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Ondernemen is vooruitzien. De huidige positie van uw 
bedrijf bepalen, nieuwe kansen opzoeken en onderzoeken, 
plannen maken en uitvoeren. Om succesvol te kunnen 
ondernemen is het belangrijk dat u op de hoogte bent en 
blijft van de actuele ontwikkelingen die op uw bedrijf van 
invloed zijn.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2023 
bekendgemaakt. Voor u als ondernemer verandert er weer 
het nodige. In deze uitgave van Alan AGRO Actueel zal hier 
aandacht aan worden besteed, evenals de veranderingen op 
het gebied van het landbouwbeleid.

Wilt u meer weten over de in deze uitgave opgenomen 
artikelen of mocht u andere fiscale, bedrijfskundige of 
administratieve vragen hebben? Neem dan gerust contact 
met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Namens de directie en medewerkers wensen wij 
u veel leesplezier bij deze uitgave van 
Alan AGRO Actueel.

Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Nieuwe GLB: bereid u voor!
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 onder andere basispremie ontvangen op 
al uw subsidiabele hectares grond. Hieronder valt, net 
als nu, landbouwgrond  (inclusief 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.

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. Verder in deze uitgave hierover meer.

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 ook gevolgen voor 
uw teeltplan 2023. Verdiep u tijdig in de 

wijzigingen en mogelijke gevolgen voor uw 
bedrijf.
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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 onder andere 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: uitstel
Vanwege onder andere de oorlog in Oekraïne en het 
behouden van de voedsel zekerheid wordt een deel van 
de regels van de conditionaliteit met één jaar uitgesteld. 
Hierdoor gaan de regels voor GLMC 7 ‘Vruchtwisseling op 
bouwland’ en GLMC 8 ‘niet-productief areaal’ niet in per 
1 januari 2023.

Deze versoepeling geldt niet voor deelnemers aan de 
eco-regeling en/of het ANLb. Deze bedrijven moeten wel 
voldoen aan de volledige conditionaliteit, inclusief GLMC 
7 en GLMC 8.

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 7e 
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 7e 
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 tot en met 
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 een 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 zand- en 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 minimale/maximale 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.

Aanmelden nieuw GLB voor 
31 januari 
Het nieuwe GLB treedt in werking op 1 januari 2023. Wilt 
u GLB-subsidies 2023 ontvangen? Meld dan uw bedrijf 
uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO. Dit geldt ook als u 
alleen de basispremie wilt ontvangen.

Stand van zaken GLB 2023-2027
Voor uw bouwplan van 2023 is het van belang om 
rekening te houden met het nieuwe GLB. Echter nog niet 
alle regels voor het GLB zijn bekend. De GLB-regels worden 
opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Naar 
verwachting is het NSP in oktober definitief. Onlangs heeft 
RVO wel de procedure rondom het aanvragen van GLB-
subsidies bekend gemaakt.

Vooraf aanmelden verplicht
U meldt uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO als 
u één of meer van de volgende subsidies wilt ontvangen:
• Basispremie.
• Extra betaling voor de eerste 40 hectare.
• Toeslag Jonge landbouwers.
• Vergoeding vanuit de eco-regeling.
• Subsidie voor Zeldzame landbouwhuisdieren.

Procedure van aanvraag tot uitbetaling
U kunt een aanmelding indienen vanaf 1 december 2022 
tot en met 31 januari 2023. Bij deze aanmelding geeft u 
het voorlopige bouwplan door. Ook moet u aangeven of en 
welke eco-activiteiten u van plan bent om uit te voeren.

Opgave indienen op 15 mei
Uiterlijk 15 mei 2023 moet u, zoals nu ook gebruikelijk, 
de Gecombineerde opgave indienen. U geeft dan uw 
definitieve bouwplan door. Daarnaast moet u (nogmaals) 
de eco-activiteiten doorgeven die u voor de eco-regeling 
wilt toepassen.
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Definitieve aanvraag
In de periode van 15 oktober tot en met 30 november 
2023 kunt u de GLB-subsidies definitief aanvragen. Onder 
voorwaarden mag u bij deze aanvraag afwijken van de 
opgave op 15 mei. Dit geldt met name voor de toegepaste 
eco-activiteiten.

