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WOORD VOORAF
Ondernemen is vooruitzien. De huidige positie van uw
bedrijf bepalen, nieuwe kansen opzoeken en onderzoeken,
plannen maken en uitvoeren. Om succesvol te kunnen
ondernemen is het belangrijk dat u op de hoogte bent en
blijft van de actuele ontwikkelingen die op uw bedrijf van
invloed zijn.
Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2021
bekendgemaakt. Voor u als ondernemer verandert er weer
het nodige. In deze uitgave van Alan AGRO Actueel zal hier
aandacht aan worden besteed, evenals de veranderingen op
het gebied van het landbouwbeleid.
Wilt u meer weten over de in deze uitgave opgenomen
artikelen of mocht u andere fiscale, bedrijfskundige of
administratieve vragen hebben? Neem dan gerust contact
met ons op. Wij zijn u graag van dienst.
Namens de directie en medewerkers wensen wij
u veel leesplezier bij deze uitgave van
Alan AGRO Actueel.
Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Voor meer nieuws zie

Nieuwe derogatievoorwaarden 2020-2021
Voor derogatie voor de jaren 2020 en 2021 gelden de
‘gebruikelijke’ voorwaarden, zoals de 80%-graslandeis en
de stikstofnorm van 230 of 250 kg/ha. Er zijn echter ook
enkele nieuwe voorwaarden ingevoerd.
Extra voorwaarden
Voor ‘Derogatie 2020-2021’ gelden enkele nieuwe
voorwaarden:
• U mag een sleepvoetbemester alleen nog op klei- en
veengrond gebruiken wanneer de buitentemperatuur
20˚C of lager is.
• Voor eind dit jaar moet u, als derogatiebedrijf, gecoacht
worden over de stikstofmaatregelen. De details zijn nog
niet bekend.
• Vanaf 2021 kunnen deelnemers aan de
‘Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van
rundveedrijfmest’ geen gebruik meer maken van
derogatie.
Daarnaast zijn de wettelijke regels ten aanzien van
het emissiearm aanwenden van dierlijke mest, nu ook
derogatievoorwaarden geworden. Voldoet u hier niet aan,
dan kan nu ook derogatie worden ingetrokken.
Geldigheid grondmonsters
Grondmonsters voor derogatie mogen dit jaar maximaal
5 jaar geldig zijn. Dit betekent dat derogatiemonsters met
een analysedatum vanaf 4 september 2015 nog geldig
zijn. Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie blijven
maximaal 4 jaar geldig (vanaf 15 mei 2016).

Direct digitaal melden
mesttransporten
Vanaf 2021 is het hoogst waarschijnlijk verplicht dat bij
alle mesttransporten de vervoerder diverse meldingen
direct digitaal doorgeeft aan RVO. Maakt u gebruik van
forfaitaire mestafvoer? Dan geldt dit ook voor u als u de
mest zelf transporteert.
Direct digitaal melden
Het is de bedoeling dat bepaalde meldingen voor, tijdens
en na een mesttransport direct digitaal (‘real time’)
worden doorgegeven. Hiervoor komt een ‘real time
Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen’ (rVDM) beschikbaar.
Mobiel app
Voor forfaitaire transporten komt de rVDM via een
mobiele app beschikbaar. Hiermee kunt u onder andere de
volgende gegevens doorgegeven:
• Startmelding met gegevens van onder andere
leverancier, vervoerder en afnemer.
• Laadbericht met GPS-coördinatoren.
• Losbericht met GPS-coördinatoren.
Na het lossen moet de afnemer de ontvangst van de mest
nog bevestigen. Dit moet uiterlijk de volgende werkdag
gebeuren.

Digitaal sneller, wel vooraf plannen
Met het direct digitaal melden van mesttransporten
vervalt het papieren VDM. Echter bij ieder transport
moeten vooraf diverse gegeven worden doorgegeven. Het
achteraf melden middels het insturen van een papieren
VDM is dan niet meer mogelijk.

Houd de ontwikkelingen ten aanzien van
het ‘rVDM’ in de gaten. Waarschijnlijk
geldt dit vanaf 2021, ook voor uw forfaitaire
mesttransporten.

Pachtnormen 2020
vaak lager
Onlangs zijn de pachtnormen 2020 bekend gemaakt.
Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen
(fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het
pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020.
Pachtvormen
De vastgestelde maximale pachtprijzen gelden voor
reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten
langer dan 6 jaar.
Pachtnormen vaak lager
In de meeste regio’s zijn de pachtnormen lager dan in 2019
(1% tot 22%).
Alleen in de regio’s ‘IJsselmeerpolders’ en het
‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ heeft u te maken met een
stijging van respectievelijk 12% en 20%. Voor ‘tuinland’
zijn de pachtnormen ook gestegen.
Agrarische bedrijfsgebouwen
De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische
bedrijfsgebouwen worden verhoogd met 2,19%. Dit geldt
ook voor de pachtprijs van bestaande overeenkomsten.
Agrarische woningen
Ook voor agrarische woningen stijgen de pachtprijzen.
Heeft u een pachtovereenkomst die vóór 1 september
2007 is afgesloten? Dan geldt een stijging van 5,1%. Voor
overeenkomsten vanaf 1 september 2007 geldt een stijging
van 2,6%.

