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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 

Ga aan de slag met het nieuwe GLB 

Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 
van start. U kunt zich aanmelden in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023. Breng 
echter vooraf uw mogelijkheden in beeld en kijk of u aan de voorwaarden kunt en 
wilt voldoen. Begin op tijd anders komt u straks tijd te kort. 
 
Nieuwe GLB definitief opgenomen in nationale regelgeving 
De voorlopige regels uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP) zijn inmiddels 
opgenomen in de nationale ‘GLB-regeling’ en hiermee definitief vastgesteld. Alle 
praktijkvragen zijn echter nog niet beantwoord. 
 
In 2023 extra vrijstellingen voor basisvoorwaarden 
Wilt u vanaf 2023 GLB-subsidies ontvangen zoals de basispremie, eco-premie 
en/of ANLb-subsidie? Dan moet u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) 
voldoen. Voor het jaar 2023 geldt voor alle bedrijven een vrijstelling voor GLMC 7 
‘gewasrotatie’ en GLMC 8 ‘niet-productief areaal’.  
 
Bufferstroken (GLMC 4 & 10) toch verplicht! 
Onlangs is bekend gemaakt dat de bufferstroken pas vanaf 2024 worden 
ingevoerd. Het blijkt echter dat dit alleen geldt voor de Meststoffenwet. Dit houdt 
in dat u de bufferstroken toch moet toepassen indien u basispremie wilt ontvangen! 
 
Overige GLMC’s vaak al wettelijk verplicht. 
Aan de overige GLMC’s moet u toch al voldoen op basis van andere wetgeving. 
Alleen t.a.v. de ‘bodembedekking’ (GLMC 6) gelden extra voorwaarden op 
bouwland op kleigrond. 
 
Extra actie bij eco-regeling 
Ondanks de verplichte bufferstroken zal de basispremie voor veel bedrijven binnen 
handbereik liggen. Wilt u extra subsidie ontvangen met de eco-regeling? Dan moet 
u nagaan of het uitvoeren van bepaalde eco-activiteiten haalbaar is. Waarschijnlijk 
voert u sommige eco-activiteiten nu al uit. U moet deze wel in kaart brengen en 
opgeven. 
 

Bekijk en bespreek de voorwaarden voor de basispremie.  
Ga na of u aan de eco-regeling kunt en wilt voldoen en welke eco-

activiteiten daarvoor nodig zijn.  
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Voorbereidende werkzaamheden GLB 

Het nieuwe GLB vergt van u voorbereidende werkzaamheden. Belangrijk is om 
op tijd te beoordelen of u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) kunt 
voldoen. Daarnaast moet u tijdig weten welke eco-activiteiten u uit gaat voeren, 
zodat u weet aan welke voorwaarden u moet voldoen. 
 
Elementen intekenen vanaf februari, behalve bufferstroken  
RVO maakt extra kaartlagen in ‘Mijn percelen’ zodat u redelijk eenvoudig sloten 
en landschapselementen kunt overnemen in ‘Mijn percelen’. Deze voorziening 
is naar verwachting vanaf begin februari 2023 beschikbaar. 
 
Bufferstroken met ander gewas apart intekenen 
Past u in 2023 bufferstroken toe? Dan moet uw deze apart intekenen. Dit geldt 
alleen als u op de bufferstrook een ander gewas teelt als op de rest van het 
perceel. 
 
Wel in beeld met kaartlaag 
U kunt straks de verplichte bufferstroken wel in beeld krijgen. RVO stelt hiervoor 
een kaartlaag  beschikbaar. Dit is van belang omdat u deze stroken, in het 
kader van het GLB, niet mag bemesten. Ook is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Bestaat de strook uit grasland? 
Dan mag u deze wel beweiden. 
 
Uiterlijk 15 mei uw eco-activiteiten doorgeven 
Hiervoor heeft u nog even de tijd. Toch is het verstandig om uw eco-activiteiten 
tijdig in beeld te brengen, zodat u ook aan de voorwaarden kunt voldoen. Wilt 
u bijvoorbeeld de eco-activiteit ‘groenbedekking’ inzetten? Dan bent u verplicht 
om in januari en februari een bepaald gewas te telen. 
 

