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Derogatie 2022 
 
Bedrijven die dit jaar willen deelnemen aan derogatie moeten uiterlijk 13 december 2022 een derogatiever-
gunning aanvragen bij RVO en een bemestingsplan opstellen. Dit plan moet onder meer gebaseerd zijn op 
grondmonsters die op 13 december 2022 niet ouder zijn dan vijf jaar. 
 
 
 

Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 
 
In de derogatiebeschikking staan aanvullende voorwaarden, meer dan in eerdere beschikkingen. Deze 
gelden deels ook voor de Nederlandse landbouw als geheel en zijn daarmee van invloed op bedrijven die 
niet deelnemen aan derogatie. 
 
De belangrijkste aanvullende voorwaarden zijn: 

• Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk een derogatievergunning aan te vragen voor percelen gelegen in 
grondwaterbeschermingsgebieden en in Natura 2000-gebieden; 

• In grondwaterbeschermingsgebieden waar het nitraatdoel in grondwater niet is bereikt, gaat per 1 
januari 2024 een pakket van verplichtende maatregelen gelden. De nadere uitwerking hiervan zal in 
samenhang met de gebiedsgerichte aanpak plaatsvinden; 

• Nederland zal door nutriënten verontreinigde gebieden moeten aanwijzen, waar de laagste deroga-
tienorm zal gelden. Dit zijn vanaf inwerkingtreding van de derogatiebeschikking de huidige ‘230-ge-
bieden’ (ofwel de zuidelijke en centrale zandgronden en lössbodems). Vanaf 1 januari 2023 zullen ook 
de stroomgebieden van regionale waterlichamen, die slecht, ontoereikend of matig scoren voor 
nutriënten, worden aangemerkt als verontreinigde gebieden. Per 1 januari 2024 zal een definitieve 
aanwijzing van gebieden plaatsvinden. Deze omvatten ten minste de in 2023 aangewezen gebieden, 
alsmede elk ander extra gebied waar de bijdrage van de landbouw aan de nutriëntenverontreiniging 
meer dan 19% van de totale nutriëntenbelasting bedraagt; 

• De hoogte van de gebruiksnormen in de door nutriënten verontreinigde gebieden moet gradueel 
verlaagd worden zodat deze in 2025 generiek met 20% verlaagd zijn. Dit geldt voor alle agrarische 
bedrijven in de betreffende regio; 

• De mestproductie in Nederland is sinds 2006 gemaximeerd op 172,9 miljoen kg fosfaat en 504,4 miljoen 
kg stikstof. Deze nationale mestproductieplafonds worden verlaagd naar het niveau van 2020, namelijk 
150,7 miljoen kg fosfaat en 489,4 miljoen kg stikstof. Vervolgens vindt een graduele reductie plaats 
waarbij in 2025 minder dan 440 miljoen kg stikstof en 135 miljoen kg fosfaat mag worden geproduceerd. 
Dit laatste betekent ten opzichte van de daadwerkelijke productie in 2021 (148 miljoen kg fosfaat en 471 
miljoen kg stikstof) een reductie van bijna 9% fosfaat en ruim 10% stikstof; 

• Het uitgangspunt van de Europese Commissie is om langs alle wateren in Europa bufferstroken van 
minimaal 3 meter breed te hanteren. Daarom zijn in de beschikking bredere bufferstroken opgenomen, 
die ook voor de hele Nederlandse landbouwsector gaan gelden. Voor KRW-waterlichamen en 
ecologisch kwetsbare waterlopen is het uitgangspunt dat de bufferzone 5 meter bedraagt. In het artikel 
‘Bufferstroken’ zal hierop verder worden ingegaan; 

• Vanaf 2023 moeten alle landbouwbedrijven jaarlijks vóór het groeiseizoen een bemestingsplan op-
stellen; 

• Met ingang van 1 januari 2024 wordt een elektronisch bemestingsregister ingevoerd, waarin de toe-
passing van meststoffen en de productie van mest is opgenomen. Alle bedrijven moeten hiervan vanaf 
2025 gebruik maken; 

• Het geautomatiseerde systeem voor verantwoording in realtime van mesttransporten (rVDM) moet per 1 
januari 2023 worden ingevoerd. 

