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Belastingplan 2014 
 
Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2014 aangeboden. De belangrijkste 
maatregelen die landbouwers raken zijn: 
- De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2015 beperkt. In eerdere plannen werd nog gesproken over afschaffing. 
- Er wordt een drempelbedrag van € 2.500 ingevoerd voor de milieu-investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving 

milieu-investeringen (Vamil) en de energie-investeringsaftrek. 
- De algemene heffingskorting wordt met ingang van 2014 verhoogd en vervolgens afgebouwd voor hogere 

inkomens. 
- De vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar voor de aanschaf, verbetering of 

onderhoud van een eigen woning wordt verhoogd naar € 100.000. 
- Per 1 januari 2014 wordt de accijns op diesel verhoogd met 3 cent per liter. 
- De belangrijkste vrijstellingen voor de landbouw blijven intact: de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting, 

het verlaagde energietarief voor de tuinbouw en de vrijstelling voor overdrachtsbelasting op cultuurgrond. 
 
 
 

Landbouwbeleid Economische Zaken in 2014 
 
De hoofdpunten van het landbouwbeleid, zoals op Prinsjesdag gepubliceerd door het Ministerie van EZ, zijn: 
- In 2014 zullen voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van het nieuwe stelsel van toeslagen per  
       1 januari 2015. 
- Gezonde, welzijnsvriendelijk gehouden dieren, gezonde planten en gezond plantmateriaal zijn van belang voor 
       de Nederlandse concurrentiepositie. Inzet is een verdere afname van het antibioticagebruik in de veehouderij.  
       De doelstelling voor 2015 is een reductie van 70% ten opzichte van 2009 voor de veehouderij als geheel. 
- In overleg met de sector wordt in 2014 de ambitie uitgewerkt om ervoor te zorgen dat alle nieuwbouwstallen vanaf 

2015 integraal duurzaam zijn. Het is nog onzeker of de investeringsregeling voor duurzame stallen wordt voort-
gezet. Dit zal afhangen van de belangstelling die er dit jaar is voor deze regeling. 

- Er komen aanvullende maatregelen die duidelijke effecten hebben op een duurzame veehouderij (geen ingrepen 
en verbetering diertransporten). 

- Eind 2013 zal op basis van de mestverwerkingscapaciteit bekeken worden of de huidige sturing op dieraantallen 
in 2015 beëindigd kan worden. 
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Subsidieregeling jonge landbouwers op 1 oktober open 
 
In de periode 1 oktober tot en met 13 december 2013 wordt de investeringsregeling voor jonge landbouwers 
opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor landbouwondernemers die jonger zijn dan 40 jaar en niet langer dan drie 
jaar geleden een bedrijf volledig (alleen of met anderen) hebben overgenomen of zijn gestart. Het bedrijf moet voor 
eigen rekening en risico worden beheerd. Als datum geldt de datum van de juridische overdracht, aan te tonen door 
een notariële akte van levering of een door de Grondkamer goedgekeurd pachtcontract. 
 
Subsidiabele investeringen 
- Gebouwen (stallen, kassen, loodsen en schuren). 
- Nieuwe machines en verplaatsbare installaties (bijv. tractor, melkrobot). 
- Grondverwerving (maximaal 10% van het totale subsidiebedrag). 
- Overige landbouwinvesteringen (bijv. erfverharding, sleufsilo, mestopslagen, kavelpaden). 
 
Hoogte subsidie 
De subsidiabele kosten zijn maximaal € 80.000 (excl. btw) met een minimum van € 20.000. De subsidie bedraagt 
25% van de subsidiabele kosten, dus minimaal € 5.000 en maximaal € 20.000. 
 
