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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 

Belang Gecombineerde opgave groot 

De periode om de Gecombineerde opgave 2020 in te vullen is aangebroken. Het 
belang van een juiste invulling is groot. Laat u informeren over de belangrijkste 
onderdelen en de wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 
 
Aandachtspunten  

Net als andere jaren is 15 mei de uiterste datum om, zonder korting, de 
Gecombineerde opgave (GO) in te dienen. Ook voor het doorgeven van de 
fosfaattoestand is 15 mei de uiterste datum.  
 
Juiste registratie 
Vraagt u één of meer GLB-subsidies aan? Dan moet u voldoen aan de definitie 
van ‘actief landbouwer’. Dit moet o.a. blijken uit uw registratie bij de KvK, die 
uiterlijk 15 mei in orde moet zijn. Is ‘landbouw’ niet uw hoofdactiviteit? Dan moet u 
met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteit een belangrijk 
onderdeel is van uw bedrijf. 
 
Jonge landbouwer 
Wilt u als Jonge landbouwer de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ aanvragen en/of 
betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Dan moet u uiterlijk 15 mei 
aan de voorwaarden voldoen en o.a. blokkerende zeggenschap hebben. Heeft u 
een samenwerkingsverband? Dan moet dit blijken uit een overeenkomst of de akte 
en uit uw KvK-inschrijving. 
 
Perceelsregistratie 
Voordat u uw GO invult moet uw perceelsregistratie in orde zijn. Wijzigingen moet 
u doorvoeren in ‘mijn percelen’. 
 
Wijzigingen subsidie en extra vragen 

Vanaf 2020 gelden enkele wijzigingen t.a.v. de GLB-subsidies. Daarnaast moet u 
in de GO 2020 veel extra vragen beantwoorden. Zie hiervoor pagina 2. 
 
Bedrijfsoverdracht 

Heeft u dit jaar te maken met een bedrijfsoverdracht? Zorg dat u de uitbetaling van 
uw betalingsrechten veiligstelt. Zie voor enkele aandachtpunten pagina 4. 
 

Het invullen van de Gecombineerde opgave is geen ‘dagelijkse kost’. 
Twijfelt u over het zelf invullen van de GO, of heeft u vragen over 

bepaalde onderdelen? Schakel dan uw adviseur in. 
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Wijzigingen en extra vragen GO 

Vanaf 2020 zijn enkele wijzigingen t.a.v. de GLB-subsidies van toepassing. Ook 
krijgt u in de GO te maken met veel extra vragen in het kader van de 
‘Landbouwtelling’. Deze vragen worden gesteld voor de ‘statistieken’. 
 
Wijzigingen GLB-subsidies 

U kunt met de GO 2020 dezelfde GLB-subsidies als voorgaande jaren 
aanvragen. Hieronder staan enkele wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 
 
Vergroening: geen Veldleeuwerikpakket 
De grootste wijziging t.a.v. vergroening is dat u vanaf dit jaar geen gebruik meer 
kunt maken van het ‘Veldleeuwerikpakket’. Daarnaast is een kleine verruiming 
doorgevoerd bij de voorwaarden voor het EA-gewas ‘Braak met drachtplanten’. 
 
Graasdierpremie en I&R-registratie 
Vanaf 2020 moet de I&R-registratie van graasdieren waarvoor u graasdier-
premie aanvraagt al op 1 januari in orde zijn (i.p.v. 15 mei). Was dit voor enkele 
dieren niet het geval, of heeft u later correcties doorgevoerd t.a.v. de registratie 
vóór 1 januari 2020? Dan is het advies om voor deze dieren geen 
graasdierpremie aan te vragen. De premie van deze dieren wordt niet 
uitbetaald en u riskeert een sanctie over uw gehele graasdierpremie. 
 
Brede weersverzekering gunstiger 
De ‘Brede weersverzekering’ is gunstiger geworden. De assurantiebelasting is 
komen te vervallen. Daarnaast is de minimale schadedrempel verlaagd naar 
20% (was 30%). Daarentegen is de subsidie verlaagd naar 63,7% (was 65%). 
 
Soms sanctie bij aanvraag betalingsrechten Nationale reserve 

U kunt als Jonge landbouwer of starter, onder voorwaarden, betalingsrechten 
uit de Nationale reserve aanvragen. Vanaf dit jaar kunt u een sanctie opgelegd 
krijgen als u onterecht een aanvraag indient. Bijvoorbeeld omdat u niet aan de 
voorwaarden voldoet of hiervoor niet-subsidiabele grond opgeeft. 
 
Extra vragen ‘Landbouwtelling’  

Dit jaar worden veel extra vragen gesteld ten behoeve van de ‘Landbouw-
telling’. Het beantwoorden van deze vragen vraagt extra aandacht. 
 
