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Nieuwsbrief

AGRO
Korting stikstofgebruiksnorm bij
maïs en aardappelen na gras
Wanneer in de periode 1 februari tot en
met 10 mei direct na het vernietigen van
grasland op zand- en lössgrond, maïs,
consumptie- of fabrieksaardappelen
worden geteeld, wordt de
stikstofgebruiksnorm gekort met 65 kg
per ha. Het is dan niet meer nodig een
scheurmonster te nemen. Er hoeft geen
rekening gehouden te worden met de
korting op de stikstofgebruiksnorm als
het vernietigde gras het voorgaande jaar
was ingezaaid als vanggewas na maïs.
Indien het vanggewas echter is geoogst
en/of beweid, is sprake van grasland en
moet wel rekening worden gehouden
met de korting.

Geen landbouwvrijstelling voor
verhuurde grond
Een bloembollenteler had zijn aandeel in
een vof geruisloos ingebracht in een bv.
De verkrijgingsprijs bij een geruisloze
omzetting wordt berekend op basis van
de fiscale boekwaarde van de
omgezette onderneming, verhoogd met
de voordelen die zouden zijn vrijgesteld
op basis van de landbouwvrijstelling.
Anders dan de bloembollenteler meende
de belastinginspecteur dat op een deel
van de gronden geen
landbouwvrijstelling geclaimd kon
worden. Enkele percelen werden
namelijk niet gebruikt voor het telen van
bloembollen, maar werden elk jaar
ingezet als ruilgrond. Daarvoor kreeg de
bloembollenteler percelen van anderen
in gebruik, waarop hij wel bloembollen
teelde.
De rechtbank was het met de
belastinginspecteur eens. Er was geen
sprake van gebruik van de grond in het
eigen landbouwbedrijf, waardoor de
landbouwvrijstelling niet van toepassing
was. Ook overwoog de rechtbank dat,
als een derde de grond niet meer
gebruikte, de bloembollenteler de grond
niet zelf ging gebruiken, maar deze
opnieuw aanbood als ruilobject aan
anderen. De grond is dus permanent bij

2

derden in gebruik, waardoor de
vrijstelling niet geldt. Het maakte volgens
de rechter niet uit, dat dit gebeurde om
enkel bedrijfseconomische redenen
doordat de bloembollenteler bij ruil de
beschikking kreeg over kwalitatief betere
grond. De stelling van de teler dat de
grond die hij in gebruik gaf wel
voldoende band had met zijn bedrijf ging
volgens de rechter ook niet op.
Conclusie: pas bij verhuur van grond
goed op voor de mogelijke gevolgen
voor de landbouwvrijstelling. Het voor
een jaar verhuren van grond in het kader
van de vruchtwisseling hoeft geen
beletsel te zijn voor toepassing van de
landbouwvrijstelling. Overleg dit eerst
met uw adviseur.

Equivalente maatregel
akkerbouw
Bedrijven met akkerbouw kunnen zich
tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden
voor het toepassen van de equivalente
maatregel "hogere opbrengsten". Dit
houdt in dat extra stikstofbemesting
toegepast mag worden bij de teelt van
suikerbieten, zaaiuien, maïs,
wintertarwe, zomertarwe, wintergerst,
zomergerst, bloemkool, broccoli, prei,
slasoorten (eerste teelt), andijvie (eerste
teelt), winterpeen/waspeen of bepaalde

