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WOORD VOORAF
Dit jaar kunt u nog vroeger dan anders de Gecombineerde
opgave (GO) indienen. Vroeg indienen is handig als
de werkzaamheden op het land, later dit voorjaar, uw
aandacht opeisen. Ook heeft u dan nog de tijd om eventuele
onvolkomenheden, die uit de controles van de GO blijken,
op te lossen.
In deze speciale editie van de AGRO Actueel beschrijven
wij waarop u moet letten bij het indienen van de
Gecombineerde opgave 2021.
Namens de directie en medewerkers wensen wij u veel
leesplezier bij deze uitgave van Alan AGRO Actueel. Mocht
u vragen of hulp nodig hebben bij het invullen van uw
Gecombineerde opgave 2021, neem dan contact op met uw
adviseur.
Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Voor meer nieuws zie

Indienen Gecombineerde
opgave 2021
U kunt uw Gecombineerde opgave weer indienen bij RVO.
Hiermee geeft u uw percelen op, kunt u uw bedrijfstoeslag
en andere subsidies aanvragen en moet u diverse (mest)
vragen beantwoorden. Het belang van een juiste en tijdige
indiening is daardoor groot.
Inloggen en ondertekenen
Om de Gecombineerde opgave (GO) in te kunnen dienen
moet u, als bedrijf, inloggen met eHerkenning. U kunt de
GO ondertekenen met eHerkenning of een TAN-code.
Indienen uiterlijk 15 mei
De indieningsperiode voor de GO loopt tot en met
15 mei. Echter omdat 15 mei op een zaterdag valt, start
de kortingsperiode pas op dinsdag 18 mei.
De aanvraag van onder andere de fosfaatdifferentiatie
moet u wel uiterlijk 15 mei doen. Mede om deze reden is
het van belang om de GO uiterlijk op 15 mei in te dienen.

Heeft u afgelopen jaren de BGT-check uitgevoerd? Dan kan
het zijn dat de aangepaste percelengrenzen nu in ‘Mijn
percelen’ staan. Zo nodig moet u uw gewaspercelen hier
nog op aanpassen.
Nieuwe gewassen
Gewascodes zijn dit jaar gelijk gebleven. Wel zijn twee
nieuwe gewassen toegevoegd: zoete aardappelen (code
6632) en naakte haver (code 6636).
Controles en overzichten in GO
In de GO zijn diverse controles en overzichten ingebouwd.
Deze kunnen wijzen op een mogelijke foutieve invoer.
Maak gebruik van deze controles en overzichten om
de invoer van uw gegevens na te gaan. Neem ook de
ingebouwde waarschuwingen goed door als deze getoond
worden. Hiermee beperkt u de kans op fouten in uw GO.

Begin tijdig met het verzamelen van gegevens en
het invullen van de GO. Heeft u hulp nodig? Wij
kunnen u, eventueel op afstand, hierbij helpen.

Percelen aanpassen
Uw perceelsregistratie is een belangrijk onderdeel van de
GO. U kunt uw percelen en gewassen actualiseren in ‘Mijn
percelen’. Dit kunt u vooraf doen, maar u kunt ook vanuit
de GO naar ‘Mijn percelen’ gaan.
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Bedrijfstoeslag en GLBsubsidies
Met de Gecombineerde opgave kunt u, zoals gebruikelijk,
uw bedrijfstoeslag en overige GLB-subsidies aanvragen.
Hiervoor moet u aan diverse voorwaarden voldoen, zoals
bijvoorbeeld een juiste registratie.
Aanvragen
U kunt met de GO uitbetaling aanvragen van:
• basis- en vergroeningspremie;
• toeslag Jonge landbouwer;
• graasdierpremie;
• brede weersverzekering;
• SNL-agrarisch natuur (vanaf 1 april).
Registratie in orde
Om in aanmerking te komen voor deze betalingen moet
u uiterlijk op 15 mei bij de Kamer van Koophandel (KVK)
geregistreerd zijn als ‘actief landbouwer’. Hierbij moet
de hoofdactiviteit ‘landbouw’ zijn (SBI-codes 011 tot
en met 016 en vanaf 2021 ook 1051 ‘zelfzuivelaar’). Is
‘landbouw’ niet uw hoofactiviteit, dan moet u uiterlijk
15 mei met een accountantsverklaring aantonen dat uw
landbouwactiviteiten ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Gebruik de
recentste accountantsverklaring van RVO.
Jonge landbouwer
Bent u Jonge landbouwer en wilt u in aanmerking komen
voor de toeslag of betalingsrechten uit de Nationale
reserve? Zorg er dan voor dat uw ‘langdurige blokkerende
zeggenschap’ uiterlijk 15 mei is geregeld in een
overeenkomst (bijvoorbeeld maatschapsakte of statuten)
en bij KVK.
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Graasdierpremie
Vraagt u graasdierpremie aan voor vrouwelijke runderen
en/of schapen? Dan is een belangrijke voorwaarde dat
deze dieren in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober
onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen.