Maak tijdig een plan, zodat u uw bouwplan eventueel kunt aanpassen. 
Begin daarnaast op tijd met het intekenen!  

Heeft u vragen? Raadpleeg dan uw adviseur. 

 

Subsidie aanleg landschapselementen 

Wilt u landschapselementen aanleggen op uw grond? Dan kunt u hiervoor 
subsidie aanvragen. U kunt de aanleg ook in een samenwerkingsverband 
uitvoeren. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een 
puntensysteem. 
 
Uiterlijk 30 december aanvragen, subsidie 100% 
U kunt de subsidieaanvraag indienen t/m 30 december. U krijgt subsidie voor 
100% van uw subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 70.000 en 
maximaal € 500.000. Uw investering moet minimaal € 70.000 zijn.  
 
Subsidiabele landschapselementen 
Voorbeelden van landschapselementen, die voor subsidie in aanmerking 
komen, zijn: natuurvriendelijke oevers of sloten, een poel, bloemenrijke of 
kruidenrijke akkerranden, bomenrij en/of houtwal/heg.  
U kunt voor meerdere landschapselementen subsidie aanvragen. 
 
Rangschikking op basis van een puntensysteem 
Aanvragen met het hoogste aantal punten komen het eerste voor subsidie in 
aanmerking. U krijgt o.a. meer punten als u meerdere landschapselementen 
aanlegt. 
 

Deze landschapselementen kunt u later, binnen het GLB, inzetten als 
niet-productief areaal en/of als eco-activiteit.  

Informeer bij ons of deze subsidie voor u interessant kan zijn.  
 

 

Eco-activiteiten ruim opgeven 

In 2023 heeft u t/m 15 mei de 
mogelijkheid om uw eco-activiteiten 
door te geven. Na deze datum kunt 
u geen eco-activiteiten meer 
toevoegen. Wel kunt u opgegeven 
eco-activiteiten terugtrekken. Dit is 
bijvoorbeeld nodig als u toch niet aan 
de voorwaarden kunt voldoen.  
Het advies is om uw eco-activiteiten 
‘ruim’ op te geven. 
 
Punten eco-regeling aangepast 

Wilt u aan de eco-regeling 
meedoen? Dan moet u op een vijftal 
thema’s een bepaald aantal punten 
‘scoren’. Om deelname aan de eco-
regeling te stimuleren heeft LNV het 
aantal benodigde punten voor de 
thema’s ‘Biodiversiteit’ en 
‘Landschap’ met 0,25 punten per 
hectare verlaagd. Dit geldt zowel 
voor Regio 1 als Regio 2. Deze 
verlaging is alleen in 2023 van 
toepassing. 
 
Tijdig afspraak voor GLB/GO 

De aanmeldperiode voor het nieuwe 
GLB loopt in 2023 gelijk met de 
Gecombineerde opgave (GO) 
Vooral in het eerste jaar van het 
nieuwe GLB zal de aanmelding en 
het indienen van de GO extra tijd van 
u vergen. Dit geldt ook voor uw 
adviseur, omdat veel bedrijven om 
ondersteuning zullen vragen. Wilt u 
van onze diensten gebruik maken? 
Maak dan tijdig een afspraak.  
 
rVDM vanaf 1 januari 2023 

Het systeem van realtime 
Vervoersbewijs Dierlijke Mest 
(rVDM) gaat ook voor forfaitaire 
transporten gelden. Hierbij moet de 
vervoerder voor en tijdens het 
transport diverse meldingen doen. 
Leverancier en afnemer moeten 
daarna het transport bevestigen. 
 
Subsidie ‘drainage’ veengronden 

Op aangewezen veengronden kunt 
u subsidie aanvragen voor de aanleg 
van grondwaterpeilbuizen en/of 
onderwaterdrainage. Deze subsidie 
is gekoppeld aan de ‘Subsidie 
aanleg landschaps-elementen’. Dit 
geldt zowel voor het subsidiebedrag 
als voor het te behalen puntenaantal. 
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Subsidie voor duurzame investeringen 

De investeringssubsidie van vorig jaar ‘Groen economisch herstel’ heeft een 
vervolg gekregen. U kunt nu voor vergelijkbare investeringen weer subsidie 
aanvragen. De voorwaarden zijn wel wat anders. Ook is het 
subsidiepercentage lager. 
 
