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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 

Grond voorwaarde bij groei melkveestapel 

Wilt u uw melkveebedrijf uitbreiden nu het melkquotum is vervallen? Dan is de 
kans groot dat u vanaf 2016 te maken krijgt met extra eisen t.a.v. 
grondgebondenheid. Dit geldt als u vanaf 2016 een fosfaatoverschot heeft dat 
hoger is dan 20 kg per ha. Ook moeten intensieve bedrijven die niet groeien 
extra grond in gebruik nemen als de fosfaatruimte op het bedrijf daalt. 
 
Groei met mestverwerking 
De melkveewet die eind 2014 is aangenomen bepaalt dat u, t.o.v. het jaar 2013, 
kunt groeien zonder extra grond in gebruik te nemen. Het extra fosfaatoverschot 
moet u dan voor 100% verwerken. Bij de invoering van deze wet is toen 
aangegeven dat aan deze grondloze groei, grenzen zouden worden gesteld. 
 
AMvB: groei deels met grond 
In de ontwerp-AMvB is aangegeven dat groei met 100% mestverwerking voor 
intensieve bedrijven wordt beperkt. Deze bedrijven mogen, t.o.v. 2014, alleen 
groeien als zij deels extra grond in gebruik nemen. Hoeveel extra grond nodig is 
hangt af van het fosfaatoverschot per hectare. Hiervoor zijn drie staffels 
voorgesteld. 
 
Tabel 1. Staffels uitbreiding met mestverwerking en extra grond 

Overschot Uitbreiding t.o.v. 2014 

Kg fosfaat/ha Te verwerken Extra grond 

< 20 100% 0% 

20 – 50 75% 25% 

> 50 50% 50% 

 
Ook extra grond bij minder plaatsingsruimte 
Bij veel bedrijven daalt fosfaatplaatsingsruimte t.o.v. 2014 vanwege de 
aangescherpte normen. Hierdoor neemt ook zonder groei het fosfaatoverschot  
toe. Vanaf 2016 mogen intensieve bedrijven (fosfaatoverschot > 20 kg), dit extra 
fosfaatoverschot niet laten verwerken. Het bedrijf moet extra grond in gebruik 
nemen om het verlies aan plaatsingsruimte te compenseren. 
 

De regelgeving t.a.v. grondgebondenheid zal waarschijnlijk ook komen 
als het fosfaatplafond wordt overschreden. Eventuele fosfaat- of 

dierrechten zullen dan naast de grondgebondenheid worden ingevoerd. 
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Voorbeeld bepalen grondgebondenheid 

Heeft u uitbreidingsplannen of daalt uw plaatsingsruimte? Dan moet u 
allereerst nagaan in welke staffel uw bedrijf vanaf 2016 valt. Voor 2016 neemt 
u de fosfaatproductie van 2016 en dat vermindert u met de fosfaatruimte van 
2016. Het berekende fosfaatoverschot deelt u door het aantal hectares 
landbouwgrond dat u in 2016 in gebruik heeft. 
 
Overschot kleiner dan 20 kg/ha 
Blijft het fosfaatoverschot van uw bedrijf onder de 20 kg per ha, dan kunt u 
groeien met alleen mestverwerking. U hoeft dan geen extra grond in gebruik 
te nemen.    
 
Overschot groter dan 20 kg/ha 
Stel uw bedrijf valt in de categorie 20 tot 50 kg overschot per ha. U moet dan 
extra grond in gebruik nemen. Het maakt hierbij niet uit of dit het gevolg is van 
een daling van uw fosfaatruimte of van de groei van uw melkveestapel. 
  
Groei fosfaatproductie  
Indien uw fosfaatproductie groeit t.o.v. 2014 dan moet u voor 25% van uw 
uitbreiding grond in gebruik nemen. Stel uw fosfaatproductie stijgt met 1.000 
kg, dan moet u voor 250 kg fosfaat extra grond in gebruik nemen. 
 
Lagere fosfaatruimte 
Omdat de meeste fosfaatnormen met 5 kg/ha zijn verlaagd, is op veel 
bedrijven de fosfaatruimte lager dan in 2014. Heeft u bijvoorbeeld 50 ha 
grond, dan kan uw fosfaatruimte in 2016 250 kg fosfaat lager zijn, waardoor 
uw fosfaatoverschot stijgt. U moet dit compenseren door in 2016 circa 3 ha 
grond extra in gebruik nemen of door minder fosfaat te produceren (minder 
dieren houden en/of fosfaatefficiëntie verbeteren). 
 