Zorg dat uw registratie tijdig in orde is.
Het belang hiervan is immers groot.

Minder vragen,
wel belangrijk
Ten opzichte van vorig jaar zijn een heel aantal vragen
komen te vervallen. Er worden nog wel algemene vragen
gesteld (Landbouwtelling) en onder andere vragen over
het gebruik van dierlijke mest. Een juiste opgave is hierbij
van belang omdat dit (deels) gebruikt kan worden bij
controles op uw bedrijf.
Algemene vragen
Net als andere jaren worden vragen gesteld over
bedrijfsvorm, de bedrijfsleiding en meewerkende personen
(onder andere loonwerk). Daarnaast moet u vragen
beantwoorden over uw dieren, de huisvesting hiervan
inclusief de stalsystemen. Ook moet u bijvoorbeeld
aangeven wat de totale melkproductie van uw melkkoeien
in 2020 is geweest.

Vragen ‘mest’
Ten aanzien van ‘mest’ worden onder andere
de volgende vragen gesteld:
• beweiding van graasdieren;
• toepassen BEX;
• uitrijden dierlijke mest, onder andere de uitrijsystemen
op gras- en bouwland;
• mestbehandeling en-verwerking.

De meeste vragen kwamen ook vorig jaar aan
bod. U kunt uw opgave vergelijken met de invoer
van vorig jaar, echter let wel op de zaken die
gewijzigd zijn.

Overgangsregeling
fosfaatmonsters
Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Dan
moet u vanaf 2021 de fosfaattoestand van uw percelen
bepalen op basis van twee indicatoren. Voor percelen met
oude grondmonsters geldt wel een overgangsregeling.
Deze overgangsregeling is onlangs definitief geworden.

Verplicht voor nieuwe grondmonsters
Heeft u vanaf 1 januari 2021 nieuwe grondmonsters
voor de fosfaatdifferentiatie genomen? Of gaat u dat nog
doen? Dan bent u verplicht om deze nieuwe methode
toe te passen. De analyseresultaten moeten uiterlijk
15 mei bekend zijn, zodat u deze tijdig met de GO kunt
doorgeven. Met oude monsters mag u ook de ‘oude’
methode toepassen.
Maximaal 5 jaar oud
Alleen voor het jaar 2021 mogen grondmonsters maximaal
5 jaar oud zijn. Heeft u grondmonsters die genomen zijn
vanaf 16 mei 2016? Dan kunt u deze in 2021 ook gebruiken
Bemonsterprotocol niet meer van belang
Bij de nieuwe methode mogen de grondmonsters genomen
zijn volgens de ‘standaardmethode’ of de ‘gestratificeerde
methode’. Nieuw is dat ook voor de fosfaattoestand ‘arm’
‘standaardmonsters’ gebruikt mogen worden.