Vervolg op ‘Investeren in groen economisch herstel’ 
Deze subsidieregeling is gebaseerd op de regeling ‘Investeren in groen 
economisch herstel’ vanuit het Economisch herstelfonds. Voor deze subsidie 
was eind vorig jaar/begin dit jaar erg veel belangstelling.  
De subsidie is bedoeld voor landbouwbedrijven.  
 
Investeringen op basis van investeringslijst 
De investering waarvoor u subsidie wilt aanvragen moet vermeld staan op de 
investeringslijst. De investeringen zijn ingedeeld in vijf categorieën: 

• Categorie A: Precisielandbouw en Smart farming. 

• Categorie B: Digitalisering. 

• Categorie C: Water, droogte, verzilting. 

• Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering. 

• Categorie E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw. 
De investeringslijst is te vinden op de site van RVO: www.rvo.nl/subsidies-
financiering/investering-pop3-2022. 
 
Maximaal twee investeringen 
U kunt voor maximaal twee investeringen subsidie aanvragen. Dit mogen 
investeringen uit verschillende categorieën zijn of verschillende investeringen 
binnen dezelfde categorie. 
 
Subsidieaanvraag en -bedrag 
U kunt deze subsidie aanvragen t/m 31 januari 2023. Het subsidiepercentage 
is 40%. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 20.000, het maximale € 
150.000. Uw investering moet minimaal € 50.000 bedragen. 
 
Voor Jonge landbouwers geldt geen hoger subsidiepercentage. 
 
Voorwaarden 
De belangrijkste voorwaarden zijn: 

• U heeft een actief landbouwbedrijf op 15 mei 2023. 

• U investeert in een nieuwe machine of installatie. 

• Het mag geen vervangingsinvestering zijn. Een investering in een 
‘duurzamere machine’ mag wel. 

• U mag geen offerte of opdrachtbevestiging ondertekenen voordat u van RVO 
een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen. 

• U gebruikt uw investering op uw eigen bedrijf. 
 
Rangschikking op basis van puntensysteem 
Aan iedere investering wordt een aantal punten toegekend: de 
‘duurzaamheidscore’. Een aanvraag met het hoogst aantal punten komt het 
eerst voor subsidie in aanmerking. Dit beoordeelt RVO per categorie.  
 
Zelfde categorie 
Dient u uw aanvraag in op basis van twee investeringen binnen één categorie? 
Dan geldt het gemiddeld aantal punten van beide investeringen. 
 
Twee investeringen uit verschillende categorieën 
Vraagt u voor twee soorten investeringen binnen verschillende categorieën 
subsidie aan? Dan beoordeelt RVO per investering het aantal punten. 
 

Heeft u interesse in deze subsidieregeling? Informeer dan bij uw 
adviseur naar de volledige investeringslijst en alle voorwaarden.  

Investeringen in twee categorieën 

Vraagt u voor twee duurzame 
investeringen uit verschillende 
categorieën subsidie aan? En komt 
één investering niet in aanmerking? 
Dan kunt u voor de andere 
investering wel subsidie krijgen, mits 
u hiermee aan het minimale 
subsidiebedrag voldoet. 
 
Ook subsidie bij provincie? 

De provincies Limburg, Zeeland, 
Friesland en Utrecht hebben een 
vergelijkbare subsidieregeling. Heeft 
u bij de provincie ook een aanvraag 
ingediend voor dezelfde investering? 
Er mag één keer subsidie worden 
uitgekeerd voor een investering. 
Wijst de provincie of RVO uw 
subsidie toe? Dan moet u uw 
aanvraag bij de andere partij 
intrekken.  
 
Verlenging MDV 

De certificatieschema’s voor de 
Maatlat Duurzame Veehouderij 
(MDV-stallen) wordt met één jaar 
verlengd. Voor 2023 worden 
hierdoor geen wijzigingen t.o.v. 2022 
doorgevoerd. U kunt dus onder 
dezelfde voorwaarden profiteren van 
fiscaal voordeel. 
 