Informeer bij uw adviseur naar de nieuwe
pachtnormen in uw regio.
Controleer ook of uw verpachter de pachtprijs
correct doorvoert.
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PAS-melders: situatie
doorgeven

Subsidie melkkoeien
zeldzame rassen

In het kader van de ‘stikstofproblematiek’ is diverse keren
aangegeven dat activiteiten met een PAS-melding legaal
moeten kunnen blijven. Heeft u in de PAS-periode een
melding gedaan en wilt u deze legaal houden? Dan kunt
u tot en met 1 oktober 2020 informatie over uw situatie
doorgeven aan RVO.

Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt
u tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. De
subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe
in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).

Voorwaarden
Uw gemelde activiteit kan mogelijk legaal blijven als u
op 29 mei 2019 aan één van de volgende voorwaarden
voldoet:
• Uw gemelde activiteit was volledige gerealiseerd.
• Uw gemelde activiteit was nog niet volledig gerealiseerd,
maar u had stappen gezet met het oog op volledige
realisatie.
• U was nog niet begonnen, maar was wel onomkeerbare,
significante investeringsverplichtingen aangegaan.
Melden uiterlijk 1 oktober
Wilt u uw activiteit legaal houden? Dan moet u uiterlijk
1 oktober 2020 via ‘mijn.rvo.nl’ het formulier ‘PASmelding‘ invullen. Hierbij geeft u aan dat u voor uw
activiteit nog een toestemming/vergunning nodig heeft.
Daarnaast moet u onder andere het betreffende AERIUSnummer van uw PAS-melding doorgeven.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vul het
formulier dan uiterlijk 1 oktober 2020 in. U
heeft hierover een e-mail ontvangen van RVO.

Melding niet voor vrijstelling PAS
Was u in de PAS-periode vrijgesteld van een PAS-melding
of natuurvergunning (toename stikstofdepositie < 0,05
mol/ha)? Dan is voor uw bedrijf nog geen oplossing
gevonden. Het formulier ‘Pas-melding’ is niet voor uw
situatie bedoeld. Helaas zult u nog moeten afwachten
hoe vorm wordt gegeven aan een eventuele
legalisatie.
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Zeldzame runderrassen
Onder zeldzame runderrassen wordt verstaan: Brandrood
rund, Fries-Hollands vee (zwartbond), Groninger blaarkop,
Lakenvelder en Roodbont Fries vee.
Jaarlijkse subsidie
U kunt de subsidie aanvragen in 2020 én 2021. En
waarschijnlijk ook in 2022 indien het nieuwe GLB pas per
2023 ingaat (zoals verwacht).
Voorwaarden
Voor deze subsidie gelden onder andere de volgende
voorwaarden:
• De melkkoeien zijn in het I&R systeem gevlagd als
zeldzaam ras.
• De melk van de melkkoeien wordt geleverd aan een
melkfabriek of wordt zelf verzuiveld. Zoogkoeien komen
daardoor niet in aanmerking
• U voldoet aan de regels van de de-minimisverordening.

Komt u in aanmerking? Dan kunt u de subsidie
aanvragen tot en met 30 september 2020.
Voor deze subsidie geldt: ‘wie het eerst komt,
wie het eerst maalt’.

Prinsjesdag
Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
Een van de maatregelen die op Prinsjesdag is
bekendgemaakt, is dat de zelfstandigenaftrek (nu
maximaal € 7.030) verder wordt afgebouwd dan vorig jaar
werd bepaald. De afbouw vindt vanaf volgend jaar plaats
met stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met
€ 390 in 2028. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek
dus maximaal € 6.670. Het is de bedoeling dat de aftrek
uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.
U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:
• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
• tenminste 1.225 uren én
• 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor
uw onderneming besteedt.
Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOWgerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het
urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de aftrek.
Verduidelijking berekening KIA bij
samenwerkingsverbanden
Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken
van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). KIA
is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst.
U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400
en € 323.544 (2020) investeert in bedrijfsmiddelen.
Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een VOF of
maatschap) levert de berekening van de KIA regelmatig
discussie op met de Belastingdienst. Om geschillen
hierover te voorkomen is de KIA verduidelijkt.
Meerdere ondernemingen
Bent u ondernemer en heeft u meerdere ondernemingen,
dan bepaalt u de KIA per onderneming op basis van
de investeringen die u per onderneming heeft gedaan.
U moet hiervoor dus niet alle investeringen van al uw
ondernemingen optellen.

