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U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via mijn.rvo.nl. Dit moet u
uiterlijk 15 mei doen. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang
van een correctie indiening is groot. U vraagt immers ook uw GLB-subsidies aan.
Drie onderdelen in GO
De GO bestaat uit drie onderdelen: de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies
en vragen over ‘mest’. Een goede voorbereiding is van belang. Daarnaast zijn een
paar zaken anders dan vorig jaar.
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Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief treft u onze contactgegevens aan.

Aandachtspunten in de GO
Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten:
 Op basis van uw bouwplan wordt bepaald of en aan welke vergroeningseisen
u moet voldoen. Kijk goed of u met uw voorgenomen bouwplan aan de eisen
kunt voldoen.
 Bekijk vooraf of u nog nieuwe grondmonsters moet nemen voor de
fosfaatdifferentiatie.
 Ook dit jaar worden weer dieraantallen en de melkproductie gevraagd. Zorg
dat u deze informatie bij de hand hebt.
 De gewascode 262 zaaiuien is opgesplitst in 6660 gele zaaiuien en 6664 rode
zaaiuien. De rest is gelijk gebleven.
 Dit jaar geen betaalverzoek meer voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a.
 Geen melding ‘80%-grasland’ omdat nog geen derogatie is verleend.
GLB-subsidies
Met de GO kunt u de volgende GLB-subsidies aanvragen:
Bedrijfstoeslag (basis- en vergroeningspremie), Toeslag Jonge landbouwers,
Graasdierpremie en Brede weersverzekering.
Percelen belangrijke basis
Voor het indienen van de GO moet u uw perceelsregistratie in orde hebben. U kunt
uw percelen controleren en zo nodig aanpassen in ‘Mijn percelen’. Dit jaar moeten
veel bedrijven grenzen van de gewaspercelen (iets) aanpassen. Dit omdat RVO
bij veel bedrijven de topografische perceelsgrenzen vanuit BGT heeft
overgenomen in ‘Mijn percelen’. Zie verderop voor meer informatie.

Tot uw dienst.
De redactie
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Het belang van een juiste opgave is groot.
Begin tijdig met het verzamelen van gegevens.
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Kortingsperiode GO vanaf 17 mei
De indieningsperiode voor de GO
loopt t/m 15 mei. Dit jaar valt 15 mei
op een zondag. Om deze reden kunt
u ook op 16 mei de GO indienen
zonder korting. Let wel op: formeel
blijft voor bepaalde onderdelen de
datum van 15 mei staan, zoals
bijvoorbeeld de opgave van de
fosfaattoestand. Het advies blijft om
de GO uiterlijk 15 mei in te dienen.
Overdragen betalingsrechten
Wilt u betalingsrechten overdragen?
Dan moeten beide partijen het
digitale overdrachtsformulier uiterlijk
15 mei ondertekenen.
Actief landbouwer op 15 mei
Wilt u in aanmerking komen voor
GLB-subsidies? Zoals bijvoorbeeld
de basis- en vergroeningspremie?
Dan moet u op 15 mei ‘actief
landbouwer’ zijn. Zorg dat u aan alle
voorwaarden voldoet. Ook uw KVKinschrijving moet dan in orde zijn.
Geen aanvraag SNL-a in GO
Vanaf dit jaar verloopt het Agrarisch
natuurbeheer volledig via de
‘collectieven ANLb’. Dit betekent dat
u geen uitbetaling van SNL-a meer
kunt aanvragen met de GO.
Gebruik de controles in de GO
In de GO zijn diverse controles
ingebouwd.
Lijkt
een
invoer
‘onlogisch’ dan wordt vaak een
melding gegeven. Daarnaast geeft
de GO diverse overzichten van de
ingevoerde gegevens. Maak gebruik
van deze controles en overzichten.
Hiermee kunt u eventueel foutief
ingevoerde gegevens achterhalen.
Graasdierpremie 2021 bekend
Heeft u in 2021 graasdierpremie
aangevraagd? Bij de aanvraag voor
graasdierpremie voor schapen is het
budget overschreden. Hierdoor heeft
RVO korting van 10,67% toegepast.
Voor runderen geldt geen korting.
De definitieve graasdierpremie 2021
komt uit op:
• € 153,00 voor runderen.
• € 20,55 voor schapen.