Voorwaarden 
- Er mogen pas investeringsverplichtingen aangegaan worden op of na de datum van de toewijzing. 
- Voor de investering moet een lening van minimaal drie jaar worden afgesloten bij een bank. Deze lening moet 

minimaal de hoogte hebben van de kosten die onder de subsidie vallen. 
- Het bedrijfsmiddel moet minimaal vijf jaar functionerend op het bedrijf worden gehouden. Bij verkoop moet een 

minimaal gelijkwaardig vervangend middel aangeschaft worden. 
- Op het moment van de aanvraag is het eigen vermogen niet hoger dan 60% van de fiscale balanswaarde. 
- De investeringen moeten voor 1 juli 2015 worden afgerond. 
 
Aanvraag subsidie  
De subsidie moet via Mijn Dossier aangevraagd worden bij Dienst Regelingen op het persoonlijke relatienummer. 
Verplichte bijlagen bij de aanvraag zijn offertes van de investeringen en bewijsstukken van de vestiging van het bedrijf 
(bijv. een notariële akte van bedrijfsoverdracht of een goedgekeurd pachtcontract). 
 
Budget en rangschikking  
Het budget voor het jaar 2013 bedraagt € 5,3 miljoen. Als er onvoldoende budget is voor alle aanvragen, wordt er 
geloot onder alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen. 
 
Afhandeling 
Deze subsidie wordt geheel digitaal, dus papierloos, afgehandeld. Het gaat om alle documenten zoals de ontvangst-
bevestiging, de ingestuurde gegevens, brieven en de beslissing. Deze documenten worden in Mijn dossier geplaatst. 
 
 
 

Agrarisch natuurbeheer in 2014 alleen nog via collectief beheerplan 

 
Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) blijft in de huidige vorm tot 2016 van kracht. Wel wordt het SNL waar 
mogelijk goedkoper en effectiever uitgevoerd. Vanaf 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen nog 
mogelijk via een collectief beheerplan (een gezamenlijk plan voor al het agrarisch natuurbeheer in een gebied). Dit 
geldt voor alle vormen van agrarisch natuurbeheer: weide- en akkervogelbeheer, botanisch beheer en 
landschapsbeheer. Het individueel aanvragen van agrarisch natuurbeheer is dus niet meer mogelijk. De 
gebiedscoördinator maakt het collectief beheerplan en neemt hierin de beheerpakketten en oppervlaktes van alle 
deelnemers op. 
 
De deelnemende beheerders bespreken met de gebiedscoördinator met welke oppervlakte zij minimaal en maximaal 
deelnemen aan het collectief plan. De gebiedscoördinator dient alle aanvragen in bij Dienst Regelingen, in de 
aanvraagperiode voor het SNL, van 15 november tot en met 31 december 2013. 
 
Tip  Wilt u SNL-subsidie aanvragen voor 2014? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de 

gebiedscoördinator. Een lijst met de gebiedscoördinatoren is te vinden op www.portaalnatuurenlandschap.nl. 
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Fosfaatverrekening 
 
Agrarische ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden een hogere fosfaatgebruiksnorm toepassen op hun 
bedrijf: de fosfaatverrekening. Feitelijk haalt de ondernemer hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2014 naar 
2013. De aanmelding dient voor 1 januari 2014 via Mijn Dossier ingediend te worden bij Dienst Regelingen. 
 
De hogere fosfaatgebruiksnorm bedraagt maximaal 20 kilo fosfaat per hectare bouwland per jaar. Deze extra 
hoeveelheid fosfaat moet in 2014 volledig worden gecompenseerd. Het is niet mogelijk twee jaar achter elkaar 
gebruik te maken van de fosfaatverrekening. 
 
Tip  Bereken tijdig de uitkomst over 2013, zodat u weet of u gebruik moet maken van de mogelijkheid van 

fosfaatverrekening. 

 
 
Voergeld- of huurovereenkomst? 
 
Het komt regelmatig voor dat een veehouder ervoor kiest dieren (vleesvarkens, vleeskalveren) niet voor eigen 
rekening en risico af te mesten, maar ze tegen een bepaalde vergoeding af te laten mesten voor rekening en risico 
van een derde (bijvoorbeeld een andere veehouder of voerleverancier). Daarvoor zijn twee mogelijkheden: het sluiten 
van een voergeldovereenkomst of het verhuren van de stal. Gezien de consequenties van een huurovereenkomst 
wordt er meestal gekozen voor een voergeldovereenkomst. Maar is dit in de praktijk wel een voergeldovereenkomst? 
 
