Nutriëntenemissierechten (NER-D)
Overzicht belangrijkste wijzigingen
•

Aanvraagprocedure voor de toekenning voor TNER-D wordt beschreven.

•

Het aantal NER-D dat men per soort overdraagt is niet meer beperkt. Het aanvraagdossier moet
wel minstens 200 NER-D bevatten.

•

Worden niet als een overname van NER-D beschouwd:
- erfopvolging, verdeling tussen erfgenamen;
- de verdeling tussen personen van een samenuitbating die bestond op 1 januari 2007

•

Er wordt geen annulering van 25 % toegepast in de volgende gevallen
• een overname waarbij overeenkomstig 25 % van de overgenomen NER-D aan mest verwerkt
wordt door de overnemer
• een overname in het kader van een eerste installatie waarbij de overnemer jonger is dan 40
jaar en nog niet beschikt over een eigen bedrijf
• een overname in het kader van een melkquotumoverdracht
• een overname aan een landbouwer waarbij elke (rechts)persoon van de overnemer aan één
van deze voorwaarden voldoet:
o De overnemer is een bloed- of aanverwant in de nederdalende lijn van de overlater
(zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter).
o De overnemer is een bloed- of aanverwant in de tweede graad in de zijlijn van de
overlater (broer, zus).
o De overnemer is de echtgenoot of echtgenote van de overlater.
o De overnemer is een bloed- of aanverwant in de opgaande lijn van de overlater als
die laatste lange tijd ziek is of overleden is.
o De overnemer is een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid waarvan
minstens 80 % van de aandelen eigendom zijn van de hierboven beschreven personen
en waarvan de zaakvoerder, beherend vennoot of bestuurder iemand van de hierboven
beschreven personen is.

•

De overnamedatum = ten vroegste 1 dag en ten laatste 6 maand na de ontvangst van het
overnamedossier door de Mestbank, . Een overnamedatum in het verleden is niet meer mogelijk
(mits enkele uitzonderingen voor:producenten die stopten vóór 2007, deze overnamedossiers
moeten ten laatste op 31 december 2009 ingediend worden).

•

Bij bepaalde dossiers moeten bijlagen gevoegd worden (oa overname in kader van melkquotum
is kopie van het attest van ALV vereist,…)

•

Eén overnameformulier is nodig bij een overdracht van één of meerdere soorten NER-D aan één
landbouwer, bij een overdracht van NER-D aan verschillende landbouwers moet elke
overnemende landbouwer een overnameformulier indienen. De tweede en volgende aanvragen
moeten niet meer vallen binnen het jaar na de indiening van de eerste aanvraag.

•

De berekening van de niet-bewezen mestafzet
Indien het bedrijf niet aangifteplichtig is, wordt de mestafzet steeds als bewezen beschouwd.
Indien het bedrijf aangifteplichtig is maar geen aangifte heeft ingediend, beschouwt de mestbank
de aanvraag als niet ontvankelijk.
Mestafzet voor P2O5 wordt berekend gedurend de drie laatste kalenderjaren (= 3de, 2de en 1ste
kalenderjaar voor jaar van overname, indien de overnamedatum voor 1 oktober neemt men 4de ,
3de en 2de kalenderjaar voor jaar van overname).
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•

De berekening van de niet ingevulde NER-D
De Mestbank annuleert de niet-ingevulde NER-D bij een een overname met
reductie van 25 % én een overrnamedossier waarbij 25 % wordt verwerkt
Indien het bedrijf niet aangifteplichtig is, wordt percentage niet-ingevulde NERD op 100% vastgesteld (tenzij tegenbewijs door de landbouwer).
De invulling wordt berekend gedurende de drie laatste kalenderjaren (= 3de, 2de en 1ste
kalenderjaar voor jaar van overname, indien de overnamedatum voor 1 oktober neemt men 4de ,
3de en 2de kalenderjaar voor jaar van overname). De Mestbank gaat de invulling ook na als er
ondertussen een overdracht van (een deel ervan) de NER-D is gebeurd.

•

Tussenschot Æ NER-D worden vast in de volgende situaties:
• alle overgenomen NER-D waarop de reductie van 25 % wordt toegepast
• alle overgenomen NER-D met mestverwerking van 25 % van de overgenomen NER-D
• alle overgenomen NER-D in het kader van een melkquotumoverdracht
• alle initieel toegekende NER-D van de overnemer die van dezelfde soort zijn als de
overgenomen soort NER-D zoals vermeld in punt 1 tot en met punt 3
Æ NER-D overgenomen in kader van eerste installatie die niet voldoet aan voorwaarde
eerste vestiging VLIF steun worden niet meer vast
Als vaste NER-D worden overgedragen aan een landbouwer, dan blijven die NER-D altijd vast.
NER-D blijven vrij invulbaar in de volgende situaties
• initieel toegekende NER-D die niet overeenkomt met de overgenomen soort NER-D,
• een overname in het kader van een eerste installatie waarbij de overnemer jonger is dan 40
jaar en nog niet beschikt over een eigen bedrijf
• een overname aan een landbouwer waarbij elke (rechts)persoon van de overnemer aan één
van deze voorwaarden voldoet:
o De overnemer is een bloed- of aanverwant in de nederdalende lijn van de overlater
(zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter).
o De overnemer is een bloed- of aanverwant in de tweede graad in de zijlijn van de
overlater (broer, zus).
o De overnemer is de echtgenoot of echtgenote van de overlater.
o De overnemer is een bloed- of aanverwant in de opgaande lijn van de overlater als
die laatste lange tijd ziek is of overleden is.
o De overnemer is een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid waarvan
minstens 80 % van de aandelen eigendom zijn van de hierboven beschreven personen
en waarvan de zaakvoerder, beherend vennoot of bestuurder iemand van de hierboven
beschreven personen is.
• bij de overlater treedt geen tussenschot in en blijven NER-D vrij invulbaar.

•

Indien NER-D bekomen door een overname van NER-D mits mestverwerking verder worden
overgedragen dan vervalt de verwerkingsplicht pas het kalenderjaar na de overdracht.

Meer informatie :
Voor meer informatie kan u terecht bij Katrien Van Rompu, Inve België nv, tel.: +32/496.59.39.84, k.vanrompu@invebelgie.be
Dit overzicht wordt u vriendelijk aangeboden door INVE BELGIE nv.en is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 (besluit NER-D) en van het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 februari 2008 (besluit inventarisatie van gegevens).
De inhoud ervan is met de grootste zorg opgesteld. INVE BELGIE nv kan echter niet gehouden worden tot een
resultaatsverbintenis mochten bepaalde vergissingen aan zijn waakzaamheid ontsnapt zijn.
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