 
Voor derogatiebedrijven gelden nog specifieke voorwaarden. 
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Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 
 
In de derogatiebeschikking worden, naast de algemene voorwaarden voor het kunnen toepassen van dero-
gatie, nog een aantal specifieke voorwaarden genoemd voor bedrijven die deelnemen aan derogatie. 
 
Deze voorwaarden zijn: 

• Minimaal 80% grasland; 

• Geen gebruik fosfaat uit chemische meststoffen; 

• Opstellen bemestingsplan uiterlijk op 28 februari; 

• De mestboekhouding moet uiterlijk op 31 maart van het volgende kalenderjaar bij de bevoegde autoriteit 
worden ingediend; 

• Stikstof- en fosfaatanalyse grond minimaal eens per vier jaar; 

• Bij graslandvernieuwing na 31 mei wordt de stikstofgebruiksnorm verlaagd met 50 kg stikstof per ha; 

• Bij omploegen grasland voor de teelt van maïs wordt de stikstofgebruiksnorm verlaagd met 65 kg 
stikstof per ha; 

• Wanneer vlinderbloemigen of andere stikstofbindende gewassen worden opgenomen in de gewas-
rotatie, wordt het meststoffengebruik dienovereenkomstig verminderd; 

• Het land wordt niet in het najaar, vóór de grasteelt met dierlijke mest bemest; 

• De verplichting tot het telen van een stikstofbehoeftig gewas na het scheuren van grasland gaat voor 
alle grondsoorten gelden; 

• De verplichting om na de maïsteelt een vanggewas te telen gaat ook gelden voor derogatiebedrijven op 
klei- en veengrond in door nutriënten verontreinigde gebieden. Ook krijgen zij te maken met restricties 
voor het vernietigen van de graszode; 

• Bij gebruik sleepvoetbemester op grasland op klei- en veengronden moet de drijfmest met een 2:1-
verdunning van drijfmest met water uitgereden worden; 

• Nederland moet voor alle derogatiebedrijven voorzien in opleiding over maatregelen ter vermindering 
van ammoniakemissies. De eerste opleiding moet vóór 31 december 2023 worden gegeven. 

 
 
Bufferstroken  
 
In de derogatiebeschikking en het Nationaal Strategisch GLB-plan zijn bepalingen opgenomen over de 
breedte van de bufferstroken langs wateren. Op de bufferzone mag geen bemesting plaatsvinden en deze 
telt niet mee voor de mestplaatsingsruimte. Het algemene uitgangspunt van de Europese Commissie is om 
langs alle wateren in Europa bufferstroken van 3 meter breed te hanteren. De minister van LNV vindt het 
belangrijk dat dezelfde breedte van toepassing is voor mest, gewasbescherming en GLB. De bufferstroken 
moeten vanaf 2023 toegepast worden. 
 
Bufferstrook in beginsel 3 meter 
Langs alle wateren zal in beginsel een bufferstrook van 3 meter gelden, met een terugvaloptie naar 1 meter 
als de bufferstrook op perceelniveau meer dan 4% van de oppervlakte van het perceel landbouwgrond 
beslaat. Indien de totale oppervlakte op perceelniveau van een bufferstrook met een breedte van 1 meter 
meer dan 4% van de oppervlakte van het perceel landbouwgrond beslaat, kan de bufferstrook worden 
teruggebracht tot 0,5 meter.  
 
Langs droge sloten (tenminste droogstaand tussen 1 april en 1 oktober) moet een bufferstrook van 1 meter 
toegepast worden. 
 
KRW-waterlichamen 
Bij waterlichamen die voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn aangewezen, zal een bufferstrook van 5 
meter gaan gelden. Indien in dit geval de oppervlakte van de bufferstrook meer dan 4% van het perceel 
landbouwgrond beslaat, mag de bufferstrook 3 meter zijn. Daarnaast is er een verdere terugvaloptie naar 1 
meter, als de bufferstrook van 3 meter meer dan 4% van de oppervlakte van het perceel beslaat en het wa-
terlichaam (sloot) niet breder is dan 10 meter. 
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Ecologisch kwetsbare waterlopen 
De bufferstrook voor ecologisch kwetsbare waterlopen bedraagt in alle gevallen 5 meter. De terugvalopties 
gelden hier niet, Deze waterlopen zijn aangewezen in bijlage I van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 
 
Bufferstroken voor bepaalde teelten 
Daarnaast geldt dat de huidige verplichte breedte van bufferstroken voor bepaalde specifieke teelten (zoals 
beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer) de minimumbreedte blijft. 
 