Samenwerkingsverband
Bent u een ondernemer die deelneemt aan een
samenwerkingsverband, dan is het volgende voor
u van belang. Geven uw investeringen samen met
de investeringen van de andere deelnemers in het
samenwerkingsverband recht op het maximumbedrag
van de KIA, dan heeft u slechts recht op een evenredig deel
van het maximumbedrag aan KIA voor uw aandeel in het
totaal van de investeringen.
Lage tarief vennootschapsbelasting verlaagd en
verruimd
U gaat volgend jaar minder belasting betalen over uw
winst, doordat het tarief voor de vennootschapsbelasting
(Vpb-tarief) in de eerste schijf van 16,5% naar 15% wordt
verlaagd. Bovendien wordt die schijf in 2021 verlengd van
een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000.
In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000
jaarwinst. De verlaging van het hoge Vpb-tarief (25%) in
de tweede schijf naar 21,7% gaat niet door.

Tip: Heeft u meerdere vennootschappen
die samen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan
interessant zijn de fiscale eenheid te verbreken.
De hogere grens voor het lage tarief geldt
namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid
bij elkaar. Zonder fiscale eenheid kunt u per
vennootschap profiteren van deze hogere grens.
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Verhoging tarief box 2
In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd
aanmerkelijk belang (meestal een aandelenbelang
van 5% of hoger). Hierbij kunt u denken aan
dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van
aanmerkelijkbelangaandelen. Het box 2-tarief stijgt in
2021 van 26,25% naar 26,9%. Dit was al aangekondigd in
het Belastingplan 2020.
Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling
De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale
loonsom per werkgever is eenmalig en tijdelijk verhoogd
van 1,7% naar 3% voor het jaar 2020. De vrije ruimte
wordt dus maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze
coronamaatregel moet u als werkgever mogelijkheden
bieden om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra
tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van
een bloemetje of een cadeaubon. Maar de extra ruimte
kunt u ook benutten voor thuiswerkfaciliteiten.
Boven een fiscale loonsom van € 400.000 gaat het
percentage van 1,2% vanaf 2021 omlaag naar 1,18%.
Deze maatregel is – in tegenstelling tot het bovenstaande echter niet tijdelijk.
Lager IB-tarief in eerste schijf
Sinds dit jaar bestaan er nog twee tariefschijven in de loonen inkomstenheffing: een schijf met een laag tarief (nu:
37,35%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat
van toepassing is op een inkomen vanaf € 68.507. Tussen
2022 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder
verlaagd tot uiteindelijk 37,03%.
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Wijzigingen in box 3
Nadat de voorgenomen plannen van het kabinet voor
het wijzigen van de box-3-heffing in de ijskast waren
verdwenen, is een fundamentele wijziging van de box3-heffing weer op de lange baan geschoven. Wel heeft
het kabinet besloten om op korte termijn de vrijstelling
in box 3 te verhogen. Volgend jaar gaat de vrijstelling
namelijk omhoog van € 30.846 naar € 50.000 per
belastingplichtige. Heeft u een fiscale partner, dan heeft u
samen dus een vrijstelling van € 100.000. Met name voor
veel spaarders en kleine beleggers zal dit betekenen dat zij
geen box-3-heffing meer hoeven te betalen.
Maar daar blijft het niet bij, want daar staat een
tariefsverhoging tegenover van 30% naar 31%. Daarnaast
zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de
verhoging van de box-3-vrijstelling doorwerkt naar de
diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen,
zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage
aan een zorginstelling.
Geen doorwerking naar inkomensafhankelijke
regelingen
Zonder nadere regeling leidt de verhoging van het
heffingvrije vermogen ertoe dat meer mensen aanspraak
kunnen maken op een toeslag of in aanmerking
komen voor een hogere toeslag. Daarom wordt voor
de vermogenstoets in de inkomensafhankelijke
regelingen vanaf 2021 aangesloten bij de
vermogensrendementsgrondslag zonder aftrek van
de vrijstelling. De inspecteur legt daartoe het bedrag
van de rendementsgrondslag voor zover deze meer
bedraagt dan € 31.340 vast in een voor bezwaar

