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Meer informatie en/of advies 

Via NieuwsbriefAgrarisch 
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. 
 
Van der Meer  
Accountants & Adviseurs 
 

Controleer uw GLB referentie  

Nog enkele maanden en dan is het 2015. Het jaar waarin de nieuwe 
betalingsrechten worden ingevoerd. Het verleden heeft geleerd, dat bij een 
dergelijke grote stelselwijziging er nog wel eens iets mis gaat. 
Om vroegtijdig mogelijke problemen op te sporen, heeft RVO een 
controlemogelijkheid beschikbaar gesteld, waarmee u de uitgangspositie van uw 
bedrijf voor de nieuwe betalingsrechten kunt controleren en eventueel corrigeren.  
 
Controle geregistreerde gegevens 
U kunt via de site van RVO (mijn.rvo.nl) door het beantwoorden van enkele 
vragen controleren of u in 2015 recht op betalingsrechten heeft. Tevens kunt u 
zien wat de referentiewaarde voor de vaststelling van uw overgangsbetaling is. 
Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl en kies voor: ([REGELS] -> 
[GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID NIEUWE GLB] -> [DIRECT 
REGELEN] -> [BEKIJKEN REFERENTIEGEGEVENS]). 
 
Recht op toegang 
Onderdeel van de controle is of u recht heeft op betalingsrechten. Hiervoor moet 
u in ieder geval als landbouwbedrijf bij de Kamer van Koophandel staan 
ingeschreven. Ook moet uw KvK-nummer bij RVO bekend zijn. Uw 
landbouwactiviteit moet blijken uit de SBI–code, waarmee u bij de KvK staat 
ingeschreven. De SBI-code geeft aan welke activiteiten uw bedrijf uitvoert. Ook 
dit aspect wordt gecontroleerd.  
 
Referentie voor de overgangsbetaling 
De waarde van de toeslagrechten, die u op 15 mei 2014 in eigendom had, is de 
referentie voor de overgangsbetaling. Voor de vaststelling van de 
overgangsbetaling is het van groot belang dat deze gegevens kloppen.  
 
Altijd controleren 
Ons advies is om altijd uw gegevens te controleren en eventueel te corrigeren. 
Uw KvK-nummer kunt u aan RVO doorgeven, uw SBI-code kunt u wijzigen bij de 
Kamer van Koophandel. Ontbreek uw referentie of andere gegevens of zijn deze 
niet juist, neem dan contact op met RVO of stuur indien nodig een brief. 
 

Controleer de komende weken of uw gegevens bij RVO correct staan 
geregistreerd. Onderneem actie wanneer zaken niet kloppen. Twijfelt u? 

Wij helpen u graag. 
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Moet u in 2015 wel natuurterrein huren? 

In 2015 wordt niet alleen op landbouwgrond betalingsrechten toegekend, 
maar ook op sommige natuurterreinen. Op natuurterrein is dit afhankelijk van 
het natuurdoel dat op de grond rust.  
 
Is uw natuurterrein straks subsidiabel? 
In tabel 1 staan de natuurbeheertypen die voor betalingsrechten in 
aanmerking komen. Via de website www.portaalnatuurenlandschap.nl kunt u 
zien welk natuurtype bij uw natuurterrein hoort. Kies hierbij voor [THEMAS] -> 
SUBSIDIESTELSEL NATUUR EN LANDSCHAP] -> [VIEWER 
NATUURBEHEERPLANNEN]. Vervolgens kunt u inzoomen op uw percelen. 
Komt u er niet uit, dan kunt u altijd uw terreinbeheerder vragen. 
 
Tabel 1: Natuurbeheertypen die in aanmerking komen voor betalingsrechten 

Omschrijving Codering 

Agrarische gronden nog om te vormen naar natuur N00.01 

Nat schraalland N10.01 

Vochtig hooiland N10.02 

Bloemdijk N12.01 

Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 

Glanshaverhooiland N12.03 

Kruiden- en faunarijke akker N12.05 

Vochtig weidevogelgrasland N13.01 

Wintergastenweide N13.02 

 
Wel of niet in 2015 gebruiken? 
Wanneer u in 2015 subsidiabel natuurterrein in gebruik heeft, dan wordt in de 
hierop toegekende betalingsrechten ook een deel van uw overgangsbetaling 
opgenomen. Dit is geen enkel probleem wanneer u t/m 2018 voldoende grond 
in gebruik heeft om deze betalingsrechten te benutten. U heeft dan zelf uw 
volledige overgangsbetaling benut. Maar gebruikt u dit natuurterrein 
bijvoorbeeld alleen in 2015 en heeft u in de jaren daarna minder hectares in 
gebruik, dan komt een deel van uw overgangsbetalingen in gevaar. 
Maak daarom bij voorkeur afspraken t/m 2018 wanneer u subsidiabel 
natuurterrein huurt. Het belang is minder groot als uw overgangsbetaling 
beperkt is. 
 