De berekening is niet in alle situaties eenvoudig te maken. Raadpleeg 
uw adviseur voor de juiste berekening en conclusies. 

 
 

PAS: nu voorbereiden 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gaat hoogstwaarschijnlijk in per 1 
juli 2015. Wilt u groeien of is uw bedrijf gegroeid, maar kunt u uw ‘bestaand 
gebruik’ niet volgens de standaard regels legaliseren, dan moet u wellicht een 
beroep doen op de ontwikkelingsruimte binnen de PAS. Voor het uitgeven 
hiervan geldt ‘wie het eerst komt, het eerste maalt’. 
 
Niet overal voldoende ontwikkelingsruimte 
Niet bij ieder Natura 2000-gebied zal voor alle bedrijven voldoende 
ontwikkelingsruimte beschikbaar zijn. Aangezien de ontwikkelingsruimte wordt 
uitgegeven op basis van de volgorde van ontvangst van een volledige 
melding of aanvraag Nb-vergunning, is het belangrijk om deze melding of 
vergunningsaanvraag zo spoedig mogelijk vanaf 1 juli in te dienen. 
 
Nu voorbereiden 
Om tijdig een melding of vergunningsaanvraag in te kunnen dienen moet u op 
tijd beginnen met de voorbereiding. Allereerst kunt u samen met uw ROM-
specialist bepalen of u ontwikkelingsruimte nodig heeft. Heeft u  dit nodig, dan 
moet u bepalen of u met een melding kunt volstaan of een Nb-vergunning 
moet aanvragen. Het is verstandig om de melding of vergunningsaanvraag 
volledig te maken, zodat u deze zo spoedig mogelijk vanaf 1 juli kunt 
indienen. 
 

Doet u een beroep op de ontwikkelingsruimte, dan moet u binnen 
twee jaar na toekenning uw plannen realiseren. 

Welke grond telt mee? 

Alleen de grond die bij het bedrijf 
hoort en wordt opgegeven bij de 
Gecombineerde Opgave (GO) telt 
mee in de berekening voor de  
grondgebondenheid. Vooralsnog is 
er geen ruimte voor bijvoorbeeld 
voer-mestcontracten in de regio.  
 
Extra grond in 2015 in gebruik 

De fosfaatruimte in 2014 wordt een 
soort referentie. Dit betekent, dat als 
u in 2015 extra grond in gebruik 
heeft genomen, u deze grond mee 
mag tellen als extra grond (t.o.v. 
2014) voor de grondgebondenheid. 
 
AMvB nog niet definitief 

De regels t.a.v. de 
grondgebondenheid zijn nog niet 
definitief vastgesteld. Het is dus 
mogelijk dat er (op detail) nog 
wijzigingen worden doorgevoerd.  
 
Door extra grond andere staffel 

In het geval u volgens de 
berekening extra grond in gebruik 
moet nemen, zal het 
fosfaatoverschot per ha dalen. Dit 
kan betekenen dat u in een lagere 
staffel komt. Dit heeft tot gevolg, dat 
u minder extra grond in gebruik 
hoeft te nemen. Raadpleeg in deze 
situatie uw adviseur.  
 
Kortingsperiode GO 

De kortingsperiode loopt dit jaar van 
16 juni t/m 10 juli. Per werkdag dat 
u de GO te laat indient geldt dit jaar 
een korting van 4% op uw 
bedrijfstoeslag: 1% vanwege een te 
late indiening, 3% vanwege een te 
late aanvraag van betalings-
rechten. Dien uw GO tijdig in. 
 
Laatste check GO 

Heeft u alle meldingen van PO’s 
juist ingevuld? Wees ervan 
overtuigd dat ook de tegenpartij dit 
heeft gedaan. Is de inschrijving bij 
KvK uiterlijk 15 juni volledig en juist? 
   
Asbestdaken verboden per 2024 

Overweeg uw asbestdaken te 
vervangen en maak hierbij gebruik 
van bestaande fiscale regelingen en 
subsidies. 
 



