invulling
van de mestverwerkingsverplichting. Voor de gehele
verwerkingsplicht zal dan alsnog een vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO) afgesloten moeten
worden.
Voorbeeld: de fosfaatproductie van een bedrijf in regio
Oost bedraagt 9.000 kg en de mestplaatsingsruimte
7.000 kg fosfaat. Er is 1.800 kg fosfaat afgevoerd
middels een RMO.

Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2021 te veel fosfaat hebt
aangewend, kunt u tot 31 december 2021 een
fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij
kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20
kg fosfaat per hectare bouwland 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
fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid fosfaat die u
van 2020 naar 2021 hebt doorgeschoven, kunt u
niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via
Mijn Dossier ingediend worden.
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 overeen te komen
met de invoergegevens van de KringloopWijzer,
waarvan men het resultaat over hetzelfde
kalenderjaar ter beschikking stelt aan de
afnemer(s) van de geproduceerde koemelk.
Uitrijperiode mest maïs op zand- en
lössgrond

Ook in 2022 mag pas vanaf 15 maart drijfmest en
vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden op
percelen op zand- en lössgrond waarop in dat jaar
Uitwerking: het bedrijf had 9.000 -/- 7.000 = 2.000 kg
maïs wordt geteeld. De maïspercelen moeten
moeten afvoeren via een of meerdere RMO’s. Er is echter uiterlijk 15 februari aangemeld worden bij RVO.
maar 1.800 kg fosfaat op deze wijze afgevoerd. Het
Wanneer een perceel niet aangemeld is, mag op
bedrijf zal daarom alsnog VVO’s moeten afsluiten voor
dit perceel geen maïs worden geteeld. Bij twijfel
2.000 x 52% (verwerkingspercentage regio Oost)
of er op een perceel maïs geteeld gaat worden, is
= 1.040 kg fosfaat.
het raadzaam dit perceel wel aan te melden.
Gehalten afgevoerde mest

Derogatie 2022

Bij het maken van de berekeningen, vormen de gehalten
van de afgevoerde mest een belangrijk aandachtspunt.
Met name bij de afvoer van de dikke fractie na
mestscheiding, komen in de praktijk nogal eens hoge,
niet realistische gehalten voor. Deze zijn voor RVO.nl bij
het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het
analyserapport is hiervoor ongeschikt) aanleiding de
afvoer van de bijbehorende vrachten te schrappen.
Het is verstandig hier rekening mee te houden.

Naar verwachting wordt pas in de zomer van 2022
bekend of Nederland opnieuw derogatie mag
toepassen. Het is daarom verstandig er in eerste
instantie van uit te gaan dat er geen derogatie
wordt verleend.
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Grondmonsters en verhuur grond
Bij verhuur van grond kan de huurder het grondmonster
soms wel en soms niet overnemen van de verhuurder
voor derogatie en/of fosfaatdifferentiatie. Uiteraard is
overname alleen mogelijk wanneer het grondmonster
nog geldig is (vierjaarstermijn).
Wanneer het gehele perceel waarop een grondmonster
betrekking heeft wordt verhuurd, kan de huurder het
grondmonster overnemen.
Wanneer een deel van het (topografische) perceel
waarop het grondmonster betrekking heeft wordt
verhuurd, moeten beide delen opnieuw worden
bemonsterd, ook als het grondmonster op zich nog
geldig is.
Afromingsvrij verleasen fosfaatrechten
Bij de overdracht van fosfaatrechten (koop of lease)
wordt er op dit moment, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, 20% afgeroomd. Er ligt een wetsvoorstel
dat het mogelijk maakt om maximaal 100 kg fosfaat te
kunnen verleasen zonder afroming. Deze mogelijkheid
zal echter niet eerder dan in 2022 ingaan.
Uitstel invoering digitale mestbon tot 2023
Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2022 alle
mesttransporten digitaal geregistreerd zouden moeten
worden en daarmee het papieren vervoersbewijs zou
komen te vervallen. Dit blijkt echter niet haalbaar.
De inwerkingtreding van het nieuwe systeem wordt
daarom een jaar uitgesteld.
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor
Wie een gewasbeschermingsmiddel voor professioneel
gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen een
gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet
binnen twee maanden na de teelt worden afgerond.
In de monitor moeten de daadwerkelijk getroffen
maatregelen gedurende het teeltseizoen worden
bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht,
rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis
hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen
maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.