Agenda 

Uiterste datum 
31 december 

• Indienen VVO’s en 3PO 2022 

• Melden overdracht productie-
rechten, incl. (terug)lease 

• Melden fosfaatverrekening 

• Graslandvernietiging op klei/veen, 
mits geen herinzaai. 

31 januari 2023 

• Aanvullende gegevens doorgeven 

• Derogatie 2023 aanvragen 

• Bemestingsplan 2023 opstellen 

• Grondmonsters nemen 

• Aanmelden vrijstelling mest 
bovengronds aanwenden 

 
Vanaf februari 

• Intekenen sloten en landschaps- 
elementen in ‘Mijn Percelen’. 

 
Periode 1 maart t/m 15 mei 2023 

• Aanmelden GLB-subsidies, 
inclusief doorgeven eco-
activiteiten 

• Indienen Gecombineerde opgave 
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Aandachtspunten rondom jaarwisseling 

Rondom de jaarwisseling spelen vaak diverse zaken. Dit geldt onder andere 
ten aanzien van de ‘Meststoffenwet’.  
 
Uiterlijk 31 december melden bij RVO 
Bepaalde meldingen voor het jaar 2022 kunt u uiterlijk 31 december indienen 
bij RVO. Dit geldt voor: 

• Mestverwerking: melden afgesloten VVO’s en Driepartijen-overeenkomst. 

• Productierechten: melden overdrachten varkens- pluimvee- of 
fosfaatrechten. Dit geldt zowel voor verkoop als voor (terug)lease. 

• Toepassen fosfaatverrekening 2022. 

• Gebruik extra organische mest op bouwland met fosfaattoestand hoog. 
 
Acties in periode 1 januari t/m 31 januari 2023 
In de maand januari zijn veel bedrijven verplicht om de ‘Aanvullende gegevens’ 
in te dienen bij RVO. Dit geldt voor bedrijven die hiervoor een brief ontvangen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die in 2023 voor het eerst derogatie willen 
toepassen. 
 
Derogatie 2023 
Uiterlijk 31 januari kunt u een derogatievergunning voor 2023 aanvragen. Wilt 
u in 2023 derogatie toepassen? Dan moet u ook uiterlijk op 31 januari 
grondmonsters nemen en uw bemestingsplan opstellen. 
 

Dien bepaalde meldingen tijdig in. Bent u te laat? Dan bestaat de kans 
dat RVO uw melding of ingediende gegevens niet accepteert. 

 
 

Wijzigingen ‘Mest’ vanaf 1 januari 2023 

Vanaf 1 januari 2023 treden veel nieuwe regels in werking. Hieronder staan 
enkele nieuwe regels vanuit het 7e Actieprogramma en derogatie. 
 
Vanaf 2023  
De volgende onderdelen zijn inmiddels definitief vastgesteld: 

• Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart. Voor ‘vroege teelten’ blijft 
‘vanaf 16 februari’ gelden, mits u het uitrijden tijdig meldt aan RVO. Hiervoor 
komt nog een lijst met gewassen. 

• Op zand- en lössgrond op ieder perceel eens in de vier jaar een rustgewas 
telen. Ook hiervoor komt nog een gewaslijst beschikbaar. 

• Invoering realtime Vervoersdocument Dierlijke Mest (rVDM). Dit geldt ook 
voor forfaitaire transporten. 

• Verlaging derogatienormen voor alle gebieden. De gebieden met de lage 
norm worden uitgebreid. De lage norm gaat ook voor klei- en veengrond met 
een ‘slechte waterkwaliteit’. Veel hierover is nog onduidelijk. Op percelen in 
Natura 2000-gebieden en in Grondwaterbeschermingsgebieden geldt geen 
derogatie meer. 

• Derogatiebedrijven: 
o Aanscherping graslandvernietingsregels op klei- en veengrond. 
o Verplicht vanggewas na mais ook op klei- en veengrond met een lage 

derogatienorm. 
 

Vanaf 2023 veranderen veel regels.  
Schakel gerust hulp in als u twijfelt over de toepassing van bepaalde 

voorwaarden en regels. 

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 
 
 
 
 
 
 

Namens het team van CEB 
wensen wij u hele fijne 

feestdagen en een  
voorspoedig 2023! 

 

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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