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De waarde van deze oude toeslagrechten is nog wel
van belang voor de overgangsregeling tussen het
huidige en het nieuwe systeem. Voor meer informatie
hierover zie het hoofdstuk ‘Overgangsregeling’, elders
in deze editie.
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GLB vanaf 2014
Ciolos plannen
Vanaf 2014 wordt het huidige systeem van de
Europese landbouwsteun (GLB) ingrijpend gewijzigd.
Onlangs zijn de voorstellen hiervoor gepubliceerd. Dit
pakket van ruim 1.000 pagina’s bevat al veel
informatie over het toekomstige systeem. Natuurlijk
wordt over deze voorstellen het komende jaar nog
onderhandeld, maar over de hoofdlijnen is al wel
overeenstemming. Deze editie van AgroActualiteiten is
nagenoeg in zijn geheel gewijd aan de onlangs
gepubliceerde voorstellen van het GLB vanaf 2014.



Alle informatie in deze editie is gebaseerd op
conceptregelingen. Deze kunnen dus nog
veranderen, maar de verwachting is dat de
hoofdlijnen al vast staan.

Nieuwe toeslagrechten
Per 31 december 2013 komt er een
huidige bedrijfstoeslagregeling. In
nieuwe toeslagrechten toegekend
bedragen en voorwaarden. De huidige
komen te vervallen.

einde aan de
2014 worden
met nieuwe
toeslagrechten
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Hoeveel toeslagrechten
U ontvangt in 2014 voor iedere hectare grond, die u bij
de Gecombineerde Opgave (GO) 2014 opgeeft, een
nieuw toeslagrecht. Het maakt niet uit of u die grond
huurt of in eigendom heeft. Alle landbouwgrond telt
mee, inclusief groentegewassen en boomgaarden. Net
als nu worden de toeslagrechten aan een bedrijf
toegekend en niet gekoppeld aan specifieke hectares.
Verandering in uw areaal vanaf 2015 zal dus geen
gevolgen hebben voor uw aantal toeslagrechten.
Meer toeslagrechten
Op dit moment zijn er ca. 1,4 miljoen toeslagrechten in
omloop. Omdat vanaf 2014 nagenoeg alle
landbouwgrond meetelt, zullen er meer toeslagrechten
ontstaan. Naar schatting zijn dat er dan zo’n 1,8
miljoen. Veel regels rond deze nieuwe toeslagrechten
blijven gelijk. Zo blijft het toeslagrecht overdraagbaar
en zal het komen te vervallen als het 2 jaar achtereen
niet wordt benut.



Als u in 2014 grond verhuurt, maak dan
afspraken over het aanvragen en meeleveren
van de nieuwe toeslagrechten aan het einde
van de verhuur.

Toekenning van toeslagrechten
In principe krijgt u in 2014 toeslagrechten toegekend,
mits u in 2011, (dus bij de laatste Gecombineerde
Opgave) ook toeslagrechten krijgt uitbetaald.



Op deze eis geldt een uitzondering voor
bedrijven die uitsluitend groente of fruit telen.

Overdraagbaar
Het recht om in 2014 toeslagrechten aan te kunnen
vragen, kan bij een (gedeeltelijke) overdracht van het
bedrijf tussen 2011 en 2014 worden overgedragen.



Heeft u tussen 2011 en 2014 te maken met
een bedrijfsoverdracht? Overleg met uw
adviseur of u ook iets moet regelen rond de
bedrijfstoeslagen.

