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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

In de periode van 1 april t/m 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer
worden ingevuld. Het is van belang dat de GO tijdig en volledig wordt ingediend.
De gegevens worden immers ook gebruikt voor bijvoorbeeld de Meststoffenwet,
uitbetaling van de Bedrijfstoeslag en uitbetaling van de subsidie SNL-agrarisch.
Digitaal
De GO kan vanaf dit jaar alleen digitaal worden ingevuld. Heeft u zelf geen
computer of (snelle) internetverbinding? Dan kunt u uw adviseur inschakelen om
samen met u de GO in te vullen.
Welke gegevens?
Binnen de GO moeten diverse vragen over het bedrijf worden beantwoord.
Daarnaast zijn enkele onderdelen van belang voor o.a. de Meststoffenwet en de
Bedrijfstoeslag. Denk hierbij aan:

Aanvraag uitbetaling betalingsrechten (basis- en vergroeningspremie).

Voldoet u of één van de bedrijfsgenoten aan de definitie Jonge
landbouwers? Dan kunt u de toeslag Jonge landbouwer aanvragen. Dit
moet jaarlijks gebeuren.

Bent u vrijgesteld van de vergroeningseisen? Zo niet, hoe gaat u de
gewasseneis en EA-eis (Ecologisch aandachtsgebied) dit jaar invullen?
Maakt u gebruik van een ‘Duurzaamheidscertificaat’?

Indien van toepassing de Graasdierenpremie aanvragen.

Eventueel een aanvraag uit de Nationale reserve indienen, als u aan de
voorwaarden voldoet.
Per perceel

Alle percelen opgeven met juiste oppervlakte en gewas. Zorg ervoor dat u
alle percelen controleert en zo nodig aanpast.

Aanvinken uitbetaling betalingsrechten.

Opgave EA-gewassen als hoofdteelt (incl. EA-landschapselementen).

Opgave EA-vanggewassen met verwachte inzaaidatum.

Fosfaattoestand van de grond (fosfaatdifferentiatie).

Eventueel aanvraag Nationale reserve voor betreffende perceel.
Een foutieve opgave kan grote gevolgen hebben voor de Meststoffenwet
en uitbetaling van o.a. de bedrijfstoeslag. Zorg dat bovengenoemde
onderdelen juist zijn ingevuld, voordat u de GO definitief indient.
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GO: op tijd beginnen

In de GO kunt u, naast de
bedrijfstoeslag, de graasdierenpremie aanvragen en de subsidie
voor de Brede Weersverzekering.
Ook kunt u van lopende SNLcontracten de subsidie voor SNLagrarisch aanvragen.
Vezelhennep-pakket voor EA
Vanaf 2016 kunt u uw EAverplichting ook invullen met het
Vezelhennep-pakket. Als u hiervoor
kiest, moet u uw gehele EAverplichting
met
Vezelhennep
invullen. De weegfactor is 0,3. Dus
1 ha vezelhennep is 0,3 ha EA. De
Vezelhennep
mag
niet
voor
vervoedering worden gebruikt.
Subsidie Jonge landbouwer
T/m 15 april 2016 kunt u de subsidie
Jonge landbouwer aanvragen. De
volgorde van binnenkomst is niet
van belang. Binnen het bedrijf moet
wel een Jonge landbouwer (Jola)
actief zijn, die aan de definitie Jola
voldoet. Deze definitie wijkt op een
aantal punten af van de definitie die
geldt bij de toeslag Jola. Zo mag u
bijvoorbeeld op het moment van
aanvraag nog geen 41 jaar zijn.
Niet iedere investering komt voor
subsidie in aanmerking. U kunt in de
meeste provincies kiezen uit 14
subsidiecategorieën.
De subsidie bedraagt 30% van het
investeringsbedrag,
met
een
maximum van € 20.000 en een
minimaal subsidiebedrag van €
10.000.
Indien in een samenwerkingsverband ook niet-Jola’s zitten, dan
wordt het subsidiebedrag verlaagd.
Deze verlaging wordt gebaseerd op
het aandeel EV van de Jola in het
bedrijf (aandeel EV hoger: meer
subsidie) of op basis van het aantal
niet-Jola. In het laatste geval wordt
het subsidiebedrag per niet-Jola
met 20% gekort, tot een maximum
van 80%.
De subsidie kunt u aanvragen bij de
provincie, maar verloopt via de site
van RVO. De subsidie moet u op
persoonlijke
titel
(BSN-nr)
aanvragen. Om in te loggen heeft u
een DigiD nodig.
Het aanvraagformulier is erg
uitgebreid. Komt u er niet uit, dan
kunt u uw adviseur inschakelen.

