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GO 2015 belangrijk voor betalingsrechten
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Vanaf 1 april is het mogelijk om de Gecombineerde opgave (GO) 2015 in te
dienen. Deze GO is extra belangrijk omdat dit jaar nieuwe betalingsrechten
worden toegekend. Ook geeft u in de GO aan hoe u uw EA-verplichting invult.
Daarnaast zijn er veel nieuwe vragen en is de gewascodelijst flink uitgebreid.
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Betalingsrechten en PO’s
Op basis van de in de GO opgegeven subsidiabele oppervlakte grond worden
nieuwe betalingsrechten toegekend. De referentie (waarde toeslagrechten 2014)
wordt verdeeld over deze betalingsrechten. Zijn er Private Overeenkomsten (PO)
‘verhuur’ of ‘verkoop’ afgesloten dan moet dit, door beide partijen, in de GO
worden aangegeven. Zorg ervoor dat de afspraken in de afgesloten PO’s op een
juiste wijze in de GO worden opgegeven.
Gewassenlijst
De gewassenlijst is uitgebreid naar circa 300 gewassen. Voor de invulling van uw
Ecologisch Aandachtsgebied (EA) moet u de juiste gewassen (akkerranden,
eiwit- en/of vanggewassen en evt. sloten en landschapselementen) opgeven.

Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief
treft
u
onze
contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Financiële gevolgen bij fouten
Vanwege alle wijzigingen is de kans op het maken van fouten behoorlijk groot.
Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Op basis van de GO 2015 wordt
immers het aantal en de waarde van uw betalingsrechten t/m 2020 vastgesteld!
Ook wordt de GO gebruikt om te bepalen of u aan de vergroeningseisen voldoet.
Toeslag Jonge landbouwers en Nationale reserve
Met de GO kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, ook de ‘Toeslag Jonge
landbouwers’ aanvragen of een beroep doen op de ‘Nationale Reserve’.
Verderop in deze editie vindt u meer informatie hierover.
Begin op tijd
Gezien alle wijzigingen en extra opgaven is het van belang op tijd met het
invullen van de GO te beginnen. Zorg ervoor dat u, voor ondertekening, een
actuele TAN-codelijst bij de hand hebt of vraag hem per omgaande aan.
De GO 2015 is flink anders dan andere jaren. Het belang daarbij is dit
jaar extra groot. In deze nieuwsbrief staan allerlei tips en adviezen.
Mocht u er zelf toch niet uitkomen of de risico’s te groot vinden? Bel ons
tijdig voor een afspraak om samen de aangifte te doen!
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Niet-subsidiabele grond uitvinken
Heeft u landbouwgrond die in 2015
voor meer dan 90 dagen voor nietlandbouwproductie plaatsvindt (bijv.
vanwege aanleg gasleiding), dan
moet u deze percelen uitvinken voor
betalingsrechten. Indien sprake is
van overheidsingrijpen kunt u op
deze percelen, onder voorwaarden,
in 2016 betalingsrechten aanvragen
vanuit de Nationale Reserve.
Melden Private overeenkomst
Heeft u een ‘PO-verhuur’ of ‘POverkoop’ afgesloten, dan moet u dat
melden bij de GO. Ook moet u de
gegevens van de andere partij
melden. Bent u huurder of koper,
dan moet u per perceel aangeven of
hierop een PO is afgesloten. De
verhuurder/verkoper geeft alleen het
aantal ha per PO aan.
Is er sprake van een ‘PO-recht op
betalingsrechten’, dan moet alleen
de huurder/koper dit melden.
GO en vergroeningseisen
In de GO dient u aan te geven of u
bent vrijgesteld voor (één van) de
vergroeningseisen. Bent u niet
vrijgesteld, dan dient u aan te geven
of u vergroeningsverplichting invult
met de ‘Algemene lijst’ of bijv. het
‘Akkerbouwstrokenpakket’.
Daarnaast moet u per perceel
aangeven of u het hoofdgewas of
eventueel het vanggewas gebruikt
voor de invulling van uw EAverplichting.
EA en uit gebruik gegeven grond
U kunt een EA-vanggewas op een
perceel alleen meetellen voor
invulling van de EA-verplichting als
u het betreffende perceel op 15 mei
in gebruik had. U kunt het EAgewas ook meetellen als u het
perceel na 15 mei uit gebruik geeft.
De nieuwe gebruiker moet dan wel
aan de voorwaarden van de teelt
van het EA-vanggewas voldoen,
zoals onder andere de ’10 weken
termijn’.
KvK-nr doorgeven aan RVO
Heeft u uw KvK-nr doorgegeven
aan RVO? Alleen dan kunt u in
aanmerking
komen
voor
betalingsrechten.
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Onterecht uitvinken percelen kost geld!
Als u betalingsrechten aanvraagt, komt op iedere subsidiabele hectare, die u
opgeeft bij de GO, een betalingsrecht. Dit kan nadelig zijn als u grond tijdelijk
in gebruik heeft van bijvoorbeeld een particulier of de gemeente en u heeft
een referentie 2014 opgebouwd. Bij structurele huur speelt dit nadeel niet.
Overgangsbetaling op alle subsidiabele grond
Uw overgangsbetaling (op basis van uw referentie 2014) wordt verdeeld over
al uw betalingsrechten. Heeft u gronden die u vóór 2018 teruggaat naar de
verpachter en gaat het betalingsrecht mee over, dan mist u een gedeelte van
uw overgangsbetaling. Om dit te voorkomen, kunt u met collega-landbouwers
een Private Overeenkomst (PO) ‘verhuur’ afsluiten.
Geen ‘PO-verhuur’
Met particulieren en overheden kunt u geen ‘PO-verhuur’ afsluiten. Zonder
afspraken loopt u dan een deel van uw overgangsbetaling mis, als u de grond
niet t/m 2018 in gebruik heeft. In zo’n geval zou het gunstig zijn als u op het
perceel dat u tijdelijk in gebruik heeft geen betalingsrechten aanvraagt en dit
perceel uitvinkt voor betalingsrechten. Dit is echter, bij subsidiabele percelen,
niet toegestaan.
Onterecht uitvinken kost geld
In de GO 2015 zit wel een mogelijkheid om percelen uit te vinken voor
aanvraag en uitbetaling van betalingsrechten. Dit is echter bedoeld voor
percelen die niet subsidiabel zijn, zoals natuurterreinen en gronden die voor
meer dan 90 dagen voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt. Als u
onterecht een subsidiabel perceel uitvinkt voor betalingsrechten, dan komt op
dit perceel toch een betalingsrecht en wordt de eventuele overgangsbetaling
hierover verdeeld. Dit toegekende recht wordt in 2015 echter niet uitbetaald,
omdat er geen uitbetaling is aangevraagd (perceel is immers uitgevinkt).
Onterecht uitvinken van tijdelijk gehuurde percelen is geen optie. U
mist dan een gedeelte van uw uitbetaling bedrijfstoeslag 2015.
Oplossingen
Indien u grond in gebruik wilt nemen die vóór 2018 weer teruggaat naar de
verpachter en u kunt geen PO-verhuur afsluiten of het overgangsdeel niet
verrekenen, dan heeft u verschillende keuzes.
Grond niet huren of verlies accepteren.
U kunt besluiten om de grond niet te huren in 2015. Dit heeft ook gevolgen
voor de gebruiksruimte en de mestverwerkingsplicht. U kunt de grond ook
gewoon in gebruik nemen en het verlies van de overgangsbetaling
accepteren vanaf het moment dat de grond, incl. betalingsrecht, overgaat
naar verpachter. Of dit een juiste keuze is, is mede afhankelijk van de
huurprijs, de hoogte van het overgangsbedrag en het aantal jaren dat u de
grond wel kunt huren.
Niet opgeven, geen oplossing
U kunt ook besluiten om de grond niet op te geven. Behalve dat dit niet is
toegestaan, is dit vaak ook onaantrekkelijk. U kunt de grond dan ook niet
meetellen bij de gebruiksnormenberekening en de mestverwerkingsplicht.
Daarnaast riskeert u, bij een onderdeclaratie van meer dan 3%, een boete
van max. 3% van uw totale bedrijfstoeslag. Ook kunt u, bij controle,
problemen krijgen met ‘derogatie’ als u de grond alsnog moet meetellen
(vanwege bijv. geen grondmonsters of niet meer voldoen aan de 80%
grasland-eis).
Huurt u in 2015 tijdelijk grond van een particulier of overheid? Laat de
financiële gevolgen in beeld brengen. Daarna kunt u besluiten of u de
grond toch niet in gebruik neemt of het verlies accepteert.
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Extraatje met toeslag Jonge landbouwer
Met de GO 2015 kunt u de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ aanvragen als u aan
bepaalde voorwaarden voldoet. De extra toeslag bedraagt circa € 50 per ha
voor maximaal 90 ha. Oftewel max. € 4.500 per jaar. Aangezien de toeslag
maximaal 5 jaar wordt toegekend, kan het totale bedrag oplopen tot € 22.500.
Jonge landbouwer
U bent ‘Jonge landbouwer’ als u:

In het jaar van eerste aanvraag nog geen 41 jaar bent of wordt.