De ‘GLB-procedure’ is anders dan u gewend 
bent. Meld u tijdig aan om geen GLB-subsidies 

mis te lopen.

Hoogte eco-premie en eco-
maatregelen
Met de eco-regeling kunt u extra subsidie krijgen bovenop 
uw basispremie. U moet wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Hiervoor moet u extra inspanningen leveren in 
de vorm van eco-activiteiten. U bent niet verplicht om aan 
de eco-regeling deel te nemen.

Eerst conditionaliteit
Wilt u in aanmerking komen voor de ‘eco-premie’ vanuit 
de eco-regeling? Dan moet u eerst aan de conditionaliteit 
(basisvoorwaarden GLB) voldoen. Deze voorwaarden 
gelden ook voor het verkrijgen van de basispremie. Zie 
artikel ‘Wat houden de GLMC’s voor u in?’.

Eco-regeling: extra premie, 
maar ook extra inspanningen
Als u voldoet aan de voorwaarden voor de eco-regeling, 
dan ontvangt u extra premie per subsidiabele hectare. 
Echter het uitvoeren van eco-activiteiten kost u ook extra 
‘inspanningen’. Het is van belang dat u de extra premie 
afzet tegenover uw extra kosten en inspanningen. 

Hoogte premie afhankelijk van ‘klasse’
Uw eco-premie is afhankelijk van de ‘klasse’ waarin u 
terecht kunt komen. Is de ‘waarde’ van uw eco-activiteiten 
hoger, dan komt u in een hogere klasse. De eco-premie per 
klasse is als volgt:
• €   60 per ha voor klasse ‘Brons’.
• € 100 per ha voor klasse ‘Zilver’.
• € 200 per ha voor klasse ‘Goud’.

Deze bedragen gelden voor alle subsidiabele hectares op 
uw bedrijf.

Heeft u een biologisch bedrijf? Dan valt u automatisch in 
de klasse ‘Goud’.

Overzicht eco-activiteiten 2023
De (voorlopige) eco-activiteiten die u in 2023 kunt 
toepassen staan in tabel 2. U moet meerdere eco-
activiteiten toepassen om aan de voorwaarden te kunnen 
voldoen.

Tabel 2. Voorlopige eco-activiteiten 2023

Eco-activiteiten

Gras met klaver Groenbedekking

Grasland met kruiden Onderzaai

Langjarig grasland
(5 jaar niet gescheurd) 

Verlengde weidegang 
(overdag weiden)

Meerjarige teelt (meer dan 1 
jaar, niet zijnde gras)

Verlengde weidegang
(dag en nacht weiden)

Natte teelt Biologische bestrijding

Rustgewas Heg, haag, struweel

Stikstofbindend gewas Overige houtige elementen

Strokenteelt Groene braak

Vroeg oogsten rooigewas 
(uiterlijk 31 augustus)

Bufferstrook met kruiden
(langs bouwland)

Vroeg oogsten rooigewas 
(uiterlijk 31 oktober)

Bufferstrook met kruiden
(langs grasland)
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Ook bestaande eco-activiteiten tellen mee
Voert u bepaalde eco-activiteiten al uit? Of zijn deze al op 
uw bedrijf aanwezig? Dan kunt u deze ook inzetten voor 
de eco-regeling. Dit geldt bijvoorbeeld als u al kruidenrijk 
grasland teelt of struweelhagen in beheer heeft. Gebruikt 
u deze activiteiten binnen het ANLb? Dan tellen deze 
beperkt mee.

U kunt aan de eco-regeling meedoen als u ook 
aan de conditionaliteit voldoet. Ga na of de eco-

regeling interessant voor u is. 
Meld zo nodig uw eco-activiteiten uiterlijk 

31 januari bij RVO.

