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Betaalschema GLB-regelingen 2013 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven wanneer de bedrijfstoeslag 2013 en een aantal 
andere subsidieregelingen uitbetaald zullen worden. 
 
Bedrijfstoeslagregeling 2013 
De betalingen van de bedrijfstoeslagregeling starten op 1 december 2013. Daarbij wordt het volgende schema 
gehanteerd: 

• Voor 31 december zullen tenminste 90% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag hebben ontvangen. 

• Voor 28 februari 2014 hebben tenminste 98% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag ontvangen. 

• Voor 1 mei 2014 zullen vrijwel alle landbouwers hun bedrijfstoeslag hebben ontvangen. 
 
Artikel 68, SNL en Probleemgebiedenvergoeding 
Het subsidiebedrag voor de brede weersverzekering (artikel 68) wordt naar verwachting in december bijna volledig 
uitbetaald. De uitbetaling van de overige artikel 68-regelingen (tegemoetkomingen ongunstige weersomstandigheden) 
zal vanaf 1 januari 2014 starten. 
 
De betalingen van de agrarisch natuurbeheervergoeding 2013 en de probleemgebiedenvergoeding 2013 starten 
vanaf 1 januari 2014 en zullen half mei 2014 zijn afgerond. 
 
Tip: In Mijn Dossier kan bij het onderdeel ‘Bekijken’ via ‘Tracking & Tracing’ de status van de aanvraag worden 

nagegaan. Hier staat vermeld in hoeverre de verschillende controles zijn uitgevoerd. 

 
 
Aansprakelijkheid eindigt niet bij einde vennootschap of maatschap 
 
De vennoten van een vennootschap onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. 
Schuldeisers kunnen voor de schulden van de vennootschap ook aanspraak maken op het privévermogen van één 
van de vennoten. De maten van een maatschap zijn ook met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van 
de maatschap, maar uitsluitend voor gelijke delen. 
Deze aansprakelijkheid houdt echter niet zonder meer op voor een vennoot of maat die al uit de vennoot- of 
maatschap is getreden. De aansprakelijkheid eindigt alleen als de uittreder door de schuldeiser ontslagen wordt van 
zijn aansprakelijkheid of als daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt met de voortzetter. 
 
Zo draaide in een rechtszaak een uitgetreden vennoot met zijn privévermogen alsnog op voor een financierings-
schuld. Deze was ontstaan nadat de voortzetter enige tijd na de overname het bedrijf vanwege onvoldoende 
bedrijfsresultaten had moeten verkopen. De hoofdelijke aansprakelijkheid was vastgelegd in de financierings-
overeenkomst en de kredietverstrekker had de uittredende vennoot niet uit deze hoofdelijkheid ontslagen.  
Evenmin was gebleken dat er bij het einde van de vennootschap afwijkende afspraken waren gemaakt. 
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 Mestproductie graasdieren hoger door afschaffen correctiefactor 
 
De mestproductie van graasdieren zal vanaf 2014 hoger uitvallen door een aanpassing van de normen. Dit is een 
gevolg van de maatregelen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
 
Volgens informatie van Dienst Regelingen wordt op dit moment bij de forfaitaire normen voor graasdieren en de 
BEX-methode voor melkvee nog rekening gehouden met een correctiefactor van 5%, voor zowel stikstof als fosfaat.  
Deze correctiefactor zal echter volgens het actieprogramma afgeschaft worden. Voor bedrijven die meedoen aan 
BEX, zal bij dezelfde uitgangspunten de mestproductie ruim 5% hoger uitvallen. Voor bedrijven die rekenen met 
forfaitaire productienormen zijn de exacte gevolgen nog niet bekend, aangezien er nog een aanpassing van deze 
forfaits zal plaatsvinden. 
 
Het afschaffen van de correctiefactor heeft geen gevolgen voor de berekening van de mestproductie voor staldieren, 
omdat deze productie op een andere wijze wordt berekend. 
 
 
 

Aangiftebrief omzetbelasting vervalt 
 
Vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrief omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro komt te 
vervallen. 
 