 
Aanmelding deelname nieuwe GLB 

 
In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet men zich steeds voorafgaand aan elk 
aanvraagjaar aanmelden voor deelname. Aangezien het Nationaal Strategisch Plan, met daarin de nationa-
le invulling van het Europese beleid, pas laat bekend is geworden, is aanmelding voor het jaar 2023 moge-
lijk via de Gecombineerde opgave (1 maart tot en met 15 mei). 
 
Bij de aanmelding moet aangegeven worden voor welke premies men in aanmerking wil komen (bijvoor-
beeld basispremie, eco-premie, extra betaling jonge landbouwers) en welke eco-activiteiten uitgevoerd 
gaan worden. 
 

 
Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s 

 
In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van leaseconstructies zoals lease of huurkoop bij de over-
dracht van dier- en fosfaatrechten. Dit is echter niet zonder risico, zoals blijkt uit een recente uitspraak van 
de Hoge Raad. 
 
Bij een huurkoopovereenkomst van dier- of fosfaatrechten sluiten de huurverkoper en huurkoper een 
overeenkomst waarbij de koopsom in termijnen (bijvoorbeeld in maandelijkse termijnen) wordt voldaan. In 
de tussentijd worden de verkochte rechten feitelijk ter beschikking gesteld aan de huurkoper, maar de juridi-
sche eigendom gaat pas over op de koper als deze de koopsom en eventuele bijkomende verplichtingen 
geheel heeft voldaan. De rechten worden echter al wel meteen bij RVO geregistreerd op naam van de 
huurkoper. 
 
Melkveehouder A had zijn fosfaatrechten middels een huurkoopovereenkomst verkocht aan melkveehouder 
B. De overdracht van deze rechten was gemeld bij RVO. Tijdens de looptijd van de overeenkomst, alle 
termijnen waren nog niet voldaan, kwam melkveehouder B in financiële problemen. Eén van zijn schuldei-
sers liet derdenbeslag leggen op de bij de RVO op naam van melkveehouder B geregistreerde fosfaat-
rechten. Korte tijd daarna werd melkveehouder B failliet verklaard. Bij de rechtbank rees vervolgens de 
vraag tot wiens vermogen de rechten behoorden. Zij stelde hierover zogenaamde prejudiciële vragen aan 
de Hoge Raad. 
 
De Hoge Raad heeft in antwoord hierop geoordeeld dat degene op wiens naam de fosfaatrechten staan 
geregistreerd, rechthebbende is op deze rechten, en als zodanig bevoegd is die rechten te benutten en 
over die rechten te beschikken. In het geval van een faillissement van deze rechthebbende vallen de fos-
faatrechten in de faillissementsboedel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 
december 2022 

Tegemoetkoming energiekosten voor bedrijven 

 
Het kabinet ontwerpt in verband met de hoge energieprijzen een compensatieregeling voor energie-inten-
sieve mkb-bedrijven, de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze bedrijven krijgen een 
compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. De regeling is 
van toepassing over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ook agrarische bedrijven 
kunnen gebruik maken van deze regeling.  
 
Doelgroep 
Om in aanmerking te komen voor de TEK moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen: 
a) Het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie (< 250 medewerkers, omzet < € 50 miljoen, 

balanstotaal < € 43 miljoen); 
b) Het mkb-bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister; 
c) Jaarlijks verbruik tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit. Er wordt nader uitgezocht hoe 

omgegaan wordt met gestapeld gebruik; 
d) Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten. Hierbij wordt uitgegaan van het eerste en tweede 

kwartaal van 2023. 
 
Berekening subsidiebedrag 
De tegemoetkoming bedraagt 50% van de kostenstijging boven de drempelprijs en wordt berekend over de 
kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is nu vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 
0,35 per kWh elektriciteit. De vergoeding bedraagt maximaal € 160.000.  
 