Maart 2022
Jaargang 23, nummer 2

Opgave (EA-)vanggewas in GO
In de GO moet u per perceel gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt
o.a. voor de opgave van uw (EA-)vanggewassen. Naast het gewas is o.a. ook
de zaaidatum van belang. U vult deze gegevens in bij ‘Volgteelt’.
EA-vanggewas voor invulling vergroeningseis
Wilt u uw verplichtingen t.a.v. de vergroeningseisen (deels) invullen met EAvanggewassen? Dat moet u van deze EA-vanggewassen gegevens invullen bij
de betreffende percelen, zoals het soort vanggewas, de categorie en de
zaaidatum (of oogstdatum van de hoofdteelt bij onderzaai).
Zaaidatum voor verplichte teeltperiode
Een EA-vanggewas moet u tenminste 8 weken telen. Voor de controle van deze
termijn gaat RVO in eerste instantie uit van de opgegeven zaaidatum. Het is
van belang om de toekomstige zaaidatum zo goed mogelijk in te schatten. U
kunt de inzaaidatum, onder voorwaarden, later nog aanpassen.
Ruim opgeven EA-vanggewassen
Het is verstandig om bij zoveel mogelijk percelen EA-vanggewassen op te
geven. U bent dan later in het seizoen flexibeler bij de daadwerkelijke inzaai.
Teelt u op een perceel toch geen EA-vanggewas, dan hoeft u dat niet te
melden. U moet natuurlijk wel aan de 5%-eis blijven voldoen.
Verplicht vanggewas na mais op zand-/lössgrond
Teelt u mais op zand-/lössgrond? Dan bent u verplicht om een vanggewas te
telen. Bij de opgave moet u ook de inzaaidatum opgeven. Daarbij is het vooral
van belang of deze datum uiterlijk 1 oktober is of na 1 oktober. Dit heeft te
maken met de eisen die aan het vanggewas worden gesteld. Ook deze
inzaaidatum kunt u later aanpassen.
Naast het EA-vanggewas en het verplichte vanggewas na mais op
zand- en lössgrond kunt u ook andere volgteelten opgeven. Voor deze
volgteelten kunt u mogelijk een extra stikstofnorm toepassen.

Toeslag Jonge landbouwer, ook na 2022
Ook dit jaar kunt u als Jonge landbouwer de uitbetaling van de Toeslag Jonge
landbouwers aanvragen. De ‘vijfjaarstermijn’ loopt door in het nieuwe GLB.
Uitbetaling aanvragen
Heeft u, als Jonge landbouwer, eerder de toeslag aangevraagd? En is de ‘vijf
jaarstermijn’ nog niet afgelopen? Dan kunt u opnieuw uitbetaling van de toeslag
aanvragen. U kunt de uitbetaling ook voor de eerste keer aanvragen, als u aan
de definitie van Jonge landbouwer voldoet.
Toeslag loopt door na 2022
Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB in. Voor de Toeslag Jonge landbouwers gaat
een overgangsregeling gelden. Dit betekent dat Jonge landbouwers, die de
huidige toeslag uiterlijk in 2022 hebben aangevraagd, de toeslag kunnen blijven
ontvangen binnen de ‘vijfjaarstermijn’.
Van toeslag per hectare naar toeslag per bedrijf
Dit jaar wordt de toeslag Jonge landbouwers nog uitgekeerd als een toeslag
per hectare. In 2021 was deze toeslag € 58,70 per ha (voor maximaal 90 ha).
De nieuwe toeslag wordt vanaf 2023 niet per ha, maar per bedrijf uitgekeerd.
In de plannen staat een bedrag van € 2.800. Dit staat echter nog niet vast!
Wilt u als Jonge landbouwer de Toeslag Jonge landbouwer
voor de eerste keer aanvragen?
Informeer dan bij ons naar de exacte voorwaarden.
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Perceelsgrenzen nogmaals aanpassen?
In uw perceelsregistratie geeft u o.a. het gewas op en kunt u perceelsgrenzen
aanpassen. Heeft u de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat u nu
extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?
Perceelsgrenzen eigen gewaspercelen controleren en aanpassen
Een juiste registratie van uw percelen is van belang voor ‘Mest’ en ‘GLB’. U
kunt uw percelen het gehele jaar controleren en aanpassen in ‘Mijn Percelen’
van RVO. Rondom de GO vraagt dit extra aandacht omdat u dan uw gewassen
voor het nieuwe jaar opgeeft. Het komt regelmatig voor dat u ook
perceelsgrenzen (een beetje) moet aanpassen.
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Lagere basispremie in 2022
RVO heeft aangegeven dat de
waarde van de betalingsrechten in
2022 circa € 20 lager zal zijn dan in
2021. Hierdoor komt de basispremie
2022 uit op circa € 240 per ha. De
vergroeningspremie daalt naar circa
€ 103 per ha. RVO stelt deze
bedragen eind dit jaar definitief vast.
Deze bedragen zijn exclusief
eventuele budgetkorting.
Status GLB 2023