consumptie- en pootaardappelsoorten.
Voorwaarde is dat in de afgelopen drie
jaar bovengemiddelde
gewasopbrengsten gerealiseerd zijn.
Er gelden onder meer de volgende
voorwaarden:
• Er mag niet meer dan 75 kg stikstof per
ha per jaar gebruikt worden uit drijfmest
op zandgrond in Limburg of
Noord-Brabant en lössgronden. Op
zandgrond in andere provincies,
kleigrond en veengrond is dit maximaal
100 kg.
• Het gewas mag na 1 juli niet meer
bemest worden met drijfmest. Voor de
extra bemesting mag alleen
stikstofkunstmest gebruikt worden.
• De gewasopbrengst moet rechtstreeks
geleverd worden aan afnemers.
Gewasopbrengsten, die op het eigen
bedrijf gebruikt worden of niet
rechtstreeks worden geleverd aan
afnemers, tellen niet mee.
• Men moet meewerken aan de
monitoring van de milieueffecten.
• Uit een samenstellingsverklaring van
een accountant moet blijken dat de
geleverde gewasopbrengst
overeenkomt met het schriftelijke bewijs
van de landbouwer.
• Alle gegevens, zoals schriftelijk bewijs
en een samenstellingsverklaring,
moeten vijf jaar bewaard worden.

Stikstofdifferentiatie
Agrarische ondernemers die de
afgelopen drie jaar bovengemiddelde
opbrengsten hadden voor suikerbieten,
fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei,
mogen onder voorwaarden extra stikstof
gebruiken. De genoemde gewassen
moeten zelf of via een gespecialiseerd
sorteerbedrijf aan de verwerkende
industrie geleverd worden. Zij maakt van
de tarwe en gerst producten voor
menselijke of dierlijke consumptie en
van suikerbieten of fritesaardappelen
producten voor menselijke consumptie.
Een bovengemiddelde opbrengst
betekent voor wintertarwe en -gerst een
opbrengst van meer dan negen ton, voor
zomertarwe meer dan acht ton, voor
zomergerst meer dan zeven ton, voor
suikerbieten meer dan 75 ton en voor

aardappelen meer dan 50 ton, dit alles
per hectare.
Aanmelding is mogelijk tot en met
15 mei. Alle relevante gegevens moeten
minimaal vijf jaar bewaard worden.

Aanmelden maïspercelen op
zand- en lössgrond voor 16
februari
Op bouwlandpercelen
bijvoorbeeld
een veehouderijbedrijf,
op zand- en een
natuurvergunning
lössgrond,
waaropisditverleend,
jaar maïsdan
wordt
geldt
die ook voor
geteeld,
magde
voor
verkeersbewegingen
15 maart geen
die
inherent zijn
drijfmest
of vloeibaar
aan dat project.
zuiveringsslib
Wanneer
de vergunning
worden
uitgereden.
onherroepelijk
De betreffende
is, kan
hierop niet
percelen
moeten
meer worden
uiterlijk teruggekomen.
15 februari
2021 aangemeld worden bij RVO.nl.

Belangrijke data

Op gemelde percelen drijfmest of
Belangrijke
data in de komende
vloeibaar
zuiveringsslib
uitrijden periode
voor
zijn:maart is een overtreding. Hetzelfde
15
is het geval als maïs geteeld wordt op
T/m perceel
12 februari
2021
een
dat niet
uiterlijk op
Openstelling
subsidieregeling
voor
jonge
15
februari 2021
gemeld is. Het
is wel
landbouwers
mogelijk
een gemeld perceel uiterlijk
14 maart terug te trekken. De
T/m 15 februari
maatregelen
zijn 2021
niet van toepassing
Aanmelding
op zand- en
voor
de teelt maïspercelen
van maïs overeenkomstig
lössgronden
de
biologische productiemethode en de
teelt van suikermaïs onder folie.
1 maart 2021
Openstelling uitstel
Gecombineerde
Bijzonder
van opgave