Voergeldovereenkomst 
Bij een voergeldovereenkomst huisvest en verzorgt de veehouder/staleigenaar tegen een bepaalde vergoeding de 
vleesvarkens of -kalveren van een ander. De veehouder die zijn biggen of kalveren ter verzorging afstaat, betaalt het 
voer en draagt het marktrisico van de vetgemeste dieren. In dit geval dient de veehouder/staleigenaar de dieren te 
verzorgen en is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende dierrechten aanwezig zijn, de dieren in zijn Gecombineerde 
opgave worden opgegeven, er een mestboekhouding wordt bijgehouden en er voldoende mest wordt afgevoerd. De 
voergeldinkomsten kunnen worden gezien als inkomsten uit onderneming, uiteraard onder verrekening van de kosten. 
 
Huurovereenkomst 
De verhuur van een stal valt onder de pachtwetgeving, waardoor dwingende regels van toepassing zijn (bijvoorbeeld 
verlenging overeenkomst, voorkeursrecht etc.). In dit geval moet de huurder zorgen voor de verzorging van de dieren, 
het beschikken over voldoende dierrechten, de opgave van de dieren bij de Gecombineerde opgave, het bijhouden 
van de mestboekhouding en de afvoer van mest. De Belastingdienst zal de inkomsten van de verhuurder niet meer 
aanmerken als inkomsten uit onderneming. Gevolg is dat de stal overgebracht moet worden naar de privébalans, 
waardoor er afgerekend moet worden over de meerwaarde. 
 
Discussie met NVWA en/of Belastingdienst 
Bij controles door de NVWA of de Belastingdienst is er regelmatig discussie over welk soort overeenkomst er feitelijk 
is afgesproken. Er worden overeenkomsten afgesloten die zowel de kenmerken van een huur- als van een voergeld-
overeenkomst hebben. Het gebeurt ook dat de feitelijke uitvoering anders is dan wat in de overeenkomst staat: er 
wordt bijvoorbeeld een voergeldovereenkomst afgesproken, terwijl de verzorging geheel door de eigenaar van de 
dieren (huurder van de stal) plaatsvindt. Dit kan leiden tot boetes voor de huurder (ontbreken van dierrechten en het 
niet afvoeren van mest) en afrekening over de stille reserves voor de verhuurder. Indien er onvoldoende (lonende) 
bedrijfsactiviteiten resteren, kan zelfs een verplichte algehele fiscale staking het gevolg zijn. 
 
Advies is daarom om een weloverwogen keuze te maken en deze keuze vervolgens goed en consequent uit te 
voeren. Niet de inhoud van de overeenkomst, maar de feitelijke situatie is bepalend voor de vraag welk soort 
overeenkomst is afgesloten. 
 

 
Negatief inkomen geen reden voor fiscale staking 
 
Een veehouder stopte in 2001 met het houden van melkvee. Vanaf dat moment hield hij in de stallen 250 
vleeskalveren. De bij het bedrijf behorende grond, ca. 26 hectare, gebruikte hij vanaf 2001 voor het telen van 
snijmaïs. In de aangifte inkomstenbelasting gaf hij het inkomen uit de vleeskalverhouderij aan als winst uit onder-
neming. 
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In 2003 liet de veehouder een bedrijfsanalyse uitvoeren door een deskundige. Daaruit bleek dat er de komende jaren 
geen positief resultaat viel te behalen met de vleeskalverhouderij. Op grond hiervan stelde de veehouder dat het 
bedrijf per 1 januari 2002 was gestaakt. In de aangifte gaf hij de stakingswinst aan. 
 
De belastinginspecteur was echter van mening dat het bedrijf niet gestaakt was. De aanslagen over 2003 tot en met 
2005 werden conform de aangifte opgelegd, maar de belastinginspecteur stuurde telkens een aparte brief waarin hij 
stelde dat er nog steeds sprake was van een bron van inkomen en dus winst uit onderneming. 
 