De nieuwe toeslagen
Het nieuwe systeem bestaat uit verschillende premies
en toeslagen.
Een aantal van deze premies moet door iedere lidstaat
worden ingevoerd. Dit zijn:
De basispremie
De vergroeningspremie
De toeslag voor jonge landbouwers
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GLB vanaf 2014 (vervolg)
De volgende onderdelen mogen worden ingevoerd. De
keuze is hierbij aan Nederland zelf:
Toeslag voor gebieden met natuurlijke handicaps
Herkoppeling steun aan de productie
Overheveling van geld naar het plattelandsbeleid
Basispremie
Aan alle nieuwe toeslagrechten zal een basispremie
worden toegekend. Deze basispremie zal voor iedere
aanvrager gelijk zijn. Het huidige stelsel is gebaseerd
op wat u in het verleden aan steun heeft ontvangen,
terwijl het nieuwe systeem uitgaat van één vast
bedrag per toeslagrecht (een soort ‘Flat rate’).
De exacte hoogte van de basispremie is nu nog niet
bekend, maar een reële schatting komt ergens uit
tussen de 200 en 250 euro per toeslagrecht.
Vergroeningspremie
Naast de basispremie wordt voor iedere hectare ook
een vergroeningspremie betaald. De hoogte hiervan
zal naar alle waarschijnlijkheid tussen de 80 en 130
euro liggen.
Vergroeningseisen
In de voorstellen wordt aangegeven dat iedereen, die
bedrijfstoeslag
aanvraagt,
aan
zogenaamde
vergroeningseisen moeten voldoen. Deze eisen zijn
ook een voorwaarde voor de basispremie. Voldoet u
niet aan de vergroeningseisen, dan ontvangt u minder
of wellicht zelfs helemaal geen basis- en
vergroeningpremie.
Er zijn drie vergroeningseisen in de conceptregeling
opgenomen. Deze eisen zijn hieronder beschreven.

In stand houden blijvend grasland
U moet uw areaal blijvend grasland in stand houden

Definitie bouwland

Onder bouwland wordt hier verstaan: alle grond
waarop een gewas wordt geteeld, exclusief blijvend
grasland en blijvende teelten. Tijdelijk grasland valt
dus ook onder de definitie bouwland en zal één van de
drie gewassen kunnen zijn.



Deze eis voor de teelt van drie gewassen geldt
straks ook voor (melk)veebedrijven, die nu
alleen gras en maïs telen.

Ecologisch beheer

Op minimaal 7% van uw grond, exclusief blijvend
grasland, moet u straks een andere vorm van
natuurbeheer toepassen. Dit kan o.a. gaan om
braakleggen (met bijv. een bloemenmengsel erop),
maar ook om landschapselementen. Het is nu nog niet
duidelijk welke grond hier nu exact voor meetelt. Wel
lijkt het erop dat bestaande houtwallen e.d. hiervoor
straks kunnen meetellen.



Heeft u een biologisch bedrijf? Dan hoeft u
niet aan de vergroeningseisen te voldoen om
uw premies te ontvangen.

Discussie vergroening

De vergroeningseisen worden door ‘Brussel’ gezien als
een tegenprestatie door u aan de maatschappij voor
het ontvangen van bedrijfstoeslag. Alleen zijn de eisen
erg onpraktisch en ook duur om te controleren. De
kans is daarom groot dat deze eisen nog worden
aangepast. Verder wil Nederland eigenlijk een deel van
het budget voor de vergroening niet per hectare gaan
uitbetalen, maar in de vorm van gerichte subsidies. Zo
zouden dan bijvoorbeeld subsidies op duurzame stallen
en precisielandbouw hieruit kunnen worden betaald.
De vergroeningspremie per ha wordt dan wel lager.

en mag dit niet omzetten in bouwland. Als referentie
hiervoor geldt het areaal blijvend grasland dat u straks
in 2014 bij de GO opgeeft.
Herinzaai van grasland zal mogelijk blijven.

Jonge Landbouwers
Iedere lidstaat moet een extra bedrijfstoeslag invoeren
voor jonge landbouwers. Het gaat hierbij om een
jaarlijkse toeslag, die bovenop de basispremie wordt
verstrekt.

Definitie blijvend grasland

Definitie jonge landbouwer

Blijvend grasland is grasland, dat al minimaal 5 jaar
lang als grasland in gebruik is. Gedurende deze 5 jaar
is er geen ander gewas op dit perceel geteeld.



Als u alleen in 2008 maïs op een perceel hebt
geteeld en daarna weer gras heeft ingezaaid,
is dit perceel in 2014 blijvend grasland. Heeft u
alleen in 2009 maïs geteeld en daarna weer
gras ingezaaid, dan is dit perceel in 2014 geen
blijvend grasland.

