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WOORD VOORAF
Dit jaar kunt u net als vorig jaar eerder dan anders de
Gecombineerde opgave (GO) weer 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 2022.
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 2022, neem dan contact op met uw
adviseur.
Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Gecombineerde opgave
van start
U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via
mijn.rvo.nl. Dit moet u uiterlijk 15 mei a.s. doen. Het is
verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van
een correcte 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.
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 de grenzen van de gewaspercelen
(iets) aanpassen. Dit omdat RVO bij veel bedrijven
de topografische perceelsgrenzen vanuit BGT heeft
overgenomen in ‘Mijn percelen’. Voor meer informatie zie
artikel ‘Perceelsgrenzen nogmaals aanpassen?’.

Het belang van een juiste opgave is groot.
Begin tijdig met het verzamelen van gegevens.
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Opgave (EA-)vanggewas
in GO

Toeslag Jonge landbouwer
ook na 2022

In de Gecombineerde opgave (GO) moet u per perceel
gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt onder
andere voor de opgave van uw (EA-)vanggewassen. Naast
het gewas is ook de zaaidatum van belang. U vult deze
gegevens in bij ‘Volgteelt’.

Ook dit jaar kunt u als Jonge landbouwer de uitbetaling
van de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen. De
‘vijfjaarstermijn’ loopt door in het nieuwe GLB.

EA-vanggewas voor invulling vergroeningseis
Wilt u uw verplichtingen ten aanzien van de
vergroeningseisen (deels) invullen met EA-vanggewassen?
Dan 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 EAvanggewassen 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.
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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.

Perceelsgrenzen nogmaals
aanpassen?
In uw perceelsregistratie geeft u onder andere het gewas
op en kunt u perceelsgrenzen aanpassen. Heeft u de ‘BGTcheck’ 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 Gecombineerde opgave (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.
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
Gecombineerde opgave (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.
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Ontwikkelingen bij
fosfaatrechten
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.
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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.
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.
Afromingspercentage naar 10%
Komt het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond?
Dan wordt het afromingspercentage van 20% verlaagd
naar 10%.

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

Extra maatregelen 7e
Actieprogramma

Vaker meer grondmonsters
nodig

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.

Bestaat uw topografisch perceel deels uit bouwland en
deels uit grasland? Of neemt u gestratificeerde monsters
en is uw perceel groter dan 20 ha? Dan heeft u voor de
fosfaatdifferentiatie meer grondmonsters nodig door
nieuwe regels.

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 dit moment is niet bekend of ‘Brussel’ het
aangepaste 7e Actieprogramma goedkeurt.
Daarnaast is ook de derogatieprocedure
onzeker. Houd berichtgeving in de gaten.

Nieuwe regeling grondmonsters vanaf 2021
Vanaf 2021 geldt een nieuw protocol voor het
bemonsteren van uw percelen. Een aantal zaken waren
lang onduidelijk. Onlangs is duidelijk geworden, dat het
gebruik van de grond en de grootte van het perceel invloed
heeft op het aantal grondmonsters dat u moet laten
nemen.
Grasland en bouwland binnen één topografisch
perceel
De monsterdiepte voor grasland is in het nieuwe
monsterprotocol 10 cm. Voor bouwland is dit 25 cm.
Heeft u grasland én bouwland binnen één topografisch
perceel? Dan moet u nu afzonderlijke grondmonsters laten
nemen. Is uw perceel bijvoorbeeld 5 ha groot, waarvan
4 ha grasland en 1 ha bouwland? Dan heeft u nu twee
grondmonsters nodig. Voorheen voldeed één monster.
Meerdere gestratificeerde grondmonsters per
perceel
Voor gestratificeerde grondmonsters geldt, dat het
oppervlakte per grondmonster nu maximaal 20 ha
mag zijn. Heeft u bijvoorbeeld een topografisch perceel
van 30 ha? Dan moet u minimaal 2 gestratificeerde
grondmonsters laten nemen.
Let op bij combinatie van beide
Stel u heeft een perceel van 40 ha, dat bestaat uit 30 ha
bouwland en 10 ha grasland. En u wilt met de
gestratificeerde methode uw perceel laten bemonsteren.
Dan heeft u tenminste drie grondmonsters nodig: twee
voor bouwland (oppervlakte is groter dan 20 ha) en één
voor het grasland.
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Moment van bemonsteren bepalend
Bovenstaande regels gelden op het moment van
bemonsteren. Als u later van bouwland grasland maakt of
omgekeerd, blijven uw grondmonsters geldig.
Peildatum fosfaatdifferentiatie is nog steeds
15 mei
Heeft u geen geldige grondmonsters meer? Dan moet u,
voor de fosfaatdifferentiatie, uiterlijk 15 mei de nieuwe
analyses binnen hebben.