steun aanuitstel
bedrijven
getroffen
zijn
bijzonder
van die
betaling
aanvragen
door de uitbraak
van
het coronavirus.
middels
het online
formulier.
Met de GO-C staat de overheid voor een
deel garant voor leningen
aan
Betalingsregeling
van 36verstrekt
maanden
bedrijven.
Beide subsidiemodules
waren
Voor
de opgebouwde
belastingschuld
aanvankelijk
opengesteld
en met
tijdens
het bijzonder
uitsteltot
wordt
een
15 december 2020
en kenden een
betalingsregeling
aangeboden.
Van
vervaldatum
1 januari
2021. men
De
1
juli 2021 totvan
1 juli
2024 betaalt
openstelling
van vast
beidebedrag.
subsidiemodules
elke
maand een
Bij
is verlengd van
tot en
30 juniuitstel
2021. voor
De
verlenging
hetmet
bijzonder
vervaldatumtot
van
de subsidiemodules
belastingen
1 april
2021 vallen deze
wordt gewijzigd
1 januari onder
2021 in
belastingen
ook van
automatisch
de
1 juli 2021. Deze datum
sluit 2021
aan bij
betalingsregeling.
Na 1 april
zalde
recent
verlengde
Tijdelijke kaderregeling
men
door
de Belastingdienst
inzake staatssteun
ter over
ondersteuning
geïnformeerd
worden
de hoogte
economie vanwege
de
van de belastingschuld
die onder
de
COVID-19-uitbraak.
Steun, die met
betalingsregeling
valt.
toepassing van die kaderregeling is
goedgekeurd, moet
op uiterlijk
30 juni
Gefaseerde
invoering
digitale
2021 zijn verleend.
mestbon

2021 de renteopbouw tijdelijk wordt
stopgezet.

Milieulijst 2021 vastgesteld
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat heeft de Milieulijst 2021
vastgesteld. Deze lijst bevat de
bedrijfsmiddelen die bij investering in
2021 kwalificeren voor de Vamil en de
MIA.
bestaande systeem van verantwoording
van dierlijke mesttransporten.
De
Energielijst
2021 vastgesteld
definitieve regelgeving zal dit kwartaal
De minister van
Economische
gepubliceerd
worden.
Het is deZaken en
Klimaat heeft
Energielijst
bedoeling
dat de
vanaf
2022 alle2021
vastgesteld. In deze
lijst zijn
de
mesttransporten
digitaal
geregistreerd
bedrijfsmiddelen
moeten
worden. opgenomen die
kwalificeren voor de EIA bij investering in
2021.
Legalisering PAS-melders en