vatbare beschikking die wordt opgenomen op uw
aanslag inkomstenbelasting. Daarvoor is nodig dat
de aangifteplicht voor de inkomstenbelasting en
premieheffing volksverzekeringen wordt uitgebreid naar
mensen die een rendementsgrondslag hebben van meer
dan € 31.340.
Lager verzamelinkomen dus meer/hogere
toeslagen
Hoewel de verhoging van de vrijstelling in box 3 ook tot
een lager verzamelinkomen leidt en daarmee doorwerkt
in een aantal inkomensafhankelijke regelingen (zoals de
kinderopvangtoeslag), zijn geen maatregelen getroffen
om dit effect te voorkomen.
Wijzigingen in de overdrachtsbelasting
Het kabinet stelt voor om starters op de
woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen
van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan zijn wel
voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of
ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als
hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet
nog niet eerder zijn benut. Voor doorstromers op de
woningmarkt blijft het OVB-tarief 2%.
Voor andere kopers van woningen wordt het OVB-tarief
per 1 januari 2021 verhoogd van 2% naar 8%. Dit geldt
vanaf 1 januari 2021 voor:
• de verkrijging van niet-woningen, zoals
bedrijfspanden;
• woningen die niet of slechts tijdelijk worden gebruikt
als hoofdverblijf, zoals vakantiewoningen of een
woning die ouders kopen voor hun kind.
Tot deze laatste categorie behoren ook de verkrijgingen
van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals
rechtspersonen, waaronder woningcorporaties.
Duurzaam innoveren
Het nieuwe programma Innovatie op het Boerenerf
wordt gelanceerd met als doel de kennis en innovaties
die beschikbaar komen sneller toe te passen in de praktijk
van het boerenbedrijf. Het programma zal bestaan uit
subsidies en fiscale regelingen waar boeren gebruik
van kunnen maken voor de verduurzaming van hun
bedrijfsvoering.
Het percentage van de fiscale stimuleringsregeling Wet
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stijgt
van 32% naar 40%. Voor starters gaat de eerste schijf van
40% naar 50%.
De aftrek voor starters die gebruikmaken van de WBSO
wordt verhoogd met € 6.598. Deze aftrekpost komt
daarmee uit op € 19.786. Op deze manier worden
innovatieve starters extra gestimuleerd.
In totaal komt er in 2021 € 360 miljoen beschikbaar aan
subsidies voor de verduurzaming van de veehouderij en
de aanpak van de stikstofproblematiek.

Korte wenken
GLB: twee jaar uitstel
Het nieuwe GLB wordt hoogst waarschijnlijk met twee
jaar uitgesteld en gaat daarmee in per 2023. Dit betekent
onder andere dat uw betalingsrechten tot en met 2022
blijven bestaan. Ondanks dat de EU-begroting voor
2021-2027 nog niet definitief is, is de verwachting dat de
waarde van uw betalingsrechten (flink) zal dalen.
Handreiking BEX 2020
Onlangs is de Handreiking BEX 2020 gepubliceerd.
De rekenregels zijn minimaal aangepast. Wel is de
voorwaarde, dat minimaal 70% van de forfaitaire
fosfaatproductie van melkvee afkomstig moest zijn
van melkkoeien, verruimd. Dit speelt echter op weinig
bedrijven.
Melden wijziging EA-vanggewas
Vult u de vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’
(EA) (deels) in met EA-vanggewassen na een hoofdteelt?
Dan kunt u tot en met 15 oktober eventuele wijzigingen
doorgeven. Dit is verplicht voor:
• Wijziging gewas en/of categorie.
• Wijziging zaaidatum vanggewas of oogstdatum
hoofdteelt (bij onderzaai).
• Teelt EA-vanggewas op ander perceel.
Een wijziging kunt u doorgeven door uw Gecombineerde
opgave opnieuw in te dienen.
Voorstel afromingsvrije lease
Begin deze zomer is een wetsvoorstel gepubliceerd
waarin de mogelijkheid voor afromingsvrije lease van
fosfaatrechten is opgenomen. Deze afromingsvrije lease
kan alleen worden toegepast bij ‘heen- en teruglease’
binnen hetzelfde kalenderjaar. Daarnaast geldt een
maximum van 100 kg fosfaat. De kans is aanwezig dat
dit niet op 1 januari 2021 wordt ingevoerd (zoals de
bedoeling is), maar pas op een later moment.
Overdracht dierrechten tijdelijk niet mogelijk
Binnenkort past RVO de formulieren en het systeem voor
overdracht van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten
aan. Door de aanpassingen kunnen tijdelijk geen
overdrachten digitaal gemeld, ondertekend en/
of ingetrokken worden. Dit geldt voor varkens- en
pluimveerechten van 11 september tot en met 5 oktober
en voor fosfaatrechten van 18 september tot en met
5 oktober. Overdrachten die voor deze perioden zijn
gemeld, maar nog niet afgerond, komen te vervallen.
Vanaf 1 november kunnen overdrachten van varkens- en
pluimveerechten alleen nog digitaal worden gemeld.
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i www.alan.nl
Agro Actueel is een
uitgave van Alan
Accountants en
Adviseurs.
Alan Accountants en Adviseurs
aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade
van welke aard dan ook als
gevolg van beslissingen en/of
handelingen gebaseerd op de
informatie uit Agro Actueel.
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