Uiterlijk vijf jaar vóór eerste aanvraag voor het eerst met een bedrijf bent
gestart.
Samenwerkingsverband of rechtspersoon
Een jonge landbouwer in een samenwerkingsverband of rechtspersoon kan
ook in aanmerking komen voor deze toeslag. Een belangrijke voorwaarde
hierbij is, dat de jonge landbouwer voldoende zeggenschap heeft. Op het
moment van schrijven is nog niet geheel duidelijk wat exact onder ‘voldoende
zeggenschap’ wordt volstaan. Het lijkt er op, dat als u als jonge landbouwer in
bijv. een maatschap dezelfde (beperkte) bevoegdheden heeft als uw andere
maten, dat u dan aan de voorwaarden van zeggenschap voldoet.
Max. vijf jaar
U kunt de extra toeslag tot maximaal vijf jaar na vestigingsdatum ontvangen.
De jaren in een samenwerkingsverband of rechtspersoon tellen hierbij mee.
Bent u bijvoorbeeld in 2012 tot de maatschap toegetreden en op 1 januari
2015 als eenmanszaak verder gegaan? Dan kunt u alleen in 2015 en 2016 de
toeslag ontvangen.
Twijfelt u of u aan de voorwaarden t.a.v. de zeggenschap voldoet,
vraag dan voor de zekerheid de toeslag Jonge landbouwers aan.

Nationale Reserve, hoge basispremie
Bent u een starter of een jonge landbouwer, dan kunt u met de GO 2015
betalingsrechten uit de Nationale Reserve aanvragen. De basispremie
bedraagt dan direct circa € 280 per ha in 2015.
Starter of jonge landbouwer
U bent een starter als u op of na 1 januari 2013 met uw bedrijf bent gestart. U
mag in de vijf jaar voor start van uw bedrijf geen landbouwactiviteiten hebben
uitgevoerd. Voor een Jonge landbouwer gelden dezelfde voorwaarde als bij
de toeslag Jonge landbouwers. Een jonge landbouwer mag dus ook voor 1
januari 2013 zijn gestart om in aanmerking te komen voor de extra toeslag.
Nationale reserve of reguliere aanvraag
Heeft u al ‘recht op betalingsrechten’ en voldoet u aan de voorwaarden van
starter of Jonge landbouwer? Dan kunt u kiezen voor een ‘normale’ aanvraag
of een beroep doen op de Nationale Reserve. De laatste keuze is interessant
als u een referentie 2014 heeft die lager is dan € 420 per hectare grond in
2015.
Bij twijfel niet aanvragen
Bij de GO 2015 moet u een keuze maken. Twijfelt u of u aan de voorwaarden
van de Nationale Reserve voldoet, doe dan een ‘normale’ aanvraag of regel
een ‘PO-recht op betalingsrechten’.
Informeer naar de voorwaarden van de Nationale Reserve.
Bij een onterechte aanvraag is het niet zeker of u alsnog ‘normale’
betalingsrechten kunt aanvragen.
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Vrijstelling stromest
Vanaf 2015 geldt in het kader van
de mestverwerking een vrijstelling
voor bedrijven met dieren op
stromest. De voorwaarden zijn:

Minimaal 90% van de fosfaatproductie komt van dieren die
op stro zijn gehuisvest.

Minimaal 2/3 van de leefruimte
is ingestrooid met stro.