meldingsvrije bedrijven

Bij
mesttransporten
de hoofdregel dat
Uitstel
aflossingisTozo-lening
De Wet Stikstofreductie en
de mest gewogen en bemonsterd moet
Een Dergelijke
van de onderdelen
vanmoeten
de Tijdelijke
Natuurverbetering (Stikstofwet) is
zijn.
transporten
nu al
overbruggingsregeling
zelfstandig
aangenomen door de Tweede Kamer.
volledig
digitaal verantwoord
worden
ondernemers
(Tozo)(intermediair).
is de verstrekking
Deze wet stelt doelen voor de
door
de vervoerder
Op
van een
lening voor
bedrijfskapitaal.
vermindering van de stikstofbelasting in
deze
hoofdregel
bestaan
een aantal
Volgens de oorspronkelijke
natuurgebieden. Daarbij heeft de Kamer
uitzonderingen,
bijvoorbeeldregeling
moesten ondernemers
per kan
1 januari
een amendement aangenomen over de
boer-boertransport.
Hierbij
tot nu toe
2021achteraf
beginnen
met
aflossen
legalisering van de PAS-melders en de
nog
een
melding
vanvan
hetdeze
lening. Vanwege
de voortdurende
activiteiten waarvoor geen
vervoer
worden gedaan.
Medio 2020 is
coronacrisis zijn
veel
niet
meldingsplicht gold. De verwachting is
aangekondigd
dat
perondernemers
1 januari 2021
in staat
omsysteem
aan hun zou
aflossingsdat de Eerste Kamer de wet in februari
een
nieuw
worden en
renteverplichtingen
te voldoen.
behandelt. Het amendement bepaalt dat
ingevoerd,
inhoudende
dat alle De
belastingbetaling tot 1 april 2021
T/m 15 mei 2021
staatssecretaris van
Sociale
Zaken en
de minister van LNV en de provincies de
mesttransporten
digitaal
geregistreerd
Vanwege
destikstofdifferentiatie
aanhoudende financiële
Aanmelding
Werkgelegenheid
heeft
besloten om de
wettelijke opdracht krijgen tezamen zorg
moeten
worden. Het
papieren
effecten van de coronacrisis heeft het
aflossingsverplichting
op te schorten
tot
te dragen voor het legaliseren van
vervoersbewijs
zou daarmee
vervallen.
kabinet
besloten
T/m 1 juni
2021 een aantal fiscale
1 juli 2021. Ditaan
geldt
voor het
projecten (activiteiten), waarvoor ten
Voorafgaand
enzowel
gedurende
maatregelen
te verlengen.
Een daarvan
Aanmelding equivalente
maatregel
leningenmoeten
die voorin1dit
januari
2021
zijn
tijde van het programma aanpak stikstof
vervoer
nieuwe
systeem
is
het bijzonder uitstel van betaling.
akkerbouw
aangegaanworden
als voorgedaan,
leningen
die na het
2015-2021 (PAS) geen
meldingen
waarmee
Aanvragen of verlengen kan nu tot
1 januari 2021 worden
aangegaan.
natuurvergunning nodig was vanwege
(voorgenomen)
transport
gevolgd kan
1 april 2021.
hun geringe stikstofdepositie op Natura
worden door de overheid. Doelstelling
CORONA UPDATE
De looptijd
van systeem
de leningiswordt
voor alle
2000-gebieden.
van
dit nieuwe
het tegengaan
Verlengen bijzonder uitstel
leningen
metDe
zes
maanden
verlengd van
van
fraude.
aanpak
van de
Wanneer al eerder
bijzonder uitstel van
3 jaar tot 3,5was
jaar.een
Over
de periode
van
Bij de legalisering gaat het om alle
mestfraude
cruciaal
punt om
Verlenging
kredietgaranties
drie maanden
aangevraagd,
kan dit tot
januari 2021 tot
juni 2021 wordt
activiteiten die destijds vielen onder de
goedkeuring
vanen
demet
Europese
corona
tot 1isjuli
2021
1 april 2021 worden verlengd met een
geen rente berekend.
Devoor het huidige
vrijstelling van de vergunningplicht voor
Commissie
te verkrijgen
De subsidiemodule
Garantie
online
formulier bij de
Belastingdienst.
staatssecretaris
merkt
dat het van
projecten die ten hoogste een depositie
mestbeleid
en voor
de op
verlenging
Ondernemingsfinanciering
uitbraak
Als
men het bijzonder uitstel
niet wil
ondernemers, die in staat zijn om hun tot
van 1 mol/ha/jaar op voor
derogatie.
coronavirusmoet
(GO-C)
en laatste
de
verlengen,
na de
dag van
1 januari 2021 opgebouwde rente- en
stikstofgevoelige typen habitat
subsidiemodule
Garantie
Klein
het
uitstel de belasting
weer
op Krediet
tijd
aflossingsverplichtingen
te betalen,
vrij
veroorzaakten. Dit zijn niet alleen de
De
minister van LNV is echter
onlangs
Corona worden.
(KKC) zijn aangepast. Beide
betaald
staat
dit te doen.
Ook voor
henniet
geldt
activiteiten waarvoor PAS-meldingen zijn
tot
deom
conclusie
gekomen
dat het
subsidiemodules houden verband met
dat in de periode
vannieuwe
1 januari
tot 1 juliin
ingediend, maar ook de activiteiten
verstandig
is om het
systeem
Aanvragen bijzonder uitstel
waarvoor geen meldingsplicht gold
één keer voor de gehele mestmarkt in te
Wie recent in financiële problemen is
(depositie minder dan de
voeren. Zij denkt daarom aan een
Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
gekomen
door
de
coronacrisis,
kan
tot
drempelwaarde
van 0,05
mol/ha/jaar).
In
gefaseerde
invoering,
waarbij
dit
in
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing
in individuele gevallen
raden
wij u aan
contact
te nemen
metde
uw adviseur.
1 aprilop2021
voor
eerste keer
alle gevallen betreft het volgens het
eerste instantie draait naast het

