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Gevolgen uitstel invoering 
fosfaatrechten  
 
De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal 
worden uitgesteld tot 1 januari 2018. Volgens de Euro-
pese Commissie is er sprake van ongeoorloofde 
staatssteun, waardoor het stelsel aangepast moet 
worden. Nederland achtte het stelsel van fosfaatrech-
ten nodig om derogatie binnen te halen voor de perio-
de na 2017. Nu blijkt echter dat het pas mag worden 
ingevoerd nadat Nederland onder het fosfaatproduc-
tieplafond is gebleven. De sector zal daarom in 2017 
een flinke daling van de fosfaatproductie moeten 
realiseren.  
 
Ongeoorloofde staatssteun 
Er is sprake van staatssteun, omdat er ‘gratis’ rechten 
worden uitgedeeld die direct na invoering van het stel-
sel verhandelbaar zijn en dus waarde hebben. Zolang 
de fosfaatproductie in Nederland niet onder het fos-
faatproductieplafond blijft, ziet de Europese Commis-
sie deze staatssteun als ongeoorloofd. 
 
Oplossing 
De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht 
de oplossing te hebben gevonden door het stelsel een 
jaar later in te voeren en de generieke korting direct bij 
de invoering toe te passen.  
 
 
 
 
 
 

Hogere generieke afroming 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de afroming bij 
overdracht van rechten in 2017 moeten bijdragen aan 
het verlagen van de generieke korting. Door het weg-
vallen van de verhandelbaarheid in 2017, zal de re-
ductie per 1 januari 2018 (om onder het fosfaatproduc-
tieplafond te blijven) volledig gerealiseerd moeten wor-
den met de generieke afroming. Deze zal daardoor 
hoger uitvallen. 
 
Maatregelen noodzakelijk voor voortzetting derogatie 
Als gevolg van de latere invoering van de fosfaatrech-
ten, bestaat er in 2017 geen dwingend instrument dat 
zorgt voor een daling van de fosfaatproductie van de 
melkveehouderij. In het kader van derogatie eist de 
Europese Commissie echter onverminderd dat Neder-
land op zo kort mogelijke termijn daling van de fosfaat-
productie realiseert, ook in 2017.  
 
Gezien het belang van behoud van derogatie hebben 
vertegenwoordigers uit de sector medio november een 
pakket van maatregelen gepresenteerd, waarmee be-
reikt moet worden dat de fosfaatproductie in 2017 
onder het fosfaatproductieplafond blijft. Het pakket 
bestaat in hoofdlijnen uit een verlaging van het fosfor-
gehalte in het mengvoer (voerspoor), een reductie van 
de veestapel door het geven van een premie voor af-
gevoerde dieren en door een vermindering van de 
melkproductie.  
 
Dit pakket van maatregelen moet nog verder uitge-
werkt worden. Onduidelijk is of het pakket voldoet aan 
de mededingingsregels en of het voldoende is voor de 
Europese Commissie voor behoud van derogatie in 
2017 en verlenging van derogatie na 2017. 
 
Gevolgen voor bedrijfsoverdrachten 
Het uitstel van de invoering van het stelsel van fosfaat-
rechten heeft ook gevolgen voor bedrijfsoverdrachten. 
Volgens het aangepaste wetsvoorstel kan een land-
bouwer die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 een 
beëindigd bedrijf heeft overgenomen, de rechten 
waarop het beëindigde bedrijf recht zou hebben vol-
ledig aan hem toegekend krijgen. Deze rechten wor-
den dan niet gekort, mits dit tijdig wordt gemeld aan 
RVO.nl. Hoe dit gemeld moet worden, wordt nog be-
paald bij ministeriële regeling.  
 
Het uitstel heeft eveneens gevolgen voor onderne-
mers die willen stoppen, maar de fosfaatrechten eerst 
op naam willen krijgen om ze te kunnen verkopen. Zij 
zullen hun bedrijf langer moeten voortzetten. 
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Nog geen goedkeuring equivalente 
maatregelen akkerbouw 
 
De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring 
gegeven aan het toepassen van zogenaamde equiva-
lente maatregelen in de akkerbouw. Dit zijn maatrege-
len die landbouwers kunnen nemen om gelijke of 
betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de 
bedrijfsvoering passen. Door toepassing van een 
dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere 
gebruiksnorm mogen worden gehanteerd. 
 
