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Steun vanuit het GLB is een belangrijke inkomstenbron voor veel bedrijven. Per 1
januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor u gevolgen. Ondanks dat nog
niet alles definitief is, is het goed om u alvast voor te bereiden.
Uw betalingsrechten vervallen
Eind dit jaar vervallen uw betalingsrechten. Vanaf 2023 kunt u o.a. basispremie
ontvangen op al uw subsidiabele hectares grond. Hieronder valt, net als nu,
landbouwgrond (incl. natuurterrein) dat u (overwegend) voor landbouwactiviteiten
in gebruik hebt. Daarnaast kunnen straks ook andere arealen ‘subsidiabel’ zijn,
zoals bijvoorbeeld: landschapselementen en ‘niet-productief areaal’ zoals
akkerranden, ‘eigen’ sloten en bufferstroken.
Hoogte basispremie 2023-2027
De basispremie bedraagt, volgens de huidige inschattingen, in 2023 gemiddeld
circa € 255 per hectare. Hierbij wordt de volgende verdeling gemaakt:
 Eerste 40 hectare: € 275/ha.
 Boven 40 hectare: € 240/ha.

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.
Tot uw dienst.
De redactie

Met deze verdeling ontvangen kleinere/middelgrote bedrijven een hoger bedrag
per hectare dan grote bedrijven.
Door overheveling verdere verlaging basispremie
De komende jaren wil LNV meer budget overhevelen van ‘rechtstreekse
betalingen’ naar ‘plattelandsontwikkeling’. Hierdoor blijft minder budget over voor
de basispremie. De basispremie zal jaarlijks verminderen naar uiteindelijk
gemiddeld circa € 200/ha in 2027.
Voldoen aan basisvoorwaarden
De huidige vergroeningseisen komen te vervallen. Echter, om basispremie te
kunnen ontvangen moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt
‘conditionaliteit’ genoemd. Verderop meer hierover.
Ook voor andere regelingen
Wilt u deelnemen aan de nieuwe ‘ecoregeling’? Of het Agrarische natuurbeheer
via de collectieven (ANLb)? Ook dan moet u aan de conditionaliteit voldoen.
Het nieuwe GLB heeft gevolgen voor uw teeltplan 2023. Verdiep u tijdig
in de wijzigingen en mogelijke gevolgen voor uw bedrijf.
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Ecoregeling
In het nieuwe GLB kunt u naast de
basispremie ook steun ontvangen
vanuit de ecoregeling. U kunt hier
vrijwillig aan deelnemen. U moet wel
extra maatregelen nemen die
gunstig werken op de thema’s
‘Klimaat’. ‘Bodem/lucht’, ‘Water’,
‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’.
De exacte uitwerking, waaronder de
instapeis om deel te kunnen nemen,
is nog niet exact bekend. In een
volgende editie komen we hier nader
op terug. Dan vermelden we ook de
eco-maatregelen waaruit u kunt
kiezen.
Korting fosfaatrechten: 10%
Krijgt u te maken met een overdracht
van fosfaatrechten? En worden de
fosfaatrechten gekort? Dan geldt nu
een korting van 10% (was 20%).
Deze verlaging van de korting is
mogelijk
omdat
het
aantal
fosfaatrechten onder het sectorale
fosfaatplafond is gekomen.
De regels omtrent het wel of niet
toepassen van een korting zijn niet
gewijzigd.
Afromingsvrije lease fosfaat
Wilt u fosfaatrechten leasen? Als
leaser kunt u nu maximaal 100 kg
fosfaat afromingsvrij leasen. Een
verleaser kan aan meerdere partijen
100 kg afromingsvrij verleasen.
Inmiddels kan de heen- en
teruglease
met
eenzelfde
overdrachtsformulier gemeld worden
bij RVO.
Heeft u in 2022 al een leasemelding
ingediend bij RVO? En wilt u alsnog
gebruik
maken
van
deze
afromingsvrije lease? Dan kunt u uw
melding intrekken en een nieuwe
melding doen. Heeft RVO uw
melding al verwerkt? Dan kunt u een
verzoek indienen bij RVO.
Eenmaal legeskosten bij lease
Sinds kort kunt u de heen- en
teruglease bij een ‘normale’ lease
met
één
overdrachtsformulier