Laat u grondmonsters nemen? Neem de
nieuwe regels in acht en zorg voor voldoende
grondmonsters.

Derogatie 2022:
wat nu te doen?
Dit jaar wordt pas laat bekend of Nederland derogatie
krijgt. Voor veel melkveehouders betekent dit een onzekere
periode. Wilt u, indien het mogelijk wordt gebruikmaken
van derogatie? Keuzes in het bemesten van uw grasland
spelen vooral na de tweede snede.
Grote onzekerheid derogatie
Op dit moment is niet bekend of Nederland voor
2022 derogatie krijgt en wanneer dit besluit valt.
Ook is niet bekend wat, bij een positief besluit, de
voorwaarden worden. Wilt u van derogatie gebruikmaken
als dit mogelijk is? Hanteer dan voorlopig de
derogatievoorwaarden van 2021.
Eerste twee snedes: maximaal 170 kg stikstof
Het is verstandig om met de bemesting van de eerste twee
snedes gras onder de 170 kg stikstof uit dierlijke mest te
blijven. Vaak kunt u dan bemesten zoals u gewend bent.
Misschien dat u uw mestgift iets moet verlagen. U hoeft
pas na de tweede grassnede keuzes te maken over de
bemesting in de rest van het jaar. Hopelijk is er dan meer
duidelijkheid over de kans dat derogatie wordt verleend.
Mestafvoer in het voorjaar
Als derogatie niet doorgaat, dan zal in het najaar de
druk op de mestmarkt flink toenemen. Moet u ook met
derogatie mest afvoeren? Voer deze mest dan in ieder geval
alvast in het voorjaar af.
Geen derogatie: extra mest afvoeren of in
voorraad nemen
Als blijkt dat Nederland geen derogatie krijgt, dan moet u
terug naar 170 kg stikstof per hectare. U moet dan extra
mest afvoeren of in voorraad nemen. Heeft u voor dit
laatste onvoldoende mestopslagcapaciteit? Dan is een
verstandige overweging om al in het voorjaar extra mest af
te voeren.

Pas na het voorjaar moet u ‘echte’ keuzes
maken voor de bemesting van uw percelen. Voer
zo nodig (extra) mest af in het voorjaar.
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Aanmelden pilot
mineralenconcentraat
De pilot mineralenconcentraat loopt door in 2022. Wilt u
hier voor het eerst gebruik van maken? Dan moet u zich
aanmelden bij RVO.
Pilot mineralenconcentraat
Binnen deze pilot telt mineralenconcentraat niet als
dierlijke mest. U kunt dit aanvoeren en gebruiken als
‘kunstmest’. De werkingscoëfficiënt is 100%.
Voorwaarden gebruiker
Wilt u mineralenconcentraat aanvoeren? Dan gelden deze
voorwaarden:
• U moet zich eenmalig voor de eerste vracht melden bij
RVO.
• U moet een contract met een producent afsluiten.
• U neemt het mineralenconcentraat rechtstreeks af van
de producent.
• U houdt een administratie bij, waarin u per perceel
vastlegt hoeveel mineralenconcentraat u gebruikt. Ook
moet u een eventuele eindvoorraad opgeven.
Geen melding voor bestaande deelnemers
Bedrijven die al eerder mineralenconcentraat binnen de
pilot gebruikten, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Met mineralenconcentraat kunt u besparen
op uw kunstmestkosten.
Heeft u interesse? Meldt u zich dan tijdig aan
bij een producent en RVO.

Fiscaal voordeel bij
investering
Bij bepaalde duurzame investeringen kunt u meer
afschrijven. Of u kunt eerder of later afschrijven. Hiermee
kunt u fiscaal voordeel behalen. Bij welke investeringen
speelt dit?
Milieulijst 2022
Investeringen die op de Milieulijst 2022 staan, kunnen
voor fiscaal voordeel in aanmerking komen. U kunt de
Milieulijst 2022 digitaal inzien op de site van RVO.
Eventueel kiezen voor vergelijkbare investering
Wilt u een investering doen? Ga dan na of deze op de
Milieulijst 2022 staat. Staat deze er niet op? Dan kunt u
nagaan of een vergelijkbare investering wel op de lijst staat
om zo toch te profiteren van het fiscaal voordeel.
Fiscaal voordeel middels MIA en/of Vamil
In de Milieulijst staat of uw investering in aanmerking
komt voor MIA/Vamil. Met Vamil kunt u 75% op een
willekeurig moment afschrijven.