Openstelling 
Om een uitvoerbare regeling te kunnen maken, vanwege de Europese staatssteunregels en de benodigde 
goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het tweede kwartaal 
van 2023. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 
 
Investeringsregeling POP3+ 2022 
 
Het nieuwe GLB zal op 1 januari 2023 ingaan, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurza-
ming van de landbouwsector. Vooruitlopend daarop wordt van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 
een investeringsregeling opengesteld, bekostigd met de resterende Rijksmiddelen van het huidige Plat-
telandsontwikkelingsprogramma (POP3+).  
 
Voorwaarden 
Bij deze investeringsregeling gelden (onder meer) de volgende voorwaarden: 

- Er kan subsidie worden verstrekt aan alle landbouwers (geen onderscheid landbouwers en jonge 
landbouwers); 

- Het subsidiepercentage bedraagt voor alle landbouwers 40%; 

- De minimale subsidie bedraagt € 20.000; 

- De subsidie wordt verleend op basis van offertes; 

- Het verzoek tot subsidievaststelling moet uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend. Op dat moment 
moet de investering betaald, geleverd en geïnstalleerd zijn. 

Uitputtende investeringslijst 
Er wordt gewerkt met een uitputtende investeringslijst op het gebied van: 

A) Precisielandbouw en Smart Farming. 

B) Digitalisering. 

C) Water (waaronder droogte en verzilting). 

D) Duurzame bedrijfsvoering. 

E) Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. 
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Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal 
 
Urenadministratie 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u in 2022 minimaal 1.225 uren in 
uw onderneming hebben gewerkt. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen 
hierbij niet mee. 
 
Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere onder-
nemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van uw totale 
werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Deze eis geldt niet als u in de laatste vijf 
jaar één of meer jaren geen ondernemer was. 
 
De urenadministratie is ook van belang voor de meewerkaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschikt-
heid. 
 
Investeringsaftrek 
Als u in 2022 een bedrag tussen € 2.400 en € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, 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 de totale investeringen. 
 
Tabel: hoogte investeringsaftrek 2022 
 
 Investeringsbedrag Aftrek  
Meer dan Niet meer dan  
  - € 2.400 Nihil 
€  2.400 € 59.939 28% 
€  59.939 € 110.998 € 16.784 
€  110.998 € 332.994 € 16.784, minus 7,56% van het  
     bedrag boven € 110.998 
€ 332.994   Nihil 
 

Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen bepa-
lend. Daadwerkelijke aftrek in het jaar van investeren kan alleen indien het bedrijfsmiddel in gebruik 
genomen of betaald is. 
 
Het recht op investeringsaftrek vervalt indien: 

• binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting minder dan 25% van het investeringsbedrag is 
betaald, tenzij het bedrijfsmiddel in deze periode in gebruik is genomen; 

• het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen binnen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin 
de investering is gedaan. 

 
Een goede planning van investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de verrich-
te en de geplande investeringen op een rij om een optimale planning te maken. 
 
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 ander gebruik het karakter 
krijgt van een uitgesloten investering. De bijtelling bedraagt het feitelijk genoten percentage inves-
teringsaftrek over de overdrachtsprijs. Deze bijtelling kan nooit hoger zijn dan de genoten investeringsaf-
trek. 
 
Milieu- en energie-investeringsaftrek 
Wanneer er wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen, kan milieu-
investeringsatrek (MIA) of energie-investeringsaftrek (EIA) aangevraagd worden. Daarvoor moet het 
bedrijfsmiddel wel op de milieulijst respectievelijk de energielijst staan. De aanvraag moet binnen drie 
maanden na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend worden. 
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Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen 
Hebt u een herinvesteringsreserve gevormd, doordat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor 
meer dan de boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. 
Doet u dit niet binnen drie jaar, dan komt de reserve vrij ten gunste van het bedrijfsresultaat en moet 
hierover alsnog belasting worden betaald. 
 
Terugvragen btw oninbare vorderingen 
Als er een factuur wordt gestuurd aan klanten, moet de btw direct aangegeven en betaald worden. De btw 
kan teruggevraagd worden zodra het zeker is dat de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is. De vorde-
ring wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk een jaar na het verstrijken van de afgesproken 
uiterste betaaldatum. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 
dagen. 
 