Fosfaattoestand op basis van twee indicatoren
Vanaf 2021 geldt een nieuwe methode voor het bepalen
van de fosfaattoestand van uw grond. U moet dit bepalen
op basis van het PAL-getal én het P-PAE-getal (ook wel
P-CaCl2-getal genoemd).
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‘Oude methode’ ook nog mogelijk
Voor ‘oude ’grondmonsters kunt u nog op basis van de
oude methode de fosfaattoestand bepalen. Met de oude
methode bepaalt u de fosfaattoestand van grasland op
basis van het PAL-getal en van bouwland op basis van het
Pw-getal.
U kunt de oude methode toepassen als het grondmonster
uiterlijk 31 december 2020 is genomen. Ook deze monsters
mogen in 2021 vijf jaar oud zijn (bemonsterd vanaf 16 mei
2016).
Voor de fosfaatklasse ‘arm’ gelden enkele afwijkende
voorwaarden.
Oude methode bij fosfaattoestand arm
Wilt u in 2021 met een ‘oud grondmonster’ de
fosfaattoestand ‘arm’ bepalen op basis van PAL of Pw? Dan
moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Uw grondmonster mag maximaal 4 jaar oud zijn (vanaf
16 mei 2017).
• De analyseresultaten waren op 15 mei 2020 bekend.
• De grondmonsters zijn volgens de gestratificeerde
methode genomen.
• U heeft in 2020 of eerder ‘fosfaatarme grond’ gemeld in
de GO.
Keuze oude of nieuwe methode mogelijk
Heeft u oude grondmonsters die aan bovenstaande
voorwaarden voldoen? En is naast PAL (en eventueel
Pw) ook P-PAE bepaald? Dan mag u kiezen of u de oude
methode (PAL of Pw) of de nieuwe methode (PAL en P-PAE)
toepast. Deze keuze mag u per perceel maken. De keuze
mag per perceel anders zijn.
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Keuze nu maken!
Bij de GO moet u per gewasperceel de fosfaattoestand
opgeven. Hierbij moet u kiezen voor of de nieuwe of
de oude methode. Voor alle gewaspercelen binnen een
topografisch perceel kiest u voor eenzelfde methode.
Er geldt echter één uitzondering. Vallen uw grondmonsters
voor de fosfaatdifferentiatie onder de overgangsregeling?
En is voor het gehele topografische perceel Pw, PAL én
P-PAE bepaald? Dan mag u binnen het topografische
perceel voor gewaspercelen grasland de oude methode
kiezen en voor gewaspercelen bouwland de nieuwe
methode. Dit mag ook omgekeerd.
Het is van belang dat u nu al, per perceel, bepaalt welke
methode het gunstigste is.

Heeft u keuze? Geef dan de gunstigste
fosfaattoestand op met de GO.
Zijn uw grondmonsters niet meer geldig, neem
dan tijdig nieuwe.

Minder stikstof bij mais en
aardappelen
Teelt u mais of aardappelen op zand- en lössgrond? En start
u de teelt na graslandvernietiging? Dan moet u vanaf dit
jaar rekening houden met een korting op de stikstofnorm
(‘kunstmestnorm’) van 65 kg per ha.
Korting 65 kg per ha alleen op zand- en lössgrond
De korting op de stikstofnorm van 65 kg per ha geldt als u
een perceel gras dit jaar scheurt voor de teelt van mais of
consumptie- of fabrieksaardappelen.

Graslandvernietigingsmonster niet verplicht
In de situatie dat u te maken krijgt met deze korting, hoeft
u geen graslandvernietigingsmonster te nemen als u de
mais of aardappelen wilt bemesten.
Geen korting bij ‘vanggewas’ gras
De korting is niet van toepassing als het gras dat u nu
vernietigd vorig najaar is ingezaaid als:
• Verplicht vanggewas na mais.
• Grasgroenbemester na de teelt van een ander gewas dan
mais.
Soms wel graslandvernietigingsmonster
Gebruikt u het ‘vanggewas’ dit voorjaar voor
voederwinning (maaien of beweiden) voordat u de mais
zaait of aardappels poot? Dan is een vernietigingsmonster
wel verplicht als u de mais of aardappelen wilt bemesten.
Dit geldt overigens ook wanneer u een ander gewas dan
mais of aardappels gaat telen.

Houd bij uw bemestingsplan 2021
rekening met de mogelijke korting op de
stikstofgebruiksnorm.

Intern salderen nu zonder
vergunning
Wilt u uw bedrijf ontwikkelen? En kunt u met intern
salderen volstaan? Dan heeft u geen natuurvergunning
meer nodig.
Intern salderen
Met intern salderen kunt u gebruik maken van
stikstofruimte die op uw bedrijf ontstaat. Bijvoorbeeld
als u een bestaande stal emissiearm maakt of vervangt
voor een emissiearme stal. De ontstane stikstofruimte
kunt u gebruiken voor nieuwe activiteiten, mits de totale
stikstofdepositie niet toeneemt.
Geen natuurvergunning meer nodig
Voor intern salderen heeft u geen natuurvergunning
meer nodig. Om in de toekomst toch zekerheid te hebben
ten aanzien van uw nieuwe activiteiten, moet u zelf aan
kunnen tonen dat uw stikstofdepositie niet is toegenomen.
Dit kunt u doen door AERIUS-berekeningen van de
oude en nieuwe situatie, waaruit geen toename van de
stikstofdepositie blijkt, goed te bewaren.
Zekerheid middels ‘weigeringsbesluit’
Ook kunt u ‘zekerheid’ krijgen als u toch een
natuurvergunning aanvraagt en de provincie wijst deze
aanvraag actief af. Met dit besluit heeft u ‘op papier’ dat
ook de provincie vindt dat u geen natuurvergunning
nodig heeft. In bepaalde situaties kan de provincie
hiervoor wel legeskosten vragen.