Huurt u natuurterrein waarop betalingsrechten worden toegekend? 
Probeer dan met de verhuurder afspraken te maken over het gebruik 

t/m 2018, zodat u straks geen overgangsbetalingen mist! 

 

Faunafonds: niet voor kleinere bedragen 

Heeft u wildschade en wilt u een tegemoetkoming vanuit het Faunafonds 
aanvragen? Houd er dan rekening mee, dat dit voor kleinere schades nu niet 
meer loont. 
 
Behandelbedrag 
Vanaf 1 oktober 2014 moet u als aanvrager vooraf een behandelbedrag van 
€ 300 betalen.  
Verder geldt per schadeaanvraag een eigen risico van € 250. Daarnaast 
wordt een schadebedrag kleiner dan € 50 niet uitgekeerd.  
 

Heeft u wildschade? Aanvragen bij het Faunafonds lonen niet meer 
wanneer de geconstateerde schade lager is dan € 600. 

 

Voorkom dat uw digitale deur wordt 
gesloten 

In minder dan drie maanden is het 
al zover. Vanaf 1 januari 2015 kunt 
u bij RVO niet meer inloggen met 
uw bestaande gebruikersnaam en 
wachtwoord, maar moet u over 
eHerkenning beschikken.  
Gebruikt uw adviseur nu nog uw 
inloggegevens? Machtig hem dan 
vóór 1 januari 2015 bij mijn.rvo.nl, 
zodat ook hij niet voor een gesloten 
‘digitale’ deur komt te staan.  
Wanneer u een hobbybedrijf heeft 
en niet over een KvK-inschrijving 
beschikt, kunt u met uw Digi-D 
inloggen. 
Over eHerkenning en het machtigen 
van uw adviseur heeft u in onze 
vorige editie meer kunnen lezen. 
 
Nogmaals vergroening 

In de vorige editie hebben we 
uitgebreid stilgestaan bij de invulling 
van EFA middels vanggewassen. 
Voor een aantal bedrijven is 
invulling door vanggewassen 
nauwelijks mogelijk. In die situaties 
is EFA-invulling door het 
Akkerbouwrandenpakket wellicht 
aantrekkelijker. 
Dit geldt bijvoorbeeld, indien u een 
gespecialiseerd graanbedrijf heeft of 
nagenoeg alleen maar maïs teelt. 
Ook zal de gewasseneis dan een 
probleem vormen. U zult dan 
andere gewassen moeten gaan 
telen om geen vergroeningspremie 
mis te lopen. 
Ons advies: Onderzoek tijdig of u in 
2015 aan de vergroeningseisen 
kunt voldoen en onderneem 
zonodig actie.  
 
Regel uw landhuur ook op papier 

Het advies bij landhuur tussen 
boeren in 2015 is: sluit een Private 
Overeenkomst (PO) af, waarmee de 
toe te kennen betalingsrechten 
direct eigendom worden van de 
verhuurder. Dit voorkomt in de jaren 
daarna veel verrekenproblemen. 
Zet deze afspraak nu al op papier! 
Dit voorkomt misverstanden 
achteraf. 
Daarnaast moet u, naast de melding 
van de PO bij de GO 2015 als 
bewijsstuk aan RVO een getekende 
overeenkomst kunnen overleggen. 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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Bedrijfsoverdracht en betalingsrechten 

Heeft u een (deel van een) bedrijf overgenomen of gaat u dit nog doen voor 
15 mei 2015? Heeft u grond gekocht en moet er ook referentie worden 
overgedragen? Of bent u met uw partner of één van uw kinderen in 
maatschap gegaan. Enkele voorbeelden waarbij u extra moet opletten i.v.m. 
de toekenning van de nieuwe betalingsrechten.  
 
Ander KvK-nummer 
Overdracht van de ‘referentie’ of het ‘recht op toegang’ is van belang wanneer 
het bedrijf, dat de betalingsrechten moet krijgen, een ander KvK-nummer 
heeft dan het oorspronkelijke bedrijf. Wanneer iemand toetreedt tot uw 
bestaande maatschap of Vof, dan hoeft u niets te regelen. Het KvK-nummer 
blijft dan normaal gesproken gelijk!  
 
Vaak automatische overdracht 
In veel gevallen gaat RVO de referentie (waarde toeslagrechten op 15 mei 
2014) automatisch overzetten naar het nieuwe bedrijf. Dit is bijvoorbeeld vaak 
het geval bij splitsingen, fusies en volledige bedrijfsoverdrachten.  
Vaak betekent echter niet altijd.  
 