Een jonge landbouwer is iemand die op het moment
van de eerste aanvraag jonger is dan 40 jaar en korter
dan 5 jaar daarvoor een bedrijf is gestart of heeft
overgenomen.

Duur van de toeslag

De toeslag wordt maximaal 5 jaar na de vestiging
uitgekeerd. Voorbeeld: u bent 37 jaar en neemt op 1
maart 2015 het bedrijf van uw ouders over. U heeft
dan recht op de toeslag in de jaren 2015 t/m 2019.

Minimaal 3 gewassen telen

Wanneer u meer dan 3 ha bouwland in gebruik heeft,
moet u hierop straks minimaal 3 gewassen telen.
Verder mag het areaal per gewas niet kleiner dan 5%
en niet groter dan 70% zijn van uw areaal bouwland.
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Hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag is 25% van de gemiddelde
waarde van de nieuwe TSR. De toeslag wordt over
maximaal 25 toeslagrechten uitbetaald.



In de praktijk zal de toeslag voor jonge
landbouwers ca. € 2.000,- per jaar zijn. Alleen
in de overgangsjaren kan dit hoger zijn.

Toeslag natuurlijke handicaps
Gebieden met natuurlijke beperkingen (bijv. de veenweidegebieden) kunnen een extra toeslag per hectare
krijgen. Als Nederland hiervan gebruik maakt, mag ze
zelf bepalen welke gebieden hiervoor in aanmerking
komen. Maximaal mag er 5% (ca. 40 miljoen) van het
beschikbare budget aan besteed worden.



De kans is niet zo erg groot dat Nederland
toeslagen voor gebieden met natuurlijke
handicaps gaat invoeren.

Herkoppeling van steun aan de productie
Nederland mag ervoor kiezen om voor bepaalde
sectoren de inkomenssteun weer te koppelen aan de
daadwerkelijke productie. Denk bijvoorbeeld aan het
weer instellen van een slachtpremie of het opnieuw
koppelen
van
steun
aan
de
aardappelzetmeelproductie.
Een lidstaat mag hier maximaal 10% van haar totale
budget aan besteden (ca. 80 miljoen).



Nederland is in principe tegen herkoppeling.
Alleen als bijv. Duitsland dit wel doet
(zetmeel), zal Nederland dit overwegen.

Overheveling naar Plattelandsbeleid
Nederland mag er ook voor kiezen om maximaal 10%
van het budget (ca. 80 miljoen) aan plattelandsontwikkeling te besteden. Omdat Nederland bij
besteding van dit budget er dan zelf ook geld bij moet
doen, lijkt dit niet erg waarschijnlijk.
Wat resteert er voor de basispremie
Hiervoor zijn alle verplichtingen en opties aangegeven
waarvoor Nederland kan kiezen bij het besteden van
haar budget. Samengevat ziet dit er als volgt uit:
Tabel 1: Mogelijke budgetverdeling (miljoenen euro’s)
Budget vanaf 2017 (A)
763
763
%
Besteding
minimum
maximum
Vergroening
30
229
229
Jonge landbouwers
0-2
0
15
Nationale handicaps
0-5
0
38
Gekoppelde steun
0-10
0
76
Plattelandsbeleid
0-10
0
76
Totaal extra toeslagen (B)
229
434
Resteert voor basispremie
534
329
(A-B)
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U ziet dat er een vrij grote spreiding mogelijk is. De
waarheid zal ergens in het midden liggen.
In het vervolg gaan wij uit van een budget voor de
basispremie van 500 miljoen vanaf 2017. De jaren
daarvoor is het Nederlandse budget iets hoger en
daarom is er dan iets meer geld beschikbaar.
Overgangsregeling
De invoering van het nieuwe systeem zal voor veel
bedrijven een (forse) achteruitgang betekenen.
Daarom komt er een overgangsregeling van het
huidige naar het nieuwe systeem. Hiermee wordt een
deel van het nadeel tijdelijk gecompenseerd. Het geld
dat hiermee gemoeid is, gaat echter ten koste van het
budget voor de basispremie. Er komt geen extra geld
voor beschikbaar. De compensatie loopt maximaal 5
jaar, dus t/m 2018. Deze periode kan ook korter zijn!
Minimaal 40%
Hoe werkt het? In 2014 wordt een deel van het
beschikbare geld voor de basispremie gebruikt voor de
compensatiepot. De jaren daarna (t/m 2018) wordt
ieder jaar het deel van dit budget dat voor de
compensatie wordt gebruikt, kleiner. In 2019 gaat het
hele budget voor de basispremie dan ook
daadwerkelijk naar de basispremie. De basispremie per
ha neemt in deze jaren steeds toe.
In tabel 2 is dit systeem weergegeven.
Tabel 2: Reservering basispremie en compensatie
2014
2016
2018
Basispremie
529
509
500
Budget (miljoenen €)
40
64
88
% in basispremie
211
326
440
Budget basispremie
1,85
1,85
1,85
Aantal toesl.r. (x miljoen)
115
177
238
Basispremie per toesl.recht

