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Meer informatie en/of advies

Bent u jonger dan 41 jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie
Jonge landbouwers. Iedere provincie heeft de subsidie opengesteld. U kunt t/m
16 januari 2017 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringscategorieën.
Jonge landbouwer
U bent een Jonge landbouwer als u:

Op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar bent.

Langdurige zeggenschap heeft in een landbouwonderneming.

Zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf.

Voldoende vakbekwaam bent.
Eenmaal subsidie
Heeft u samen met meerdere Jonge landbouwers een bedrijf, dan kunt u deze
subsidie maar één keer aanvragen. Heeft uzelf de subsidie Jonge landbouwers
ontvangen bij eerdere regelingen, dan komt u nu niet in aanmerking, maar wellicht wel een andere Jonge landbouwer binnen het samenwerkingsverband.

Via ProAgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.

Hoogte subsidie
Heeft u een eenmanszaak of een onderneming met alleen Jonge landbouwers?
Dan is het subsidiebedrag 30% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Zit u in een samenwerkingsverband met
niet-Jonge landbouwers? Dan wordt uw subsidiebedrag bepaald op basis van uw
percentage Eigen vermogen of het aantal niet-Jonge landbouwers. De subsidie
wordt hierdoor (veel) lager dan de genoemde 30%.

Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra advies gewenst of misschien zelfs
noodzakelijk is.

Investeringscategorieën
Uw investering moet voorkomen op de lijst met investeringen. Deze lijst is t.o.v.
van de vorige openstelling iets uitgebreid. Enkele provincies hebben niet alle
investeringen opgenomen. Voor uw investering(en) krijgt u een (gemiddeld) aantal punten. Hoe hoger het aantal punten hoe eerder u in aanmerking komt.

Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief treft u onze contactgegevens aan.

Aanvragen
U kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. De aanvraag moet u op persoonlijke
titel (BSN-nummer) indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Tot uw dienst.
De redactie

Wilt u weten of u aan alle voorwaarden voldoet en welke investeringscategorieën in uw provincie zijn opengesteld? Of wilt u ondersteuning bij
uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

ProAgroActualiteiten
Geen korting dierrechten
Bij de aanpassing van het wetsvoorstel fosfaatrechten is de mogelijkheid om varkens- en pluimveerechten te korten geschrapt. De
reden is, dat deze sectoren niet of
nauwelijks bijgedragen hebben aan
de overschrijding van het fosfaatplafond in 2015.
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Wet fosfaatrechten goedgekeurd!
Het wetsvoorstel fosfaatrechten is onlangs in de Tweede Kamer besproken.
De Tweede Kamer is akkoord, maar heeft wel enkele belangrijke wijzigingen
doorgevoerd.
Fosfaatrechten en derogatie
De fosfaatrechten gaan in op 1 januari 2018. Deze datum moet echter nog
definitief worden vastgesteld. Er is afgesproken dat de wet, in principe, alleen
ingaat als aannemelijk is dat ‘Brussel’ opnieuw derogatie verleent.

Forse korting melkgeld zuivelplan
Binnen het Sectorplan krijgt u een
forse korting op uw melkgeld als u
teveel melk produceert of te veel
GVE’s melkvee houdt t.o.v. een
referentie. Het voorstel is om een
korting van 90% op de melkprijs toe
te passen.
Vrijstelling bij grondgebonden?
Binnen de fosfaatrechten worden
grondgebonden
bedrijven
vrijgesteld van de generieke afroming.
Hierdoor wordt het sectorplan waarschijnlijk ook aangepast voor
grondgebonden bedrijven.
Uitstel verbod sleepvoetmachine
In 2014 is aangekondigd, dat de
sleepvoetmachine op klei- en veengrond verboden zou worden per 1
januari 2017. Deze datum is verschoven naar 1 januari 2018. Vanaf
deze datum is de sleepvoet alleen
nog toegestaan in combinatie met
een sleepslangsysteem, waarbij de
mest met water wordt verdund.
Verhoogde norm akkerbouw
De extra gebruiksnormen voor akkerbouwgewassen zijn nog niet
definitief vastgesteld. Dit betekent
dat u deze extra normen niet over
het jaar 2016 mag gebruiken. Wanneer de normen definitief worden, is
niet bekend. De vraag is of de verruiming van de normen in deze
vorm door ‘Brussel’ wordt toegestaan.
Grondmonsters actueel?
Zorg ervoor dat u ook in 2017 geldige grondmonsters heeft. Een derogatiemonster moet na 1 febr. 2013
zijn genomen. Voor de fosfaatdifferentiatie moet de monsterdatum
na 15 mei 2013 liggen. Neem tijdig
nieuwe monsters.