melden aan RVO. Dit geldt zowel
voor
fosfaatrechten
als
voor
varkensen
pluimveerechten.
Omdat u nu één melding doet betaalt
u ook maar één keer legeskosten
aan RVO.
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Basispremie blijft vaak interessant
De geschatte basispremie in 2023 is fors lager dan de basis- én
vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen
(conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.
Conditionaliteit: vaak al verplicht vanuit andere regelgeving
De voorwaarden in het kader van de ‘conditionaliteit’ zijn:
 Beheerseisen (RBE’s), randvoorwaarden.
 Normen voor ‘goede landbouw en milieuconditie’ van de grond (GLMC’s).
Deels reeds verplicht
De randvoorwaarden (RBE’s) zijn gebaseerd op bestaande wet- en
regelgeving. Dit is geen ‘verzwaring’ vanuit het GLB. U moet hier immers toch
al aan voldoen. Voldoet u niet? Dan kunt u naast een boete ook een
randvoorwaardenkorting krijgen.
Nederland probeert de GLMC’s ook zoveel mogelijk af te stemmen op
bestaande regelgeving of verplichtingen vanuit het 7e Actieprogramma, zoals
o.a. de aanleg van bufferstroken.
Overzicht GLMC’s
In tabel 1 staat een overzicht van de negen GLMC’s.
Tabel 1. GLMC’s
GLMC
Omschrijving
1
Behoud van blijvend grasland
2
Bescherming van veengebieden en wetlands
3
Verbod op verbranden van stoppels
4
Bufferstroken langs waterlopen
5
Erosie tegengaan
6
Minimale bodembedekking
7
Vruchtwisseling op bouwland
8
Niet-productief areaal en landschapselementen
9
Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebeiden
Extra inspanningen bij bepaalde GLMC’s: wellicht uitstel
Vooral de GLMC’s ‘Vruchtwisseling op bouwland’ (GLMC 7) en ‘Niet-productief
areaal’ (GLMC 8) vergen extra inspanningen op uw bedrijf. Echter, er gaan
steeds meer stemmen op om de invoering van deze GLMC’s vanwege de
oorlog in Oekraïne pas op een later moment in te voeren.
Vrijgestelde bedrijven (voor GLMC 7 en GLMC 8)
Heeft u bijvoorbeeld een flink aandeel grasland? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor GLMC 7
‘Vruchtwisseling op bouwland’ en GLMC 8 ‘Niet-productief areaal’.
Wanneer in aanmerking?
Als u een biologisch bedrijf heeft of als op uw bedrijf bijvoorbeeld:
 Meer dan 75% van uw subsidiabele landbouwareaal bestaat uit één of meer
van de volgende gewassen:
o Blijvend grasland.
o Grassen en/of andere kruidachtige voedergewassen.
 Meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit één of meer van de volgende
gewassen:
o Grassen of andere kruidachtige voedergewassen.
o Groene braak.
o Vlinderbloemige gewassen.
Ondanks een verzwaring van de basisvoorwaarden, blijft het voor u
waarschijnlijk interessant om ‘mee te doen’ aan het GLB.
Heeft u hier vragen over? Raadpleeg dan uw adviseur.
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Wat houden de GLMC’s voor u in?
Een belangrijk onderdeel van de conditionaliteit zijn de GLMC’s. Met
onderstaande uitleg kunt u wellicht bepalen met welke GLMC’s u te maken
krijgt. Vervolgens moet u bepalen of en hoe u hieraan kunt voldoen.
GLMC’s nader uitgewerkt
Hieronder wordt beknopt uitleg gegeven over de negen GLMC’s. Nog niet alle
details van de GLMC’s zijn definitief vastgesteld.
GLMC 1 Behoud van blijvend grasland
De ‘blijvend graslandeis’ is ook al van toepassing in het huidige GLB. Neemt
het totaal aandeel blijvend grasland in Nederland te sterk af, dan kunt u te
maken krijgen met bijvoorbeeld een scheurverbod of een herinzaaiplicht.
GLMC 2 Bescherming van veengebieden en wetlands
Hierin wordt geregeld dat u, ook vanuit het GLB, In bepaalde gebieden moet
voldoen aan het peilbesluit van het waterschap. Kortom geen extra eisen.
