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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 con-
tactgegevens aan. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Derogatiemaatregelen versneld invoeren 

Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ 
alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en 
‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer 
gebieden de lage derogatienorm gelden. 
 
Verplichte bufferstroken langs waterlopen 
Vraagt u in 2023 basispremie aan? Dan was u al verplicht om in 2023 rekening te 
houden met bufferstroken langs waterlopen. Afhankelijk van de soort waterloop is 
de breedte van de bufferstrook  standaard 1, 3 of 5 meter. De bufferstrook mag u 
niet bemesten en u mag hierop geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.  
Deze regels gelden nu ook vanuit de mestwet, ook voor niet-derogatiebedrijven..  
 
Wel hetzelfde gewas, geen mestplaatsingsruimte 
De bufferstroken mag u waarschijnlijk vanaf dit jaar niet meetellen voor de 
mestplaatsingsruimte. Dat is het belangrijkste gevolg van deze wijziging. Het lijkt 
erop dat u in 2023 op de bufferstrook wel hetzelfde gewas mag telen als de 
hoofdteelt op het perceel. Van belang voor alle gewassen die al in de grond zitten. 
Dit staat echter nog niet vast. 
 
Telen vanggewassen in najaar 
Het is de bedoeling dat u uiterlijk 1 oktober een vanggewas teelt na uw hoofdteelt. 
Dit kan middels onderzaai of inzaai. Zaait u een vanggewas later of helemaal niet 
in, dan volgt een korting op de stikstofgebruiksnorm van het opvolgende jaar. 
Sommige gewassen en winterteelten zijn vrijgesteld. De gewassenlijst is helaas 
nog niet bekend. Deze regels gelden naast de verplichting om een vanggewas te 
telen na mais in bepaalde gebieden. 
 
Uitbreiding gebieden met lage derogatienorm 
Naast de huidige zand- en lössgebieden met een lage derogatienorm gaat de lage 
derogatienorm ook gelden voor andere ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ (NV-
gebieden), ook op klei en veen. Voor 2023 zijn hiervoor de waterschappen Noord-
Hollands Noorderkwartier, Delfsland en Brabantse Delta aangewezen. 
Het verplichte vanggewas na mais gaat ook gelden voor de klei- en veengronden 
in gebieden waar de laagste derogatienorm geldt. 
 

De impact van bovenstaande maatregelen is per bedrijf verschillend. De 
wordt o.a. bepaald door uw locatie, wel of geen derogatie en bouwplan. 
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Binnenkort keuzes voor GLB 2023 

Het nieuwe GLB is per 1 januari 2023 van start gegaan. De komende tijd moet 
u diverse keuzes maken t.a.v. de invulling van het GLB op uw bedrijf. Begin 
hier op tijd mee, zo voorkomt u tijdnood. 
 
Vóór aanmelding GLB diverse keuzes maken 
Om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen moet u zich eerst aanmelden 
bij RVO. In 2023 kan dat met de Gecombineerde opgave (GO) (1 maart t/m 15 
mei). Vanaf 2024 moet u al aanmelden vanaf 15 oktober 2023. 
 
Ruim voor opgave keuzes maken 
Deze keuzes zijn o.a. nodig om te bepalen of de eco-regeling voor u haalbaar 
en interessant is. Soms is het interessant om (kleine) aanpassingen in uw 
bouwplan door te voeren. Hiermee kunt u wellicht net wel aan de eco-regeling 
deelnemen of juist in een hogere klasse terecht komen. Mede om deze redenen 
is het verstandig om tijdig te beginnen en keuzes te maken. 
 
Hoe pakt u dit op? 
Ons advies is om ruim voor de GO-periode te bepalen wat de mogelijkheden 
zijn op uw bedrijf. Aangezien er veel onderdelen nieuw zijn, kunnen bij u vragen 
rijzen, zoals: Wat is toepasbaar op mijn bedrijf? Hoe pak ik dit op? Om hier een 
richting aan te geven, kunt u gebruik maken van een ‘Stappenplan’.  
 

De implementatie van het GLB op uw bedrijf vergt veel kennis en tijd.  
 Maak tijdig een afspraak voor begeleiding bij de invulling van het 

GLB en de GO 2023. 

 

‘Stappenplan’ doorvoeren nieuw GLB 

Een belangrijke eerste stap is het invoeren van uw bouwplan bij RVO. Uw totale 
bouwplan, incl. landschapselementen, heeft u nodig voor diverse 
berekeningen.  
 