In 2006 stopte de veehouder met het houden van vleeskalveren. In de belastingaangifte over dat jaar hield hij geen 
rekening met een stakingswinst, omdat het bedrijf naar zijn mening al in 2002 was gestaakt. De belastinginspecteur 
corrigeerde de aangifte 2006 met de stakingswinst. 
 
In geschil was of het bedrijf in 2002 of in 2006 was gestaakt. Volgens de rechtbank was er tot 2006 sprake van een 
onderneming. Zij achtte hierbij de omvang van het aantal kalveren van belang en dat met die activiteiten in de jaren 
2003 tot en met 2005 aanzienlijke omzetten waren gegenereerd. Gelet op de omvang van de activiteiten en omzetten, 
kon naar het oordeel van de rechtbank aangenomen worden dat die gericht waren op het behalen van voordelen. 
Dat in een analyse uit 2003 was geconcludeerd dat de er geen positieve resultaten verwacht konden worden, deed 
hieraan niet af. 
 
Het beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard. De stakingswinst werd in 2006 belast. Deze was in 2006 
aanzienlijk hoger dan in 2002. 
 

 
Bank bevoegd tot eenzijdig verhogen renteopslag 
 
Een ondernemer sloot in 2005 een lening af bij een bank voor het eenmaands Euribor-tarief vermeerderd met een 
individuele opslag van 1%. In 2011 verhoogde de bank de individuele opslag naar 1,5%. De ondernemer was van 
mening dat de bank daar niet toe bevoegd was, omdat in de overeenkomst het percentage van 1% genoemd werd. 
 
De bank beriep zich op de algemene voorwaarden die deel uitmaakten van de overeenkomst. Hierin was onder meer 
opgenomen: ‘De in de kredietovereenkomst vastgelegde individuele opslag kan steeds per de eerste dag van een 
kalendermaand door de bank worden herzien.’ 
 
Volgens de rechtbank waren de algemene voorwaarden overzichtelijk van omvang en was de bepaling dat de 
renteopslag kon worden verhoogd gemakkelijk te vinden en goed leesbaar. De stelling van de ondernemer dat er 
tijdens de financieringsbesprekingen steeds gesproken was over een vaste renteopslag, kon hij niet bewijzen. 
 
Het beroep van de ondernemer werd ongegrond verklaard. 
 
 

Slechte staat van onderhoud boerderij leidt tot lagere WOZ-waarde 

 

De gemeente stelde de WOZ-waarde van een boerderij, onder meer bestaande uit twee varkensstallen uit 1965, vast 
aan de hand van Taxatiewijzer Agrarisch. De landbouwer stelde beroep in tegen de hoogte van de WOZ-waarde, 
omdat naar zijn mening de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de slechte staat van de 
varkensstallen. 

Volgens de Rechtbank had de gemeente onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de invloed was van de slechte 
onderhoudsstaat op de WOZ-waarde. Gezien de grieven van de landbouwer in de bezwaarfase had de taxateur van 
de gemeente ten onrechte nagelaten de gebouwen van binnen te bekijken. 
 
Het standpunt van de landbouwer dat geen waarde aan de varkensstallen moest worden toegekend omdat deze 
slooprijp waren, volgde de rechtbank niet. Op de peildatum waren de stallen nog deels in gebruik, waardoor er een 
waarde aan toegekend kon worden. Ook had de landbouwer niet aannemelijk gemaakt dat wijzigingen in de regel-
geving een drukkend effect hadden op de waarde van de stallen op de peildatum. 
 
De Rechtbank verklaarde het beroep gegrond en stelde zelf de waarde van de boerderij op een lager niveau vast. 
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Maatregelenpakket vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
 
Het mestbeleid op zand- en lössgronden wordt verder aangescherpt. Dit blijkt uit het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn. Wel komt er ruimte voor initiatieven die tot het zelfde milieuresultaat komen. 
 