Geen afroming grondgebonden bedrijven
Grondgebonden bedrijven worden vrijgesteld van de generieke afroming.
Hierbij wordt gekeken naar het jaar 2015 óf de jaren 2016 én 2017. Ook krijgen bedrijven met een beperkt overschot een lagere generieke afroming. Het
aantal fosfaatrechten wordt voor deze bedrijven nooit lager dan de fosfaatruimte van het jaar 2015 óf de jaren 2016/2017.
Verdelen bij uitgeschaarde dieren
Een bedrijf dat op 2 juli 2015 dieren had uitgeschaard, kan (een gedeelte van)
de fosfaatrechten toch op naam krijgen zonder korting. Wel is hiervoor de
instemming van de inschaarder nodig.
Ruimere knelgevallenregeling?
Er komt een adviescommissie die moet beoordelen of de knelgevallenregeling
kan worden uitgebreid. Bijvoorbeeld voor bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan en voor biologische bedrijven in omschakeling. De commissie moet daarbij wel de gevolgen voor de
generieke afroming in beeld brengen. Een eventuele verruiming zal dus beperkt blijven. Reken u dus nog niet rijk.
Fosfaatefficiëntie Kringloopwijzer
De staatssecretaris heeft de opdracht gekregen om serieus met de Kringloopwijzer aan de slag te gaan. De bedoeling is om deze in 2018 te gebruiken. Het is nog geen gelopen race dat dit gaat lukken.
Eerste Kamer aan zet
De wet is pas definitief als de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd.
De invoering van fosfaatrechten is gekoppeld aan derogatie. Daarnaast worden grondgebonden bedrijven ontzien. Dit zijn enkele belangrijke vastgestelde wijzigingen.

Sectorplan melkvee ingrijpend
Om derogatie 2017 te behouden en nieuwe derogatie te krijgen, moet de
melkveestapel in 2017 fors afnemen. Hiervoor is het Sectorplan in ontwikkeling. Over dit plan is veel discussie en is op het moment van schrijven nog niet
vastgesteld. Ook zijn nog niet alle details bekend.
Sectorplan
De bedoeling is om dit per 1 januari 2017 in te laten gaan. Het sectorplan
bestaat uit een drietal onderdelen:

Voerspoor.

Opkoop- en bedrijfsbeëindigersregeling.

Fosfaatreductieplan zuivel.
Op het moment van schrijven is er veel onduidelijkheid over het sectorplan. De komende tijd zal duidelijk moeten worden in welke vorm
het plan doorgaat.

ProAgroActualiteiten
Hogere waarde betalingsrechten
De waarden van uw betalingrechten van 2016 t/m 2019 zijn verhoogd. Daarnaast is de vergroeningspremie aangepast en de toeslag Jonge landbouwers
2016 vastgesteld.
Waarde betalingsrechten
In 2015 zijn minder betalingsrechten aangevraagd dan verwacht. Hierdoor is
het GLB-budget niet volledig benut. Om deze reden is de waarde van uw
betalingsrechten voor de jaren 2016 t/m 2019 verhoogd met 1,874%. De
nieuwe waarde kunt u bekijken op mijn.rvo.nl. Vanaf 2019 hebben alle betalingsrechten eenzelfde waarde: circa € 275 per recht.
Vergroeningspremie
De vergroeningspremie voor 2016 is vastgesteld op 43,23% van de basispremie. Bij dit percentage wordt de vergroeningspremie vanaf 2019 circa €
119 per hectare.
Toeslag Jonge landbouwers
Heeft u de toeslag Jonge landbouwers aangevraagd? Voor 2016 is deze
vastgesteld op € 51,05 (2015: € 52,96). U kunt voor maximaal 90 ha de toeslag Jonge landbouwers ontvangen.
Overdrachten
Wilt u betalingsrechten overdragen? Houd dan rekening met de nieuwe waarde van uw betalingsrechten.
De komende tijd ontvangt u de uitbetaling van uw bedrijfstoeslag.
Controleer of de nieuwe bedragen hierin zijn verwerkt.