Heeft u ontwikkelingsplannen? En wilt u
gebruik maken van intern salderen? Laat u zich
dan goed informeren naar de mogelijkheden.
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Investeren? Mogelijk
fiscaal voordeel
Wilt u investeren in milieuvriendelijke of
energiebesparende bedrijfsmiddelen? Ga dan na of uw
investering op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. U kunt
dan fiscaal voordeel behalen. Voor 2021 gelden aangepaste
lijsten.
‘Milieulijst’ en ‘Energielijst’
U kunt met de regelingen Vamil/MIA en EIA fiscaal
voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijkerespectievelijk energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit
is niet nieuw. Wel zijn lijsten met bedrijfsmiddelen, die
hiervoor in aanmerking komen, per 2021 aangepast.
Staat investering op de lijst?
Wilt u een bepaalde investering in een bedrijfsmiddel
doen? Ga dan na of het bedrijfsmiddel op de ‘Milieulijst’
of ‘Energielijst’ staat. Staat uw bedrijfsmiddel hier niet op?
Dan is het mogelijk dat een vergelijkbaar bedrijfsmiddel
hier wel op staat. Bijvoorbeeld als dit net iets
milieuvriendelijker is of meer energie bespaart. Met een
iets andere investering komt u mogelijk wel voor Vamil/
MIA of EIA in aanmerking. Een duurdere investering kan
dan toch interessant zijn!
Milieulijst 2021
Om voor Vamil en/of MIA in aanmerking te kunnen
komen, moet uw investering op de ‘Milieulijst 2021’ staan.
Naast diverse bedrijfsmiddelen staan ook investeringen in
stallen of erf op de Milieulijst.
Maatlat Duurzame stallen (MDV)
Investeringen in een stal voor melkvee, vleeskalveren,
vleesvee, melkgeiten en -schapen, varkens, pluimvee
(eenden, leghennen, vleeskalkoenen en vleeskuikens)
of konijnen kunnen in aanmerking komen voor de
Vamil/MIA. Wilt u investeren in stalaanpassingen of in
nieuwbouw? Zorg dan dat uw stal gaat voldoen aan de
eisen uit het certificatieschema van de MDV.
Maatlat Schoon Erf (MSE)
In de Milieulijst 2021 is ook het certificatieschema
MSE opgenomen als bedrijfsmiddel. Dit is bedoeld
voor het stimuleren in investeringen om erfemissies
naar het oppervlaktewater en de bodem te voorkomen.
Het gaat hierbij om emissies uit mest, urine, compost,
reinigingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en
veevoer.
Energielijst 2021
Energiebesparende bedrijfsmiddelen komen voor EIA
in aanmerking als deze op de ‘Energielijst 2021’ staan.
Dit gaat bijvoorbeeld om investeringen in gebouwen,
processen en transportmiddelen.
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Fiscaal voordeel
Het fiscaal voordeel is afhankelijk van de regeling. Het
investeringsbedrag moet tenminste € 2.500 bedragen.
Vamil
De vrije afschrijving via Vamil is 75% van het
geïnvesteerde bedrag.
MIA
Het percentage van het investeringsbedrag, dat als
investeringsaftrek in het kader van MIA kan worden
opgevoerd, is afhankelijk van de categorie waarin uw
bedrijfsmiddel is ingedeeld: categorie I: 36%, categorie II:
27% en categorie III: 13,5%.
EIA
Van de investeringskosten kan 45% worden afgetrokken
van de fiscale winst.

Wilt u investeren? Informeer dan bij ons of het
bedrijfsmiddel op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’
staat.

ISDE nu ook voor
energiebesparing
De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing’ (ISDE) is bedoeld voor particulieren
en zakelijke gebruikers. Voor zakelijke gebruikers komen
kleinschalige installaties voor de productie van duurzame
energie in aanmerking.
Zakelijk gebruiker
Ook voor uw bedrijf kunt u ISDE aanvragen voor een
zonneboiler en/of warmtepomp. Vanaf 2021 komen ook
zonnepanelen en windturbines voor ISDE in aanmerking.
Voor de categorieën ‘Zonneboiler’ en ‘Warmtepomp’ is een
apparatenlijst opgesteld met apparaten die voor subsidie in
aanmerking komen.
Aanvragen subsidie
U kunt ISDE het gehele jaar aanvragen bij RVO, zolang
het budget toereikend is. De subsidie wordt toegewezen
op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Als
zakelijk gebruiker vraagt u de subsidie aan voordat u de
koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk van
de soort installatie en van het vermogen van de installatie.