37

amendement situaties waarin
initiatiefnemers te goeder trouw hebben
gehandeld.
Ondernemers, die zich tijdig hebben
gemeld bij RVO.nl voor legalisering van
hun melding, hebben van RVO.nl het
verzoek gekregen om voor 1 februari
2021 een aantal gegevens aan te
leveren voor het omzetten van de
PAS-melding naar een volledige
vergunning. Inmiddels is hiervoor
algeheel uitstel verleend tot eind april
2021.

Overgangsregeling
grondmonsters
Tot dit jaar was de fosfaatgebruiksnorm
van een perceel landbouwgrond
afhankelijk van de fosfaattoestand
(P-AL-getal bij grasland of Pw-getal bij
bouwland). Vanaf dit jaar is niet alleen
de fosfaattoestand van belang, maar
speelt ook de beschikbaarheid van
fosfaat (uitgedrukt in P-CaCl2 of P-PAE )
een belangrijke rol. Dat kan zowel tot
een hogere als een lagere
fosfaatgebruiksnorm leiden. Een kleinere
fosfaatgebruiksruimte kan bij
melkveebedrijven ook invloed hebben op
de Wet Grondgebonden groei. Omdat er
op individueel niveau sprake kan zijn
van grote effecten, heeft de minister van
LNV besloten de landbouwers meer tijd
te bieden om zich voor te bereiden op
het nieuwe systeem.
Analyserapporten zullen hun looptijd van
vier jaar na datum van monstername
behouden. Dat betekent bijvoorbeeld
concreet dat een rapport met een
Pw-getal gebaseerd op een
monstername na 15 mei 2019 nog
gebruikt kan worden tot en met 2023. In
een dergelijk geval zullen de
fosfaatgebruiksnormen tot en met 2023
gelden zoals deze in 2020 van kracht
waren. Sommige bedrijven worden nu al
geconfronteerd met grote effecten van
de invoering van de gecombineerde
indicator per 1 januari 2021, doordat het
analyserapport begin 2021 verloopt. De
minister wil deze bedrijven de
mogelijkheid geven dit rapport ook nog
voor 2021 te laten gelden. Dit wordt
verder uitgewerkt in regelgeving, welke
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gekocht. In april 2017 werd de
pachtovereenkomst beëindigd en
verplaatste de pachter zijn
melkveebedrijf naar elders. In de
pachtbeëindigingsovereenkomst was
vastgelegd dat partijen het oneens
waren over aan wie de nog toe te
kennen fosfaatrechten toekwamen.
Deze werden in 2018 door RVO.nl
toegekend aan de pachter.
op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief nog niet bekend was.

Teruggaaf energiebelasting bij
meerdere aansluitingen
Energiemaatschappijen brengen bij de
levering van elektriciteit energiebelasting
in rekening bij de afnemer. Het verbruik
wordt gestaffeld belast: hoe hoger het
verbruik, hoe lager het tarief. De
energiebelasting moet in principe
worden berekend per WOZ-locatie. In de
praktijk komt het regelmatig voor dat op
één locatie meerdere aansluitingen op
het elektriciteitsnet aanwezig zijn. Men
betaalt dan teveel energiebelasting.
Als de energie wordt geleverd door één
leverancier, kan bij de leverancier om
teruggave verzocht worden. Bij levering
door verschillende leveranciers kan de
gebruiker de energiebelasting jaarlijks
terugvragen bij de Belastingdienst. Het
is mogelijk een verzoek om teruggave in
te dienen voor de afgelopen vijf jaar.
Feitelijk is het verzoek dan te laat, maar
de teruggave kan ambtshalve verleend
worden.
Hetzelfde geldt in principe ook voor het
gebruik van gas, maar bij gas moet het
verbruik hoog zijn wil het leiden tot een
substantiële teruggave.

