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forfaitair transport



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 2023.

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 2023, neem dan contact op met uw 
adviseur.

Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Indienen Gecombineerde 
opgave

De Gecombineerde opgave 2023 (GO) kunt u tot en met 
15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Begin tijdig met het 
invullen. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk! 

Inhoud GO en nieuwe onderdelen
De GO bestaat uit de Landbouwtelling, aanvraag GLB-
subsidies en vragen over ‘Mest’. Mede door het nieuwe 
GLB zijn diverse onderdelen gewijzigd. Daarnaast worden 
behoorlijk wat extra vragen gesteld voor de Europese 
landbouwtelling.

GLB-subsidies
U kunt uw bedrijf aanmelden voor de basispremie 
en de eco-regeling. Daarnaast kunt u de volgende 
subsidies aanvragen: ‘Brede weersverzekering’, 
‘Toeslag Jonge landbouwers’ en ‘Behoud van zeldzame 
landbouwhuisdieren’. De graasdierpremie is vervallen. 

Nieuwe onderdelen
Onderstaande onderdelen zijn nieuw in de GO:
• Extra vragen voor de Europese landbouwtelling.
• Conditionaliteit: opgave niet-productief areaal (indien 

van toepassing).
• Eco-regeling en eco-activiteiten.
• Areaal voor ‘mest’, exclusief bufferstroken.

‘Mijn percelen’ inclusief landschapselementen 
en bufferstroken
Voordat u de GO invult, moet uw perceelsregistratie in 
orde zijn. Zoals gebruikelijk moet u de percelen, die u in 
gebruik heeft, registreren en zo nodig bijwerken. Daarbij 
geeft u het gewas op dat u gaat telen. Nieuw is dat u nu 
ook uw subsidiabele landschapselementen (onder andere 
sloten) intekent. Deze elementen moet u in gebruik of 
beheer hebben. 

Verplichte bufferstroken in ‘Mijn percelen’
RVO heeft in ‘Mijn percelen’ een kaartlaag met de 
bufferstroken toegevoegd. Teelt u op een bufferstrook 
hetzelfde gewas als de hoofdteelt op het perceel? Dan 
hoeft u de bufferstrook niet apart in te tekenen. Om 
verschillende redenen kan het zinvol zijn om dit wel te 
doen. Raadpleeg uw adviseur voor de details.

Mede door de vele veranderingen in regelgeving 
(‘mest’ en GLB) is het aanpassen van ‘Mijn 

percelen’ en het invullen van de GO ‘een hele 
klus’. Heeft u hierbij hulp nodig? Maak dan 

tijdig een afspraak.
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Veel extra perceeltjes in 
‘Mijn percelen’

Zoals aangeven is het noodzakelijk om ‘Mijn percelen’ bij 
te werken voordat u de GO invult. Landschapselementen 
worden als aparte ‘percelen’ toegevoegd. Dit geldt ook voor 
bufferstroken als u deze apart intekent. 

Aanpassen aan BGT-grenzen
Diverse bedrijven hebben de gewaspercelen nog niet 
aangepast op de BGT-grenzen die RVO hanteert. Speelt dit 
ook bij u? Dan is het verstandig eerst uw gewaspercelen te 
controleren en zo nodig aan te passen. 

Eerst ‘oude’ randen en elementen verwijderen
Moet u perceelsgrenzen aanpassen? Dan sluiten eerder 
ingevoerde randen en landschapselementen waarschijnlijk 
niet netjes aan de nieuwe grenzen. Is dat het geval, dan is 
het advies om deze randen/elementen eerst te verwijderen, 
vervolgens de perceelsgrenzen aan te passen en daarna 
weer toe te voegen.

Unieke en herkenbare naamgeving percelen
Voordat u landschapselementen (inclusief sloten) 
toevoegt, is het verstandig om ieder perceel een unieke 
naam te geven. De elementen die u daarna toevoegt 
krijgen dan dezelfde naam. Ons advies is om een ‘tekst’ 
aan de naam toe te voegen voor de ‘herkenbaarheid’ van 
het element.

Overnemen landschapselementen en afknippen 
sloten
U kunt landschapselementen toevoegen via de 
nieuwe knop onder het menu ‘Toevoegen’: ‘Overname 
landschapselementen’. Voegt u een sloot toe? En heeft 
u alleen de helft van de sloot in beheer? Dan kunt u de 
sloot ‘Afknippen op de kadastrale grens’ of  ‘Splitsen op de 
middenlijn’. 

Intekenen bufferstrook vanuit kaartlaag
Wilt u een bufferstrook apart intekenen? Dan kunt u 
kiezen voor ‘Bewerken perceel’ en daarna ‘Overnemen 
bufferstrook’.