Nederland heeft de volgende equivalente maatregelen 
voorgesteld: 
• gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm; 
• hogere stikstofgebruiksnorm bij vervanging 

drijfmest door andere, aangewezen meststoffen; 
• hogere stikstofgebruiksnorm bij rijenbemesting in 

maïs op zand- en lössgronden; 
• gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm. 

 
Nederland heeft het voorstel op 9 juli 2016 naar de 
Europese Commissie gestuurd. Deze commissie heeft 
haar zorg uitgesproken over de gevolgen voor de 
waterkwaliteit en de strijdigheid met de Nitraatrichtlijn 
en Kaderrichtlijn Water. In die situatie is een lidstaat 
verplicht de goedkeuring van het ontwerp van de tech-
nische maatregel met zes maanden uit te stellen. Dat 
betekent dat de conceptwijzigingen van het Uitvoe-
ringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet ter invoering van de equivalente maat-
regelen niet voor 9 januari 2017 mogen worden 
vastgesteld. 
 
De staatssecretaris zegt dat hij zich er voor in zal zet-
ten om de zorg en het bezwaar van de Europese 
Commissie weg te nemen. Hiervoor vindt nog overleg 
plaats met de commissie. 
 
De regelgeving kan dus niet in 2016 in werking treden, 
terwijl sommige akkerbouwers wel rekening hebben 
gehouden met invoering met terugwerkende kracht. 

 
Kosten bewerking aangekochte 
grond aftrekbaar? 
 
Indien men bij de aankoop van grond voor het land-
bouwbedrijf werkzaamheden moet verrichten om de 
grond in een staat te brengen waarin men deze wil 
gaan gebruiken, vallen de kosten daarvan onder de 
aanschafkosten van de grond en moeten deze worden 
geactiveerd op de balans. Oftewel: deze kosten kun-
nen niet ten laste van het resultaat worden gebracht. 
 
Een landbouwer had grond aangekocht, waarop bo-
men waren geteeld ten behoeve van hardhout. Na 
aankoop liet hij de aanwezige bomen rooien en be-
werkte hij de grond met een diepwoeler om de grond 
geschikt te maken voor het telen van maaigewassen 
(gras, luzerne) en na enkele jaren voor het telen van 
andere akkerbouwgewassen (aardappels, bieten). 
 
 

 
De landbouwer bracht de kosten van de grondbewer-
king ten laste van het resultaat, maar de belasting-
inspecteur accepteerde deze ‘aftrekpost’ niet. 
 
Voor de rechtbank spitste het geschil zich toe op de 
vraag of het diepwoelen had plaatsgevonden om de 
grond in de staat te brengen waarin de landbouwer 
deze voor zijn bedrijf wou gaan gebruiken. 
 
In de grond bevonden zich nog resten van wortels, 
waardoor het perceel pas na enkele jaren geschikt 
was voor de teelt van andere akkerbouwgewassen. 
Volgens de rechtbank stond vast dat de grond in die 
staat wel geschikt was voor de teelt van maaigewas-
sen en dus voor de uitoefening van het landbouwbe-
drijf. Zij oordeelde verder dat geen enkele grond op 
ieder moment geschikt is voor de teelt van alle gewas-
sen. De landbouwer had onweersproken verklaard dat 
de gewassen binnen zijn bedrijf moeten worden afge-
wisseld, om de grond levend te houden, en dat na elke 
oogst eerst een vorm van grondbewerking moet 
plaatsvinden, voordat een nieuw gewas kan worden 
geplant. Met het diepwoelen waren diepere grond-
lagen gebroken, met het oog op doorwatering. Dit 
duidde er niet op dat eerst daarmee de grond in de te 
gebruiken staat was gebracht. Dit moet binnen het 
landbouwbedrijf worden aangemerkt als onderhouds-
werkzaamheden. 
 
Het gelijk was daarom aan de landbouwer: de kosten 
mochten wel ten laste van het resultaat worden ge-
bracht. 
 