Huisvesting 
Net als voorgaande jaren moet u bij diverse diercategorieën per stal het 
huisvestingssysteem (de Rav-code) doorgeven. Afhankelijk van deze Rav-
code worden nu extra vragen gesteld over bijv. de vloeruitvoering en of een 
’uitloop naar buiten’ aanwezig is. 
 
Dierlijke mest   
Net als enkele jaren geleden moet u nu diverse vragen beantwoorden over het 
gebruik van dierlijke mest, zoals de verdeling tussen gebruik vaste en dierlijke 
mest. Ook worden vragen gesteld over de aanwendingstechnieken die u 
toepast op grasland en bouwland. Daarnaast moet u de opslagcapaciteit van 
vaste mest en drijfmest opgeven. 
 
Overige vragen 
Veel van de overige vragen kunt u waarschijnlijk redelijk eenvoudig 
beantwoorden. Onderstaande vragen behoeven extra aandacht. 

 Verbrede landbouw (incl. aandeel in totaal bruto opbrengst bedrijf). 

 Veiligheidsplan (met gezondheids- en veiligheidsrisico’s). 

 Overige grond in gebruik. 

 Gemiddeld gehouden varkens in 2019. 
 

Het invullen van de GO 2020 kost meer tijd dan vorig  jaar. Wilt u dat 
wij de GO voor u mee invullen? Neem dan tijdig contact met ons op. 

 
 

Lagere waarde betalingsrechten 

RVO heeft aangekondigd dat de 
waarde van de betalingsrechten voor 
2020 met circa € 5 per recht wordt 
verlaagd (was in 2019: € 262,91). De 
uitbetaling kan nog lager worden 
vanwege nationale en/of Europese 
budgetkortingen. 
 
Fosfaattoestand uiterlijk 15 mei 

Om een hogere fosfaatgebruiks-
norm te kunnen hanteren moet u 
uiterlijk 15 mei, met de GO, de PAL- 
of Pw-waarde van uw percelen 
doorgeven. Vanaf 2020 wordt deze 
datum strikter gehandhaafd. Bij geen 
of een te late opgave mag u de 
fosfaatdifferentiatie niet toepassen. 
Ook niet als u geldige 
grondmonsters heeft. 
 
Melkproductie 2019 doorgeven 

In de GO wordt gevraagd naar de 
geproduceerde melk over 2019. 
Naast de aan de melkfabriek 
afgeleverde melk is dit ook o.a. melk 
voor kalveren, antibioticamelk, en 
privégebruik. Ook wordt apart 
gevraagd hoeveel melk u zelf heeft 
verzuiveld. De bedoeling van deze 
vraag is om meer inzicht te krijgen in 
‘zelfzuivelaars. Bij controle en 
handhaving kunnen deze gegevens 
ook worden gebruikt om te 
beoordelen hoeveel melk wel is 
geproduceerd, maar niet is geleverd. 
Dit kan op uw bedrijf gevolgen 
hebben voor diverse onderdelen van 
de ‘Meststoffenwet’. Zeker omdat 
veel bedrijven (en ook RVO/NVWA) 
tot op heden vaak alleen rekenden 
met de afgeleverde melk. Echter in 
de Meststoffenwet staat dat de 
geproduceerde melk leidend is. 
Overleg met uw adviseur over de 
mogelijke gevolgen voor 2019. 
Houd, zeker vanaf 2020, rekening 
met de geproduceerde melk. 
 
Aandeel blijvend grasland hoger 

Het aandeel blijvend grasland was in 
2019 ruim hoger dan in 2012. Dit 
betekent dat er geen scheurverbod 
of herinzaaiplicht wordt verwacht bij 
het vernietigen van blijvend 
grasland. Dit kan anders worden als 
bijv. derogatie niet door zou gaan en 
‘veel’ grasland wordt omgezet naar 
bouwland. 
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Maatregelen stikstofproblematiek 

De stikstofproblematiek is ingewikkelde materie, waarover regelmatig berichten 
verschijnen. Onlangs heeft minister Schouten maatregelen voor de landbouw 
bekend gemaakt. De uitwerking zal echter een langdurige kwestie worden. 
Bepaalde maatregelen zijn waarschijnlijk ook voor u van belang, ook als u geen 
plannen heeft om uw bedrijf te veranderen. 
 
Deels verplicht, deels vrijwillig 

De maatregelen voor de landbouw moeten nog verder worden uitgewerkt. 
Bepaalde maatregelen zullen verplicht worden doorgevoerd.  
Ook kunt u vrijwillig kiezen voor bepaalde maatregelen. Een belangrijk punt 
daarbij is in hoeverre de maatregel wordt gestimuleerd door de overheid. 
 