De teler is vrij in de administratieve inrichting van
de monitor. Het bewaren van perceelgegevens,
afleveringsbonnen 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.
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij
Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat
Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in
aanmerking komen voor de milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).
De MDV bevat eisen op de volgende gebieden:
ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid,
energie, fijnstof, 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 worden
aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen.
Verplichtingen die na 31 december 2021 worden
aangegaan, komen alleen voor subsidie in
aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen
2022 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat
is afgegeven.
De minister van LNV heeft reeds aangekondigd
dat luchtwassers vanaf 1 januari 2022 niet meer
in aanmerking komen voor MIA en Vamil, omdat
deze een belangrijke rol spelen bij de verspreiding
van een brand.
Inschrijving UBO-register
Als gevolg van Europese regels zijn veel
ondernemingen verplicht hun eigenaren of
personen die zeggenschap hebben (zogenaamde
UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van
Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als
doel het tegengaan van financieel-economische
criminaliteit.
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De registratieplicht geldt onder meer voor BV’s,
maatschappen, vennootschappen onder firma’s en
commanditaire vennootschappen, maar niet voor
eenmanszaken.
Startende, opgaveplichtige organisaties moeten direct
een of meer UBO’s inschrijven, anders krijgen ze geen
KvK-nummer en daarmee ook geen relatienummer bij
RVO. Bestaande, opgaveplichtige organisaties moeten
de UBO’s voor 27 maart 2022 inschrijven. Aan de
inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Faunaschade bij gronden met beperkingen
Wanneer een pachtovereenkomst wordt
afgesloten met een natuurbeherende organisatie,
is het belangrijk te realiseren dat men in dat geval
mogelijk niet in aanmerking komt voor een
tegemoetkoming bij een eventuele faunaschade.
Vaak is er in dergelijke overeenkomsten sprake
van beperkingen in het landbouwkundig gebruik
(veebezetting, gebruik mest en
gewasbeschermingsmiddelen) en betaalt men een
lagere pachtprijs dan de reguliere prijs. Dat is een
reden om de tegemoetkoming te kunnen afwijzen.

Registratie landbouwvoertuigen
Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor
land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken,
motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en
mobiele machines die een maximale constructiesnelheid
hebben van 6 km/h of meer én op de openbare weg
rijden.

Leg referentiesituatie natuurvergunningen
vast

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de
referentiesituatie van groot belang. Veelal is dat
de situatie in 1994. In een aantal gevallen is er
geen vergunning nodig, omdat er sprake is van
intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet
hoger dan in de referentiesituatie). Het is wel
Het registreren van voertuigen, die in gebruik zijn
belangrijk om in de administratie gegevens vast
genomen vóór 1 januari 2021, kan tot en met
te leggen over de referentiesituatie, zoals
31 december 2021 via de website van de Dienst
tekeningen van de stallen en het aantal
Wegverkeer (RDW). Wanneer de registratie van deze
stalplaatsen. Verleende hinderwet- of
voertuigen na dit jaar plaatsvindt, zal er eerst een
milieuvergunningen of meldingen wet
keuring moeten plaatsvinden. De kosten hiervan
milieubeheer zijn vaak wel op te vragen bij de
bedragen volgens de RDW minimaal € 140.
gemeente of omgevingsdienst, maar tekeningen
(met aantal stalplaatsen) ontbreken nogal eens.
Belangrijk is dat het voertuig ook op de openbare weg
Door gegevens vast te leggen staat men sterker
komt als deze alleen maar wordt overgestoken of als het bij latere discussies.
op eigen terrein of een bedrijfsterrein rijdt dat
toegankelijk is voor anderen (zelfs als er een hek of
slagboom staat).
Na ontvangst van het kentekenbewijs moet het kenteken
nog gemeld te worden bij de verzekeraar.
Uitvoering kavelwerken en subsidiabele
oppervlakte
De uitvoering van kavelwerken kan (grote) gevolgen
hebben voor de subsidiabele oppervlakte. Grond is alleen
subsidiabel als deze het gehele jaar aan de voorwaarden
voldoet.
Dit betekent dat wanneer een sloot wordt gedempt, deze
oppervlakte pas in het volgende kalenderjaar subsidiabel
is.
Wanneer een nieuwe sloot wordt gegraven (ook al
gebeurt dit pas in het najaar), telt deze oppervlakte in
het betreffende jaar niet mee als subsidiabele grond.
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Belangrijke data
6 december 2021 t/m 14 februari 2022
Subsidieregelingen groen-economisch herstel
31 december 2021
Uiterste datum indiening Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) en driepartijenovereenkomst
31 december 2021
Uiterste datum registratie landbouwvoertuigen, welke
voor 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen.
31 december 2021
Uiterste datum aanmelding fosfaatverrekening
31 december 2021
Uiterste datum aanmelding extra organische mest bij
fosfaattoestand hoog
31 januari 2022
Uiterste datum indienen opgave aanvullende gegevens
mest 2021 en mestboekhouding 2021 gereed
31 januari 2022
Uiterste datum melding bedrijfsoverdracht per 1 januari
2022
1 februari 2022
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling
bovengronds uitrijden mest
15 februari 2022
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.
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