Moraal van het verhaal: bewerkingskosten na aankoop 
van grond zijn niet zonder meer aftrekbaar. Met een 
goed verhaal kan men echter wel een eind komen. 
 

Verbod op sleepvoetbemester per  
1 januari 2018 
 
Vanaf 1 januari 2018 is het niet langer toegestaan om 
drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op de bodem van 
grasland gelegen op klei- en veengrond te brengen. 
De combinatie van een sleepvoetbemester met een 
sleepslang die met water verdunde mest aanvoert, is 
daarbij uitgezonderd. Dit verbod moet bijdragen aan 
de vermindering van de ammoniakemissie die wordt 
nagestreefd in het kader van de PAS om de ammo-
niakdepositie op natuur te verminderen. 
 
Het verbod zou aanvankelijk op 1 januari 2017 ingaan, 
maar het onderzoek naar (in ontwikkeling zijnde) alter-
natieven voor de sleepvoet is nog niet afgerond. De 
toepassing van alternatieven zal inclusief noodzake-
lijke aanpassingen in de regelgeving op z’n vroegst 
vanaf 1 januari 2018 mogelijk zijn. 
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Bestemmingsplannen en de Nb-
vergunning 
 
Gemeenten moeten bij de vaststelling van een be-
stemmingsplan de effecten hiervan op Natura 2000-
gebieden beoordelen. Zij moeten daarbij uitgaan van 
de maximale planologische mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. Dit is een forse klus. 
 
Bij veehouderijen betekent dit, dat de gemeente moet 
beoordelen wat de effecten op Natura 2000-gebieden 
zijn als het bouwvlak volledig wordt benut door bebou-
wing en daarin gehuisveste dieren. Dit zal vaak een 
negatief effect zijn, waardoor het plan in strijd is met 
de Natuurbeschermingswet. 
 
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in strijd is 
met de Natuurbeschermingswet, leggen steeds meer 
gemeenten in nieuwe bestemmingsplannen het maxi-
male aantal dieren of de maximale stikstofemissie vast 
op een agrarisch bouwvlak. Men gebruikt hiervoor dan 
het aantal dieren uit de Nb-vergunning, uit de melding 
in het kader van de PAS of het feitelijk aantal gehou-
den dieren (bijv. op basis van landbouwtelling). On-
danks de toekenning van een ruim bouwvlak wordt de 
veehouder daarmee toch flink beperkt in de uitbrei-
dingsmogelijkheden. 
 
Dit betekent niet dat uitbreidingsmogelijkheden onmo-
gelijk zijn geworden. Soms biedt het bestemmingsplan 
de mogelijkheid via een relatief simpele procedure af 
te wijken. Als deze mogelijkheid er niet is, moet de 
veehouder via een individuele herziening van het be-
stemmingsplan aantonen dat de uitbreiding wel vol-
doet aan de wettelijke regels zoals bijvoorbeeld de 
Natuurbeschermingswet. 
 
Door de koppeling van het bestemmingsplan en het 
maximum aantal dieren, is het belang van een Nb-
vergunning verder toegenomen. Bij een ‘ruime’ Nb-
vergunning kan de veehouder nog uitbreiden. Zonder 
een dergelijke vergunning is men gebonden aan het 
feitelijk aantal gehouden dieren. 
 
Als een gemeente bezig is met het ontwerpen van een 
nieuw bestemmingsplan, is het raadzaam tijdig te be-
kijken wat de invloed hiervan is op de ontwikkelings-
mogelijkheden van het bedrijf en waar nodig actie te 
ondernemen. 
 

Subsidieregeling jonge landbouwers 
 
De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt 
opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 
2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te 
stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf.  
 
Investeringslijst 
Alleen investeringen die op de investeringslijst staan 
komen in aanmerking voor subsidie. Deze investe-
ringslijst is uitgebreid ten opzichte van de vorige open-
stelling en bevat nu twintig investeringscategorieën. 
Elke categorie levert een bepaald aantal punten op. 
Het totale aantal punten bepaalt de rangschikking van  

 
de aanvragen. De hoogst gerangschikte aanvragen 
komen het eerst in aanmerking voor toekenning van 
subsidie. 
 
Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidia-
bele kosten. Indien er naast de jonge landbouwer(s) 
ook niet niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn, 
vindt er een korting op de subsidie plaats. 
 