Bepalen instapeis en klasse 
eco-premie
Wilt u aan de eco-regeling meedoen? Dan moet u eerst aan 
de ‘instapeis’ voldoen. Daarna bepaalt u de totale ‘waarde’ 
van uw eco-activiteiten. Deze waarde bepaalt uw klasse en 
welke eco-premie u kunt ontvangen.

Instapeis: voldoende punten scoren op vijf thema’s
Uw eco-activiteiten moeten positief scoren op een vijftal 
thema’s (zie tabel 3). Het aantal te behalen punten (5 
punten per hectare) wordt verdeeld over de vijf thema’s. 
In tabel 3 staan de thema’s vermeld en de bijbehorende 
verdeelsleutels. Ook is het minimaal aantal punten per 
thema aangegeven voor een bedrijf met 40 hectare grond 
(uitgangspunt: 40 x 5 = 200 punten). 

Tabel 3. Thema’s, verdeelsleutel en minimum aantal 
punten bij 40 ha

Thema’s Verdeelsleutel Min. punten 
per thema

Klimaat 25% 50

Bodem en lucht 25% 50

Water 15% 30

Landschap 15% 30

Biodiversiteit 20% 40

Punten en oppervlakte eco-activiteit
Aan iedere eco-activiteit zijn punten toegekend voor de 
betreffende thema’s. Voor bijvoorbeeld de eco-activiteit 
‘grasland met kruiden’ gelden 2 punten voor ‘Klimaat’, 
4 voor ‘Bodem en lucht’, 3 voor ‘Landschap’ en 1 voor 
‘Water’ en 1 voor ‘Biodiversiteit’. Kijk voor het aantal 
punten per eco-activiteit op de site van RVO onder het 
nieuwe GLB/eco regeling.

Per eco-activiteit moet u de oppervlakte vermenigvuldigen 
met de punten per thema. De punten per thema bij elkaar 
opgeteld bepalen of u, voor ieder thema, aan het minimaal 
aantal punten voldoet. 

Waarde eco-activiteiten bepalen klasse 
en hoogte eco-premie
Voldoet u aan de instapeis? Dan kunt u de totale ‘waarde’ 
van uw eco-activiteiten bepalen. Per eco-activiteit is 
een waarde vastgesteld. De hoogte van de waarde per 
activiteit is afhankelijk van de regio. Hiervoor is Nederland 
ingedeeld in twee regio’s.

Waarden en oppervlakte eco-activiteit
De oppervlakte van iedere eco-activiteit vermenigvuldigt 
u met de bijbehorende waarde. De totale waarde van al uw 
eco-activiteiten bepalen de klasse waarin u terecht komt.

Minimale waarde per klasse
Om in de klasse ‘Brons’ te komen moet uw totale waarde 
gelijk of hoger zijn dan uw hectares grond maal de eco-
premie ‘Brons’. Voor een bedrijf met 40 hectare moet 
deze waarde daardoor minimaal 40 ha x € 60 = € 2.400 
bedragen. Voor ‘Zilver’ is dit € 4.000 en voor ‘Goud’ 
€ 8.000.

Hoogte eco-premie
Heeft u bepaald in welke klasse u terecht komt? Dan is de 
eco-premie gelijk aan de subsidiabele oppervlakte maal 
de betreffende eco-premie per hectare. Uw eco-premie 
is daardoor niet gelijk aan de totale waarde van de eco-
activiteiten. Stel, het bedrijf van 40 hectare ‘scoort’ een 
waarde van € 4.500, de eco-premie wordt dan € 4.000 
(40 x € 100) en niet € 4.500.

Voorlopig bouwplan en eco-activiteiten bepalen 
Bepaal bij het opstellen van uw voorlopig bouwplan 2023 
welke eco-activiteiten u uit kunt voeren. Een deel kan 
reeds aanwezig zijn. Bepaal vervolgens of en welke eco-
activiteiten extra nodig zijn.