Eerste betalingen bedrijfstoeslag 2016
RVO heeft het betalingsschema voor de bedrijfstoeslag bekend gemaakt. Het
is mogelijk, dat u niet uw gehele bedrijfstoeslag in één keer krijgt uitgekeerd.
Op de uitbetalingen worden kortingen toegepast. Komt uw totale bedrijfstoeslag onder de € 500? Dan wordt deze niet uitgekeerd.
Uitbetalingsschema
RVO is vanaf 3 december met de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2016
begonnen. Het percentage van de aanvragers, dat voor een bepaalde datum
een uitbetaling kan verwachten, is:

85% uiterlijk 31 december 2016.

95% uiterlijk 31 januari 2017.

100% uiterlijk 30 juni 2017.
Betaling in gedeelten
RVO streeft ernaar om de gehele bedrijfstoeslag in één keer uit te betalen.
Echter de vergroeningspremie en de toeslag Jonge landbouwers kunnen pas
na controle worden uitbetaald. Het is dus mogelijk dat u eerst de basispremie
krijgt uitbetaald en later de vergroeningspremie en eventueel de toeslag Jonge landbouwers. De tweede beschikking en uitbetaling kunt u vanaf eind
februari verwachten. U ontvangt dit jaar geen voorschot.
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Waarde graasdierenpremie 2016
Heeft u in 2016 graasdierpremie
aangevraagd? De graasdierpremie
voor het aanvraagjaar 2016 is voor
schapen vastgesteld op € 21,07 per
schaap en voor vleesvee op €
160,00 per rund. Het bedrag per
schaap is verlaagd, vanwege een te
verwachten overschrijding van het
budget.
De graasdierpremie wordt vanaf 1
maart 2017 uitbetaald.
Controleer mestverwerking 2016
U kunt nu een redelijke inschatting
maken van uw fosfaatproductie
2016 op uw bedrijf. Is deze hoger
dan u in het voorjaar heeft ingeschat? Ga dan na of u aan uw
mestverwerkingsplicht voldoet. Sluit
indien nodig nog extra VVO’s af.
Correctie regionale mestafzet?
Heeft u te weinig mest afgezet via
Regionale mestafzetovereenkomsten (RMO’s)? Dan kunt u uw verplichting niet corrigeren met extra
VVO’s. U moet dan voor uw gehele
mestverwerkingplicht VVO’s afsluiten.
Agenda
T/m 31 december 2016

Melden fosfaatverrekening.

Melden VVO’s en Driepartijenovereenkomsten.
T/m 31 januari 2017

Melden derogatie.

Indienen ‘Aanvullende gegevens Meststoffenwet’.

Eventueel vernieuwen grondmonsters voor derogatie.

Opstellen bemestingsplan 2017

Telen groenbemester na maïs
op zand-/lössgrond.

In stand houden 50% van beheerde akkerranden (in kader
van vergroening).

Kortingen
Uw uitbetaling van uw bedrijfstoeslag wordt gekort met een nationale korting
van circa 0,61%, en een Europese korting van circa 1,35%. De laatste korting
geldt voor betalingen boven de € 2.000.

Per 1 februari 2017

Einde uitrijverbod drijfmest op
bouwland.

Graslandvernietiging
toegestaan.

In de beschikking worden ook eventuele kortingen vanwege afwijkende oppervlakte en/of niet voldoen aan de vergroeningseisen meegenomen. Laat bij twijfel uw beschikking controleren.

Per 15 februari 2017

Einde uitrijverbod drijfmest op
grasland.