Aanvragen 
De subsidie moet aangevraagd worden bij de RVO. 
Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen 
met zijn DigiD-code.  
 

Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond 
bij aanleg infrastructuur 
 
Wanneer landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt ge-
nomen voor bijvoorbeeld aanleg of onderhoud van 
gas- of elektriciteitsleidingen en waterwegen, kan dit 
gevolgen hebben op het gebied van zowel de mest-
stoffenregelgeving als de uitbetaling van betalings-
rechten. Als men gevraagd wordt mee te werken aan 
dergelijke projecten, is het daarom raadzaam eerst de 
gevolgen te onderzoeken en dit mee te nemen in de 
onderhandelingen. De extra kosten voor de landbou-
wer worden in principe vergoed. 
 
De bereidheid van met name melkveehouders om vrij-
willig mee te werken aan dergelijke infrastructurele 
projecten is afgenomen. Door het tijdelijk uit gebruik 
nemen van landbouwgrond daalt de fosfaatruimte van 
het bedrijf. Dit zou kunnen betekenen dat er vervan-
gende grond moet worden gevonden of dat de fos-
faatproductie moet inkrimpen. 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft 
daarom voorgesteld het wetsvoorstel Grondgebonden 
groei melkveebedrijven uit te breiden met de bepaling 
dat als landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt geno-
men vanwege de aanleg of onderhoud van publieke 
infrastructuur, deze grond wel mag meetellen als in 
gebruik zijnde landbouwgrond voor de berekening van 
de grondgebonden groei. De infrastructuur moet wel 
een algemeen belang dienen. De voorgestelde bepa-
ling geldt niet voor de aanleg van een private infra-
structuur. 
 
Het wetsvoorstel Grondgebonden groei melkveebe-
drijven moet op 1 januari 2017 de momenteel gelden-
de AMvB grondgebonden groei melkveebedrijven ver-
vangen. Men kan dus dit jaar nog geen beroep doen 
op genoemde bepaling. 
 
De wijze waarop met tijdelijk onbeteelde landbouw-
grond wordt omgegaan in het kader van de andere 
onderdelen van de meststoffenregelgeving en de be-
talingsrechten blijft ongewijzigd. Dit betekent dat infra-
structurele projecten wel gevolgen kunnen hebben 
voor de gebruiksruimte van meststoffen en de uitbe-
taling van betalingsrechten. 
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Eindejaars- en nieuwjaarstips 
mestwetgeving 
 
Afronden administratie 
Begin 2017 moet de mestboekhouding over het jaar 
2016 afgerond worden. De volgende zaken moeten 
worden berekend en vastgelegd worden: 
• De gemiddelde veebezetting van graas- en 

staldieren. 
• De periode en aantal dieren die uitgeschaard zijn 

naar tot het bedrijf behorende natuurterreinen. 
• Alle aan- en afvoergegevens van stal- en 

graasdieren. 
• Alle voervoorraden bij staldieren en bij deelname 

aan de Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX) voor het 
melkvee. De voervoorraden moeten overeenko-
men met de financiële administratie. Het BEX-
protocol vereist dat aan het einde van elk kalen-
derjaar een overzichtsschets wordt gemaakt, 
waarop alle aanwezige voeropslagen worden 
weergegeven. Het overzicht moet worden geda-
teerd en voorzien van een handtekening van de 
veehouder. 

• De mestproductie van graasdieren (forfaitair of 
BEX) en staldieren (stalbalans). 

• De gegevens van grond (kopie Gecombineerde 
opgave). 

• Alle voorraden en aan- en afvoer van meststoffen 
per mutatie (leg ook de onderbouwing van voor-
raden vast). 

• Gebruiksnormen op basis van het werkelijke 
grondgebruik, afgestemd op het gebruik van 
meststoffen. 

• De mestverwerkingsverplichting en een verge-
lijking met de werkelijke verwerking. 

• Voor bedrijven met melkvee de bepaling of vol-
daan is aan de criteria voor grondgebonden groei. 
 

De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 
2017 doorgeven worden aan de RVO. Dit geldt met 
name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. 
Indien u een uitnodiging tot het indienen van een op-
gave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht 
deze tijdig in te sturen. 
 