Doel vijfde actieprogramma 
Het vijfde actieprogramma is ten eerste gericht op het bereiken van een betere kwaliteit van grond- en oppervlakte-
water in de gebieden waar deze nog tekort schieten. Ten tweede wordt het maatregelenpakket uit het actiepro- 
gramma noodzakelijk geacht om in aanmerking te komen voor een nieuwe derogatie in de periode 2014-2017. 
 
Maatregelenpakket 
De belangrijkste maatregelen zijn: 
- De wettelijke werkingscoëfficiënt van varkensdrijfmest wordt in het hele zand- en lössgebied per 1 januari 2014 

verhoogd van 70% naar 80%. 
- Per 1 januari 2015 wordt voor het zuidelijk zand- en lössgebied een korting van 20% doorgevoerd op de stikstof-

totaalgebruiksnorm voor uitspoelingsgevoelige akker- en tuinbouwgewassen, inclusief maïs. 
- De fosfaatgebruiksnormen in 2014 en 2015 worden verlaagd conform de indicatieve normen uit het vierde 

actieprogramma. 
- Initiatieven die door wetenschappelijke onderbouwing en borging kunnen aantonen en garanderen dat zij met 

andere maatregelen tot een gelijkwaardig milieuresultaat komen, kunnen vanaf 2015 ontheffing aanvragen van 
de generieke gebruiksnormen. Een voorbeeld van een dergelijk alternatief dat nu al praktijkrijp is, is de Kringloop-
wijzer voor de melkveehouderij. Voor dit initiatief kan al in 2014 ontheffing verleend worden. 

- Verhoging stikstof-totaalgebruiksnorm voor grasland op klei. 
- Opbrengstafhankelijke stikstof-totaalgebruiksnorm voor graan op klei. 
- Een regeling voor herstelbemesting bij extreme neerslag. 
- Vrijstelling van de regels met betrekking tot vernietiging van de graszode in verband met: 

o herstel van beperkte schade aan de graszode 
o infrastructurele werken 

- Permanente vrijstelling van de regels met betrekking tot emissiearme aanwending ter bestrijding van stuifschade. 
- Invoering stelsel van verplichte mestverwerking. 
- Continuering van het fosfaatvoerspoor. 
- Excretiefactoren 100% inrekenen, in plaats van de 95%-marge die nu gebruikelijk is. Dit heeft gevolgen voor de 

berekening van de mestproductie volgens de BEX-methode. 
 
Het vijfde actieprogramma is inmiddels gepresenteerd aan het Nitraatcomité. Dit comité zal pas op 19 december 
stemmen over het derogatieverzoek voor de periode 2014 tot en met 2017. 
 

 
Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting 

 
Er geldt een nieuwe regeling voor het aanvragen van uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. 
Als in het vorige jaar niet of te laat aangifte is gedaan en minstens één keer niet of te laat in de twee jaar daarvoor, 
wordt het verzoek om uitstel afgewezen. 
 
Voorbeelden 
Een belastingplichtige wil uitstel voor de aangifte over 2013: 
- Er wordt geen uitstel verleend als te laat aangifte is gedaan over 2012 en ook over 2010 en/of 2011. 
- Er wordt wel uitstel verleend als op tijd aangifte is gedaan over 2012, maar te laat over 2010 en 2011. 
- Er wordt wel uitstel verleend als te laat aangifte is gedaan over 2012, maar op tijd aangifte is gedaan over 2010 

en 2011. 
 