Heeft u interesse? Vraag uw subsidie dan
tijdig aan. De aanvragen worden afgehandeld
op volgorde van binnenkomst.

Papieren VDM verdwijnt
na uitrijseizoen

Risico-inventarisatie
en -evaluatie

In 2021 worden de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest
(VDM’s) vervangen door rVDM’s. Met rVDM’s worden
tijdens het mesttransport diverse meldingen digitaal
doorgegeven. De papieren VDM’s voor forfaitaire
transporten komen ook te vervallen.

Wat is de RI&E ook alweer?
De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
is een verplicht middel ter bevordering van
veilig en gezond werken volgens de Nederlandse
Arbeidsomstandighedenwet. Deze is wettelijk verplicht
voor alle bedrijven, die arbeid onder gezag laten
verrichtingen. Hierbij gaat het niet alleen om medewerkers
in loondienst, maar ook om meewerkende gezinsleden
of uitzendkrachten. De RI&E helpt u om de risico`s in uw
bedrijf in kaart te brengen en zo nodig weg te nemen. Zo
houdt u uw bedrijf, uw medewerkers en u als ondernemer
gezond!

rVDM-systeem
Het de bedoeling was dat per 1 januari 2021 diverse
meldingen ten aanzien van mesttransport direct digitaal
gemeld moeten gaan worden. Het melden gaat lopen via
een ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ (rVDM). Dit
geldt ook voor forfaitaire mesttransporten zoals ‘boer-boer
transport’ en afvoer naar particulieren.
Uitstel invoering
De introductie van het rVDM-systeem is uitgesteld. Het
systeem zal na het mestseizoen 2021 stapsgewijs worden
ingevoerd.
Forfaitaire transporten
Voor forfaitaire transporten wordt een mobiele app
ontwikkeld. Met deze app moet u ‘real time’ meldingen
doorgeven, zoals start-, laad- en losmeldingen.

Waarom moet ik de RI&E doen?
Met de RI&E brengt u de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s op uw bedrijf in kaart en u geeft aan
wat u gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een
goed opgestelde RI&E helpt ongelukken te voorkomen.
Daarnaast is het verplicht om een actuele RI&E te kunnen
overleggen. Wanneer er ongelukken plaatsvinden en
u beschikt niet over een actuele RI&E, dan kunnen de
problemen snel groter worden.

Eind maart meer duidelijkheid
De minister heeft aangegeven dat de regeling uiterlijk eind
maart 2021 definitief zal zijn. Dan zal ook bekend worden
gemaakt hoe de regels stapsgewijs worden ingevoerd.

Diverse bedrijven zullen later in het jaar
te maken krijgen met rVDM’s. Dit geldt ook
voor forfaitaire transporten.
Dit voorjaar kunt u mesttransporten
nog melden met papieren VDM’s.
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Hoeveel ruimte op natuurterrein?
Pacht u natuurterrein en mag u dieren weiden of mest
aanwenden? De afspraken in het contract zijn leidend voor
de mate van beweiding en de hoeveelheid aan te wenden
mest.