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 natuurter-
reinen 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. Indien 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. 
 
 

 
Fosfaatverrekening 
Wanneer u in 2016 te veel fosfaat hebt aangewend, 
kunt u tot 31 december 2016 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. 
Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is, dat u 
de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering 
brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid 
fosfaat die u van 2015 naar 2016 hebt doorgeschoven, 
kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet 
via Mijn Dossier ingediend worden. 
 
Grondmonsters 
Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum 
van na 1 februari 2013 kunnen gebruikt worden voor 
het bemestingsplan 2017. Controleer daarom of uw 
grondmonsters nog geschikt zijn en laat zonodig nieu-
we monsters nemen. Daarmee voorkomt u dat het 
bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, 
waardoor u de voorwaarden voor derogatie overtreedt. 
 
Let op: Grondmonsters met een bemonsteringda-

tum tussen 1 februari 2013 en 15 mei 2013 
zijn wel geschikt voor derogatie, maar niet 
voor fosfaatdifferentiatie in het jaar 2017. 

 
Opstellen bemestingsplan 
Bedrijven die in 2017 willen meedoen aan derogatie, 
moeten voor 1 februari 2017 een bemestingsplan op-
stellen. Op basis daarvan kan vastgesteld worden 
hoeveel mest er afgevoerd en hoeveel er naar ver-
wachting verwerkt moet worden en voor melkveebe-
drijven hoeveel extra grond er nog moet worden 
verworven. 
 
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie  
Vanaf 1 januari 2017 is het volgens een voorstel van 
de staatssecretaris van Economische Zaken verplicht 
dat de dikke fractie na mestscheiding (mestcodes 13 
en 43) bij afvoer door een onafhankelijke monster-
nemer wordt bemonsterd. 
 
Uitgangspunt blijft dat de bemonstering per vracht 
plaatsvindt. Onder voorwaarden is het echter ook 
mogelijk een partijbemonstering toe te passen. Het 
moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid 
vaste mest, die in één dag wordt afgevoerd. De dag 
van afvoer moet door de mestleverancier bekend 
gemaakt worden aan de monsternemende organisatie. 
Deze stelt vast wanneer het monster genomen wordt. 
De datum van bemonsteren en de datum van afvoer 
geeft de monsternemende organisatie door aan de 
RVO, zodat er een fysieke controle tijdens of na de 
bemonstering kan plaatsvinden. De dag van afvoer is 
uiterlijk drie werkdagen na de bemonstering, waarbij 
de dag van bemonsteren ook meetelt als werkdag. 
Partijbemonstering is mogelijk als er één partij vaste 
mest op de bedrijfslocatie aanwezig is. Indien meer-
dere partijen vaste mest aanwezig zijn, is alleen 
vrachtbemonstering mogelijk.  



   

  
 
AGRO-Nieuwsbrief - 5 - 

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal 
 
Uw urenadministratie 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelf-
standigenaftrek moet u in 2016 minimaal 1.225 uren 
werkzaam zijn in uw onderneming. De uren die u als 
gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet 
mee bij de beoordeling of u aan het criterium hebt 
voldaan. 
 
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. De 50%-eis geldt niet voor star-
ters. 
 
Ook voor de meewerkaftrek en de startersaftrek bij 
arbeidsongeschiktheid is een urenadministratie van 
belang. 
 
Investeringsaftrek 
Als u in 2016 een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 
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  
  - € 2.300 Nihil 
€  2.300 € 56.024 28% 
€  56.024 € 103.748 € 15.687 
€  103.748 € 311.242 € 15.687, minus 7,56% van het  
     bedrag boven € 103.748 
€ 311.242   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. 
 
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 een andere aanwending 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 inves-
teringsaftrek. 
 
Laat uw herinvesteringreserve niet verlopen 
Hebt u een herinvesteringreserve 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 resultaat en zal hierover alsnog belasting 
betaald moeten worden. 
 
Schenkingen 
Ouders mogen in 2016 € 5.304 belastingvrij schenken 
aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig 
aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal  
€ 25.449 (jaar 2016) belastingvrij worden geschonken. 
Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd 
worden naar € 53.016 als het kind het geld gebruikt 
voor een dure studie of voor de financiering van een 
woning. 
 