2019
500
100
500
1,85
271

Wanneer heeft u er recht op
Uw recht op compensatie wordt als volgt berekend:

De waarde van de toeslagrechten, die u op 31
december 2013 in eigendom heeft
minus

de basispremie, die u in het betreffende jaar ontvangt.
Is de waarde van uw toeslagrechten op 31 december
2013 hoger dan uw totale basispremie, dan komt u in
aanmerking voor compensatie.



Voor de berekening van de compensatie telt
alleen de basispremie. De andere toeslagen,
zoals de vergroeningspremie, blijven hierbij
buiten beschouwing.

Maar gedeeltelijk gecompenseerd
Mocht u in aanmerking komen voor compensatie, dan
krijgt u niet het hele verschil uitbetaald. Daar is geen
geld voor. Per jaar zal er een uitbetalingspercentage
worden bepaald. Dit zal naar verwachting teruglopen
van ruim 50% in 2014 naar 15% in 2018.

Pagina: 3

GLB vanaf 2014 (vervolg)
Voorbeelden
Wat betekent dit alles nu voor uw portemonnee?
Ondanks dat nog niet alles vaststaat, hebben we een
paar voorbeelden berekend.
In deze voorbeelden gaan we uit van de bedragen
zoals in tabel 1 en 2 zijn opgenomen. Verder stellen
wij de vergroeningspremie op € 85,- per toeslagrecht.
In de voorbeelden is geen sprake van extra toeslagen.
Voorbeeld 1
Stel, een melkveehouder heeft eind 2013 40
toeslagrechten van € 500,- (totaal € 20.000) in bezit.
In 2014 heeft hij ook 40 hectare grond in gebruik. Hij
ontvangt in 2014 dan ook 40 nieuwe toeslagrechten.
In tabel 3 is de totale basispremie weergegeven.
Tabel 3: Berekening totale basispremie
2014
2016
Premiejaar
115
177
Basispremie per tsr
4.600 7.080
x 40 toeslagrechten

2018
238
9.520

2019
271
10.840

Hij heeft ook recht op compensatie, omdat zijn oude
bedrijfstoeslag hoger is dan de basispremie. In tabel 4
is deze compensatie berekend.
Tabel 4: Compensatieberekening
'oude' rechten
Basispremie
Verschil
Compensatiepercentage
Totaal

2014
20.000
4.600
15.400
53%
8.162

2016
20.000
7.080
12.920
37%
4.780

2018
20.000
9.520
10.480
15%
1.572

2019
20.000
10.840
9.160
0%
0

Nu deze bedragen berekend zijn, is in tabel 5
berekend wat het verschil is tussen zijn bedrijfstoeslag
in 2013 en die in de jaren daarna.
Tabel 5: Totaal bedrijfstoeslag ‘oud’ en ‘nieuw’
2014
2016
2018
Basispremie
4.600
7.080
9.520
Vergroeningspremie
3.400
3.400
3.400
Compensatie
8.162
4.780
1.572
Totaal nieuw
16.162
15.260
14.492
Uitbetaling (oud) *
18.500
18.500
18.500
Verschil (nieuw-oud)
-2.338
-3.240
-4.008
*Bij de uitbetaling in 2013 is rekening gehouden
modulatiekorting van 10%.