Fosfaatrechten voor verpachter
Een ondernemer verpachtte sinds eind
2000 een hoeve, bestaande uit een
woning, bedrijfsgebouwen, waaronder
een rundveestal, erf, tuin en 33 ha
landbouwgrond. De pachter exploiteerde
het gepachte als een melkveehouderij.
Bij de aanvang van de pacht had de
pachter het totale melkquotum van de
afgaande pachter en de verpachter

Voor de pachtkamer van de rechtbank
was in geschil aan wie de fosfaatrechten
toekwamen. De rechtbank verwees naar
het arrest van 26 maart 2019 van de
pachtkamer van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden waarin deze
oordeelde dat de pachter alleen verplicht
is tot overdracht van fosfaatrechten aan
de verpachter indien:
• er op 2 juli 2015 tussen hen een
reguliere pachtovereenkomst of een
geliberaliseerde pachtovereenkomst
bestond die bij het aangaan 12 jaar of
langer duurt; en
• er sprake is van pacht van een hoeve,
pacht van minimaal 15 ha grond of
pacht van een gebouw dat specifiek is
ingericht voor de melkveehouderij.
In dit geschil werd aan beide
voorwaarden voldaan. In beginsel was
de pachter daarom verplicht om de
fosfaatrechten over te dragen aan de
verpachter, waarbij de verpachter 50%
van de marktwaarde van de over te
dragen rechten moest betalen per datum
einde pacht. Het maakte volgens de
rechtbank niet uit dat de
pachtovereenkomst al voor de datum
van toekenning van de fosfaatrechten
(1 januari 2018) was ontbonden. Het
maakte ook niet uit dat partijen voor de
constructie hadden gekozen om de
hoeve zonder melkquotum te verpachten
en dat het melkquotum door de pachter
zelf was aangekocht. In de tijd bezien
bestaat er geen aansluiting tussen het
melkquotum en de fosfaatrechten.
Daarnaast zijn er verschillen in
oorsprong en doel van beide stelsels.
Fosfaatrechten zijn geen voorzetting van
het melkquotum. Dat bracht met zich
mee dat de investeringen van de pachter
in het melkquotum niet tot de conclusie
konden leiden dat de verpachter
daardoor zijn aanspraken op

fosfaatrechten niet (meer) geldend kan
maken.
Dit betekende dat de verpachter recht
had op de overdracht van de
fosfaatrechten, onder de verplichting om
aan de pachter 50% van de
marktwaarde te vergoeden.

Opkoopregeling veehouderijen
nabij Natura 2000-gebieden
Enkele maanden geleden is een regeling
voor de opkoop van veehouderijen
gepubliceerd, die loopt tot 1 november
2021. Doel hiervan is een vermindering
van stikstofdepositie op overbelaste
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Met de regeling kunnen de provincies op
vrijwillige basis veehouderijbedrijven
opkopen.
Welke Natura 2000-gebieden?
Het gaat bij deze maatregel specifiek om
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
die qua stikstofdepositie overbelast zijn.
Dit zijn dus niet alle Natura
2000-gebieden.
Welke veehouderijen?
Het gaat om de aankoop van
veehouderijen (met of zonder
productierecht):
1. die gelegen zijn op het grondgebied
van de provincie;
2. waarvan de stikstofdepositie op
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied
binnen een straal van 10 km vanaf de
vestiging, in het afgelopen jaar meer
dan 2 mol stikstof per hectare per jaar
was;
3. waarvoor, voor zover het
veehouderijen met productierecht
betreft, het benodigde recht voor ten
minste 80% eigendom is van de
veehouderij.

