
Programma Actualiteitenmiddag 14 januari 2020 
14.00 uur  Welkom door de dagvoorzitter; Liesbeth Versluys 

14.05 uur  Ervaringen met ondernemen met een uitkering; door     

   Margreet van Drimmelen 

14.20 uur  Wat is er benodigd om een bestemmingsplan te wijzigen;  

   door Elly Brouwer 

14.35 uur  Waarom een 'levenstestament' van belang is bij een ondernemer; door 

   Marie-Anne Tazelaar van Trias Notarissen 

14.55 uur  Pauze 

15.15 uur  Actualiteiten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; door Jan Moggré 

15.25 uur  Actualiteiten pachtwet, door Ronny Vette 

15.35 uur  Bedrijfsopvolging in de landbouw 'de dilemma’s van de uittreder’; door 

   Marie-Anne Tazelaar 

16.00 uur  Vragen aan de sprekers en afsluitend borrel  



 
 

        Actualiteiten in de landbouw 
           Waar moeten we rekening mee houden? 

 
     Jan Moggré 
    

   
 
    DEELNEMER IN AGRO-ADVISEURS ZUID WEST  



Veranderend GLB 

 

GLB 2021 – 2027 

Wijzigingsverordening voor de     
gemeenschappelijke marktordening. 

Deadline voor het vaststellen van de verordening 
was 31-12-2019, wordt 2021. 

Invoering 2023 

 



Voorstellen 

 

EU komt met een kader van richtlijnen 

Nationale implementatie 

 

Invoering 2023 

Betalingsrechten vervallen 

Budget anders verdelen en zal lager uitvallen. 



Voorstellen 

 

Huidige vergroening regels vervallen 

Ecoregeling in de basis uitbetaling 
Regeling op het gebied van milieu, klimaat en     

biodiversiteit. 

Verschuiven van gelden van pijler 1 naar pijler 2 en  
POP-gelden etc., gerichte betalingen. 

Oost-europese landen willen een gelijke ha-steun 
voor heel Europa. 235,- euro per ha. 

Green deal Timmermans? 



Wat wil de sector? 

 

 

Geen verschuivingen vanuit de basisbetalingen 

 

Geen EU bijdrage, maar eerlijke voedselprijzen die 
gebaseerd zijn op een gelijk speelveld. 

 



Aardappelcontracten 

 

Verbod op chloor IPC, Reglone en wellicht nog 
andere middelen, teeltvrije zones etc. 

 

Kostprijs stijgt dit jaar enorm! 

 

Zorg dat u uw kostprijs kent. Bij levering na 
bewaring praten we momenteel over 6500,- tot 
7000,- 



Aardappelcontracten 

 

Verbod op chloor IPC hakt erin. 

Weinig ervaring met de nieuwe middelen 

Kosten van de toediening variëren van de lengte  
van bewaring maar ook van het ras. 

Bv. bij innovator met lange bewaring kunnen de 
kosten oplopen tot duizenden euro’s per ha. 

Kosten schoonmaken van de gebouwen. MRL’s 



Aardappelcontracten 

 

Wees alert bij het opstellen van contracten 

Vooral bij lange bewaring stijgen de kosten enorm 

    rasafhankelijk. 

Bij lange bewaring moet het contract met een 2   
beginnen 

Aansprakelijkheid voor te hoge MRL’s 

Teken niet als het u niet aanstaat. 

 



Aardappelcontracten 

 

Als totale sector kunnen we nu een statement 
maken. 

De sleutel ligt bij u zelf! 



Succes met het 
ondernemen in uw 

onderneming!! 



 

 



Pachter 

Betaald pacht:  
 

€315 + 50% van de waterschaplasten 
 (± €40)= €355 per hectare 



Particuliere verpachter 

 

Ontvangt pacht:  
€315 - 50% van de waterschaplasten (± 

€40)=  €275 per hectare 



Particuliere verpachter 

Vermogensbelasting (box 3) 
Normwaarde: 60% van € 80.500,-- =  € 48.300 per 

hectare 
Dit wordt belast met 33% van 5,33% = 1,76% van de 

normwaarde 
€ 48.300 * 1,76% = € 850 per hectare 

 
Jaarlijks tekort 

€275 - € 850= € 575 per hectare 