Geen vergunning beweiden en bemesten 

De minister heeft nogmaals aangegeven dat beweiden en bemesten niet 
vergunningsplichtig wordt. Mogelijk dat dit wel verplicht wordt bij structurele 
veranderingen van het grondgebruik (bijv. van bouwland naar grasland). 
 
Subsidieregeling 

In het kader van de nieuwe subsidieregeling ‘Brongerichte verduurzaming stal- 
en managementmaatregelen’ worden twee modules opengesteld: 

 Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling (verwacht: april) 

 Investeringsmodule voor investeringen in goedgekeurde technieken 
(verwacht: mei/juni). 

 
Verleasen van stikstofruimte 

Eén van de plannen is om niet benutte stikstofruimte tijdelijk te kunnen 
verleasen. De regeling moet juridisch en praktisch nog worden uitgewerkt. Wel 
moet u rekening houden met de volgende basisvoorwaarden: 

 Geldt alleen voor vergunde en gerealiseerde capaciteit. 

 De leaser mag maximaal 70% van de stikstofruimte gebruiken. Indien de 
stikstofruimte terugkomt, mag de verleaser weer 100% benutten. 

 
Extern salderen 

Wilt u middels ‘extern salderen’ stikstofruimte aankopen om uw bedrijf te 
ontwikkelen of een benodigde natuurvergunning aan te vragen? Extern 
salderen is in de meeste situaties nog niet mogelijk. De minister wil eerst, 
samen met de provincies, nadere voorwaarden stellen, o.a. om ‘leegkoop’ van 
de agrarische sector te voorkomen. Wel is bekend gemaakt dat de verkopende 
partij, bij extern salderen, geen fosfaat- en/of dierrechten hoeft in te leveren. 
 
Stoppersregelingen 

Het budget voor de ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ wordt verruimd. Heeft 
u een aanvraag ingediend en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u van 
de regeling gebruik maken. 
Voor de overige sectoren komt een nieuwe opkoopregeling. Hiermee kunnen 
bedrijven worden opgekocht, die dicht bij een Natura 2000-gebied liggen. 
Deelname is vrijwillig.  
 
Overige maatregelen 

De minister gaat ook aan de slag met de volgende maatregelen, die deels door 
het Landbouw Collectief zijn voorgesteld: 

 Veevoerspoor, voor met name melkveehouderij. 

 Verhogen weidegang (meer uren per dag). 

 Emissie-armer aanwenden van drijfmest (mengen met water). 

 Programma ‘Vitale varkenshouderij’. 
 

De maatregelen voor de landbouw zijn nog niet concreet. Toch geeft 
dit wel aan welke richting het op gaat. Oriënteer alvast welke 

maatregelen mogelijk gevolgen voor uw bedrijf kunnen hebben. 

Ondersteuning kennisoverdracht 

De overheid wil samen de provincies 
de kennis op het gebied van de 
aanpak van de stikstofproblematiek 
bij agrariërs vergroten. Dit helpt u bij 
het maken van de juiste keuzes. 
Voor deze kennisoverdracht wordt 
o.a. gedacht aan: 

 Inzet onafhankelijke coaches. 

 Cursussen en trainingen. 

 Regiobijeenkomsten provincies. 

 Inzet pilot- en demobedrijven. 
 
Omschakelen of verplaatsen 

De minister wil bedrijven die 
omschakelen naar kringloop-
landbouw ondersteunen. O.a. door 
het instellen van een 
‘Omschakelfonds’ zodat de 
omschakeling makkelijker 
gefinancierd kan worden.  
Ook wil de minister bedrijven, die 
willen extensiveren en/of 
verplaatsen, helpen bij het 
verwerven van extra grond. De 
bedoeling is dat deze bedrijven meer 
grondgebonden worden. 
Deze maatregelen helpen niet direct 
om de stikstof-problematiek mee op 
te lossen, maar worden wel in dit 
kader genoemd. 
 
Topografische perceelsgrenzen 

Heeft u in 2019 deelgenomen aan de 
pilot ‘Basisregistratie Grootschalige 
Topografie’ (BGT)? Dan zijn de oude 
perceelsgrenzen vervangen door de 
nieuwe opgenomen in ‘mijn 
percelen’.  
In 2020 worden circa 20.000 
bedrijven uitgenodigd om de nieuwe 
perceelsgrenzen te controleren in de 
BGT. Het uitvoeren van deze BGT-
Check vindt pas na 15 mei plaats. U 
krijgt dan vanaf 2021 te maken met 
de eventueel aangepaste 
perceelsgrenzen. 
 