De eco-regeling is ingewikkeld. Heeft u hulp 
nodig om te bepalen of de eco-regeling haalbaar 

is? Schakel dan uw adviseur in. 
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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 (inclusief voer- en mestopslagen en dergelijke). 
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 onder andere 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 onder andere 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 2000-gebied een bepaalde drempelwaarde 
overschrijden. Per Natura 2000-gebied 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.

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

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

Stijgt of daalt uw 
pachtprijs?
Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze 
pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat begint vanaf 
1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn 
wel enkele uitschieters.

Pachtvormen
De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht 
en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 
6 jaar.

Wijziging ten opzichte van vorig jaar vaak 
beperkt, sommige uitschieters
De meeste dalingen en stijgingen van de pachtnorm zijn 
beperkt tot 6%. Alleen voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ 
en het ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ geldt een stijging 
van 17% respectievelijk 12%. Voor het ‘Zuidwestelijk 
akkerbouwgebied’ geldt een forse daling van 23%.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen.
De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische 
bedrijfsgebouwen stijgt met 2,79%.

Voor agrarische woningen is de pachtverhoging per 1 juli 
2022 2,3% voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten 
vóór 1 september 2007. 

Voor de pachtprijs voor pachtovereenkomsten vanaf 
1 september 2007 geldt een stijging van 2,7%.

Ontvangt u een factuur voor uw pacht? 
Controleer dan of uw verpachter de pachtprijs 

correct heeft bepaald.

Voorstel wijzigingen 
‘Meststoffenwet’
De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat gaan pas in 
werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn 
enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 
1 januari 2023 op onderdelen aan te passen.

Kortere uitrijperiode voor drijfmest 
en vloeibaar zuiveringsslib
Met de wijziging mag u vanaf 16 maart (nu 16 februari) 
drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Dit geldt 
voor bouwland op alle grondsoorten. 
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Voor bepaalde (vroege) gewassen blijft de begindatum van 
de uitrijperiode op 16 februari staan. Er gaat dan wel een 
meldplicht gelden.

Vaste strorijke mest op zand- en lössgrond 
vanaf 1 januari
Op zand- en lössgrond mag u vanaf 1 januari (was 
1 februari) vaste strorijke mest aanwenden. Dit geldt voor 
gras- en bouwland. 

Rustgewas verplicht op zand- en lössgrond
De verplichting uit het 7e Actieprogramma Nitraat, om 
eens in de vier jaar een rustgewas te telen, op zand- en 
lössgrond, wordt ook opgenomen in de ‘Meststoffenwet’. 

Op perceelsniveau eenmaal rustgewas 
in periode 2023 tot en met 2026
In de jaren 2023 tot en met 2026 moet u op ieder perceel 
bouwland op zand- en lössgrond tenminste eenmaal 
een rustgewas telen. Dit geldt niet als een gewas 4 jaar 
onafgebroken op het perceel blijft staan of als u gewassen 
biologisch teelt.

De verplichting is ‘perceelsgebonden’ en gaat daardoor 
mee over naar een eventuele nieuwe gebruiker. 

De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet 
definitief. Maar de kans is groot dat LNV deze 

regels per 1 januari 2023 invoert.

Prinsjesdag

Zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd
Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek nog sneller 
afgebouwd dan eerder was bepaald. De aftrek wordt 
namelijk jaarlijks met € 1.280 afgebouwd tot en met 
2025. In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de 
zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt. De 
zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog € 5.030. U wordt 
als zelfstandige gecompenseerd via een verhoging van de 
arbeidskorting. De versnelde vermindering van de aftrek 
is volgens het kabinet nodig om het fiscale verschil tussen 
werknemers en zelfstandigen te verkleinen.

Einde opbouw oudedagsreserve
De faciliteit van de oudedagsreserve wordt per 1 januari 
2023 afgeschaft. Dat wil zeggen dat u vanaf dat moment 
niet meer kunt toevoegen aan deze reserve. Wel mag u 
de op 31 december 2022 bestaande reserve afwikkelen 
volgens de huidige regels. 

Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s 
ondernemers
U hoeft onder de huidige regelgeving geen bpm te 
betalen als u een bestelauto koopt die u minstens 
10% zakelijk gebruikt. Het kabinet stelt voor om deze 
ondernemersvrijstelling met ingang van 2025 af 
te schaffen. Daarnaast wordt de heffingsgrondslag 
afhankelijk van de CO2-uitstoot (net als nu al geldt voor 
personenauto’s). Door deze nieuwe grondslag blijft de bpm 
voor emissieloze bestelauto’s nihil. Hierdoor verwacht 
het kabinet dat u eerder zult overstappen op elektrisch 
rijden. Ook het feit dat u milieu-investeringsaftrek (MIA) 
kunt krijgen voor deze bestelauto, moet daartoe een 
stimulans zijn. In samenhang met deze maatregel gaat 
de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s met 15% 
omhoog in 2025 en wordt deze in 2026 verder verhoogd 
met 6,96%.

Winstgrens BV’s eerste schijf verlaagd 
en tarief omhoog
De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting 
(15%) is sinds 1 januari 2022 verhoogd naar een jaarwinst 
van € 395.000. Vanaf 2023 wordt deze verhoging weer 
teruggedraaid en gaat de schijfgrens naar een jaarwinst 
van € 200.000. Bovendien gaat het tarief van 15% naar 
19%! Het tarief in de tweede schijf blijft 25,8%. 

Verlaging laagste IB-tarief
Er zijn twee tariefschijven in de loon- en 
inkomstenbelasting: een schijf met een laag tarief (nu: 
37,07%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat 
van toepassing is op een inkomen vanaf € 69.398. Volgend 
jaar ligt dit beginpunt van de tweede schijf bij € 73.031. 
In 2023 gaat het lage tarief omlaag naar 36,93%. Het hoge 
tarief wijzigt niet. 
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Jubelton wordt verkleind
De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) 
wordt al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 
(in 2022) tot € 28.974. Het bedrag van de verlaagde 
schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het 
bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare 
schenking van ouders aan kinderen. In 2024 wordt de 
jubelton helemaal afgeschaft. De schenkingsvrijstelling 
eigen woning kan ook worden benut voor schenkingen 
voor de eigen woning door anderen dan de ouders. Niet 
iedere begiftigde kan van deze vrijstelling gebruikmaken. 
De begiftigde (of zijn/haar partner) moet namelijk ouder 
dan 18 en jonger dan 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste 
verjaardag telt nog mee.

Spreiden mag
Dit jaar is het laatste jaar waarin de hoge eenmalige 
schenkingsvrijstelling van € 106.671 nog kan worden 
geclaimd. Wel kunt u in 2023 aanvullend vrijgesteld 
schenken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot 
€ 106.671, mits de begiftigde in 2022 een beroep op de 
vrijstelling heeft gedaan. 

Verhoging heffingvrije vermogen
Het heffingvrije vermogen in box 3 is het deel van 
uw vermogen waarover u geen box-3-heffing hoeft 
te betalen. De grens van dit vermogen zou volgens 
het coalitieakkoord op 1 januari 2023 extra worden 
verhoogd van € 50.650 (fiscale partners: € 101.300) naar 
€ 80.000 per belastingplichtige. Deze verhoging gaat 
niet door. Wel wordt het bedrag van het heffingvrije 
vermogen op 1 januari 2023 verhoogd naar € 57.000 per 
belastingplichtige (fiscale partners: € 114.000). 

Afschaffing middelingsregeling
Vanaf 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Deze 
regeling kan u van pas komen als u de afgelopen jaren 
met inkomensschommelingen te maken hebt gehad. Die 
wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast 
zijn en in het andere jaar juist niet. De middelingsregeling 
matigt de belastingheffing over deze inkomsten door de 
inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. U telt uw 
belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren op en 
deelt het totaal door drie. Over dit gemiddelde inkomen 
herrekent u per jaar de verschuldigde inkomstenbelasting. 
Bent u over de drie jaren meer dan € 545 minder belasting 
verschuldigd dan zonder de middeling, dan kunt u deze 
belasting terugvragen bij de Belastingdienst. De laatste 
jaren waarover u nog kunt middelen zijn 2022, 2023 en 
2024. 