Stap 1: bijwerken ‘Mijn percelen’, inclusief landschapselementen 
Het is verstandig om uw totale bouwplan (voor zover bekend) in ‘Mijn percelen’ 
bij te werken. Vanaf februari kunt u ook uw landschapselementen (incl. sloten) 
intekenen. Hiermee bepaalt u uw totale subsidiabele areaal. Met een aparte 
kaartlaag krijgt u inzicht in de breedte van de verplichte bufferstroken langs 
waterlopen. Vaak zult u deze ook moeten intekenen. 
 
Stap 2: voldoen aan conditionaliteit 
Om GLB-subsidies te kunnen ontvangen moet u voldoen aan de 
conditionaliteit. Door de extra vrijstellingen in 2023, zal dit meestal geen 
probleem zijn. Let vooral op de verplichte bodembedekking op kleigrond. 
 
Stap 3: toepassen eco-activiteiten voor extra eco-premie 
Op basis van uw bouwplan (gewassen) en landschapselementen kunt u 
bepalen welke eco-activiteiten u al uitvoert op uw bedrijf. Vervolgens kunt u  
berekenen of u aan de punten en waarden (klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’) 
voldoet. Voldoet u (net) niet, dan kun u nagaan welke extra eco-activiteiten 
nodig en haalbaar zijn om in te zetten. Het kan ook zijn dat u concludeert dat 
de eco-regeling geen meerwaarde biedt. 
 
Soms rekening houden met niet-productief areaal  
Zet u ‘bufferstroken met kruiden’ en/of ‘groene braak’ in als eco-activiteit? Dan 
telt de waarde van deze eco-activiteiten niet mee als u nog geen 4%-niet-
productief areaal heeft. Zie voor meer informatie de volgende pagina.  
 

Gebruik deze ‘stappen’ als hulpmiddel bij de invulling van het GLB. 
Schakel uw adviseur in als u hierbij hulp nodig heeft.  

 
 
 

Stikstofnorm biologische koeien 

De stikstofnorm voor biologisch 
gehouden melkkoeien is vanaf 2023 
gelijk aan die van gangbaar 
gehouden melkkoeien. Dit betekent 
dat de hoogte van de 
stikstofproductie nu ook afhankelijk 
is van de melkproductie en het 
ureumgehalte van de melk. De 
normen voor biologisch jongvee 
worden niet aangepast en blijven 
nog steeds (deels) anders dan de 
productie van gangbare dieren. 
 
Fiscaal voordeel Vamil/MIA/EIA 

Wilt u investeren in milieu-
vriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan 
kunt u mogelijk in aanmerking 
komen voor Vamil en/of MIA. 
Hiervoor moet uw bedrijfsmiddel 
staan op de ‘Milieulijst 2023’.  
Staat uw beoogde investering niet op 
deze lijst? Dan is het wellicht 
interessant om uw investering (iets) 
aan te passen zodat u wel in 
aanmerking komt. Voor duurzame 
stallen (MDV-stallen) zijn de 
voorwaarden aangescherpt. 
Energiebesparende 
bedrijfsmiddelen, die op de 
‘Energielijst 2023’, staan kunnen in 
aanmerking komen voor EIA. 
 
Subsidie ISDE opnieuw open 

In 2023 is de ISDE-subsidie opnieuw 
opengesteld. U kunt subsidie krijgen 
als u voor uw landbouwbedrijf 
investeert in: 

• Zonneboiler. 

• Warmtepomp. 

• Kleinschalige windturbine. 

• Zonnepanelen. 
Voor  ‘Kleinschalige windturbine’ en 
‘Zonnepanelen’ kunt u dit jaar voor 
het laatst ISDE-subsidie aanvragen. 
 
Controle bufferstroken bij RVO 

RVO heeft aangegeven dat de 
nieuwe bufferstroken waarschijnlijk 
vanaf februari in ‘Mijn percelen’ in te 
zien zijn (aparte kaartlaag). Voor de 
(verplichte) breedte van de 
bufferstrook wordt rekening 
gehouden met de soort waterloop 
die langs het perceel ligt. Ook wordt 
rekening gehouden met de ‘terugval 
optie’ als het aandeel bufferstrook te 
hoog is (> 4%). Bent u het niet eens 
met de ‘voorgestelde’ bufferstrook? 
Dan kunt u reageren richting RVO. 
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Subsidiabele landschapselementen 

Landschapselementen (dus ook sloten) tellen mee als subsidiabel areaal als u 
deze elementen in gebruik of beheer hebt. Er gelden wel bepaalde 
voorwaarden. 
 