2019
10.840
3.400
0
14.240
18.500
-4.260
met de

De melkveehouder in dit voorbeeld gaat er uiteindelijk
ca. € 4.300,- op achteruit.
Voorbeeld 2
Een akkerbouwbedrijf bezit op 31 december 2013 60
toeslagrechten van 550 euro per stuk (totaal €
33.000). Hij heeft in 2014 90 ha grond in gebruik. Hij
krijgt daarmee in 2014 90 toeslagrechten toegekend.
In tabel 6 is de totale basispremie over de jaren 2014
t/m 2019 weergegeven.
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Tabel 6: Berekening totale basispremie
2014
2016
premiejaar
115
177
Basispremie per tsr
10.350 15.930
x 90 toeslagrechten

2018

2019

238
21.420

271
24.390

Er is recht op compensatie, omdat de oude
bedrijfstoeslag hoger is dan de basispremie (tabel 7).
Tabel 7: Compensatieberekening
'oude' rechten
Basispremie
Verschil
Compensatiepercentage
Totaal

2014
33.000
10.350
22.650
53%
12.005

2016
33.000
15.930
17.070
37%
6.316

2018
33.000
21.420
11.580
15%
1.737

2019
33.000
24.390
8.610
0%
0

Nu deze bedragen berekend zijn, is in tabel 8
berekend wat het verschil is tussen zijn bedrijfstoeslag
in 2013 en die in de jaren daarna.
Tabel 8: Totaal bedrijfstoeslag ‘oud’ en ‘nieuw’
2014
Basispremie
10.350
Vergroeningspremie
7.650
Compensatie
12.005
Totaal nieuw
30.005
Uitbetaling (oud)*
30.200
Verschil (nieuw-oud)
-195
*Bij de uitbetaling in 2013 is
modulatiekorting van 10%.

2016
2018
15.930
21.420
7.650
7.650
6.316
1.737
29.896
30.807
30.200
30.200
-304
607
rekening gehouden

2019
24.390
7.650
0
32.040
30.200
1.840
met de

Conclusies
We hebben in dit artikel lang niet alle facetten van het
nieuwe GLB opgenomen. Wel heeft u een indruk
gekregen van dat wat ons te wachten staat.
Natuurlijk worden de uiteindelijke bedragen nog
anders, omdat er nog keuzes gemaakt moeten
worden. Daardoor kan de toeslag nog wel enkele
tientjes per hectare afwijken. Maar toch kunnen we de
conclusie trekken, dat bedrijven met een hoge
bedrijfstoeslag per hectare (totale bedrijfstoeslag /
totaal aantal hectares) geld inleveren ten opzichte van
bedrijven met een lagere bedrijfstoeslag per hectare.
De omslag zal liggen bij ca. 350 euro/ha
(basis+vergroeningspremie).
Per saldo de verliezers:
Intensieve melkveebedrijven;
Vleeskalverbedrijven: in een extreme situatie (in
2019 geen of bijna geen grond in gebruik) kan de
steun zelfs tot nul teruglopen;
Aardappelzetmeelbedrijven:
een
mogelijke
herkoppeling van zetmeelsteun kan de pijn wel
iets verzachten.
De winnaars van deze herverdeling zijn extensieve
veebedrijven en akkerbouwers, die in het verleden
weinig marktordeningsgewassen hebben geteeld.



Wilt u weten waar u straks aan toe bent? Wij
kunnen voor u een Ciolos-scan maken, waarin
de financiële gevolgen voor uw bedrijf worden
berekend.
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Korte wenken

Subsidieopenstellingen 2012

Fosfaatverrekening
Wilt u voor 2011 fosfaatverrekening toepassen? Meld
dit dan uiterlijk 31 december 2011 bij DR.