Mogelijk dat u in de toekomst in bepaalde veengebieden te maken krijgt met
extra eisen.
GLMC 3 Verbod op verbranden van stoppels
Dit is in Nederland al geregeld, en daardoor geen verzwaring van de regels.
GLMC 4 Bufferstroken langs waterlopen
U bent verplicht om langs watervoerende sloten bufferstroken (teeltvrije zones)
aan te leggen. Nederland wil aansluiten bij de verplichtingen vanuit het 7 e
Actieprogramma. De standaardbreedtes voor bufferstroken zijn:
 5 meter brede bufferstroken langs kwetsbare waterlopen.
 2 meter langs alle overige watervoerende sloten.
Hierop gelden enkele uitzonderingen die ook in het 7 e Actieprogramma staan.
GLMC 5 Erosie tegengaan
Heeft u een bedrijf in heuvelachtige gebieden in Limburg? De huidige regels
komen ook in het nieuwe GLB terug.
GLMC 6 Minimale bodembedekking
U bent verplicht om tenminste in het groeiseizoen een gewas te telen. Teelt u
geen hoofdgewas? Dan bent verplicht om in de periode van 31 mei t/m 31
augustus een groenbemester te telen. Waarschijnlijk mag u de bodem van deze
percelen ook bedekken met gewasresten of ruige stalmest.
GLMC 7 Vruchtwisseling op bouwland
De basisregel is dat u ieder jaar en ander gewas teelt dan het voorgaande jaar.
Teelt u een volgteelt (vanggewas) na de hoofdteelt? Dan kunt u ook voldoen
aan deze voorwaarde. De exacte voorwaarden van volgteelt zijn nog niet
bekend. Deze eis komt bovenop het telen van een verplicht rustgewas op zanden lössgrond vanuit het 7e Actieprogramma.
GLMC 8 Niet-productief areaal en landschapselementen
De hoofdregel is dat u 4% van uw bouwland inricht als ‘niet-productief areaal’.
Dit kunnen zijn: sloten, poelen, plas-drassen, houtopstanden, houtwallen,
individuele of groepen bomen, bomenrij, bufferstroken, groene braak en/of
akkerranden. Voor bepaalde elementen gelden min./max. afmetingen. Ook
kunnen weegfactoren gelden, waardoor een element zwaarder meetelt.
GLMC 9 Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebieden
U mag, net als nu, blijvend grasland in Natura 2000-gebieden niet scheuren.
Is het ook voor u ‘een hele puzzel’ om te bepalen of u vanaf 2023 aan
de GLMC’s kunt voldoen? Neem dan contact met ons op.
Wij kunnen u hierbij ondersteunen.
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Waarde cursusvoucher € 800
U kunt t/m 1 oktober 2022 een
‘cursusvoucher’ aanvragen bij RVO.
Mits het budget toereikend is. Met de
cursusvoucher kunt u één van de
volgende cursussen volgen:
 Verdieping in ‘stikstof’.
 Verdieping in precisielandbouw.
 Verdieping
in
natuurinclusief
ondernemen.
De cursus moet u volgen bij een van
de vijf opleidingsinstellingen.
U kunt de cursusvoucher niet
ontvangen als u dit jaar al de
voucher ‘advies van een erkende
bedrijfsadviseur’ krijgt.
GLB: ondertekening akte Jola
Heeft u met de Gecombineerde
opgave (GO) de ‘Toeslag Jonge
landbouwers’ aangevraagd? Of, als
jonge landbouwer, betalingsrechten
uit de Nationale reserve? Dan moet
u o.a. voldoen aan de eis
‘blokkerende zeggenschap’. Bij een
maatschap of vof moet deze
‘blokkerende zeggenschap’ zijn
opgenomen in de akte. De akte moet
u uiterlijk 10 juni 2022 ondertekenen.
Status derogatie
Op dit moment is het nog niet
duidelijk of u dit jaar derogatie kunt
toepassen. De definitieve beslissing
zal pas in september vallen. Minister
Staghouwer heeft aan ‘Brussel’
gevraagd of ze in juni een
intentieverklaring kunnen afgeven.
Hiermee kan ‘Brussel’ aangeven in
welke richting het besluit van het
Nitraatcomité opgaat. Dit is echter
geen garantie dat Nederland
derogatie krijgt, maar het geeft wel
meer duidelijkheid.
Agenda
Datum vanaf
1 juni
Melden graslandvernietiging t.b.v.
herinzaai op zand-/lössgrond.
Uiterste datum
10 juni