Btw-ondernemers moeten voortaan zelf in de gaten houden dat op tijd aangifte wordt gedaan en btw wordt 
afgedragen. Het tijdstip van aangifte en het betalingskenmerk zijn te vinden in het beveiligde gedeelte van de 
internetsite van de Belastingdienst. 
 
Om de overgang makkelijker te maken, stuurt de Belastingdienst begin januari 2014 een overzicht toe met de 
aangiftetijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldata en de betalingskenmerken. 
 
Via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst kan wel geregeld worden dat er per e-mail 
een herinnering wordt toegezonden. 
 
 

Egalisatie perceel moet ongedaan gemaakt worden 
 
Een landbouwer vulde enkele zonken op een perceel landbouwgrond op met grond en liet het perceel egaliseren en 
diepploegen. De gemeente gelastte hem onder oplegging van een dwangsom het perceel weer in de vorm terug te 
brengen, zoals deze was voordat de veranderingen waren aangebracht. Zij baseerde zich daarbij op het bestem-
mingsplan, waarin vermeld stond dat op het perceel de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschappelijke waarden’ 
rustte. Voor het uitvoeren van de door de landbouwer verrichte werkzaamheden was een omgevingsvergunning 
(aanlegvergunning) noodzakelijk, met uitzondering van werkzaamheden met een geringe omvang en ondergeschikte 
betekenis, die de natuur- en landschapswaarden niet aantasten. Werkzaamheden die behoorden tot normaal 
onderhoud, beheer, gebruik of exploitatie waren ook uitgezonderd. 
 
Volgens de landbouwer waren de door hem uitgevoerde werkzaamheden te beschouwen als normaal agrarisch 
gebruik en waren de landschappelijke waarden van het perceel niet aangetast. De Raad van State was het niet met 
de landbouwer eens. Het perceel was bestemd voor het behoud van landschappelijke waarden, namelijk het 
kenmerkende bolle reliëf van de akker. De gemeente was daarom bevoegd handhavend op te treden en te eisen dat 
het perceel in de oude staat werd teruggebracht. 
 
Tip: In bestemmingsplannen staan regelmatig bepalingen met betrekking tot het grondgebruik.  
           Let er bij een nieuw bestemmingsplan goed op of er bepalingen in staan die het gebruik van uw grond 

beperken en teken indien nodig tijdig bezwaar aan. 

 
Btw-tarief bij levering van paarden 
 
De Staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd tot 
en met vier jaar nog tot 1 januari 2014 mag worden toegepast. Daarna geldt een tarief van 21%. 
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Laag btw-tarief 
Het 6%-tarief is alleen van toepassing op de levering van paarden die bestemd zijn voor: 

• De productie van levensmiddelen, zoals slachtpaarden. 

• Landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw. 

• Fok van paarden, zoals dekhengsten en fokmerries. 
 
Hoog btw-tarief 
In alle overige gevallen is de levering van paarden belast met 21%. Een uitzondering hierop is de hiervoor genoemde 
overgangsregeling voor de levering van paarden in de leeftijd tot en met vier jaar. 
 
Landbouwregeling 
Paardenfokbedrijven kunnen voor de levering van zelf gefokte paarden kiezen voor toepassing van de landbouw-
regeling. Dit kan alleen als de fok samenhangt met de exploitatie van de bodem. Dat is het geval bij 1 ha grond of 
meer. De landbouwregeling geldt niet voor het opfokken van paarden voor derden. 
 
Veehandelsregeling 
Voor paarden geldt de veehandelsregeling alleen als de levering hiervan onder het 6%-tarief valt. 

 
Wetsvoorstel mestverwerking aangenomen 

 
Bedrijven met een mestoverschot zullen vanaf 1 januari 2014 een deel van dit overschot moeten laten verwerken. 
De Tweede Kamer heeft hier op 1 oktober mee ingestemd. De verwachting is dat dit najaar ook de Eerste Kamer 
hiermee akkoord zal gaan. 
De Tweede Kamer heeft wel enkele wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel afgedwongen. Bedrijven die hun 
overschot geheel en rechtstreeks, blijkens een schriftelijk en vooraf gesloten overeenkomst, overdragen aan een 
bedrijf binnen een straal van maximaal 20 kilometer, worden vrijgesteld als de mest op landbouwgrond wordt 
aangewend. 
 