Ook
in
2012
worden
weer
een
aantal
subsidieregelingen opengesteld. Op de achterzijde van
AgroActualiteiten is een schema opgenomen, waarin
de nu bekende belangrijkste openstellingen zijn
opgenomen. In dit schema is ook de doelgroep en de
procedure opgenomen.
De getoonde openstellingen zijn deels onder
voorbehoud, omdat Dienst Regelingen (DR) nog niet
alle details heeft gepubliceerd.
Hieronder lichten we in het kort twee belangrijke
openstellingen van januari kort toe.
Duurzame stallen
Van 1 t/m 31 januari 2012 kunt u weer subsidie
aanvragen voor de bouw van een duurzame stal. Ook
verbouwing van uw huidige stal tot een duurzame stal
valt onder deze regeling.
De subsidie kan oplopen tot 45% van de meerkosten
die u maakt t.o.v. de bouw van een reguliere stal.
Na de sluitingsdatum zullen alle volledige aanvragen
door een commissie beoordeeld worden. De hoogst
gerangschikte aanvragen krijgen het eerst subsidie.
Pas nadat de beschikking binnen is, mag u beginnen
met bouwen.



Wilt u meer weten over een subsidieregeling?
Ga naar www.drloket.nl of vraag uw adviseur.

Duurzame bewaarplaatsen en GPS apparatuur
Ook deze subsidieopenstelling loopt van 1 t/m 31
januari 2012. De regeling is nieuw. Onder deze
subsidieregelingen vallen de volgende investeringen:
GPS gestuurde apparatuur:
- ploegen, spuit- en schoffelapparatuur
- poot- en zaaiapparatuur
- bemestingsapparatuur
- beregeningsapparatuur met vochtsensoren
Verwijdering van asbest in bewaarplaatsen
Isoleren van bewaarplaatsen
Computergestuurde klimaatbeheersing in
bewaarplaatsen
De investering moet minimaal € 15.000 bedragen. De
subsidie bedraagt 30% met een maximum van
€ 50.000 per aanvraag. U mag pas investeren nadat
de beschikking binnen is. Mochten er meer aanvragen
binnenkomen dan waar budget voor is (en dit is vaak
het geval), dan zal door loting de subsidie worden
toegewezen.



Op het moment van schijven van deze editie
zijn de voorwaarden nog niet officieel bekend
gemaakt, daarom is deze informatie onder
voorbehoud.
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Aanmelden derogatie
Wilt u in 2012 gebruik maken van derogatie? Het
aanmelden voor derogatie 2012 moet uiterlijk 31
januari 2012 via ‘Mijn dossier’ op het DR loket.
Derogatie: controleer uw grondmonsters
Alle grondmonsters met een analysedatum voor 1
februari 2008 zijn voor het wettelijk bemestingsplan
2012 niet meer geldig. Maak tijdig een afspraak met
uw monsternemer. Uw bemestingsplan moet op 1
februari 2012 klaar zijn.
Fosfaatbemonstering
Alle grondmonsters met een monsterdatum voor 16
mei 2008 zijn niet meer geldig voor het toepassen van
de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in 2012.
In 2012 dalen de fosfaatgebruiksnormen op grasland
met een hoge fosfaattoestand en op bouwland met
een hoge en neutrale fosfaattoestand. Houd hier
rekening mee als u uw bemestingsplannen opstelt.
Stikstofgebruiksnormen
De stikstofgebruiksnormen voor diverse akker- en
tuinbouwgewassen op zand- en lössgronden gaan in
2012 dalen. Zie voor de exacte normen de
tabellenbrochure op www.drloket.nl.
Uitrijden van meststoffen
Vanaf 2012 mag u pas vanaf 16 februari (i.p.v. 1
februari) drijfmest uitrijden op grasland Ook in de
nazomer worden vanaf 2012 strengere eisen gesteld.
Vanwege de kortere uitrijperiode moet u vanaf 1
augustus
2012
beschikken
over
een
mestopslagcapaciteit van minimaal 7 maanden. Dit is
nu 6 maanden. Verder is vanaf 2012 de
sleepvoetmachine op zand- en lössgrond verboden. De
mest moet nu in de grond worden gebracht.
Overdracht toeslagrechten
Als u voor het benuttingsjaar 2012 nog toeslagrechten
wilt (ver)kopen, moet u de overdracht hiervan uiterlijk
op 31 maart via ‘Mijn dossier’ op het DR-loket melden.
Controleer uw beschikkingen
De komende tijd zullen velen van u weer een
beschikking over de uitbetaling van de bedrijfstoeslag
krijgen. Controleer deze goed. De ervaring leert dat
het regelmatig voorkomt, dat pas na het verstrijken
van de bezwaartermijn een fout wordt geconstateerd.
Het is dan erg lastig om dit nog recht te zetten. Dit
geldt uiteraard ook voor andere beschikkingen!
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Toebedeling *
evenredige verlaging
evenredige verlaging
evenredige verlaging