Welke landschapselementen tellen mee? 
Een subsidiabel landschapselement moet aan onderstaande voorwaarden 
voldoen. Het landschapselement: 

• Heeft u ter beschikking (eigendom, huur of pacht). Ook moet u het 
beheer/onderhoud in handen hebben. 

• Grenst aan landbouwgrond. Dit hoeft niet uw landbouwgrond te zijn. 
Vaak geldt voor een landschapselement een maximale afmeting. 
 
Definitie aangrenzend aan landbouwgrond 
Een landschapselement dat binnen vijf meter vanaf landbouwgrond ligt valt ook 
onder de definitie van ‘aangrenzend’. Ook een landschapselement dat grenst 
aan een ander landschapselement, dat aan bovenstaande voorwaarden 
voldoet, kan meetellen. Een landschapselement met een duidelijke korte en 
lange zijde (bijv. houtwal en sloot) moet met de lange zijde ‘aangrenzend’ zijn.  
 

Voldoen uw landschapselementen aan de voorwaarden?  
Teken deze dan in bij RVO. 

 

Niet-productief areaal bij eco-regeling 

Wilt u de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten 
voor de eco-regeling? En heeft u de waarde nodig? Dan is het van belang om 
uw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit 
in 2023 geen rol. 
 
Niet bij bepaalde vrijstellingen 
Bij de eco-regeling speelt het ‘niet-productief areaal’ geen rol voor: 

• Bedrijven met meer dan 75% grasland (o.a. derogatiebedrijven). 

• Volledig biologische bedrijven. 
 
Berekening alleen als ‘waarde’ nodig is 
Heeft u minder dan 4% niet-productief areaal? Dat hoeft geen probleem te zijn. 
U wordt niet gekort. Echter wanneer u de eco-activiteiten ‘kruidenrijke 
bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzet dan telt de waarde hiervan niet mee.  
 
Niet-productief areaal op of aangrenzend aan bouwland 
Voor uw niet-productief areaal tellen alleen elementen mee die liggen op of 
grenzen aan uw bouwland (incl. tijdelijk grasland). Zowel de elementen als het 
bouwland moet u op 15 mei in gebruik hebben. 
 
Bepalen aanwezig niet-productief areaal 
Op basis van uw intekening bij RVO kunt u de oppervlakte bepalen van uw 
landschapselementen en overige niet-productieve elementen. Bij de bepaling 
van uw niet-productief areaal mag u gebruik maken van zogenaamde 
‘weegfactoren’. Bij een hogere weegfactor telt een oppervlakte zwaarder mee. 
 
Inzetten verplichte bufferstroken als niet-productief areaal 
Heeft u de waarde van de ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ 
nodig, maar heeft u onvoldoende niet-productief areaal? Dan kunt u overwegen 
om hiervoor bredere bufferstroken te maken of een strook groene braak aan te 
leggen. Een afweging van kosten en opbrengsten.  
 

Uw ‘niet-productief areaal’ is in 2023 alleen van belang als u bepaalde 
eco-activiteiten inzet en de waarde hiervan nodig hebt. 

 
 
 
 
 

Bufferstroken vaak intekenen 

Dit jaar is het niet altijd verplicht om 
de nieuwe bufferstroken in te 
tekenen. Echter in veel gevallen is 
dat toch nodig, bijvoorbeeld als: 

• Een ander gewas wordt geteeld 
dan de hoofdteelt op het perceel. 

• Op de bufferstrook een eco-
activiteit wordt toegepast. 

• Op het hoofdgewas een eco-
activiteit wordt toegepast. 

• De bufferstrook wordt ingezet als 
niet-productief areaal. 

 
Wijziging forfaitair mesttransport 

Per 1 januari 2023 moet u rekening 
houden met enkele wijzigingen bij 
forfaitaire transporten: 

• Bij afvoer naar particulieren geldt 
nu een grens van maximaal 10 km 
(hemelsbreed). Ook moet de 
particulier een relatienummer 
hebben. 

• U mag nu gier van rundvee 
(mestcode 12) en van varkens 
(mestcode 42) forfaitair afvoeren 
(zonder wegen en bemonsteren). 

• De vrijstelling voor pony- en 
paardenmest op Vlieland is 
vervallen. Deze mest moet u nu bij 
afvoer wegen en bemonsteren. 