Verhoging overdrachtsbelasting
Koopt u een woning die u als hoofdverblijf gaat gebruiken? 
Dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting (OVB) of u 
geniet een vrijstelling als u aan de daarvoor geldende 
voorwaarden voldoet. Koopt u een woning die u niet als 
hoofdverblijf gaat gebruiken, bijvoorbeeld voor de verhuur, 
als tweede woning of vakantiehuis of u koopt bijvoorbeeld 
een woning voor uw kind, dan betaalt u het hoge OVB-
tarief van 8%. Dat ook geldt voor niet-woningen. Dit hoge 
tarief gaat vanaf 2023 omhoog naar 10,4%.

Geen btw meer bij zonnepanelen op woningen
Vanaf 1 januari 2023 wordt het btw-nultarief van 
toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen 
op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit 
laatste betekent dat ook zonnepanelen die op een schuur, 
garage, in de tuin en/of op een uitbouw bij de woning 
worden geplaatst, kwalificeren voor het nultarief. De 
bestemming van de zonnepanelen is doorslaggevend. 
Het nultarief kan daardoor ook worden benut door 
woningcorporaties en particuliere verhuurders die 
zonnepanelen laten plaatsen op hun woningen. Omdat 
bij de aankoop en installatie van zonnepanelen geen btw 
meer hoeft te worden betaald, is het terugvragen van btw 
niet meer nodig. 

Verhoging minimumloon met ruim 10%
Het minimumloon wordt in één keer met ruim 10% 
verhoogd per 1 januari 2023. Omdat ook de AOW en de 
bijstand hieraan gekoppeld zijn, zullen deze evenredig 
meestijgen.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
Door middel van de werkkostenregeling kunt u als 
werkgever uw personeel onbelast allerlei zaken vergoeden 
en verstrekken. De vrije ruimte in de werkkostenregeling 
wordt verruimd van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 
in 2022 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000 in 
2023. Voor de loonsom boven de € 400.000 bedraagt 
de vrije ruimte 1,18%. Overschrijdt u de vrije ruimte, 
dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing in de 
loonadministratie. 
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    Korte wenken
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 varkens- en 
pluimveerechten. Omdat u nu één melding doet, betaalt 
u ook maar één keer legeskosten aan RVO.

Extra steun varkens/pluimvee
Houdt u varkens en/of pluimvee? En heeft u in 2022 
grond in gebruik? Dan ontvangt u in september extra 
GLB-steun van € 2.700. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden:
• U heeft minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee.
• U heeft met de GO 2022 uitbetaling betalingsrechten 

aangevraagd.
• U voldoet aan de drempelwaarde van € 500 (hoogte 

basis- en vergroeningspremie op basis van waarde 
2021).

• U voldoet aan de vergroeningseisen.
• U bent geen deelnemer aan de stoppersregeling.
Deze steun hoeft u niet aan te vragen. Als u aan de 
voorwaarden voldoet betaalt RVO deze automatisch uit.

Vrijstelling zoogkoeienhouderij
Bij een volledige bedrijfsoverdracht naar een nieuwe 
bedrijf (nieuw KVK nummer) kunt u de vrijstelling 
zoogkoeienhouderij overdragen. Dit was voorheen niet 
mogelijk, waardoor het nieuwe bedrijf in het voorgaande 
jaar reeds een aanmelding moest indienen. Het nieuwe 
bedrijf moet zich nu binnen 30 dagen na overdracht (en 
binnen hetzelfde kalenderjaar) aanmelden bij RVO.
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(0594) 55 85 25 
(0594) 55 85 20 
 
info@alan.nl 
www.alan.nl

Lorentzpark 8  
9351 VJ LEEK  
 
Postbus 101  
9350 AC LEEK

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.
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