 GO: Einde kortingsperiode.
 Ondertekenen akte t.b.v. ‘Jonge
landbouwer’.
22 juni
 GO: Herstellen ‘Voorafgaande
controles’.
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Opkoopregelingen ‘stikstof’ op komst
In het kader van de ‘Stikstofproblematiek’ heeft LNV een tweetal
opkoopregelingen aangekondigd. Hiermee moet de stikstofdepositie op
overbelaste natuurgebieden verminderen. De regelingen zijn nog niet definitief,
wel zijn inmiddels de conceptregelingen bekend gemaakt.
Twee opkoopregelingen: landelijk en provinciaal
De volgende opkoopregelingen worden later dit jaar opengesteld:
 Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv).
 Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA), ‘piekbelasters’.
Beide opkoopregelingen hebben als doel de stikstofdepositie te verminderen
door het beëindigen van veehouderijlocaties. Wilt u hieraan deelnemen? Dan
kunt u een vergoeding krijgen voor de productierechten die u in moet leveren
en voor de waardevermindering en sloop van uw stallen (incl. voer- en
mestopslagen e.d.).
Er zijn wel verschillen in de regelingen. Zie de belangrijkste hieronder.
Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv)
De overheid subsidieert het beëindigen van de veehouderijactiviteiten. Hierbij
gelden o.a. de volgende voorwaarden:
 Geldt alleen voor bedrijven met kippen, kalkoenen, varkens en melkvee.
 De stikstofdepositie is op alle overbelaste Natura 2000-gebieden in totaal
minimaal 50 mol stikstof per jaar.
 U ontvangt een vergoeding per m2 stal afhankelijk van de leeftijd.
 U mag op een andere locatie geen diersoorten (varkens, pluimvee en/of
melkvee) gaan houden die u ook op de te beëindigen locatie hield.
 U vraagt zelf subsidie aan.
Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA)
Deze provinciale regeling is eerder opengesteld geweest en staat bekend
onder de opkoopregeling ‘piekbelasters’. De provincie kan een vergoeding
geven voor beëindigen van de veehouderijactiviteiten, maar kan ook de gehele
locatie opkopen. Verder gelden o.a. de volgende voorwaarden:
 Geldt voor alle landbouwsectoren, dus bijvoorbeeld ook voor vleeskalveren,
melkgeiten, konijnen en eenden.
 De stikstofdepositie (binnen 25 km) moet op tenminste één Natura 2000gebied een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Per Natura 2000gebied is een drempelwaarde vastgesteld.
 U mag op een andere locatie alleen diersoorten gaan houden waarvoor u
productierechten nodig heeft.
 De provincie bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen.
 De subsidie wordt aan de provincie betaald.
 Middels taxatie wordt de te ontvangen vergoeding bepaald.
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Over ons
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.

Geïnteresseerd in wat we te bieden
hebben?
Neem dan contact op met:
Herman Hofstee 06-53667520
hermanhofstee@du-advies.nl
Klaas Jan Janssen 06-20710688
klaasjanjanssen@du-advies.nl

Ons kantoor

Opkoop landbouwgrond
In beide regelingen is het mogelijk (niet verplicht) dat landbouwgrond wordt
opgekocht. Dit zal in overleg tussen de partijen plaatsvinden.

Bezoekadres

Ingangsdatum nog niet bekend.
Wanneer deze regelingen ingaan is nog niet bekend. Voor de landelijke
regeling komt later een openstellingsperiode.

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

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf te beëindigen?
Neem dan contact met ons op.
Er spelen immers veel meer zaken dan alleen een opkoopregeling.
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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Postadres
Postbus 606
9700 AP Groningen
agro@du-accountants.nl