 
Agenda 

Uiterste datum 
31 januari 

• Indienen ‘Aanvullende gegevens’  

• Aanmelden voor ‘Vrijstelling 
bovengronds aanwenden mest’ 

Datum vanaf 
1 januari 

• Aanmelden gebruik sleepvoet met 
water verdunde mest op klei/veen 
(voor eerste keer uitrijden) 

1 februari 

• Intekenen landschapselementen  
februari 

• Aanmelden aanwenden drijfmest 
voor 16 maart (alleen bij ‘vroege 
teelten’) 

1 maart 

• Aanmelden GLB-subsidies en eco-
activiteiten 2023 

• Indienen Gecombineerde opgave 
 

Nog niet bekend  
(Op moment van schrijven) 

• Aanvragen derogatievergunning 

• Derogatiemonsters nemen 

• Opstellen bemestingsplan 
derogatie 
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rVDM bij (eigen) forfaitair transport 

Op 1 januari 2023 is het systeem van ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke mest’ 
(rVDM) van start gegaan. Rondom het transport van mest moeten nu ‘online’ 
meldingen worden gedaan. Dit geldt ook voor forfaitaire transporten. Ook nieuw 
is de bevestiging van het transport door leverancier en afnemer. 
 
Mesttransport via een intermediair: alleen bevestiging nodig 
Laat u uw mest bemonsterd afvoeren? Of schakelt u een intermediair in bij een 
forfaitaire transport? Dan verzorgt de intermediair alle meldingen rondom het 
transport. U hoeft als leverancier of afnemer alleen het transport van de mest 
digitaal te bevestigen in e-CertNL. 
 
rVDM-meldingen bij ‘eigen’ forfaitaire transport 
Vervoert u, als landbouwer, zelf de mest (forfaitair) dan moet u onderstaande 
meldingen doen: 

• Vóór transport: vooraanmelding en startmelding. Deze meldingen kunnen 
direct voor transport plaatsvinden. Of maximaal 14 dagen 
(vooraanmelding) en 2 dagen (startmelding) vóór transport. 

• Einde transport: losmelding en bevestiging transport. De andere partij 
(leverancier of afnemer) moet het transport ook bevestigen.  

 
Forfaitair transport via loonwerker 
Als u een loonwerker (niet intermediair) het transport laat verzorgen, dan 
verzorgt deze vervoerder namens u de meldingen. U moet de vervoerder  
hiervoor machtigen in e-CertNL. De leverancier en afnemer moeten wel het 
transport van de mest bevestigen in e-CertNL. 
 
Bevestigen transport binnen 7 dagen 
Uiterlijk zeven dagen na het transport moeten de leverancier en de afnemer het 
transport bevestigen in e-CertNL. Bij ‘eigen’ forfaitair transport kan de 
vervoerder (leverancier of afnemer) deze bevestiging bij de losmelding doen. 
 
Machtiging derde mogelijk 
Voor de bevestiging van het transport kunt u andere partijen (bijv. uw adviseur) 
machtigen. U mag hiervoor de vervoerder niet machtigen.  
 
Regelen machtiging via RVO 
Een machtiging voor het indienen van meldingen voor e-CertNL kunt u bij RVO 
regelen. Heeft u al een ‘volmacht’ afgegeven? Dan hoeft u niets meer te doen. 
U kunt ook een machtiging voor ‘Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ afgeven.  
 
Overige aandachtspunten bij rVDM 
Vanaf 2023 gelden ook de volgende zaken: 

• Bij rVDM blijft een ‘Verzamel VDM’ bij forfaitaire transporten mogelijk. De 
vooraanmelding en startmelding van alle vrachten samen vindt voor het 
eerste transport plaats. De losmelding na het laatste transport. 

• Bij ‘forfaitair transport naar een particulier’ moet de particulier een 
relatienummer hebben bij RVO. 

• Een particulier en ‘klein bedrijf’ hoeven het transport achteraf niet te 
bevestigen. 

• U kunt nog tot en met februari mesttransporten met een papieren 
Vervoersbewijs Dierlijke mest’ (VDM) melden bij RVO. 

 

Maakt u gebruik van een forfaitair mesttransport? Zorg dan dat de 
vervoerder de meldingen tijdig indient.  

Regel voor de bevestiging een machtiging als dat wenselijk is. 

 
 

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 

 
 
Bezoekadres 
 
Sylviuslaan 8 
9728 NS Groningen 
T: (050) 525 89 55 
 
 
Postadres 
 
Postbus 606 
9700 AP Groningen 
agro@du-accountants.nl  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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