Daarnaast komt er een ontheffing voor de mestverwerkingsplicht voor stromest. Deze ontheffing is vooral bedoeld 
voor melkgeiten- en vleesveebedrijven, die dieren geheel of vrijwel geheel op stro houden. 

 
Kabinetsvisie op tuinbouwsector 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de visie op de tuinbouwsector 
gegeven. Deze sector neemt elk jaar ongeveer 40% van de totale agrarische omzet voor haar rekening en biedt 
werkgelegenheid aan ruim 400.000 mensen (230.000 fte’s). In 2012 werd een exportwaarde van bijna 20 miljard euro 
gerealiseerd. 
Volgens de staatssecretaris kan de tuinbouwsector nog verder groeien door het vizier ook te richten op landen buiten 
Europa. Nieuwe producten door slimme samenwerkingsverbanden zouden de mondiale interesse moeten vergroten. 
Verder moet de sector nieuwe stappen zetten in energiebesparing en vergroening. 
 
Nieuwe markten 
De groenteteelt richt zich sterk op de Europese markt, terwijl de groeimarkten juist daarbuiten te vinden zijn. 
Door het ontwikkelen van nieuwe zaden en planten ontstaan er mogelijkheden voor verdere groei van de sector. 
De staats secretaris stelt € 1 miljoen extra beschikbaar om kansen te signaleren en producten te ontwikkelen. 
 
Garantieregeling 
Het op de markt brengen van nieuwe producten en productiesystemen gaat vaak moeilijk, omdat er geen geld wordt 
geleend voor risicovolle projecten. Om die vernieuwing te stimuleren wil de staatssecretaris dat er vanuit het nieuwe 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid een nieuwe regeling komt, waarbij de overheid garant staat voor bankleningen. 
 
Energie 
De glastuinbouw is nu al kampioen energiebesparing, maar er is meer nodig. In 2020 moet in alle nieuwe kassen 
klimaatneutraal geteeld worden. Voor bestaande kassen zijn dan systemen ontwikkeld waardoor met de helft van de 
fossiele brandstoffen kan worden geproduceerd, zonder verlies van omzet. Hiervoor zullen nog dit jaar nieuwe, 
langere termijnafspraken rondom energiebesparing worden gemaakt. Om het energieverbruik verder terug te dringen, 
wordt het budget voor investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw verdubbeld naar minimaal  
€ 5 miljoen. Extra energiewinst wordt gehaald door samenwerking van tuinders onderling en met niet-tuinders in 
energienetwerken te stimuleren. 
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Aardwarmte 
Tevens moet de aardwarmte beter worden benut. Een optimaal gebruik van deze warmte zou minimaal 10 tot 20% 
van het energiegebruik in de glastuinbouw duurzaam kunnen maken. Hiervoor wordt in 2014 de garantieregeling 
aardwarmte opengesteld. 

 
Geen automatische korting op toeslag bij fout loonwerker  
 
Landbouwers worden soms gekort op hun bedrijfstoeslag vanwege een overtreding van een randvoorwaarde, die 
door een derde is gepleegd. Een bekend voorbeeld hiervan is het niet op de juiste wijze emissiearm uitrijden van 
dierlijke mest door de loonwerker. 
 
Een melkveehouder kreeg een korting opgelegd op de subsidie voor agrarisch natuurbeheer, omdat de loonwerker 
de bemestingswerkzaamheden niet goed had uitgevoerd. Omdat dit wordt gezien als een opzettelijke overtreding, 
bedroeg de korting 20%. De melkveehouder ging hiertegen in hoger beroep bij de Raad van State. Deze raad heeft 
vervolgens vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie hoe de EG-regelgeving exact uitgelegd moet worden. 
 