Vaak intekenen rand overzichtelijker
Heeft u percelen met diverse dammen in de sloot? 
Dat heeft u te maken met meerdere afzonderlijke 
bufferstroken. Als u deze intekent, krijgt u ‘veel’ extra 
percelen. U kunt er ook voor kiezen om een rand, met de 
juiste breedte, in te tekenen. Dit intekenen van de rand  is 
sowieso aan de orde als u de rand wilt inzaaien of als de 
intekening van RVO volgens u niet klopt. 

Bij het intekenen van sloten en bufferstroken 
spelen diverse zaken. Raadpleeg uw adviseur 

als u hier vagen over heeft.

3



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 
(bijvoorbeeld houtwal en sloot) moet met de lange zijde 
‘aangrenzend’ zijn. 

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

Extra vragen voor 
landbouwtelling
Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet u dit jaar ook 
de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.

Extra vragen, extra tijd
De extra vragen gaan onder andere over: verbrede 
landbouw, opslagruimte landbouwproducten, 
mestopslagcapaciteit, bodembewerking en -bedekking en 
geproduceerde energie. Maar er worden ook vragen gesteld 
over beregening, drainage, machines en technieken. 

Extra zoekwerk
Diverse vragen zijn betrekkelijk eenvoudig te 
beantwoorden. Maar soms is ook extra ‘zoekwerk’ 
noodzakelijk, met name bij de vragen over beregenen in 
de afgelopen jaren.

Verzamel vooraf de benodigde informatie. 
Dat is handiger, vooral als u de GO samen met 

een ander invult. 
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Invoer conditionaliteit en 
eco-regeling

Meld u uw bedrijf aan voor de eco-regeling? Dan moet 
u voor de betreffende percelen uw geplande eco-
activiteiten opgeven. In bepaalde situaties speelt ook de 
conditionaliteit-eis ‘niet-productief areaal’ een rol.

Opgeven eco-activiteiten
U kunt de eco-activiteiten, die u van plan bent om uit te 
voeren, opgeven bij de betreffende percelen. Het ingevulde 
gewas bepaalt welke eco-activiteiten u in de GO kunt 
kiezen. 

‘Ruim’ opgeven
Na 15 mei kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. 
U kunt wel opgegeven eco-activiteiten verkleinen of 
verwijderen. Het advies is dan ook uw eco-activiteiten 
‘ruim‘ op te geven. Bij uw definitieve aanvraag van uw eco-
premie (in de periode 15 oktober tot en met 30 november) 
geeft u de eco-activiteiten op die u eerder heeft aangemeld 
en daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Eco-activiteit ‘verlengde weidegang’ als 
bedrijfsactiviteit opgeven
Voert u de eco-activiteiten ‘overdag weiden’ of ‘dag en 
nacht weiden’ uit? U geeft dit aan in het begin van de 
GO. Per perceel opgeven hoeft dan niet, echter door een 
omissie in de GO wordt de weidegang dan niet in het 
overzicht eco-regeling meegenomen. 

Soms niet-productief areaal opgeven
Zet u de eco-activiteiten ‘Kruidenrijke bufferstroken’ en/
of ‘Groene braak’ in? En heeft u vrijstelling voor ‘niet-
productief areaal’ (GLMC 8)? Dan mag u de waarde van 
de eco-activiteiten niet meetellen als u nog geen 4% niet-
productief areaal heeft. RVO maakt deze berekening op 
basis van uw opgave. U moet daardoor in de GO aangeven 
welke elementen u inzet als ‘niet-productief areaal’. 
Hiervoor moet u, bij het onderdeel ‘Conditionaliteiten’, 
kiezen voor de optie: ‘Ik vul een deel van mijn grond in als 
niet-productief’.

Met een ‘ruime’ opgave scoort u, volgens de GO, 
gunstig op de ecoregeling. Laat uw adviseur de 

‘werkelijke’ situatie doorrekenen!
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Oppervlakte ‘mest’ 
corrigeren voor 
bufferstrook

In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ 
invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven 
oppervlakte Mest’. 

Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook
Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de 
mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze reden telt 
een bufferstrook niet mee bij de oppervlakte ‘mest’. Dit 
moet u zelf aangeven in de GO.

Bufferstrook onderdeel van perceel
Tekent u een bufferstrook niet apart in? Dan is de 
bufferstrook een onderdeel van het perceel. En telt 
daardoor mee bij het totale oppervlakte (‘Voorgestelde 
oppervlakte Mest’). In deze situatie moet u uw ‘Opgegeven 
oppervlakte Mest’ corrigeren voor de ‘Oppervlakte 
bufferstroken’. 