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan 
kleinkinderen) is in 2016 maximaal € 2.122 vrijgesteld. 
 
Als dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijge-
stelde bedrag of als de verhoogde vrijstelling wordt 
toegepast, moet vóór 1 maart 2017 een schenkings-
aangifte worden ingediend bij de Belastingdienst. 
 
Terugvragen btw voor dubieuze debiteuren 
Indien u debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, 
kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen 
voor teruggave van de met betrekking tot die debiteu-
ren door u afgedragen btw. Het verzoek moet binnen 
een maand na het tijdvak waarin duidelijk werd dat de 
factuur niet meer betaald zal worden, ingediend wor-
den. 
 
Volgens een wetsvoorstel wordt de teruggaaf vanaf 1 
januari 2017 een stuk eenvoudiger. Het recht op terug-
gaaf ontstaat dan in ieder geval als het factuurbedrag 
niet binnen een jaar na de uiterste betalingsdatum is 
betaald. Indien op een eerder moment duidelijk is dat 
de factuur niet zal worden betaald, ontstaat op dat 
moment al recht op teruggaaf. Dit kan volgens het 
voorstel worden teruggevraagd via de reguliere BTW-
aangifte. 
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Eindejaars- en nieuwjaarstips overig 
 
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor 
In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad-
werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt-
seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, 
voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrij-
ding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op 
basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te 
nemen maatregelen in het komende jaar beter onder-
bouwen. 
 
Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebrui-
ken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet 
gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermings-
monitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden 
na de teelt worden afgerond. De teler is vrij in de in-
richting van zijn administratie van de maatregelen. Het 
bewaren van perceelsgegevens, afleveringsbonnen 
van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerk-
zaamheden is al een vorm van administratie. 
 
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 de over-
dracht niet apart gemeld te worden. 
 
Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum gehan-
teerd worden. Meest praktisch is voor de overdracht 
de datum 1 januari te kiezen. 
 
Extra korting vergroeningspremie vanaf 2017 
Wanneer men niet voldoet aan de vergroeningseisen, 
vindt er tot dit jaar alleen een korting plaats op de ver-
groeningspremie. Vanaf 2017 wordt echter ook een 
korting toegepast op de basispremie. Afhankelijk van 
de mate waarin niet voldaan is aan de eisen, kan de 
totale korting in 2017 oplopen tot 120% van de ver-
groeningspremie. In 2018 kan de korting oplopen tot 
125% van de vergroeningspremie, waarbij ook reke-
ning wordt gehouden of in voorgaande jaren aan de 
vergroeningsverplichtingen is voldaan. Houd hiermee 
rekening bij de vaststelling van het bouwplan. 
 
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. De energiemaatlat wordt 
in 2017 verbreed tot een klimaatlat. De maatregelen 
gaan nu over energiebesparing en opwekking van 
duurzame energie, ter voorkoming van CO2-uitstoot. In 
2017 komen daar maatregelen bij, die de uitstoot van 
andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, 
reduceren. 
 
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 2016 worden aan-
gegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als 
deze voldoen aan de MDV-eisen 2017 én als hiervoor 
een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven. 
 
Drukregistratiesysteem veldspuiten 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt vast 
aan de eis dat iedere spuitmachine vanaf 1 januari 
2017is voorzien van een drukregistratiesysteem.  
 
Deze eis is al enige jaren geleden opgenomen in het 
Activiteitenbesluit, maar er gold een vrijstelling tot 1 
januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 
1 december 2016 t/m 16 januari 2017 
Openstelling subsidieregeling voor jonge landbouwers 
 
T/m 31 december 2016 
Uiterste datum indiening Vervangende verwerkings-
overeenkomst (VVO) en driepartijenovereenkomst 
 
T/m 31 december 2016 
Aanmelding fosfaatverrekening 
 
T/m 31 januari 2017 
Aanmelding derogatie 2017 en opgave aanvullende 
gegevens mest 2016 
 
31 januari 2017 
Mestboekhouding 2016 en bemestingsplan 2017 
gereed 
 
 
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, het zij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, 
zonder schriftelijk toestemming van de uitgever. 