Agenda 

Uiterste datum 
15 mei 
- Indienen Gecombineerde opgave 
- Opgeven fosfaattoestand grond 
- Aanmelden stikstofdifferentiatie 
 
1 juni 
- Aanmelden Equivalente 
  maatregelen stikstof 
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Let op bij melden bedrijfsoverdracht 

Heeft u in 2020 te maken met een bedrijfsoverdracht? Let erop dat uw 
bedrijfstoeslag geen risico loopt. Ook voor de Meststoffenwet zijn enkele zaken 
van belang. 
 
Melden binnen 30 dagen 

Volgens RVO is er sprake van een bedrijfsoverdracht als uw bedrijf overgaat 
naar een nieuw KvK-nummer. Voor het melden van een bedrijfsoverdracht 
geldt een wettelijke termijn van 30 dagen. In de praktijk is deze termijn vaak 
niet haalbaar (KvK-inschrijving, eHerkenning). RVO gaat op dit moment soepel 
om met deze termijn. Belangrijk is echter wel om te streven deze termijn wel te 
halen. 
 
Datum overdracht 

Bij een overdracht naar derden is de feitelijke overdrachtsdatum wel helder 
(vaak de datum van ondertekening bij notaris). Deze datum is leidend. Bij een 
wijziging van rechtsvorm, u gaat bijvoorbeeld van eenmanszaak naar 
maatschap, wordt vaak de fiscale datum aangehouden. Bij RVO moet echter 
de feitelijke datum worden gemeld. Ook als deze afwijkt van de fiscale datum 
en wellicht van de datum bij de KvK. 
 
Gaat meestal goed 

Een bedrijfsoverdracht geeft in de meeste gevallen geen problemen voor de 
bedrijfstoeslag, zeker als de overdrachtsdatum en melddatum beide voor 15 
mei of juist beide na 15 mei plaatsvinden. Bij een melding na 15 mei, die met 

terugwerkende kracht werd doorgegeven op de fiscale datum (bijv. 1 januari of 
1 mei), kwam het regelmatig voor dat er (achteraf) op 15 mei geen geldige KvK-
inschrijving was. Hierdoor werd de bedrijfstoeslag niet uitbetaald. 
 
Aanpassing vanaf 2020 
Vanaf 2020 is de regelgeving wat versoepeld. Indien een overdrachtsmelding 
uiterlijk 1 december wordt ingediend dan wordt de bedrijfstoeslag ook uitbetaald 
bij een overdracht met terugwerkende kracht voor 15 mei. Van belang is wel 
dat het oude bedrijf niet eerder bij KvK wordt uitgeschreven dan de feitelijke 
overdrachtsdatum die bij RVO wordt gemeld en het nieuwe bedrijf op 15 mei is 
ingeschreven. Alleen in deze situatie heeft in alle gevallen of het oude of het 
nieuwe bedrijf een, voor GLB, geldige KvK-inschrijving op 15 mei. Hierdoor 
loopt u geen bedrijfstoeslag mis. 
 
Meststoffenwet 

Ook voor de ‘Meststoffenwet’ moet een overdracht formeel binnen 30 dagen na 
de feitelijke overdrachtsdatum worden gemeld bij RVO. Vooral bij een 
overdracht gedurende het jaar moet u bepaalde onderdelen van de 
‘Meststoffenwet’ goed regelen. Dit is vaak oplosbaar, mits tijdig de juiste 
stappen worden gezet. Uw adviseur kan u hierover informeren. 
 

Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken.  
Wees vooral alert op de data die bij RVO en de KvK worden gemeld.  

 

Betalingsrechten vervallen eerder 

Vanaf 2020 komen betalingsrechten te vervallen, indien u twee jaar op een rij 
niet alle betalingsrechten heeft benut. Het ‘rouleren’ is niet meer mogelijk.  
 

Heeft u in 2019 niet al uw betalingsrechten benut? En lukt dat in 2020 
ook niet? Verkoop of verhuur dan een deel van uw betalingsrechten. 

Over ons 

 
CEB 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 daarbij voorop. 
 

CEB is concurrerend en geeft u 
en uw bedrijf 

persoonlijke aandacht 

 
 
 
 
Onze kantoren  

CEB Overijssel B.V. 

Oerdijk 111-F 
7434 RA  LETTELE 
tel. 0570 – 55 00 88 
info@ceb-overijssel.nl 
 
CEB-Reusen B.V. 

Barkenkamp 1 
7141 EL  GROENLO 
tel. 0544 – 46 13 39 
info@ceb-reusen.nl 
 
 
 
 

Onze adviseurs  

Roelof Hepping 
Henk-Jan van Hartskamp 
Evelien Nevels-Dijkgraaf 
Jan van Eerden 
André Westervelt  
 

 
 
 

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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