NieuwsbriefAgrarisch 
 

Van der Meer Accountants & Adviseurs 
Oosterwolde • Groningen 

                                www.vandermeer-accountants.nl                                            juni 2015 

Verhoogde pachtnormen 2015 

Onlangs zijn de pachtnormen 2015 vastgesteld, zie tabel 1. De pachtnormen 
zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven 
in de periode 2009-2013. Ten opzichte van de vorige berekeningen is een 
matig jaar (2008) weggevallen en is een goed jaar (2013) in de berekeningen 
opgenomen. Hierdoor zijn alle pachtnormen (fors) gestegen.   
 
Tabel 1: Pachtnormen per 1 juli 2015 

Pachtprijsgebied Regionorm 
(contracten vanaf 1 

september 2007) 
Euro/ha 

Veranderpercentage 
(oudere contracten) 

 
% 

 2015 2014 2015 

Bouwhoek en Hogeland 714 604 18 

Veenkoloniën en 
Oldambt 

689 575 20 

Noordelijk weidegebied 738 652 13 

Oostelijk 
veehouderijgebied 

634 527 20 

Centraal 
veehouderijgebied 

622 497 25 

IJsselmeerpolders 1.174 941 25 

Westelijk Holland 660 542 22 

Waterland en 
Droogmakerijen 

394 315 25 

Hollands/Utrechts 
weidegebied 

819 708 16 

Rivierengebied 836 760 10 

Zuidwestelijk 
akkerbouwgebied 

708 638 11 

Zuidwest Brabant 734 607 21 

Zuidelijk 
veehouderijgebied 

751 645 16 

Zuid Limburg 935 854 9 

 
 

Mestverwerkingsplicht 2015 al ingevuld? 

Er is veel gaande in de landbouw. Zowel op het gebied van de GLB als de 
Meststoffenwet zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Maar u heeft ook nog te 
maken met de bestaande regelgeving zoals de mestverwerkingsplicht.  
Als u de Gecombineerde Opgave heeft ingediend kunt u de fosfaatruimte 
2015 definitief vaststellen en daarmee uw mestverwerkingsplicht bepalen. 
 
Wijzigingen t.o.v. 2014 
Houd bij de invulling van uw mestverwerkingsplicht 2015 rekening met de 
volgende wijzigingen: 

 De regiopercentages zijn verhoogd (Zuid 50%, Oost 30%, Overig 10%). 

 U moet uw melkveefosfaatoverschot voor 100% laten verwerken. Dit 
overschot bepaalt u mede op basis van uw melkveefosfaatreferentie. 

 De vrijstelling ‘stromest’ is aangepast. U kunt hiervan gebruik maken als 
minimaal 90% van de fosfaatproductie komt van dieren die op stro 
worden gehuisvest (minimaal 2/3 van leefruimte is ingestrooid met stro).  

 

Bereken uw mestverwerkingsplicht op basis van uw definitieve 
fosfaatruimte 2015. Sluit zo nodig de juiste overeenkomsten af.  

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan uw adviseur.    

Pachtnormen gebouwen 

De pachtprijzen voor agrarische 
bedrijfsgebouwen zijn dit jaar t.o.v. 
2014 met 0,88% gestegen. 
De pachtnorm voor agrarische 
bedrijfswoningen stijgt met 1% voor 
contracten vanaf 1 september 2007 
en met 2,5% voor oudere 
contracten. 
 
Bemonsteren na mestscheiding 

Heeft u mestscheiding toegepast, 
en voert u de dikke en/of dunne 
fractie af? Dan moet u deze afvoer 
altijd laten bemonsteren. Ook bij 
Boer-boer, Vogelaar enz. 
 
Derogatie en gebruik spuiwater 

Op derogatiebedrijven is het gebruik 
van kunstmeststoffen met maximaal 
0,5% fosfaat toegestaan. Hierdoor 
mag spuiwater met beperkt fosfaat 
worden aangewend. 
 
Afvoer mest vrijstelling stromest 

Maakt u gebruik van de vrijstelling 
van de mestverwerkingsplicht 
vanwege stromest en moet u mest 
afvoeren van uw bedrijf? Dan moet 
u op elk vervoersbewijs de 
opmerkingscode 73 ‘Huisvestings-
systeem strorijke mest’ vermelden. 
Dit geldt ook wanneer u drijfmest 
afvoert. 
 