Korte wenken
Niet-subsidiabele grond
Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de
topografische grenzen van de perceelsregistratie ligt. In
‘Mijn percelen’ ligt deze grond buiten de groen omlijnde
percelen. Aangezien de perceelsgrenzen kunnen wijzigen,
is het raadzaam om dit ieder jaar, tijdens de GO-periode, te
controleren.
Wijziging bij telen EA-vanggewas
Wilt u bij het invullen van de vergroeningseis ‘Ecologisch
aandachtgebied’ gebruik maken van EA-vanggewassen?
Dan moet u vanaf dit jaar een minimale hoeveelheid
zaaizaad gebruiken én ervoor zorgen dat het vanggewas
zichtbaar in het veld aanwezig is. Vorig jaar was het
voldoende als u aan één van deze eisen voldeed.
Overdragen betalingsrechten
Wilt u betalingsrechten overdragen? De melding moet
uiterlijk 15 mei zijn afgerond. Dit betekent dat beide
partijen uiterlijk 15 mei het digitale overdrachtsformulier
ondertekend moeten hebben.
Graasdierpremie 2020
Onlangs is de graasdierpremie 2020 bekend gemaakt.
Alleen bij schapen is een budgetkorting toegepast van
12,17%. De definitieve bedragen per dier zijn:
• Vrouwelijke runderen: € 153,-.
• Schapen: € 20,20.
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Voor de berekeningen ten aanzien van de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid geldt het
volgende. Is de fosfaatruimte in het contract uitgedrukt in
kg per ha dan is dit leidend. Staan er geen kilogrammen
fosfaat in het contract? Dan mag u in deze situatie rekenen
met standaard 70 kg fosfaat per hectare. Vorig jaar was
dit niet duidelijk. Inmiddels heeft RVO dit standpunt
ingenomen.
Derogatiemonsters maximaal 4 jaar
Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie zijn dit jaar
eenmalig een jaar langer geldig (vijf in plaats van 4 jaar).
Dit geldt niet voor derogatiemonsters. Voor dit jaar zijn
derogatiemonsters geldig met een monsterdatum vanaf
1 februari 2017 tot en met 31 januari 2021.
Korting fosfaatrechten blijft 20%
Het aantal fosfaatrechten van melkveehouders ligt onder
het fosfaatplafond voor de melkveehouderij. Echter ook
de vleesveehouderij heeft een groot aantal fosfaatrechten.
Deze rechten kunnen aan melkveehouders worden
verkocht. Hierdoor kan het aantal fosfaatrechten van
melkveehouders weer boven het plafond uitkomen. Om
deze reden wordt de fosfaatkorting bij overdracht van
fosfaatrechten (voorlopig) nog niet verlaagd van 20% naar
10%.
Uitstel voor PAS-melders
Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan?
En wilt u deze PAS-melding omzetten naar een
natuurvergunning? Dan moet u gegevens ten aanzien van
de betreffende activiteit doorgeven aan RVO. De uiterste
datum voor indiening van deze gegevens is verzet naar
30 april 2021 (was 31 januari 2021).

Mestverwerkingsplicht
Heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht? Dan
moest voorheen de mestverwerkingsplicht door ieder
bedrijf (KVK-nummer) afzonderlijk worden ingevuld.
Doordat één van de partijen geen grond in gebruik heeft
op 15 mei, kon daardoor in het verleden een (hoge)
verwerkingsplicht ontstaan.
U mag nu de mestverwerkingsplicht gezamenlijk
invullen. Dit gold al voor de gebruiksnormenberekening.
Dit is vooral voordelig voor bedrijven met grond. Met
een gezamenlijke berekening op jaarbasis is de totale
mestverwerkingsplicht vaak (veel) lager. Is meer dan
voldoende mest verwerkt en wilt u VVO’s overdragen?
Dan mag dit alleen door het bedrijf die de mest
daadwerkelijk heeft laten verwerken. Er mogen niet meer
VVO’s worden overgedragen dan door het betreffende
bedrijf aan fosfaat is verwerkt.

Fosfaattoestand ‘arm’
Voor het aantonen van de fosfaattoestand ‘arm’ heeft
u, volgens de nieuwe regels, ook PAL en P-PAE nodig.
Ook hiervoor geldt een overgangsregeling voor ‘oude’
(gestratificeerde) grondmonsters met alleen PAL of Pw.
Dit geldt echter alleen voor grondmonsters waarvan de
analyse uiterlijk 15 mei 2020 bekend was. Ook moet u in
de Gecombineerde opgave van 2020 aangegeven hebben
dat u gebruik wilt maken van de hogere fosfaatnorm van
120 kg per ha.
Van grondmonsters met een analysedatum vanaf 16 mei
2020 moeten altijd zowel het PAL-getal en P-PAE-getal
zijn/worden bepaald.
Toeslag Jonge landbouwer
Bent u ‘Jonge landbouwer’? Dan kunt u met de GO een
extra toeslag aanvragen. Eén van de voorwaarden is dat
u ‘blokkerende zeggenschap’ heeft. Dit moet u aantonen
met een maatschaps-of vof-akte, statuten van een
rechtspersoon of KVK-registratie. Dit moet u uiterlijk op
het einde van de kortingsperiode GO geregeld hebben.

10

Lorentzpark 8
9351 VJ LEEK
Postbus 101
9350 AC LEEK
t (0594) 55 85 25
f (0594) 55 85 20
e info@alan.nl
i www.alan.nl
Agro Actueel is een
uitgave van Alan
Accountants en
Adviseurs.
Alan 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 Agro Actueel.
Vormgeving/dtp:
Dox Imagemakers