 

Voorwaarden toekenning toeslagrechten in 2015 
 
Afgelopen zomer is in de EG een akkoord bereikt over een nieuw stelsel van toeslagrechten, dat op 1 januari 2015 
moet ingaan. Dit betekent dat eind 2014 de huidige toeslagrechten komen te vervallen. Momenteel vindt er in de EG 
en in de lidstaten een verdere uitwerking van het akkoord plaats. 
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Wie komt voor toeslagrechten in aanmerking? 
Om toeslagrechten toegekend te krijgen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
- Actief landbouwer zijn in 2015. Waarschijnlijk wordt dit gekoppeld aan de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel, waarbij de hoofdactiviteit van het bedrijf ‘landbouw’ moet zijn. 
- Subsidiabele landbouwgrond in gebruik hebben in 2015. Gesproken wordt over een minimale oppervlakte van 
       0,3 ha. Deze bepaling is vooral van belang voor kalverhouders met een grondloos bedrijf. Indien zij geen grond 
       in gebruik hebben, komen ze ook niet in aanmerking voor de overgangsregeling. 
- Een aanvraag indienen voor de toekenning van toeslagrechten en voor de uitbetaling van de toeslagrechten in 

2015. 
 
Alleen onderstaande landbouwers komen hiervoor in aanmerking: 
- Landbouwers die in 2013 een directe betaling vanuit het GLB hebben ontvangen Hier valt onder andere de 

bedrijfstoeslag onder. 
- Landbouwers die nooit toeslagrechten hebben gehad en kunnen bewijzen dat ze landbouwer waren in 2013. 
- Landbouwers die groente, fruit, wijn, poot- en consumptieaardappelen, siergewassen of bollen teelden in 2013. 

 
Volgens deze criteria komen bijna alle landbouwbedrijven in aanmerking komen voor toeslagrechten. Toch zullen 
sommige bedrijven geen toeslagrechten toegewezen krijgen. Dit is het geval als een bedrijf in 2013 geen bedrijfs-
toeslag ontvangt, voor 2013 wel bedrijfstoeslag heeft ontvangen en geen van de genoemde gewassen teelt. 
 
Bedrijfsoverdrachten 
Het lijkt erop dat er een regeling komt voor bedrijfsoverdrachten tussen 15 mei 2013 en 15 mei 2015, waarbij partijen 
kunnen afspreken dat het recht op nieuwe toeslagrechten overgedragen wordt. Niet duidelijk is of dit recht aan 
meerdere bedrijven overgedragen kan worden (bijv. bij bedrijfssplitsingen). 
 
Aantal toeslagrechten 
Het aantal toeslagrechten wordt bepaald op basis van het aantal subsidiabele hectares landbouwgrond op 15 mei 
2015. 
 
Waarde toeslagrechten 
De waarde van een toeslagrecht is in 2019 voor iedereen gelijk. Tot die tijd is er een overgangsperiode, waarin de 
waarde mede bepaald wordt door de waarde van de historische toeslagrechten. Voor de berekening van deze waarde 
wordt 2014 als referentiejaar gebruikt. 
 

 
Rechtbank accepteert herwaardering landbouwgrond niet 
 
De afgelopen jaren is er regelmatig discussie in de politiek over de afschaffing van de landbouwvrijstelling. 
Verschillende landbouwers hebben daarom in overleg met hun adviseur er voor gekozen om de landbouwgronden 
te herwaarderen en aan te sluiten bij proefprocedures met de Belastingdienst. 
 
De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs een uitspraak gedaan in een dergelijke procedure. De rechtbank was 
van mening dat een herwaardering van de landbouwgronden in strijd is met goed koopmansgebruik. Met de herwaar-
dering wordt volgens de rechter winst verantwoord lang voordat deze is gerealiseerd en waarvan het nog maar de 
vraag is of deze winst werkelijk wordt behaald. 
Ook achtte de rechtbank herwaardering praktisch niet uitvoerbaar, omdat hiervoor de grond jaarlijks getaxeerd zou 
moeten worden. Het stelsel zou wel praktisch uitvoerbaar zijn als aangesloten kon worden bij normwaarden. 
De Belastingdienst wil hieraan echter niet meewerken. Herwaardering van landbouwgronden is daarom volgens de 
rechtbank niet toegestaan. 
 
De zaak is hiermee nog niet verloren. Deze zal voortgezet worden bij het Gerechtshof. Uiteindelijk zal de Hoge Raad 
een definitief oordeel moeten vellen. Daarnaast lopen er nog meer procedures. 
 

Wat is een kringloopwijzer? 
 