Bij MIA gelden enkele percentages voor investeringsaftrek.
Deze zijn, afhankelijk van de investering, 45%, 36% of
27%. Deze percentages zijn verhoogd ten opzichte van
2021.
Binnen drie maanden aanvragen
Binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de
investeringsverplichting’ moet een melding voor MIA/
Vamil worden ingediend.

Staat uw investering op de Milieulijst?
Informeer dan bij ons naar het fiscaal voordeel.
Laat ons tijdig een melding voor MIA en/of
Vamil verzorgen.

Zand- en lössgrond
In de periode 1 februari tot en met 10 mei:
Graslandvernietiging mag, mits u daarna een relatief
stikstofbehoeftig gewas teelt. Voor bemesting is een
grondmonster verplicht.
Een grondmonster is niet verplicht als u mais of
aardappelen gaat telen. Vaak geldt wel een korting op de
stikstofgebruiksnorm voor aardappelen (65 kg) en mais
(85 kg).
In de periode 11 mei tot en met 31 mei:
Alleen herinzaai is toegestaan. Grondmonster is verplicht.

Graslandvernietiging weer
toegestaan
Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen.
Hieronder staan de regels voor de periode van 1 februari
tot en met 15 september.
In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland
(> 5 jaar) scheuren.
Klei- en veengrond
In de periode 1 februari tot en met 15 september:
U mag grasland vernietigen. Een grondmonster is verplicht
als u het vervolggewas met stikstof wilt bemesten.

In de periode 1 juni tot en met 15 juli:
Graslandvernietiging is toegestaan voor de teelt van een
aaltjesbestrijder. Een grondmonster is niet verplicht.
In de periode 1 juni tot en met 31 augustus:
Vernietigen ten behoeve van herinzaai is toegestaan.
Een grondmonster is niet nodig. Er geldt wel een korting
op de stikstofgebruiksnorm (50 kg). U moet vooraf de
graslandvernietiging melden bij RVO.

Voor graslandvernietiging gelden veel regels.
Vooral bij zand- en lössgrond. Heeft u hier
vragen over? Schakel dan uw adviseur in.

In de periode 1 juni tot en met 15 juli:
Een grondmonster is niet verplicht als u een bepaalde
aaltjesbestrijder teelt na graslandvernietiging.
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Korte wenken
Kortingsperiode GO vanaf 17 mei
De indieningsperiode voor de GO loopt tot en met 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 KVK-inschrijving 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.
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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 een korting van 10,67%
toegepast. Voor runderen geldt geen korting.
De definitieve graasdierpremie 2021 komt uit op:
• € 153,00 voor runderen en
• € 20,55 voor schapen.
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
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.
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 zand- of lössgrond en heeft u geen melding
gedaan? Dan kan dit, naast een boete, ook leiden tot een
korting op GLB- subsidies.
Grondmonsters derogatie
Hopelijk krijgt Nederland voor dit jaar weer derogatie.
De ervaring leert dat u dan nog de gelegenheid krijgt
om derogatiemonsters te nemen. U hoeft uw oude
derogatiemonsters op dit moment nog niet te vervangen.
Ook het bemestingsplan kunt u nog opstellen direct
nadat derogatie is verleend.
Korting bij mais na gras
Teelt u op zand- of lössgrond mais na het vernietigen van
gras? Dan geldt in 2022 eenmalig een verhoogde korting
van 85 kg N/ha. Normaal is deze korting 65 kg N/ha.

Melden gebruik sleepvoet
Bij grasland op klei- en veengrond mag u een
sleepvoetmachine gebruiken, mits u de mest met water
verdunt. U moet dit ieder jaar melden bij RVO, voordat u
de eerste keer de sleepvoetmachine gebruikt.
Afgelopen jaar mochten derogatiebedrijven de sleepvoet
alleen gebruiken bij een buitentemperatuur die lager is
dan 20 graden Celsius. Wilt u dit jaar derogatie toepassen
(indien weer mogelijk)? Dan is het verstandig om aan
deze regel te voldoen.
Energie investeringsaftrek (EIA)
Wilt u investeren in energiebesparende
bedrijfsmiddelen? Dan kunt u mogelijk fiscaal voordeel
behalen. Als uw investering op de ‘Energielijst 2022’
staat, kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken
van uw fiscale winst.
Subsidie duurzame energie
Ook dit jaar kunt u als ondernemer gebruikmaken
van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing’ (ISDE). Investeringen in zonneboilers,
warmtepompen, kleinschalige windturbines en
zonnepanelen komen voor subsidie in aanmerking.
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