Private Overeenkomst 
Als de referentie niet automatisch wordt overgezet, kunt u hier zelf afspraken 
over maken. Deze zogenaamde Private Overeenkomst (PO) moet u 
schriftelijk vastleggen en bij de Gecombineerde Opgave 2015 melden.  
 
Verkoper nog actief landbouwer 
Aan deze PO zijn wel een aantal eisen verbonden. Zo moet de verkoper in 
2015 nog actief landbouwer zijn. Actief landbouwer betekent in deze context, 
dat de verkoper in januari 2015 nog over een geldige inschrijving bij de KvK 
moet beschikken. Ook moet hij in 2015 nog landbouwactiviteiten uitvoeren, 
door bijv. minimaal 0,3 ha grond feitelijk in gebruik te hebben. 
 
Recht van toegang 
Soms is het ook noodzakelijk om het recht op toegang tot het nieuwe systeem 
met de koper te delen. Dit is alleen noodzakelijk wanneer de koper zelf niet 
over dit recht beschikt. Voor de overdacht van dit recht gelden dezelfde 
voorwaarden als die voor de referentieoverdracht. 
  

Maak bij de overdracht van een bedrijf of grond goede afspraken over 
de overdracht van de referentie. Komt u er niet uit? Vraag dan uw 

adviseur. De financiële belangen kunnen soms groot zijn. 

 

Uw verantwoordelijkheid, ook voor anderen! 

Bij het niet naleven van de GLB-randvoorwaarden kunt u een korting op uw 
bedrijfstoeslag krijgen. Bij ‘opzet’ kan deze oplopen tot 20% of meer, 
bijvoorbeeld wanneer uw mest niet goed emissiearm is uitgereden. Ook 
wanneer uw loonwerker dit voor u heeft gedaan, blijft uzelf verantwoordelijk. 
 
Nieuwe criteria 
Onlangs zijn de regels aangepast. Er zijn voorwaarden benoemd hoe u de 
hoge korting kunt voorkomen wanneer derden werk voor u uitvoeren. Van 
belang hierbij is, dat u een deskundige partij inschakelt en hem goede 
instructies geeft. Verder moet u regelmatig toezicht op het werk houden. 
Blijkt bij een controle dat u deze drie gedragsregels heeft nageleefd, zal er 
minder snel sprake zijn van opzet. Dit verkleint de kans op een hoge korting.  
 

Wanneer u uw deskundige loonwerker aantoonbaar goede instructies 
geeft en toezicht op het werk houdt, verkleint u de kans op een hoge 

randvoorwaardenkorting. 

Mestaanwendingeisen verscherpt 

Vanaf 1 januari 2015 moet mest op 
bouwland direct in de grond worden 
gebracht (gesloten systeem). De 
cultivator achter de giertank is vanaf 
dat moment dus verboden. 
Vanaf 1 januari 2017 is sleepvoet-
toediening ook op klei- en 
veengrond verboden, behalve bij 
een sleepslangsysteem. De mest 
moet dan altijd in de bodem worden 
gebracht.  
 
Lagere normen akkerbouw 
zuidelijke zand- en lossgronden 

Vanaf 2015 dalen de stikstof 
gebruiksnormen van veel akker- en 
tuinbouwgewassen in het zuidelijk 
zandgebied en de lossgronden met 
ca. 20%. Deze daling geldt niet voor 
o.a. granen. 
Het zuidelijke zandgebied omvat 
alle zandgrond in de provincies 
Noord-Brabant en Limburg. 
Deze verlaging is al eerder 
aangekondigd, maar is nu definitief 
in de wet opgenomen. 
 
2015: nieuwe mestproductienormen 

Er ligt een voorstel om de forfaitaire 
mestproductienormen voor graas-
dieren vanaf 2015 aan te passen. 
De aanpassingen verschillen per 
diercategorie. In de meeste gevallen 
dalen de normen t.o.v. 2014. 
Voor een ‘gemiddeld’ melkveebedrijf 
levert dit een voordeel op van ca. 
6% fosfaat en 3% stikstof. 
Omdat voor de BEX niets verandert, 
betekent dit dat het BEX-voordeel in 
2015 aanzienlijk lager zal uitpakken. 
 
Subsidie Jonge landbouwers 

De kans is klein, dat de 
investeringssubsidie voor jonge 
landbouwers dit jaar nog wordt 
opengesteld. De jongste geluiden 
zijn, dat het budget voor 2014 
doorgeschoven wordt naar 2015 en 
dat er in 2015 wellicht twee 
openstellingen komen. 
 