Binnen de GO zijn diverse controles ingebouwd, zodat u kunt bepalen of u
aan bepaalde eisen of voorwaarden voldoet. Voldoet u op bepaalde
onderdelen niet, dan kunt u wellicht nog uw bedrijfssituatie aanpassen. Het is
dan wel van belang dat u op tijd begint met het invullen van de GO.
Landbouw belangrijkste activiteit?
Bij uw relatiegegevens wordt uw KvK-nummer vermeld en de activiteiten die
bij KvK staan geregistreerd. De activiteiten worden weergegeven in de vorm
van een SBI-code. Begint de ‘SBI-code hoofdactiviteit’ met 011 t/m 016? Dan
kunt u uw betalingsrechten laten uitbetalen. Staan deze codes alleen bij ‘SBIcode nevenactiviteiten’? Dan kunt u alleen onder voorwaarden in aanmerking
komen voor uitbetaling betalingsrechten. Neem in dat geval zo spoedig
mogelijk contact met ons op!
Opmerking percelen en ’vinkje’
In het overzicht van de percelen staat soms een uitroepteken bij een perceel.
Dit betekent dat er ‘iets’ afwijkends is geconstateerd. Het kan zijn dat er
sprake is van een overlap. Maar het is ook mogelijk dat de opgegeven
oppervlakte afwijkt van de door RVO geconstateerde oppervlakte. Het is
belangrijk om na te gaan waarom een uitroepteken bij een perceel staat. Pas
zo nodig de perceelsregistratie in ‘Mijn percelen’ aan.
Vinkje
Als u de gegevens bij een perceel heeft ingevuld en het perceel opslaat, dan
komt een groen vinkje voor het perceel te staan. U hebt dan een goed
overzicht van de percelen die u bekeken en gecontroleerd heeft. Let op: het
vinkje geeft alleen aan dat het betreffende perceel is bekeken. Er kan niet
worden gecontroleerd of alle gegevens (juist) zijn ingevuld.
Totaal oppervlakte percelen
Nadat u de percelen in de GO heeft gecontroleerd, krijgt u een overzicht van
de totale oppervlakte grond en de oppervlakte per gewas (inclusief het aantal
percelen totaal en per gewas). Hiermee kunt u eenvoudig nagaan of u geen
percelen bent vergeten. Daarnaast wordt de oppervlakte vermeld, waarop u
betalingsrechten hebt aangevraagd. Hiermee kunt u controleren of u al uw
betalingsrechten kunt benutten.
Vergroeningseisen
Als de percelen met de (vang)gewassen zijn ingevuld, wordt gecontroleerd of
u aan de 2 vergroeningseisen voldoet: de gewasdiversificatie en de EA-eis.
Vrijstelling vergroening
Komt u op basis van de opgegeven percelen in aanmerking voor een
vrijstelling? Dan wordt dit ook vermeld. Alleen de vrijstelling voor de
gewasseneis, die geldt als een bedrijf minimaal 50% van het areaal bouwland
vorig jaar niet in gebruik had en op ieder perceel een ander gewas teelt dan
voorafgaande jaar, wordt niet automatisch gemeld. Voldoet u aan deze
voorwaarden, dan moet u dit zelf aanvinken.
Niet voldoen
Voldoet u niet volledig aan de vergroeningseisen? Dan kan dit een korting op
de vergroeningspremie betekenen. Controleer daarom de invoer bij uw
percelen, mogelijk heeft u een fout bij de invoer gemaakt. Is dit niet het geval,
dan kunt u misschien nog een aanpassing in uw bedrijfssituatie doorvoeren,
waardoor u wel aan de eisen kunt voldoen. Wij kunnen u helpen bij het
zoeken naar oplossingen.
Bij het invullen van de GO kunt u op basis van enkele controles
bepalen of u uw bedrijfssituatie moet aanpassen. Hoe eerder u begint
hoe meer tijd u hiervoor overhoudt.
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Opgave (natuurlijk) grasland in GO
De gegevens van de percelen zijn een belangrijk onderdeel van de GO.
Binnen de GO geeft u per perceel aanvullende informatie op (zoals aanvraag
uitbetaling betalingsrechten, invulling EA, fosfaattoestand). Voordat u dat
doet, moet de registratie van de percelen (oppervlakte en gewas) in orde zijn.
Aanpassingen gewassen
De gewassenlijst is op enkele punten aangepast t.o.v. 2015. Hierbij vragen
vooral de gewaskeuzes bij grasland aandacht. Voordat u de gewaskeuze voor
grasland kunt maken, moet u eerst bepalen of het perceel landbouwgrond of
natuurterrein is. Raadpleeg bij twijfel de site www.portaalnatuurenlanschap.nl.
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‘Mijn Percelen’
Bij ‘Mijn Percelen’ kunt u percelen
aanpassen,
verwijderen
of
toevoegen. Bij het toevoegen van
een perceel kunt u kiezen welke
oppervlakte u overneemt, bijv. de
‘opgegeven oppervlakte’, ‘ geconstateerde oppervlakte’ of een GPSmeting. Het overnemen van de
oppervlakte doet u door te kiezen uit
één van de kaartlagen.
Andere oppervlakte overnemen