De advocaat-generaal van dit hof heeft onlangs een advies uitgebracht, welke doorgaans leidend is in de uitspraak 
van het hof. Volgens dit advies kan er alleen maar sprake zijn van een vermoeden van opzettelijke niet-naleving, 
waarbij de steunontvanger de mogelijkheid moet krijgen om dit te weerleggen. Als de landbouwer kan aantonen dat 
hij een betrouwbare en ervaren loonwerker heeft ingeschakeld, hem heeft opgedragen de mest emissiearm uit te 
rijden, voldoende toezicht op hem heeft gehouden en hem op de hoogte heeft gebracht van de bijzondere kenmerken 
van zijn grond, is er hooguit sprake van nalatigheid. Dat zou dan leiden tot een korting van 3%. 
Schakelt een landbouwer een als onbetrouwbaar bekendstaande loonwerker in en houdt hij daarop onvoldoende 
toezicht, is dit volgens de advocaat-generaal nog niet zonder meer opzet, maar een vermoeden van opzet. 
 
Het Europese Hof van Justitie zal nu eerst een algemene uitspraak moeten doen, waarna de Raad van State in deze 
concrete situatie een oordeel moet vellen. 
 
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving 
 
Afronden administratie 
Na afloop van het jaar moet de mestboekhouding over het jaar 2013 afgerond worden. U moet de volgende 
handelingen uitvoeren: 

• De gemiddelde veebezetting van graas- en staldieren berekenen en vastleggen in uw administratie. 

• Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding. 

• Alle voorraden en aan- en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie). 
       Leg ook de onderbouwing van voorraden vast. 

• Alle voervoorraden vastleggen bij bedrijven met staldieren of bij bedrijven die deelnemen aan de 
Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Het BEX-protocol vereist dat aan het einde van elk kalenderjaar een 
overzichtsschets wordt gemaakt, waarop alle aanwezige voeropslagen worden weergegeven.  

       Het overzicht moet worden voorzien van de datum en een handtekening van de veehouder. 
       Zorg dat de voervoorraden overeenkomen met uw financiële administratie. 

• De mestproductie van graasdieren berekenen. 

• De mestproductie van staldieren berekenen. 

• De mestproductie volgens BEX berekenen. 

• De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie Gecombineerde opgave). 

• Gebruiksnormen berekenen op basis van het werkelijke grondgebruik en afstemmen met het gebruik van 
meststoffen. 

• Aanvullende gegevens voor 1 februari 2014 doorgeven aan Dienst Regelingen. Voor bedrijven met staldieren of 
bedrijven die meedoen aan derogatie is dit verplicht. Als u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft 
ontvangen van Dienst Regelingen, bent u altijd verplicht deze opgave tijdig in te sturen. Het niet tijdig indienen 
van deze gegevens kan zonder aanmaning leiden tot een boete of het opleggen van een dwangsom. 

 
Fosfaatverrekening 
Wanneer u in 2013 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2013 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. 
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Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is dat u de extra hoeveelheid in het volgende  
jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. U mag een hoeveelheid fosfaat die u van 2012 naar 2013 hebt 
doorgeschoven niet opnieuw doorschuiven. De aanmelding moet via Mijn Dossier ingediend worden. 
 
Grondmonsters 
Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2010 kunnen gebruikt worden voor het 
bemestingsplan 2014. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zo nodig nieuwe monsters 
nemen. Zo voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waardoor u de voorwaarden voor 
derogatie zou overtreden. 
 
Let erop dat uw percelen op de juiste wijze worden bemonsterd. Enkele belangrijke regels zijn: 

• Het grondmonster mag betrekking hebben op maximaal 5 hectare, tenzij gebruik wordt gemaakt van de 
gestratificeerde methode. 

• Aan elkaar grenzende percelen mogen worden samengevoegd tot een totale omvang van ten hoogste 5 hectare, 
waarbij geen van de percelen groter mag zijn dan 2,5 hectare. 

• De bemonstering moet minimaal twee maanden na bekalking plaatsvinden. 

 
Opstellen bemestingsplan 
Bedrijven die meedoen aan derogatie zijn verplicht voor 1 februari 2014 een nieuw bemestingsplan op te stellen. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de aanpassing van de gebruiksnormen. Op basis van het bemestings-
plan kan vastgesteld worden hoeveel mest er eventueel afgevoerd en hoeveel mest er naar verwachting verwerkt 
moet worden. 
 