AGENDA  

t/m 31 december 
- Aanmelden fosfaatverrekening 
- Melden VVO en 3PO 
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 Controleer uw mestverwerkingsplicht 

Moet u dit jaar verplicht mest laten verwerken? Heeft u al voldoende laten 
verwerken? Is alles juist geregistreerd? In de praktijk blijkt, dat nog veel 
bedrijven hun mestverwerking voor 2014 nog niet goed hebben geregeld. Het 
is nu tijd om een tussenbalans op te maken. 
 
Mestverwerkingsplicht 
Nog even in het kort. Wanneer u verplicht een deel van uw mest moet laten 
verwerken, heeft u de volgende mogelijkheden: 

 Afvoer naar een verwerker of de mest laten exporteren. Dit kan 
rechtstreeks of via een ‘driepartijenovereenkomst’.  

 Het afsluiten van een ‘Vervangende Verwerkingsovereenkomst’ (VVO). 

 Afvoer naar eigen grenspercelen. 

 Afvoer van paarden-, pony- of pluimveemest naar een producent van 
champignonsubstraat. 

 
Vrijstelling regionale mestafzet 
U kunt een vrijstelling krijgen voor de mestverwerkingsplicht, indien uw 
bedrijfsoverschot maximaal 25% is van de totale mestproductie. U moet dan 
uw volledige bedrijfsoverschot binnen een straal van 20 km afzetten.  
 
Maak nogmaals een berekening 
Uw daadwerkelijke fosfaatoverschot is bepalend voor uw 
mestverwerkingsplicht. De exacte berekening kunt u pas na afloop van het 
jaar maken. Controleer uw berekening van dit voorjaar nog eens aan de hand 
van de meest recente gegevens. Houd de verwerkingsplicht voor de 
zekerheid wat ruimer aan. 
 
Let op de opmerkingscode 
Volgens RVO is een groot deel van de opmerkingscodes op het 
‘Vervoersdocument dierlijke meststoffen’ (VDM) foutief ingevuld. U heeft nog 
de mogelijkheid om dit te corrigeren.  
 
Welke codes 
Wanneer een mesttransport mee moet tellen voor de verwerkingsplicht moet 
u op de mestbon één van de volgende codes invullen: 
- code 61 bij rechtstreekse afvoer naar verwerker of export; 
- code 71 bij regionale mestafzet (RMO); 
- code 72 bij afvoer naar een champignonsubstraatbereider. 
Bij een driepartijenovereenkomst vult u geen code in. 
 
Corrigeren fouten op VDM 
Heeft u geen of een verkeerde code ingevuld, dan kunt u dat nu aanpassen. 
RVO heeft nu aangegeven, dat dit gecorrigeerd kan worden via een 
wijzigingsverzoek. De vervoerder moet deze correcties doorgeven aan RVO. 
Wacht hier niet te lang mee! 
 
Mestverwerking volgend jaar 
Naar het zich nu laat aanzien, zal in 2015 het percentage verplichte 
mestverwerking aanzienlijk stijgen. In het zuiden van 30% naar 50%, in het 
oosten van 15% naar 30% en in de rest van Nederland van 5% naar 10%. 
Deze stijging staat los van de plannen voor een 100% verwerkingplicht bij een 
uitbreiding in melkvee. 
 

Controleer uw mestverwerkingsplicht en zorg ervoor, dat u voldoende 
mest verwerkt. Controleer ook uw mestbonnen op de juiste 

opmerkingscodes. Overleg eventueel met uw vervoerder of adviseur. 

 

Over ons 

 
Van der Meer Accountants & 
Adviseurs is een regionale            
full-service dienstverlener op het 
gebied van accountancy. Dit doen 
we met een dertigtal medewerkers, 
waaronder accountants, fiscalisten 
en agrarisch specialisten.  
 
 
Als agrarisch ondernemer kunt u 
met uw vragen rechtstreeks contact 
opnemen met:  
 
 
Albert Folkertsma  
a.folkertsma@vandermeeracc.nl 
0516 820 920 
 
 
Tim van Bostelen 
t.m.vanbostelen@vandermeeracc.nl 
050 31 37 040 
 
 
 
Onze vestigingen 

 
OOSTERWOLDE  
 
 
Bezoekadres 
Venekoterweg 44 
8431 HH  Oosterwolde 
 
Postadres 
Postbus 18 
8430 AA Oosterwolde 
 
Telefoon  0516 820 920 
Fax 0516 820 921 
 
 
GRONINGEN 
 
 
Bezoekadres 
Van Ketwich Verschuurlaan 287 
9721 SM Groningen 
 
Postadres 
Postbus 30019 
9700 RM Groningen  
 
Telefoon  050 31 37 040 
Fax  050 31 24 497 
 
Algemeen 
 
agro@vandermeeracc.nl 
www.vandermeer-accountants.nl 

Van der Meer Accountants & Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard 
dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit NieuwsbriefAgrarisch. 
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon voor u tot actie overgaat. 

 