Afgelopen jaar BGT-check uitgevoerd?
Had u afgelopen jaar de mogelijkheid om de BGT-check uit te voeren? Dan is
de kans groot dat RVO de topografische perceelsgrenzen van uw percelen
heeft overgezet van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) naar
‘Mijn Percelen’. Als dit het geval is, heeft u een brief van RVO ontvangen.
Nu grenzen gewaspercelen aanpassen
Met de BGT-check kon u de topografische perceelsgrenzen controleren. Heeft
RVO ook bij u perceelsgrenzen aangepast? Dan moet u nu in ‘Mijn percelen’
de grenzen van uw gewaspercelen controleren en zo nodig aanpassen. Dit
voelt als ‘dubbel werk’. Maar RVO kan de grenzen van uw gewaspercelen niet
aanpassen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.
Controleer de perceelsgrenzen van uw gewaspercelen goed. Pas deze
zo nodig aan. Dit geldt extra als bij u de ‘BGT’ is doorlopen.

Hoe geeft u natuurgrond op?
Heeft u natuurterrein in gebruik? Dan moet u dat in de GO bij het betreffende
perceel aangeven. In ‘Mijn percelen’ geeft u alleen de gewascode op. De
gewascode staat los van de functie van de grond.
Gewascode grasland voor natuurterrein
In de praktijk is regelmatig discussie over de gewascode voor (blijvend)
grasland. Zeker als het natuurterrein betreft. Echter, de gewascode voor
grasland is niet afhankelijk van de functie van de grond: landbouwgrond of
natuurterrein.
Stap 1: bepalen gewascode grasland
Het bepalen van de gewascode voor grasland is redelijk eenvoudig. Eerst moet
u bepalen of het blijvend grasland is. Is het perceel nog geen 5 jaar
aaneengesloten grasland? Dan is het tijdelijk grasland: gewascode 266.
Is het perceel wel blijvend grasland? Dan kiest u de gewascode op basis van
de (verwachte) droge stofopbrengst per ha per jaar:
 Minder dan 5 ton droge stof/ha: code 331.
 5 ton droge stof/ha of meer: code 265.
Stap 2: bepalen landbouwgrond of natuurterrein
Met de keuze voor de gewascode gras geeft u niet aan of het perceel
landbouwgrond of natuurterrein is. Dit bepaalt u op basis van andere criteria,
zoals bijvoorbeeld wel of geen ‘N-code’ op uw perceel. Is een perceel
natuurterrein? Dan geeft u dat bij het betreffende perceel op in de GO.
De gewascodes voor blijvend grasland (331 of 265) kunnen beiden van
toepassing zijn op zowel landbouwgrond als natuurterrein!
Heeft u grasland in gebruik? Bepaal dan eerst de gewascode. Is het
perceel natuurterrein?
Vul deze functie dan in bij het perceel in de GO.

Het nieuwe GLB gaat in per 2023.
Voor het GLB 2023 legt het
ministerie
veel
regels
en
voorwaarden vast in het Nationaal
Strategisch Plan (NSP). Het NSP
wordt in de loop van de zomer
definitief. Intussen komt er wel
steeds meer informatie beschikbaar.
In een volgende editie gaan we hier
nader op in.
Randvoorwaarden 2022
De ‘Randvoorwaarden 2022’ zijn
vergelijkbaar met de ‘Randvoorwaarden 2021’. Alleen is nu de
procedure rondom het verplicht
melden van maisteelt op zand- en
lössgrond ook als randvoorwaarde
opgenomen. Teelt u mais op z/l en
heeft u geen melding gedaan? Dan
kan dit, naast een boete, ook leiden
tot een korting op GLB- subsidies.
Agenda
Datum vanaf
15 maart
 Uitrijden drijfmest op maispercelen
op zand en löss.
1 juni
 Melden graslandvernieuwing op
zand en löss.
Uiterste datum
15 mei
 Indienen Gecombineerde opgave.
 Opgave fosfaattoestand percelen.
 Overdragen betalingsrechten.
 Aanmelden stikstofdifferentiatie.
31 mei
 Zonder korting aanpassingen in
GO doorgeven. Mits eerste
indiening uiterlijk 15 mei.
1 juni
 Aanmelden equivalente maatregel
stikstof.
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Ontwikkelingen bij fosfaatrechten
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Over ons

Geen rechten maar ontheffing
Een bedrijf, dat in aanmerking komt, krijgt echter geen extra fosfaatrechten,
maar een ontheffing om tijdelijk meer runderen te houden. Deze ontheffing
geldt voor maximaal 5 jaar.