Mestverwerking 
Vanaf 1 januari 2014 zullen bedrijven met een mestoverschot een deel van dit overschot moeten laten verwerken. 
Derogatiebedrijven kunnen het bemestingsplan gebruiken om deze hoeveelheid te bepalen. Andere bedrijven zullen 
tijdig een prognose moeten maken van het overschot. 
 
De hoeveelheid te verwerken mest is afhankelijk van de mestproductie en de plaatsingsruimte op uw bedrijf, niet van 
de voorraden mest aan het begin en het einde van het jaar. Indien na afloop van het jaar, op basis van de werkelijke 
mestproductie, blijkt dat er onvoldoende mest is verwerkt, is dit niet meer te corrigeren. Dit kan leiden tot een forse 
boete. Het is daarom raadzaam gedurende het jaar regelmatig te toetsen of de prognose van het mestoverschot nog 
juist is. 
 
Daarnaast is het voor overschotbedrijven aan te bevelen tijdig afspraken te maken met mestverwerkers, bijvoorbeeld 
met een exporteur van mest. Het is ook mogelijk de verwerkingsplicht over te dragen aan een andere veehouder.  
Dit moet tijdig geregeld worden. 
 

 
Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal 
 
Uw urenadministratie 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2013 minimaal 1.225 uren hebben 
besteed aan werkzaamheden 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 urencriterium hebt voldaan. Bovendien moet van uw totale werkzaam-
heden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. De 50%-eis geldt niet voor starters. 
 
Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere ondernemers-
faciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Ook voor de meewerk- en de startersaftrek bij 
arbeidsongeschiktheid is een urenadministratie van belang. 
 
Investeringsaftrek  
Als u in 2013 een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, 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 het totale investeringsbedrag. 
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Tabel: hoogte investeringsaftrek 
 
 Investeringsbedrag Aftrek  
Meer dan Niet meer dan  
  - € 2.300 Nihil 
€  2.300 € 55.248 28% 
€  55.248 € 102.311 € 15.470 
€  102.311 € 306.931 € 15.470, minus 7,56% van het  
     bedrag boven €102.311 
€ 306.931   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 plaatsvinden indien het bedrijfsmiddel in gebruik is 
genomen of is betaald. 
Een goede planning van de investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Het kan verstandig zijn om 
een bepaalde investering nog juist dit jaar te doen of om de investering juist uit te stellen tot volgend jaar.  
 
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 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 investeringsaftrek. 
 
Overige fiscale investeringsregelingen 
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2014 alleen nog bedrijfsmiddelen die minimaal € 2.500 kosten in aanmerking laten 
komen voor de Energie-investeringsaftrek, de Milieu-investeringaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen. Nu ligt de grens nog op € 450 per bedrijfsmiddel, mits het totaal bedrag aan investeringen minimaal 
€ 2.300 bedraagt. Het kan daarom voordeliger zijn bepaalde investeringen nog dit jaar uit te voeren. 
  
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 verplicht vrij ten gunste van het bedrijfsresultaat. Hierover moet dan alsnog belasting 
betaald moeten worden. Alleen in bijzondere gevallen kan de belastinginspecteur de herinvesteringstermijn 
verlengen. 
 
Schenkingen 
Ouders mogen in 2013 € 5.141 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Eenmalig mag er aan 
kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 24.676 (jaar 2013) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling 
kan onder voorwaarden verhoogd worden naar € 51.407 als het kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure 
studie of voor de financiering van een woning. Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een 
eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000, welke ook door andere personen geschonken mag worden. 
 
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan kleinkinderen) is in 2013 maximaal € 2.057 vrijgesteld.  
 
Indien dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, 
moet voor 1 maart 2014 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst. 
 
Betaling belastingschulden 
Belastingschulden kunnen in principe niet in mindering gebracht worden op het box 3-vermogen. Overweeg daarom 
om belastingaanslagen nog dit jaar te betalen, als de betaling wordt gedaan van een rekening die deel uitmaakt van 
het box 3-vermogen. Als u voor 1 oktober de belastingdienst hebt verzocht een voorlopige aanslag op te leggen, die 
nog niet of zo laat is opgelegd dat u deze niet meer voor 31 december kunt betalen, komt de schuld wel in mindering 
op het box 3-vermogen. 