De btw moet in het juiste tijdvak worden teruggevraagd, anders kan de teruggaaf worden geweigerd door 
de Belastingdienst. 
 
Schenkingen 
Ouders mogen in 2022 € 5.677 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig 
aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal  
€ 27.231 (jaar 2022) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd 
worden naar € 56.724 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of naar € 106.671 voor de finan-
ciering van een woning. 
 
Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan kleinkinderen) is in 2022 maximaal € 2.274 
vrijgesteld. 
 
Als dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als er van de verhoogde vrijstelling ge-
bruik wordt gemaakt, moet vóór 1 maart 2023 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belas-
tingdienst. 
 

 
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving 
 
Afronden administratie 
Begin 2023 moet de mestboekhouding over het jaar 2022 afgerond worden. Een aantal zaken moet worden 
vastgelegd en verschillende berekeningen moeten worden gemaakt. 
 
Vastlegging gegevens 
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd per 31 december 2022: 

• voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan BEX melkvee; 

• aantal en gewicht staldieren; 

• voorraad meststoffen per opslag inclusief onderbouwing (lengte, breedte, hoogte); 

• hoeveelheid geproduceerde koemelk (afgeleverd, verzuiveld, melk voor kalveren, ‘antibioticamelk’ en 
privé-melk); 

• periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren. 
 
Berekeningen 
Er moet berekend worden of voldaan is aan: 

• de gebruiksnormen; 

• de verantwoordingsplicht (grondloze bedrijven); 

• de mestverwerkingsverplichting; 

• de dierrechten (pluimvee, varkens); 

• de fosfaatrechten (melkvee); 

• de criteria voor grondgebonden groei (melkvee). 
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Opgave aanvullende gegevens 
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2023 doorgegeven worden aan de RVO. Dit geldt met 
name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Wanneer u een uitnodiging tot het indienen van een 
opgave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen. 
 
Bij deze opgave moeten de volgende voorraden meststoffen worden doorgegeven: 

• dierlijke mest; 

• kunstmest; 

• mineralenconcentraat; 

• spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat worden als meststof op het eigen bedrijf of als meststof 
wordt verhandeld; 

• compost; 

• zuiveringsslib; 

• overige meststoffen of mengsels. 
 
Hoeveelheden fosfaat en stikstof in voorraad dierlijke meststoffen 
De gehalten van de voorraden op eigen bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen zijn meestal niet be-
kend. In de praktijk worden hiervoor vaak de forfaitaire gehalten gehanteerd. Dit is echter niet altijd juist, 
want er moet uitgegaan worden van de best beschikbare gegevens. In afnemende volgorde van 
belangrijkheid zijn dit: 

• analyseresultaten van de voorraad mest; 

• analyseresultaten van de afgevoerde mest in het afgelopen jaar of bij het ontbreken hiervan de 
analyseresultaten van het voorliggende jaar. 

 
Alleen wanneer deze gegevens ontbreken of niet representatief zijn, mag gebruik gemaakt worden van de 
forfaitaire gehalten. Het is aan de landbouwer om op basis van goed onderbouwde gegevens aannemelijk 
te maken dat de genoemde analyseresultaten niet representatief zijn. 
 
Natuurterreinen 
Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het 
kader van de gebruiksnormen. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht tellen deze terreinen 
echter wel mee in de fosfaatruimte. 
 
Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitge-
schaarde dieren mogen in mindering worden gebracht op de gemiddelde veebezetting. Als er mest wordt 
aangewend op het natuurterrein, moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hier-
voor mag met forfaitaire gehalten worden gerekend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de 
opmerkingscode 34 vermeld worden. 
 
Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s 
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel hiervan laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te 
controleren of aan deze verwerkingsplicht is voldaan. Tot uiterlijk 31 december bestaat de mogelijkheid 
deze verplichting over te dragen aan of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een 
vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze moet uiterlijk 31 december 2022 ingediend worden bij 
de RVO. 
 