Bent u op zoek naar een betrokken
en deskundige adviseur die uw
(tunnel)visie in twijfel durft te
trekken? Iemand met een brede blik
rondom uw agrarisch bedrijf? Dan
bent u bij D&U Advies B.V. aan het
juiste adres.
Wij streven naar creatieve en
haalbare oplossingen, toegesneden
op uw persoon en persoonlijke
omstandigheden.
Wij richten ons op strategisch en
financieel terrein en (ontbinding van)
samenwerking voor grondgebonden
bedrijven. Onze adviseurs brengen
brede en langjarige ervaring mee en
vaardigheden opgedaan in een
breed spectrum rondom landbouw.
D&U
Advies
B.V.
is
een
onafhankelijk adviesbureau waarbij
haar
clientèle
een
eigen
administratieve
adviseur
kan
behouden.

Afromingspercentage naar 10%
Komt het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond? Dan wordt het
afromingspercentage van 20% verlaagd naar 10%.

Geïnteresseerd in wat we te bieden
hebben?

Als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond
komt, dan komt er ruimte in de regelgeving rondom fosfaatrechten.
Afromingsvrije lease
Het wetsvoorstel voor afromingsvrije lease is onlangs aangenomen en
gepubliceerd. Daarmee wordt het mogelijk om afromingsvrije lease toe te
passen. Dit geldt alleen als u de heen- en teruglease binnen hetzelfde
kalenderjaar afrond. Ook mag u als leaser (huurder) maximaal 100 kg fosfaat
afromingsvrij leasen. Het lijkt erop dat deze regeling ingaat voordat de
fosfaatrechten onder het plafond zitten. In de praktijk zal het leasen van
maximaal 100 kg fosfaat vooral op het eind van het jaar worden gedaan.
Fosfaatbank vanaf 2023
Vanaf 2023 wordt het waarschijnlijk mogelijk dat fosfaatrechten vanuit de
fosfaatbank worden ‘uitgegeven’. Alleen grondgebonden bedrijven kunnen in
aanmerking komen. Jonge landbouwers hebben tweemaal zoveel kans. De
doelgroep lijkt groot, het ‘aanbod’ beperkt.

Het aantal fosfaatrechten komt dit jaar mogelijk onder het
fosfaatplafond. Dat kan ruimte geven voor een beperkt aantal
bedrijven.

Extra maatregelen 7e Actieprogramma

Neem dan contact op met:
Herman Hofstee 06-53667520
hermanhofstee@du-advies.nl
Klaas Jan Janssen 06-20710688
klaasjanjanssen@du-advies.nl

De Europese Commissie heeft het 7e Actieprogramma (7e AP) nog niet
goedgekeurd. Onlangs zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De
derogatieprocedure loopt nu door, maar er komt geen besluit op korte termijn.
Extra maatregelen 7e AP
Om het 7e AP goedgekeurd te krijgen heeft de minister extra maatregelen
aangekondigd. Bepaalde maatregelen gelden voor de langere termijn en zijn
nog niet concreet uitgewerkt. Wel is duidelijk dat gewerkt gaat worden aan een
meer gebiedsgerichte aanpak gericht op gebieden waar de waterkwaliteit nog
als onvoldoende wordt bestempeld. Hierbij wordt gestreefd naar een meer
extensievere vorm van landbouw. Dit geldt zowel voor de veehouderij als voor
de akkerbouw. Concreet worden de volgende zaken benoemd:
 Opkoop van bedrijven en bijbehorende gronden.
 Doorhalen van opgekochte dierrechten.
 Teeltbeperkingen of extra voorschriften op de opgekochte gronden.
 Grondgebondenheid voor melk- en zoogkoeienhouderij, binnen 10 jaar.
 Brede bufferstroken in beekdalen: 100-250 meter breed.
 Diverse maatregelen om uit- en afspoeling van nutriënten te voorkomen.
Op het moment van schrijven is niet bekend of ‘Brussel’ het
aangepaste 7e Actieprogramma goedkeurt. Daarnaast is ook de
derogatieprocedure onzeker. Houd berichtgeving in de gaten.
d&u 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 AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon voordat u tot actie overgaat.
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Ons kantoor

Bezoekadres
Sylviuslaan 8
9728 NS Groningen
T: (050) 525 89 55

Postadres
Postbus 606
9700 AP Groningen
agro@du-accountants.nl