ProAgroActualiteiten
Schapen inscharen? Goed regelen!
In de wintermaanden worden vaak schapen ‘ingeschaard’ bij veehouders en
akkerbouwers. Hierbij heeft u twee mogelijkheden: of u schaart de schapen
daadwerkelijk in of u geeft grond tijdelijk uit gebruik. Onderstaande geldt ook
als u in de rest van het jaar schapen op uw percelen laat grazen.
Schapen inscharen
Schaart u schapen in? Dan moet u deze dieren via de I&R-registratie eerst
aanvoeren op uw bedrijf en later weer afvoeren. Hiervoor heeft u een UBN
(Uniek Bedrijfsnummer) nodig. Dit geldt ook als u akkerbouwer bent. De
mestproductie van de schapen telt u mee voor de gebruiksnormenberekening
op uw bedrijf. Hierbij gelden wel bepaalde regels en een vrijstelling.
Maandtelling
Ondanks dat het gemiddeld aantal schapen exact wordt bijgehouden via de
I&R-registratie, geldt voor de mestproductie van schapen een maandtelling.
e
Dus op basis van het aantal dieren op de 1 dag van de maand wordt de
gemiddelde veebezetting op jaarbasis bepaald (per maand aantal dieren op
e
1 dag, gedeeld door 12). Schaart u de dieren bijvoorbeeld in op 2 januari en
gaan de dieren weer terug op 15 januari, dan heeft u in die maand voor de
Meststoffenwet geen dieren gehad. De schapen tellen mee bij de schapenhouder. Nu kunt u hier ‘praktisch’ mee omgaan. Bijvoorbeeld wel schapen
e
langdurig aanwezig, maar steeds op de 1 van de maand niet. De kans is
groot, dat dit niet wordt geaccepteerd. U mag ook het gemiddeld aantal dieren
uit de I&R-registratie hanteren (vrije bewijsleer).
Vrijstelling
Schaart u maximaal 450 schapen gedurende maximaal 4 weken in? Dan
hoeft u deze dieren niet in uw mestadministratie op te nemen. Het aan- en
afmelden voor de I&R-registratie is wel verplicht. De vrijstelling voor de administratieplicht geldt alleen als u de schapen eenmalig per kalenderjaar inschaart in de periode buiten 1 maart tot 1 oktober.
Als u aan de vrijstelling voldoet, hoeft u de mestproductie van de schapen niet
mee te tellen bij uw gebruiksnormenberekening. Ook niet als de dieren op de
e
1 van een maand aanwezig zijn. Echter als u zonder deze schapen uw gebruiksnormen overschrijdt, dan moet u de mestproductie alsnog meerekenen
(en daardoor een nog hogere overschrijding van de normen).
Grond uit gebruik
Een alternatief voor het inscharen van schapen is het uitgebruik geven van
grond. Dit heeft enkele voordelen:

U hoeft de dieren niet aan en af te melden bij de I&R-registratie.

U heeft, als akkerbouwer, geen UBN nodig.

De mestproductie van de schapen telt niet mee voor uw bedrijf (de schapenhouder moet de mest verantwoorden).
Melden in perceelregistratie
Als u een perceel na 15 mei en voor 1 november uit gebruik geeft, dan moet u
dit melden bij de perceelsregistratie van RVO. Geeft u een perceel uit gebruik
in de periode van 1 november tot 15 mei, dan hoeven u (en de gebruiker) dit
niet te melden bij RVO. Het is wel verstandig om dit gebruik schriftelijk vast te
leggen, zodat dit bij controle kan worden aangetoond. Veelal wordt hiervoor
een grondgebruikersverklaring gebruikt. Een pachtcontract kan natuurlijk ook
en is juridisch beter.
Kiest u er niet voor om de dieren in te scharen? Geef dan de grond uit
gebruik aan de schapenhouder en leg dit schriftelijk vast.
ProAgro B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van
beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit ProAgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.
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Over ons
Oprichter en eigenaar van ProAgro
B.V. Jan Katerberg is al jaren actief
in de agrarische sector. Na vele
jaren zelf actief landbouwer te zijn
geweest besloot hij om te stoppen
met zijn onderneming. De interesse
en sfeer in de agrarische sector
deed hem besluiten om hier actief in
te blijven. Na de overname van
Hendrix UTD De Wijk en de samenvoeging met Hendrix UTD Noord en
de overname van Hendrix UTD door
ForFarmers ontstond uiteindelijk het
dealerbedrijf Forfarmers Hendrix
Noord.
Vanuit dit dealerbedrijf worden
klanten voorzien in voer, kunstmest,
kennis en andere aanverwante
zaken. Omdat administratie van de
regelgeving een steeds groter aandeel werd voor de voeradviseurs is
eind 2014 besloten om ProAgro op
te richten.

Onze kantoren / adviseurs

Industrieweg 39
7949 AJ Rogat
T 0522 – 820 379
E info@proagro.nl
W www.proagro.nl

