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Nederlandse en Vlaamse overheid niet unaniem
in droogtemaatregelen
ECONOMIE – Vanuit Brussel is er volop ruimte om boeren tegemoet te komen met maatregelen om schade door droogte te beperken. De Nederlandse en Vlaamse overheid
gaan daar niet op dezelfde manier mee om.
Nederlandse boeren kunnen bij RVO.nl een
verklaring aanvragen waarmee ze bij de bank
een verzoek kunnen indienen voor een overbruggingskrediet. Minister Schouten kiest er
niet voor om de Europese toeslagen eerder
uit te betalen, zoals de Vlaamse overheid dat
wel aankondigde.
De Vlaamse overheid betaalt eind oktober al
het voorschot op de basisbetaling inkomenssteun en de premie voor jonge landbouwers
uit. Ook worden de voorschotten verhoogd
tot 70 procent van de inkomenssteun en 85
procent van de plattelandssteun. Eind novemDe Nederlandse en Vlaamse overheid hebben
maatregelen aangekondigd om droogteschade
te compenseren

ber volgt het voorschot op de vergroeningspremie en de zoogkoeienpremie.
Het langer uitrijden van mest is binnen Nederland nog een discussiepunt. Minister Schouten wacht het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet af over wat de
effecten van het verruimen op het milieu zijn.
Daarmee is de kans aanwezig dat mest uitrijden op grasland alsnog, eventueel onder
voorwaarden, tot 15 september wordt toegestaan. Op akkergrond mogen boeren in ieder
geval wel tot 15 september mest uitrijden.
De Vlaamse overheid verruimt de uitrijdperiode voor mest niet, zo meldde VLM aan persbureau Belga. De overheid wil op die manier
voorkomen dat er in het najaar te veel stikstof
achterblijft in de bodem die niet door gewassen wordt opgenomen en uitspoelt naar het
grond- en oppervlaktewater. VLM adviseert
veehouders ook om terughoudend te zijn bij
de toediening van mest, omdat gewassen
minder stikstof opnemen door de droogte.

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant
ECONOMIE – Huurkoop van fosfaatrechten
is voor zowel de koper als de verkoper fiscaal
interessant, maar deze optie is onvoldoende
bekend bij ondernemers. Dat zegt agrarisch
accountmanager Gerrit Jan Thuis van accountantskantoor Accon avm.
Melkveehouders die hun fosfaatrechten willen verkopen, kunnen de belastingdruk tot
ruim 13 procent verlagen als zij huurkoop
toepassen. Door de fosfaatrechten te verhuren met optie tot koop, kan voorkomen wor-

den dat er tegen de hoogste tarieven in de
inkomstenbelasting afgerekend moet worden.
Daarnaast spreidt de huurder/koper zijn financiële verplichtingen over meerdere jaren,
adviseert Accon.
Volgens het accountantskantoor zijn ondernemers niet goed op de hoogte van de fiscale
mogelijkheden met betrekking tot fosfaatrechten en wordt er alleen gedacht aan (ver-)
kopen of (ver)huren. Kopen geeft een hoge
liquiditeitsdruk bij de koper en een hoge

belastingdruk bij de verkoper. Dit kan oplopen tot 44,68 procent (51,95 procent mkbwinstvrijstelling).
Verhuur is weinig populair vanwege de afroming van 10 procent en vanwege het tijdelijke
karakter. Huurkoop kan dan een aantrekkelijke optie zijn, maar die mogelijkheid is onvoldoende bekend en wordt daarmee ook weinig benut, stelt Gerrit Jan Thuis. Bij huurkoop
worden de fosfaatrechten alleen bij de start
met 10 procent afgeroomd.

Hitte kan fataal zijn voor kalveren in iglo’s
GEZONDHEID – Extreme hitte kan fatale
gevolgen hebben voor kalveren in iglo’s,
waarschuwt Jan Dijkhuizen van De Graafschap Dierenartsen. Hij vertelt dat in zijn praktijk al kalveren zijn gevonden die door oververhitting zijn overleden.
Om veehouders bewust te maken van de
hoge temperaturen die in iglo’s bereikt kunnen worden, werken de dierenartsen met
thermometers en warmtecamera’s. ‘In de volle
zon meten we temperaturen tot wel 52 graden’, vertelt Dijkhuizen. ‘Vooral kalveren die al
iets mankeren, lukt het dan soms niet meer
om hun lichaam voldoende te koelen’, consta-
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teert hij. ‘Uiteindelijk kunnen ze daar dood
aan gaan.’ Ook witblauwe kruislingkalveren
zijn volgens de dierenarts extra gevoelig
voor hittestress.
Volgens Dijkhuizen kan met relatief eenvoudige maatregelen veel ellende worden voorkomen. ‘Kalveren moeten altijd schoon en
vers drinkwater tot hun beschikking hebben’,
geeft hij aan. ‘Extra schaduw en ventilatie
creëren en stro vervangen door zand of kalk
helpt om de hitte in de hokken te beperken
en eventueel kunnen iglo’s met een sproeier
van buitenaf worden gekoeld’, geeft de dierenarts als tip.
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