 
Willekeurig afschrijven 
Indien u nog voor 1 januari 2014 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, mogen deze dit jaar nog voor 50% worden 
afgeschreven. Indien het bedrijfsmiddel dit jaar nog niet in gebruik wordt genomen, wordt de afschrijving niet alleen 
beperkt tot 50%, maar ook tot het dit jaar betaalde bedrag. 
De regeling geldt niet voor gebouwen, personenauto’s en immateriële activa (quota) en eindigt op 31 december 2013. 
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Terugvragen btw voor dubieuze debiteuren 
Indien u over 2013 dubieuze debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek 
indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Het verzoek moet worden 
ingediend binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat de factuur niet meer betaald zal worden. 
 
Let op: Indien u een akkoord sluit met de debiteur dat deze slechts een deel van het bedrag behoeft te betalen en 

het restant wordt kwijtgescholden, kunt u de afgedragen btw niet meer terugvragen. 

 
 
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig 
 
Registratie gewasbeschermingsmiddelen 
Uw registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moet u gedurende vijf jaar bewaren. Als u in 2014 
middelen gebruikt of laat gebruiken, moet u een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan kan leiden 
tot een boete en korting op de bedrijfstoeslag. Standaardvoorbeelden zijn te vinden op internet. 
 
Inschrijving Kamer van Koophandel correct? 
Volgens de huidige voorstellen krijgen bedrijven in 2015 alleen nieuwe toeslagrechten toegekend indien zij grond in 
gebruik hebben en het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als agrarisch bedrijf (hoofdactiviteit 
landbouw). 
 
Dit kan problemen opleveren bij inschrijvingen waarbij de landbouwactiviteiten als nevenactiviteiten van een ander 
soort bedrijf ingeschreven staan (bijvoorbeeld bij een loonwerkbedrijf of veehandel). Het is in die gevallen raadzaam 
te overwegen de inschrijving te wijzigen of de landbouwactiviteiten apart in te schrijven. 
 
Hobbybedrijven staan vaak niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Of alsnog inschrijven verstandig is, 
moet goed bekeken worden. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan ertoe leiden dat de Belastingdienst in 
fiscale zin anders met de activiteiten omgaat. 
 
Vanaf 2014 zal de inschrijving van een nieuw bedrijf bij de Kamer van Koophandel geld gaan kosten.  
Er wordt gesproken over een tarief van € 50. 
 
Melding bedrijfsoverdrachten 
Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld worden bij Dienst Regelingen. De inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel is hiervoor leidend. Als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer bij de Kamer van 
Koophandel, hoeft de overdracht niet apart gemeld te worden bij Dienst Regelingen. 
 
Als overdrachtsdatum moet de feitelijke overdrachtsdatum gehanteerd worden. Meest praktisch, uit oogpunt van 
mestboekhouding en toeslagrechten, is dat voor de overdracht 1 januari wordt gekozen. 
 
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).  
 
Deze MDV-eisen worden jaarlijks aangepast. Voor 2014 vinden er wijzigingen plaats in het certificatieschema.  
Het gaat hierbij om herziening van de bestaande criteria, verwerking van de aanvullende besluiten en uitbreiding van 
de dierenwelzijnsmaatlat met het thema brandveiligheid. 
 
Het tijdstip waarop u de investeringsverplichtingen bent aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen u moet voldoen. 
Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor al een ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen investerings-
verplichtingen die nog dit jaar worden aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. Verplichtingen die na 
31 december 2013 worden aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-
eisen 2014 en als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven. 
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Belangrijke data 
 
T/m 13 december 2013 
Openstelling subsidieregeling jonge landbouwers 
 
15 november t/m 31 december 2013 
Aanvraagperiode Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via gebiedscoördinator 
 

T/m 31 december 2013 
Aanmelding fosfaatverrekening 
 
15 januari 2014 
Laatste dag indiening permanente overdracht melkquotum met en zonder grond 
 
T/m 31 januari 2014 
Aanmelding derogatie 2014 en opgave aanvullende gegevens mest 2013 
 
31 januari 2014 
Mestboekhouding 2013 en bemestingsplan 2014 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. 

 


