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mogelijke SBI-codes wordt code 1051 (vervaardigen
van zuivelproducten) toegevoegd. Om te voorkomen
dat de zuivel verwerkende industrie in aanmerking kan
komen voor rechtstreekse betalingen, wordt als voorwaarde opgenomen dat het om zelfzuivelaars moet
gaan. Hiervan is sprake als de verwerkte melk voor
minimaal 50% van het eigen melkveebedrijf afkomstig
is.
Inzaaien vanggewas
Vanaf 2021 wordt pas aan de voorwaarden van het inzaaien van een vanggewas voldaan, als zowel 75%
van de aanbevolen hoeveelheid zaad is ingezaaid én
het gewas zichtbaar is. Tot dit jaar was het voldoende
als aan één van beide voorwaarden was voldaan. Alleen wanneer aan beide vereisten wordt voldaan,
draagt het vanggewas bij aan het reduceren van uitspoeling van meststoffen naar het grondwater. In het
geval een vanggewas onverhoopt niet opkomt door
extreme weersomstandigheden, kan de landbouwer
een beroep op overmacht doen.
Early warning ten aanzien van I&R-plicht
Bij een beoordeling van de niet-naleving van een randvoorwaarde kan bij geringe overtredingen een waarschuwing (early warning) worden gegeven. Vanaf
2021 kan ten aanzien van de identificatie- en registratieplicht alleen met een waarschuwing worden volstaan wanneer maximaal drie I&R-meldingen niet of
niet tijdig zijn gedaan. Bij onjuiste I&R-meldingen is
een early warning niet van toepassing.

Nieuwe GLB vanaf 2023
Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
heeft als doelstelling ’het toekomstbestendig boeren
sterker belonen’. Dit beleid zal in 2023 moeten ingaan.
In de overgangsjaren 2021 en 2022 blijft het huidige
GLB nog gelden. Het bestaande systeem van betalingsrechten blijft dus (in ieder geval) nog dit en volgend jaar in stand.
Het nieuwe GLB gaat zich met name richten op de uitdagingen waar Nederland voor staat, op het gebied
van milieu, klimaat en natuur.

Wijzigingen Gecombineerde opgave/GLB

Onttrekking perceel aan landbouw
en betalingsrechten
Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op
percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.
Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrokken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van
een zonnepanelenveld of de bouw van een schuur, dit
perceel in het jaar van onttrekking niet meer gebruikt
kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten.
Dat het perceel wellicht gedurende het gehele groeiseizoen is gebruikt voor landbouw en pas in het najaar
is onttrokken aan de landbouw, maakt daarbij niet uit.

SBI-code zuivel
Om in aanmerking te komen voor rechtstreekse betalingen, moeten bedrijven in het Handelsregister staan
ingeschreven met een bepaalde SBI-code. Aan de
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Grond in de Gecombineerde opgave
Een belangrijk onderdeel van de Gecombineerde opgave is de grond. Allereerst zal gekeken moeten worden of er sprake is van landbouwgrond, natuurgrond,
waterkeringen waarover men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft of overige grond. Vervolgens zal bepaald moeten worden of er sprake is van grasland of
van bouwland. Daarna heeft men bij beide groepen de
keuze uit diverse gewascodes. De keuzes die gemaakt worden zijn van invloed op hoe de percelen
voor de mestwetgeving meetellen.
Natuurgrond
Wanneer men grond in gebruik heeft van een natuur
beherende organisatie (bijv. Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten) en er zijn afspraken gemaakt die
het uitoefenen van landbouw beperken, (bijv. gebruik
van mest), is er waarschijnlijk sprake van natuurgrond.
(en dus geen landbouwgrond). Dit moet aangevinkt
worden in de Gecombineerde opgave. De grond telt
dan niet mee voor de gebruiksnormen en de bepaling
van de 80%-graslandeis in het kader van derogatie.
Deze grond kan wel meetellen voor de uitbetaling van
betalingsrechten.
Percelen waarvoor men de subsidie Agrarisch natuuren landschapsbeheer (ANLb) krijgt, behoren niet tot
natuurgrond maar tot landbouwgrond.
Bij natuurgrond heeft men de keuze uit de gewascodes 265 (blijvend grasland), 331 (natuurlijk grasland,
hoofdfunctie landbouw) en 332 (natuurlijk grasland,
hoofdfunctie natuur).
Overige grond
In sommige gevallen telt grond niet mee als landbouwgrond of natuurgrond. Dan is er sprake van overige
grond. Denk hierbij aan sportvelden, plantsoenen,
campings, volkstuinen en grasland waar hobbydieren
grazen. Deze grond telt niet mee voor de gebruiksnormen en de uitbetaling van betalingsrechten.
Primaire waterkeringen
Primaire waterkeringen zijn in de meeste gevallen dijken, die ons land beschermen tegen het water. Tegelijkertijd kunnen ze ook gebruikt worden voor landbouwactiviteiten, zoals beweiding met schapen, bemesting en maaien van het gras. Wanneer men niet
de feitelijke beschikkingsmacht heeft over dergelijke
percelen, telt de grond niet mee als landbouwgrond
voor de mestwetgeving. Dit geldt ook voor secundaire
of regionale waterkeringen, waarover men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft.
Deze grond kan wel meetellen voor de uitbetaling van
de betalingsrechten. Voor de mestwetgeving telt deze
grond niet mee voor de 80%-graslandberekening (derogatie), gelden afwijkende gebruiksnormen en kan de
grond meetellen voor de mestverwerkingsplicht.
Landbouwgrond
Wanneer er sprake is van landbouwgrond, zal eerst
gekeken moeten worden of het grasperceel onder de
definitie van grasland valt. Grasland is landbouwgrond
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waarop gras groeit dat gebruikt wordt als veevoer.
Mengsels van gras met andere gewassen tellen niet
mee, behalve als gras gemengd wordt met klaver of
luzerne. Het bestanddeel gras moet dan wel meer dan
50% zijn.
Berekening 80%-graslandeis bij derogatie
Bij derogatie geldt verder nog dat een graslandperceel, zijnde landbouwgrond, de hele periode van 15
mei tot en met 15 september gras moet zijn. De volgende gewascodes tellen bij derogatie mee als
grasland, mits er sprake is van landbouwgrond:
• blijvend grasland (265);
• tijdelijk grasland (266);
• natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw (331)
als er mest op gebruikt mag worden (door beweiden of bemesten);
• rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend
gras (333);
• rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend grasland (334);
• rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras
(370);
• rand, grenzend aan blijvend grasland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras (372). Dit telt alleen
mee als dit niet is opgegeven als ecologisch aandachtsgebied;
• hoogstamboomgaard (2628), als er gras onder de
bomen groeit wat gebruikt wordt als veevoer.
Natuurgrond, overige grond, primaire waterkeringen
en bemestingsvrije zones tellen niet mee voor de
80%-berekening.