De stikstofdepositie moet worden
bepaald met het rekeninstrument
AankoopCalculator. Circa 5% van de
veehouderijen met een vestiging binnen
10 km van een stikstofgevoelig Natura
2000-gebied zou aan de genoemde
drempelwaarde van 2 mol voldoen.
Aankoop
Bij de aankoop gaat het om het laten
vervallen van het productierecht
(fosfaat-, pluimvee- en varkensrecht) en
het verkrijgen van bedrijfsmiddelen,
bedrijfsgebouwen en landbouwgrond.
De koopsom is gebaseerd op de
marktwaarde van deze
vermogensbestanddelen.
Borging blijvende reductie
De maatregel is gericht op duurzame
natuurverbetering en daarvoor is nodig
dat de aangekochte
veehouderijvestigingen definitief worden
gesloten. De activiteiten van de
veehouder moeten daarom uiterlijk
binnen een jaar na het sluiten van de
koopovereenkomst worden beëindigd,
het bestemmingsplan moet zodanig
worden gewijzigd dat er geen vee meer
kan worden gehouden en de veehouder
mag niet elders in Nederland een
veehouderij vestigen of overnemen. Dit
laatste mag ook niet via een deelname
aan een vennootschap,
samenwerkingsverband of anderszins.
Landelijke opkoopregeling
Er is reeds aangekondigd dat er dit
voorjaar ook nog een landelijke
opkoopregeling komt. Hoe deze er
uitziet, is nog niet bekend.
Beroepsverbod
In bovenstaande provinciale
opkoopregeling is sprake van een
beroepsverbod voor de deelnemer. In de
Tweede Kamer is een
motie/amendement aangenomen dat
een dergelijk verbod niet meer in een
volgende regeling als voorwaarde wordt
opgenomen.

Voorwaarden derogatie
Bedrijven konden zich tot uiterlijk
31 januari 2021 aanmelden voor
deelname aan derogatie in dit jaar. Het

is belangrijk om de voorwaarden goed
na te leven. Het niet-naleven hiervan
kan leiden tot intrekking van derogatie.
Hoogte derogatie
Bij derogatie wordt de gebruiksnorm
voor dierlijke mest verhoogd van 170
naar 230 kg voor landbouwgrond op
zand- en lössgrond in Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of
Limburg. Voor landbouwgrond in de rest
van Nederland is dit 250 kg. De hogere
norm geldt alleen voor graasdierenmest.
Voorwaarden toepassing derogatie
1. Van 15 mei tot en met 15 september
wordt in elk geval 80% van de
landbouwgrond (onafgebroken)
gebruikt als grasland. Grasland dat
vernieuwd wordt, telt ook mee.
2. Wanneer grasland gescheurd of
vernietigd wordt voor maïsteelt op
zand- en lössgrond, moet gerekend
worden met een korting van 65 kg op
de stikstofgebruiksnorm. Er geldt
geen stikstofbemonsteringsplicht voor
deze grond (scheurmonster).
3. Wanneer na 31 mei grasland wordt
gescheurd voor graslandvernieuwing
op zand- en lössgrond, moet
gerekend worden met een korting
van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm
per hectare die gescheurd is.
4. De opgaven aanvullende gegevens
2020 en 2021 moeten tijdig, voor 1
februari 2021 respectievelijk 1
februari 2022, worden ingestuurd.
5. Er moet uiterlijk 31 januari 2021 een
bemestingsplan opgesteld worden,
onder meer gebaseerd op actuele
grondmonsters. Het grondmonster
mag op 1 februari 2021 niet ouder
zijn dan vier jaar. Wijzigingen die
invloed hebben op het toe te passen
bemestingsadvies of op de relatie
tussen bemesting en de
gebruiksnormen, moeten binnen
zeven dagen doorgevoerd worden in
het bemestingsplan.
6. Er wordt geen fosfaatkunstmest
gebruikt op het bedrijf.
7. Men stelt op verzoek gegevens
beschikbaar voor
monitoringsonderzoek en werkt mee
aan metingen van het grond- en
oppervlaktewater.
8. Men houdt zich aan alle relevante
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bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf, een
natuurvergunning is verleend, dan geldt
die ook voor de verkeersbewegingen die
inherent zijn aan dat project. Wanneer
de vergunning onherroepelijk is, kan
hierop niet meer worden teruggekomen.