beoordeling

land- en tuinbouwbedrijven
Bedrijven met bedrijfstoeslag
Samenwerkingsverbanden
landbouwondernemingen
Samenwerkingsverbanden landbouw
met evt agro-MKB (min. 8 deeln.)

land- en tuinbouwbedrijven

65

70

30
50
80

30

%

Opmerkingen
Vergoeding 65% van verzekeringspremie

€ 500/ha
€ 94/ha Eenjarige probleemgebiedenvergoeding alleen in
combinatie met PSAN of SNL

€ 540 Valt ook onder de modulatiekorting

€ 250.000

€ 50.000 GPS gestuurde apparatuur
€ 1.500
€ 40.000

Hoogte subsidie

€ 100.000

€ 250

€ 50.000 Asbestverwijdering, klimaatregeling, isolatie

Hoogte subsidie
Opmerkingen
min.
max. bedrag
bedrag
Rundvee-, varkens-, pluimvee-,
40-50
€ 250.000 Vergoeding afhankelijk van tijdstip van
schapen- geiten- en konijnenhouders
investeren. Subsidie over de meerkosten. Over de
subsidie wordt 10% modulatiekorting ingehouden.

Voor wie

Voor wie
Landbouwers met 'open teelten'
Nog niet bekend
Bedrijven met meer dan 100 schapen
en/of geiten
1 apr t/m 15 mei evenredige verlaging Bedrijven met 'vaarpercelen'
1 apr t/m 15 mei evenredige verlaging Bedrijven met percelen in
aangewezen 'probleemgebieden'

Openstelling
1 apr t/m 15 mei
1 apr t/m 15 mei
1 apr t/m 15 mei

1 t/m 31 mei

loting ?
loting ?
beoordeling

loting ?

beoordeling

Toebedeling *

Evenredige verlaging: Als er meer aanvragen binnenkomen dan het budget toelaat, dan wordt het budget verdeeld onder alle geldige en volledige aanvragen (lager bedrag per aanvraag).

Loting: Er wordt geloot onder alle geldige en volledige aanvragen die binnen de aanvraagperiode zijn binnen gekomen.

Beoordeling: alle aanvragen worden door een commissie beoordeeld op de criteria die bij de subsideregeling horen. Op grond van deze beoordeling wordt de volgorde van toekenning bepaald.

Toelichting toebedeling:

Van een aantal subsides, die in 2011 beschikbaar waren, is nog geen openstellingsperiode voor 2012 bekend gemaakt. Het gaat hierbij o.a. om de subsidie Jonge landbouwers, verbetering dierenwelzijn en
diervriendelijke maatregelen.

Vaarvergoeding
Probleemgebieden

Brede weersverzekering
Risicoverzekering dier en plant
Compensatie E I&R schapen en geiten

Subsidies bij de GO 2012

Praktijknetwerken (grote groepen)

1 t/m 31 jan
2 apr t/m 14 mei
1 t/m 31 mei

1 t/m 31 jan

Investeringen duurzame opslagplaatsen

Investeringen precisielandbouw
Bedrijfsadvies randvoorwaarden GLB
Praktijknetwerken (kleine groepen)

1 t/m 31 jan

Integraal duurzame stallen

Subsidieopenstellingen 2012

Openstelling

Belangrijke subsidieopenstellingen 2012

Bi jgewerkt t/m 13-12-2011