Landbouwgrond
Voor grasland op landbouwgrond gelden de volgende gewassen:

Blijvend grasland (code 265)

Tijdelijk grasland (code 266)

Natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw (code 331).
Natuurterrein
De gewaskeuze voor grasland op natuurterrein is afhankelijk of het perceel
wel/niet subsidiabel is. Percelen met bepaald natuurbeheer (N00, N10, N12
en N13) zijn subsidiabel. De volgende ‘graslanden’ gelden voor natuurterrein:

Natuurlijk grasland, natuurbeheertype met landbouwactiviteiten-GLB
(nieuwe code 336). Subsidiabel.

Natuurlijk grasland, hoofdfunctie natuur (code 332). Niet subsidiabel.
De gewaskeuze bij natuurlijk grasland geeft al jaren stof tot discussie.
Neem bij twijfel contact met ons op.

Niet alleen landbouwer?
Heeft u naast landbouw andere activiteiten op uw bedrijf? En is landbouw niet
de grootste activiteit? Dan kunt u problemen krijgen met de uitbetaling van uw
betalingsrechten.
Andere activiteiten
U heeft naast landbouw andere activiteiten op uw bedrijf als u bijv.

Een zzp-er bent.

Een camping beheert.

Aan verbrede landbouw doet (bijv. zorgboerderij).
Zolang de landbouwactiviteit de hoofdactiviteit is, kunt u betalingsrechten
blijven benutten. Zijn één van de overige activiteiten de belangrijkste activiteit,
dan kunt u alleen onder voorwaarden betalingsrechten benutten. Als dit op uw
bedrijf speelt, dan heeft u begin maart hierover een brief van RVO ontvangen.
Inkomenstoets
In de brief is aangegeven dat, als u middels een accountantsverklaring kunt
aantonen dat u aan de inkomenstoets voldoet, u betalingsrechten kunt blijven
benutten. Met de inkomenstoets moet u aantonen, dat u aan één van
onderstaande voorwaarden voldoet:

Minimaal 1/3 van uw inkomsten is afkomstig uit landbouw.

Het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse betalingen bedraagt minimaal 5%
van de totale inkomsten uit niet landbouwactiviteiten.
De accountantsverklaring moet u jaarlijks indienen bij RVO. Via uw adviseur
kunt u een accountantsverklaring laten opstellen.
Is een andere activiteit dan landbouw uw belangrijkste activiteit? Dan
kan het benutten van betalingsrechten in gevaar komen. Zoek tijdig
naar oplossingen om dit te voorkomen.