Verantwoording mestverwerking 

Zorg ervoor dat u uw 
mestverwerkingsplicht voldoende 
verantwoord met: 

 Rechtstreekse afvoer naar 
verwerker (code 61) 

 Driepartijenovereenkomsten 

 VVO’s 
U kunt een combinatie van 
overeenkomsten gebruiken op uw 
bedrijf. Maakt u gebruik van RMO’s, 
dan moet u uw volledige 
bedrijfsoverschot rechtstreeks 
aanwenden op grond in de regio (< 
20 km). 
 
Agenda 

t/m 15 juni: 
- indienen Gecombineerde Opgave  
- aanvraag Diergezondheidsfonds 
 
1 juli:  
- inwerkingtreding PAS 
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 Natuurlijk grasland niet voor derogatie 

In de praktijk is er veel onduidelijkheid over ‘Natuurlijk grasland, hoofdfunctie 
landbouw’ (gewascode 331) in relatie tot de Meststoffenwet. Echter niet de 
gewascode, maar het feit of het landbouwgrond of natuurterrein is, is 
bepalend.  
 
Natuurterrein telt niet mee   
Gronden met de bestemming ‘Natuur’ (natuurterreinen) tellen niet mee voor 
gebruiksnormen en derogatie. Dit is in 2006 in de Meststoffenwet geregeld. 
 
Grasland van natuurbeherende organisaties 
Grasland van natuurbeherende organisaties welke bij landbouwbedrijven in 
gebruik zijn en landbouwkundig worden gebruikt, vallen vaak onder ‘Natuurlijk 
grasland, hoofdfunctie landbouw’ (gewascode 331). In bijna alle gevallen zijn 
deze gronden ‘natuurterrein’ en tellen dus niet mee voor gebruiksnormen en 
derogatie. 
 
IMNAB-kaart bepalend 
RVO heeft onlangs aangegeven dat bij controle of een perceel natuurterrein 
is, wordt uitgegaan van de zogenaamde IMNAB-kaarten (Informatiemodel 
Natuurbeheer). U kunt  deze kaarten raadplegen op:  
www.portaalnatuurenlandschap.nl => Kaarten => provinciale  
natuurbeheerplannen => 'Beheertypekaart-Labels aanvinken.  
Percelen met een N-code zijn natuurterrein. 
 

Het feit of het natuurterrein of landbouwgrond is, bepaalt of een 
perceel meetelt voor gebruiksnormen/derogatie, niet de gewascode.   

 

Meerdere gebruiksnormen akkerranden 

Heeft u akkerranden voor de invulling van uw EA-verplichting? Dan tellen 
deze mee voor de gebruiksnormen. De te hanteren gebruiksnormen zijn 
echter afhankelijk van het toegepaste vergroeningspakket en het gewas. 
 
Algemene lijst 
Binnen de ‘Algemene lijst’ kunt u kiezen voor onbeheerde akkerranden. Deze 
mag u bemesten en ze tellen mee voor de gebruiksnormen. Afhankelijk van 
het gewas telt u de akkerrand mee als bouwland of als grasland. Voor de 
totale stikstofgebruiksnorm neemt u de stikstofnorm van het gewas dat u teelt. 
 
Onbeteelde akkerrand 
Bij de ‘Algemene lijst’ mag u de akkerrand braak laten liggen (zwarte braak). 
Deze akkerrand blijft dan meetellen als bouwland. Echter deze akkerrand telt 
alleen mee voor de stikstofnorm voor dierlijke mest en de fosfaatnorm. Omdat 
u geen gewas teelt, is de stikstofnorm voor het gewas 0 kg. 
 
Akkerbouwstrokenpakket 
Bij het akkerbouwstrokenpakket moet u (deels) kiezen voor beheerde 
akkerranden. Hierop moet u een gewas telen, maar de rand mag niet worden 
bemest of beweid. De rand telt wel mee voor de gebruiksnormen.  
 
U mag de beheerde akkerrand niet meetellen voor derogatie en de 80% 
graslandeis, omdat de akkerrand niet mag worden bemest. 
 

Akkerranden tellen mee voor de gebruiksnormen, niet altijd voor 
derogatie 

 

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 kantoren / adviseurs 

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. 