Bij afvoer mest code 73 op het
vervoersbewijs invullen.
Indien u aan deze voorwaarden
voldoet, krijgt u vrijstelling voor het
gehele bedrijf.
Melkveefosfaatreferentie
Veel melkveebedrijven hebben de
afgelopen tijd de beschikking
Melkveefosfaatreferentie
ontvangen. Het advies is om de
referentie goed te controleren, met
name als u natuurterreinen in
gebruik had. Bent u het niet eens
met deze beschikking, dan kunt u
bezwaar indienen bij RVO. Was er
sprake van een bedrijfsoverdracht in
2013 of 2014? Controleer dan of de
referentie op het nieuwe bedrijf is
geregistreerd.
Status KringloopWijzer
Melkveebedrijven
met
een
melkveefosfaatoverschot in 2013 of
2014 moeten vanaf 2015 een
KringloopWijzer invullen. Dit is geen
wettelijke verplichting, maar een
verplichting vanuit de zuivelorganisaties. De gegevens voor de
KringloopWijzer dienen in een
Centrale databank te worden
ingevuld.
Dit
gebeurt
zoveel
mogelijk automatisch door het
inlezen van beschikbare informatie.
Bepaalde gegevens moet u zelf
invoeren.
U kunt met eHerkenning inloggen bij
de Centrale databank. Bij de
Centrale databank kunt u uw
adviseur machtigen om gegevens in
te zien en/of in te voeren.
Agenda
15 mei: uiterste datum indienen GO,
met o.a. aanvraag:
Toekenning betalingsrechten;
Uitbetaling betalingsrechten;
Uitbetaling SNL-a subsidie;
Toeslag Jonge landbouwers;
Fosfaatdifferentiatie.
Tegemoetkoming premie Brede
weersverzekering;
Graasdierenpremie.
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Blijvend grasland of tijdelijk grasland
Voor de invulling van de vergroeningseisen is het belangrijk om te weten of
een perceel grasland blijvend of tijdelijk grasland is. Binnen de GLB telt
tijdelijk grasland immers als bouwland en blijvend grasland niet.
Blijvend grasland
Een perceel grasland is blijvend grasland als het vijf jaar aaneengesloten
grasland is geweest. De status van een perceel kan via ‘Mijn percelen’ op
mijn.rvo.nl worden geraadpleegd. Kiest u voor de kaartlaag ‘Grasland’, dan
komt in ieder perceel een cijfer te staan. Is dit het cijfer ‘6’, dan is het perceel
tenminste 6 opeenvolgende keren, dus meer dan vijf jaar, met de GO
opgegeven als grasland en is het daarmee blijvend grasland.
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Over ons
CEB Overijssel is een administratieen
advieskantoor
voor
de
agrarische sector en het MKB.
Wij investeren veel tijd in persoonlijk
contact en klanttevredenheid. Korte
lijnen en open communicatie staan
bij ons voorop.
CEB is concurrerend en
geeft u en uw bedrijf
persoonlijke aandacht!

Situatie 2014
De getoonde situatie is de situatie van 15 mei 2014. Staat er nu een ‘5’ in het
perceel en wordt met de GO 2015 het perceel opnieuw als grasland
opgegeven, dan wordt het blijvend grasland.
Ons kantoor
Vergroeningseisen
Zet u een perceel blijvend grasland om of zet u een perceel om dat blijvend
grasland dreigt te worden (met cijfer ‘5’)? Dan moet u, als u geen vrijstelling
heeft, over een groter areaal invulling geven aan de vergroeningseisen. Let
op: soms komt een vrijstelling te vervallen als u net iets meer bouwland heeft.
Bekijk ‘Mijn percelen’ en bepaal het areaal bouwland (incl. tijdelijk
grasland) en daarmee uw vergroeningsverplichting.

Overdracht melkveefosfaatreferentie
Veel
melkveebedrijven
hebben
inmiddels
een
beschikking
‘Melkveefosfaatreferentie’ (MFR) ontvangen. Deze referentie kan beperkt
worden overgedragen. In bepaalde gevallen vervalt de MFR bij een
bedrijfsoverdracht. Ook als alleen de rechtsvorm wijzigt kan de MFR
vervallen.
Voorkomen handel in MFR
Het is niet de bedoeling dat de MFR verhandelbaar wordt. Om deze reden is
het overdragen van de MFR erg ingeperkt. Een MFR kan alleen worden
e
e
e
overgedragen naar bloed- en aanverwanten in de 1 , 2 en 3 graad.
Uitzondering overdracht MFR
Bij de vorming van een maatschap tussen man en vrouw is geen sprake van
bloed- of aanverwant. Toch kan in deze situatie de MFR van eenmanszaak
naar maatschap de MFR worden overgedragen.
Voorbeelden niet toegestaan
Heeft u een maatschap en wilt u dit veranderen in een VOF, houd er dan
rekening mee dat de MFR zeer waarschijnlijk komt te vervallen. Dit geldt ook
als in de maatschap en de VOF dezelfde personen zitting hebben. Bij een
samenvoeging met het bedrijf van de buurman (geen bloed- of aanverwant)
vervalt de MFR ook.
Er zijn nog veel onduidelijkheden over de overdracht van de MFR. Ga
voor een wijziging van uw bedrijf na of de MFR mee overgaat of niet.
Afhankelijk van het belang moet u uw keuze wellicht heroverwegen.
CEB Overijssel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg
van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.
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CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-f
7434 RA LETTELE
Tel. 0570-550088
info@ceb-overijssel.nl
www.ceb-overijssel.nl

Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Nevels-Dijkgraaf
Arjan Eertink