Belangrijke data
Belangrijke data in de komende periode
zijn:
T/m 12 februari 2021
Openstelling subsidieregeling voor jonge
landbouwers
T/m 15 februari 2021
Aanmelding maïspercelen op zand- en
lössgronden
1 maart 2021
Openstelling Gecombineerde opgave
T/m 15 mei 2021
Aanmelding stikstofdifferentiatie
T/m 1 juni 2021
Aanmelding equivalente maatregel
akkerbouw

CORONA UPDATE
Verlenging kredietgaranties
corona tot 1 juli 2021
De subsidiemodule Garantie
Ondernemingsfinanciering uitbraak
coronavirus (GO-C) en de
subsidiemodule Garantie Klein Krediet
Corona (KKC) zijn aangepast. Beide
subsidiemodules houden verband met

steun aan bedrijven die getroffen zijn
door de uitbraak van het coronavirus.
Met de GO-C staat de overheid voor een
deel garant voor leningen verstrekt aan
bedrijven. Beide subsidiemodules waren
aanvankelijk opengesteld tot en met
15 december 2020 en kenden een
vervaldatum van 1 januari 2021. De
openstelling van beide subsidiemodules
is verlengd tot en met 30 juni 2021. De
vervaldatum van de subsidiemodules
wordt gewijzigd van 1 januari 2021 in
1 juli 2021. Deze datum sluit aan bij de
recent verlengde Tijdelijke kaderregeling
inzake staatssteun ter ondersteuning
van de economie vanwege de
COVID-19-uitbraak. Steun, die met
toepassing van die kaderregeling is
goedgekeurd, moet op uiterlijk 30 juni
2021 zijn verleend.

2021 de renteopbouw tijdelijk wordt
stopgezet.

Milieulijst 2021 vastgesteld
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat heeft de Milieulijst 2021
vastgesteld. Deze lijst bevat de
bedrijfsmiddelen die bij investering in
2021 kwalificeren voor de Vamil en de
MIA.

Energielijst 2021 vastgesteld
De minister van Economische Zaken en
Klimaat heeft de Energielijst 2021
vastgesteld. In deze lijst zijn de
bedrijfsmiddelen opgenomen die
kwalificeren voor de EIA bij investering in
2021.

Uitstel aflossing Tozo-lening
Een van de onderdelen van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) is de verstrekking
van een lening voor bedrijfskapitaal.
Volgens de oorspronkelijke regeling
moesten ondernemers per 1 januari
2021 beginnen met aflossen van deze
lening. Vanwege de voortdurende
coronacrisis zijn veel ondernemers niet
in staat om aan hun aflossings- en
renteverplichtingen te voldoen. De
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft besloten om de
aflossingsverplichting op te schorten tot
1 juli 2021. Dit geldt zowel voor
leningen die voor 1 januari 2021 zijn
aangegaan als voor leningen die na
1 januari 2021 worden aangegaan.
De looptijd van de lening wordt voor alle
leningen met zes maanden verlengd van
3 jaar tot 3,5 jaar. Over de periode van
januari 2021 tot en met juni 2021 wordt
geen rente berekend. De
staatssecretaris merkt op dat het
ondernemers, die in staat zijn om hun tot
1 januari 2021 opgebouwde rente- en
aflossingsverplichtingen te betalen, vrij
staat om dit te doen. Ook voor hen geldt
dat in de periode van 1 januari tot 1 juli

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.
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