Let op bij aanpassingen bufferstrook
Bent u het niet eens met de breedte van de bufferstrook die 
in ‘Mijn percelen’ wordt getoond? Dan mag u uitgaan van 
de feitelijke situatie. U corrigeert dan de oppervlakte ‘mest’ 
met deze (feitelijke) oppervlakte. U kunt dan niet uitgaan 
van de in de GO aangegeven ‘Oppervlakte bufferstroken’.

Corrigeer de oppervlakte mest voor aanwezige 
bufferstroken. Let op als u een andere breedte 

hanteert dan is opgenomen in de kaartlaag 
bufferstroken in ‘Mijn percelen’.

Datums derogatie bekend
Onlangs zijn de regels voor derogatie gepubliceerd. Wilt u 
derogatie aanvragen? Houdt rekening met onderstaande 
punten.

Uiterste datum 7 april
Dit jaar kunt u tot en met 7 april een derogatievergunning 
aanvragen bij RVO. Op deze datum moet u ook uw 
bemestingsplan gereed hebben.

Geldigheid grondmonsters
Derogatiemonsters zijn vier jaar geldig. Zoals het nu lijkt 
zijn grondmonsters die gestoken zijn vanaf 1 februari 
2019 geldig voor 2023. Moet u nieuwe grondmonsters 
steken? Dan moet de analyse uiterlijk 7 april bekend zijn. 
Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u per 
maximaal 5 hectare een grondmonster laat nemen. Dit 
geldt ook voor gestratificeerde monsters!

Lagere derogatienorm
De derogatienorm in 2023 is 240 of 220 kg N/ha (in 
plaats van 250/230). De lagere norm geldt ook voor alle 
grondsoorten in de waterschappen ‘Noord-Hollands 
Noorderkwartier’, ‘Delfland’ en ‘Brabantse Delta’.

Geen derogatie voor bepaalde percelen, wel 
derogatie-eisen
Voor percelen, die liggen in een grondwaterbeschermings-
gebied of Natura 2000-gebied, geldt de derogatienorm niet. 
Als u derogatie heeft, geldt voor deze percelen de norm van 
170 kg N/ha. De percelen moeten wel bemonsterd zijn en 
tellen ook mee bij de bepaling van de 80%-graslandeis.

Naast de grondmonsters en het bemestingsplan 
moet u, als derogatiebedrijf aan (veel) meer 

voorwaarden voldoen. Zorg dat u kennis neemt 
van de voorwaarden die voor uw bedrijf gelden.
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Subsidie ‘Behoud grasland’ 
bij derogatie

De aanscherpingen van de derogatie heeft behoorlijke 
(financiële) gevolgen voor bedrijven. De kans is dat 
bedrijven hierdoor afhaken. Om dit te voorkomen wordt 
de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ opengesteld.

Doelgroep
De subsidie is bedoeld voor bedrijven die in 2021 en/of 
2022 derogatie hadden en in de jaren 2023, 2024 en/of 
2025 opnieuw derogatie toepassen.

Geen derogatie mogelijk
Bedrijven die volledig in een grondwaterbeschermings-
gebied en/of Natura 2000-gebied liggen kunnen, onder 
voorwaarden, ook zonder derogatie voor subsidie in 
aanmerking komen. U moet dan tenminste 80% grasland 
hebben.

Aanvraag subsidie
De subsidie kan jaarlijks in de maand juni worden 
aangevraagd (2023-2025).

Hoogte subsidiebedrag
De subsidie bedraagt jaarlijks € 20 per 10 kg N dat de 
derogatienorm daalt ten opzichte van 2022. Bij de meeste 
percelen is de daling in 2023 10 kg N/ha (subsidie € 20/ha). 
De daling is maximaal 80 kg N/ha (van 250 naar 170). Voor 
deze percelen bedraagt de subsidie € 160/ha (8 x € 20). 

U kunt de subsidie in de maand juni aanvragen. 
Houd hiervoor berichtgeving in de gaten.

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 leveran-
cier 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 (bijvoorbeeld 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 start-
melding 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.

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.

Willekeurig afschrijven op 
investeringen in nieuwe 
bedrijfsmiddelen

Op nieuwe bedrijfsmiddelen is gedeeltelijke willekeurige 
afschrijving mogelijk, mits de investeringsverplichting is 
aangegaan in 2023.

Afschrijven op bedrijfsmiddelen
Normaal schrijft u bedrijfsmiddelen in meerdere jaren af. 
Fiscaal geldt dat er tenminste 5 jaar over de afschrijving 
moet worden gedaan (maximaal 20 procent per jaar 
afschrijven). Feitelijk moet u kijken naar de technische of 
economische levensduur. 
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Gedeeltelijk willekeurig afschrijven in 2023
De mogelijkheid van willekeurig afschrijven voor 
investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 werd 
eerst aangekondigd als beleidsvoornemen, maar is 
inmiddels vastgelegd in regelgeving. Het gaat gelden voor 
50 procent van de afschrijvingskosten, dus maximaal 
50 procent van de investering mag u direct ten laste 
van de fiscale winst brengen. De resterende 50 procent 
moet u regulier afschrijven. Deze maatregelen levert u 
(desgewenst) liquiditeitsvoordeel op. De regeling gaat zowel 
gelden voor de inkomstenbelasting (voor ondernemers 
in de inkomstenbelasting) als vennootschapsbelasting 
(ondernemingen gedreven in een bv).