Wijkt de opgegeven oppervlakte af
van de geconstateerde oppervlakte,
dan kunt u bij ‘Mijn percelen’ de
oppervlakte aanpassen. Dit kunt u
doen door de grenzen van de
percelen aan te passen of door te
kiezen voor ‘Perceel uit andere
kaartlaag’. Bij de keuze voor de
kaartlaag ‘geconstateerd’, neemt u
de oppervlakte van RVO over.
Steunmaatregelen
De overheid stelt circa 30 miljoen
beschikbaar voor de varkenshouderij, de melkveehouderij en
voor
het
stimuleren
van
mestverwerking. Het bedrag voor de
varkenshouderij wordt bestemd voor
de
herstructurering
en
voor
versterken van de marktpositie en
samenwerken in de keten.
Melkveehouders kunnen individueel
in aanmerking komen voor:

Subsidie vroege weidegang
(voor 15 april weiden).

Korting op factuur kuil- en
grondmonsters.

Korting op factuur in kader van
diergezondheidsaspecten.
Daarnaast
wordt
de
weidevogelzuivel gestimuleerd.
De regeling loopt via ZuivelNL.
Het bedrag voor de mestverwerking
wordt gebruikt om collectieven in
mestverwerking te stimuleren
Agenda
Tot en met 15 april
Aanvraag subsidie Jonge
landbouwer.
Tot en met 1 mei
Indienen Kringloopwijzer.
1 april t/m 15 mei
Indienen Gecombineerde Opgave.
Tot en met 15 mei
Melden overdracht Betalingsrechten.
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Ook in 2016 aanvraag Nationale reserve
Ook in 2016 bestaat de mogelijkheid om, in het kader van betalingsrechten,
een aanvraag uit de Nationale Reserve (NR) te doen. Hiervoor gelden wel
specifieke regels.
Wanneer?
Een aanvraag voor betalingsrechten uit NR geldt:

Voor starters.

Voor Jonge landbouwers.

Voor percelen die in 2015 voor algemeen belang uit de landbouw waren
onttrokken.

Bij overmachtsituaties in 2015.
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Over ons
CEB Overijssel B.V. is een
administratie- en 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!

Hoeveel?
De waarde van een betalingsrecht uit de NR bedraagt in 2016 € 284 per recht
(basispremie).
Aanvragen?
Betalingsrechten uit de NR kunt u aanvragen via de GO. Of u in aanmerking
komt en of u hiermee voordeel kunt behalen, is afhankelijk van uw
bedrijfssituatie. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden.
In specifieke bedrijfssituaties kan een aanvraag Nationale reserve
2016 interessant zijn. Laat u informeren, voordat u met de GO een
aanvraag indient.

Ons kantoor
CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-f
7434 RA LETTELE
tel. 0570 – 55 00 88
info@ceb-overijssel.nl
www.ceb-overijssel.nl

Fosfaatefficiëntie melkvee belangrijker
Per 1 januari 2017 worden fosfaatrechten voor melkvee toegekend, die later
generiek worden gekort. Om toch een bepaald aantal dieren te kunnen
(blijven) houden, speelt de fosfaatefficiëntie een grote rol. Dit geldt ook voor
extensieve bedrijven.
Fosfaatrechten
De fosfaatrechten worden gebaseerd op het aantal stuks melkvee (cat. 100,
101 en 102), dat op 2 juli 2015 werd gehouden en de forfaitaire norm per dier.
Voor melkkoeien is deze norm afhankelijk van de gemiddelde melkproductie
per koe (waarschijnlijk over 2015). Per 1 januari 2018 worden de rechten
generiek gekort met 4-8%.

Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Nevels-Dijkgraaf
Walter Wagenmans

Fosfaatefficiëntie
De fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaatproductie. De
kunst wordt straks om zoveel mogelijk melk te produceren binnen de
toegekende fosfaatrechten. Door het verbeteren van de fosfaatefficiëntie kan
hier invulling aan worden gegeven. Dit kan worden aangetoond met de BEX.
Zaken als het voerspoor, de productie per koe verhogen, minder stuks
jongvee per melkkoe zijn in dit kader van belang.
Ook voor extensieve bedrijven
Ook extensieve bedrijven krijgen te maken met fosfaatrechten. Zij worden wel
gecompenseerd voor de generieke afroming, maar niet voor de totale latente
ruimte. Wil een extensief bedrijf in de toekomst groeien, dan is ook voor deze
bedrijven de fosfaatefficiëntie (BEX) belangrijk.
Doe nu al ervaring op met de BEX, zodat u later gericht uw
fosfaatefficiëntie kunt verbeteren.
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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