Regionale mestafzetovereenkomst  
Een van de mogelijkheden om aan de mestverwerkingsverplichting te voldoen, is om het gehele mest-
overschot middels een of meer regionale mestafzetovereenkomsten (RMO) af te voeren naar landbouw-
bedrijven in de regio (max. 20 km). Voorwaarden zijn dat het bedrijfsoverschot maximaal 25% van de pro-
ductie bedraagt en dat de mest rechtstreeks (zonder tussenopslag) op landbouwgrond wordt aangewend. 
Als niet het gehele overschot is afgevoerd, maar een deel hiervan in voorraad wordt genomen, is een RMO 
geen mogelijkheid tot invulling van de mestverwerkingsverplichting. Voor de gehele verwerkingsplicht zal 
dan alsnog een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) afgesloten moeten worden. 
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Gehalten afgevoerde mest 
Bij het maken van de berekeningen, vormen de gehalten van de afgevoerde mest een belangrijk aan-
dachtspunt. Met name bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding, komen in de praktijk nogal eens 
hoge, niet realistische gehalten voor. Deze zijn voor RVO.nl bij het ontbreken van een deugdelijke onder-
bouwing (het analyserapport is hiervoor ongeschikt) aanleiding de afvoer van de bijbehorende vrachten te 
schrappen. Het is verstandig hier rekening mee te houden. 
 
Fosfaatverrekening 
Wanneer u in 2022 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2022 een fosfaatverrekening 
aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouw-
land meer hebt aangewend dan de toegestane norm. De verrekening houdt in dat u de extra hoeveelheid in 
het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid fosfaat die u van 2021 
naar 2022 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier 
ingediend worden. 
 
BEX 
Melkveehouders die gebruik maken van BEX, moeten de definitieve uitdraai hiervan zo spoedig mogelijk na 
31 januari van het opvolgende jaar in de administratie opnemen. De daarin opgenomen invoergegevens 
over dieren, diervoeders, huisvesting en mest dienen overeen te komen met de invoergegevens van de 
KringloopWijzer, waarvan men het resultaat over hetzelfde kalenderjaar ter beschikking stelt aan de 
afnemer(s) van de geproduceerde koemelk. 
 
Wijzigingen uitrijden mest 
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de regels voor het uitrijden van mest: 

• Voor grasland en bouwland op zand- en lössgronden wijzigt de uitrijdperiode van vaste strorijke mest 
van 1 februari tot en met 1 september naar 1 januari tot en met 1 september; 

• Op bouwland mag pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib gebruikt 
worden. 

 

 
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig 

 
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor 
Wie een gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen een 
gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond.  
 
In de monitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden 
bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen 
maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen. 
 
De teler is vrij in de administratieve inrichting van de monitor. Het bewaren van perceelgegevens, afleve-
ringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie. 
 
Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete van € 500 op grond van de Re-
geling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 
 
 
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij 
Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking 
komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). 
 
De MDV bevat eisen op de volgende gebieden: ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof, 
bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De eisen worden jaarlijks aangepast. 
 
Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen voldaan 
moet worden. Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, 
alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar worden aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. 
Onlangs is bekend geworden dat de MDV-eisen voor het jaar 2023 gelijk zijn aan die van 2022. 
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Belangrijke data  
 

13 december 2022 
Uiterste datum aanvraag derogatievergunning 2022 en opstellen bemestingsplan  
 
31 december 2022 
Uiterste datum indiening Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) en driepartijenovereenkomst 
 
31 december 2022 
Uiterste datum aanmelding fosfaatverrekening 
 
31 december 2022 
Uiterste datum aanmelding extra organische mest bij fosfaattoestand hoog 
 
31 januari 2023 
Uiterste datum indienen opgave aanvullende gegevens mest 2022 en mestboekhouding 2022 gereed  
 
31 januari 2023 
Uiterste datum melding bedrijfsoverdracht per 1 januari 2023 
 
Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben 
aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. 
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie 
ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm 
of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
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Dit is een uitgave van:  
Moore MTH B.V. 
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Assen     (0592) 31 32 03 
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Meppel     (0522) 25 27 27 

Noordwijk    (071) 409 0409 

Putten     (0341) 35 70 44 

Steenwijk    (0521) 51 29 38 
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