Voor welke bedrijfsmiddelen gaat de regeling voor 
willekeurige afschrijving gelden?
De mogelijkheid van willekeurige afschrijving die 
in de regeling is opgenomen, ziet op aangewezen 
bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen 
(en dus nieuw zijn).

Sommige nieuwe bedrijfsmiddelen zijn alsnog van deze 
regeling uitgesloten:
• Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, 

vervoermiddelen: bromfietsen, motoren, personenauto’s 
die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg 
(tenzij elektrische personenauto’s);

• Immateriële activa, zoals quota, goodwill, 
vermogensrechten etc.;

• Dieren;
• Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor 

verhuur aan derden;
• Bedrijfsmiddelen die om een andere reden willekeurig 

afschrijfbaar zijn.

Alleen voor investeringsverplichtingen 2023
De mogelijkheid van gedeeltelijke willekeurige 
afschrijving geldt alleen voor investeringsverplichtingen 
die in 2023 zijn aangegaan of de voortbrengingskosten die 
in 2023 zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het 
tekenen van een opdrachtbevestiging of offerte.

Betaling en ingebruikname bedrijfsmiddel
Als u het bedrijfsmiddel direct na investering in gebruik 
neemt, mag u meteen beginnen met afschrijven. Neemt 
u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u 
maximaal afschrijven over het bedrag dat u in het 
investeringsjaar hebt betaald.
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    Korte wenken
Toeslag Jonge landbouwer
De ‘Toeslag Jonge landbouwers’ kan alleen aangevraagd 
worden door jonge landbouwers die deze toeslag in 2022 
hebben ontvangen. Daarnaast kan deze toeslag maximaal 
5 jaar vanaf de eerste aanvraag worden toegekend. 

‘Stimuleren’ vanggewas najaar
Eerder is de regel aangekondigd dat op zand en löss na 
alle gewassen uiterlijk 1 oktober een vanggewas ingezaaid 
moet worden. Zaait een bedrijf het vanggewas later in of 
helemaal niet, dan volgt een korting op de stikstofnorm 
van het opvolgende jaar. Een aantal gewassen wordt 
uitgezonderd. Dit geldt niet voor winterteelten. Een 
vanggewas na mais blijft verplicht.
De nieuwe regel zou per 2024 gaan gelden, maar wordt al 
in de loop van dit jaar ingevoerd. De details (onder andere 
de lijst met wintergewassen) zijn nu nog niet bekend.

Aanpassingen forfaitair transport
Wilt u forfaitair mest afvoeren naar een particulier? 
Dan moet de particulier een relatienummer hebben bij 
RVO. De afstand tussen uw bedrijf en de particulier  mag 
hemelsbreed maximaal 10 km zijn.
Vanaf dit jaar mag u ook gier (mestcode 12 en 42) middels 
forfaitair transport afvoeren.

Weegfactor 2 bij alle sloten
Geeft u niet-productief areaal op in de GO? Voor het jaar 
2023 mag u voor alle sloten rekenen met een weegfactor 
van 2. 

Wijzigingen eco-activiteiten
Maakt u gebruik van de eco-activiteit ‘Stikstofbindende 
gewassen’? Dan mag u deze gewassen mengen met granen. 
Het aandeel ‘stikstofbindend gewas’ moet ‘op het veld’ 
minimaal 50% zijn.
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Niet eens met bufferstrook
Bent u het niet eens met de bufferstrook die RVO heeft 
opgenomen in ‘Mijn percelen’? Dan kunt u dit aangeven 
in de GO. U kiest daarbij de reden waarom u vindt dat 
de bufferstrook niet juist is opgeven. Redenen hiervoor 
kunnen bijvoorbeeld zijn dat het type sloot niet juist is of 
dat een sloot inmiddels is gedempt.

Bemestingsplan niet-derogatie
Vanaf nu moeten bedrijven zonder derogatie een 
‘bemestingsplan’ in eigen administratie opnemen. 
Bepaalde gegevens moest u al vastleggen: bijvoorbeeld 
perceelsregistratie, dieraantallen en mestvoorraden. 
Nieuw is dat dit nu ook geldt voor  het voorgenomen 
mestgebruik voor het lopende jaar. 
Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo snel 
mogelijk.

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.

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.
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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.

Vormgeving/dtp:  
Dox Imagemakers
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