Veel melkveehouders doen inmiddels mee aan de Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX). Velen weten daarmee een 
aanzienlijk voordeel te behalen. Door aan te tonen dat de mestproductie lager is dan de forfaits, hoeft er minder mest 
te worden afgevoerd. Naast dat hiermee kosten worden bespaard, is een ander gevolg dat de eigen grond beter 
bemest wordt. 
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BEX zegt vooral iets over de voerefficiëntie. De kringloopwijzer gaat nog een stukje verder. Deze brengt de 
(mineralen)efficiëntie van het totale bedrijf in beeld. Niet alleen de voerefficiëntie, maar ook hoe omgegaan wordt  
met het land. 
Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. 
Efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en minder verlies van mineralen. Hierdoor kan een 
melkveehouder zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Bovendien is het goed voor het milieu. 
 
Een veelgehoorde klacht van landbouwers is dat de gebruiksnormen veel te streng zijn, waardoor de vruchtbaarheid 
van de bodem terugloopt. In de praktijk blijkt dat de verschillen in gewasopbrengsten tussen bedrijven erg groot zijn. 
Voor een deel wordt dit veroorzaakt door perceelsspecifieke eigenschappen (zoals grondsoort, mate van ontwatering 
etc.), maar voor een ander deel door managementfactoren. Als met de kringloopwijzer aangetoond kan worden dat 
een hogere gewasopbrengst wordt gerealiseerd (en dus meer mineralen worden onttrokken), mag ook een hogere 
gebruiksnorm gehanteerd worden en dus meer bemest worden. Een toezegging daartoe heeft het kabinet gedaan in 
het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (zie elders in deze nieuwsbrief). 
 
Uit de kringlopen volgen de excreties van stikstof en fosfaat, de overschotten van stikstof en fosfaat, de mineralen-
benuttingen en de ammoniakemissie. Emissies van broeikasgassen zullen nog toegevoegd worden. 
 

Subsidie voor voorlichting over vermindering ammoniakuitstoot 
 
Het is de bedoeling dat in 2014 nieuwe wetgeving gaat gelden voor de stikstofemissie en depositie: de Program-
matische Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft ook gevolgen voor de landbouw. Het ministerie van Economische Zaken 
stelt € 250.000 beschikbaar voor een subsidieregeling voor landbouwers en agro-MKB-ondernemers die de uitstoot 
van ammoniak willen verlagen. 
Er kan subsidie verkregen worden voor de kosten van een bedrijfsconsult, opleiding, training of voorlichtingsbijeen-
komst gericht op maatregelen of voorzieningen voor het voldoen aan: 
- De strengere eisen aan de uitstoot van ammoniak uit stallen. 
- De strengere eisen aan het uitrijden van dierlijke mest. 
- De vermindering van de uitstoot van ammoniak door de melkveehouderij met minimaal 10% door het nemen van 

stalmaatregelen of voer- en managementmaatregelen. 
 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van €1.500. Aanvragen kunnen in de periode 
30 september tot en met 11 oktober 2013 ingediend worden via Mijn Dossier bij Dienst Regelingen. Bij deze subsidie 
geldt het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.  
 
Het is belangrijk dat er bij de aanvraag een reële schatting gemaakt wordt van de kosten. Wijken de werkelijke kosten 
uiteindelijk teveel af van de aanvraag, dan vindt er een korting op het uit te betalen bedrag plaats. 
 

Belangrijke data 
 
T/m 14 oktober 2013 
Openstelling subsidieregeling afdekken buitenuitlopen pluimvee 
 

30 september t/m 11 oktober 2013 
Openstelling subsidieregeling voor voorlichting over vermindering ammoniakuitstoot 
 
1 oktober t/m 13 december 2013 
Openstelling subsidieregeling jonge landbouwers 
 

15 november t/m 31 december 2013 
Openstelling Subsidie Natuur en landschapsbeheer (SNL) 
 
T/m 31 december 2013 
Aanmelding fosfaatverrekening 
 
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. 

 