Voorkom vervallen betalingsrechten
Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een
landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidiabele hectares. Daarbij vervallen eerst de niet verhuurde rechten in eigendom en pas daarna eventueel gehuurde rechten.
Tip 1 Kon u in 2020 niet alle rechten benutten en in
2021 wederom niet? Overweeg dan om de
overtollige rechten te verhuren of te verkopen.
Dit moet uiterlijk 15 mei gemeld worden bij
RVO.nl.
Tip 2 Wanneer u rechten heeft verhuurd, is het belangrijk dat de huurder de rechten benut en laat
uitbetalen. Regel in de huurovereenkomst of
pachtovereenkomst waarmee ook de rechten
worden verhuurd, dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is en voor eventuele schade
opdraait.
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Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie
Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra
fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk
15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde opgave. Vanaf 2021 wordt deze op basis van nieuwe indicatoren bepaald. Voor ‘oude’ grondmonsters geldt
een overgangsregeling.
Nieuwe indicatoren
Tot 2021 werd de fosfaattoestand bepaald op basis
van de P-Al waarde (grasland) of de Pw-waarde
(bouwland). Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-CaCl2- waarde (ook wel PPAE) en de P-Al-waarde.
Keuzemogelijkheid
De laatste jaren is bij veel grondmonsters ook de nieuwe indicator P-PAE al vastgesteld. Wanneer men over
een geldig analyseverslag beschikt met een datum
van monstername gelegen voor 1 januari 2021, mag
de fosfaattoestand voor de fosfaatklassen ‘laag’, ‘neutraal’, ‘ruim’ en ‘hoog’ bepaald worden met zowel de
oude methode (P-Al- of Pw-waarde) als de nieuwe
methode (P-Al -en P-PAE-getal).
Fosfaattoestand topografische percelen
De fosfaattoestand moet per topografisch perceel
vastgesteld worden, waarbij er sprake kan zijn van
meerdere grondmonsters. Wanneer men de fosfaattoestand wil bepalen volgens de oude methode, moeten alle grondmonsters voor 1 januari 2021 genomen
zijn. Als dit niet het geval is, zal de fosfaattoestand
met de nieuwe methode bepaald moeten worden. Dat
betekent dat dan bij alle grondmonsters zowel de P-Alwaarde als de P-PAE-waarde bekend moet zijn.
Geldigheid grondmonsters
Normaliter zijn voor fosfaatdifferentiatie alleen grondmonsters geldig, die op 15 mei van het betreffende
jaar niet ouder zijn dan vier jaar. Bij uitzondering zijn in
2021 ook grondmonsters geldig die ‘gestoken’ zijn tussen 16 mei 2016 en 15 mei 2017.

Overgangsregeling fosfaatarme en -fixerende gronden
Voor de fosfaatklasse ‘arm’ geldt een afwijkende overgangsregeling. Bij deze klasse kan alleen een oud
grondmonster gebruikt worden, als de fosfaattoestand
uiterlijk 15 mei 2020 is opgegeven in de Gecombineerde opgave en daarbij is aangegeven dat gebruik wordt
gemaakt van de hogere fosfaatnorm voor de fosfaatklasse ‘arm’.
Let op!

Er zal altijd uitgegaan moeten worden van
het meest recente grondmonster.
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Nieuws natuurvergunningen
Op 20 januari 2021 oordeelde de Raad van State dat
voor het intern salderen geen natuurvergunning meer
nodig is.
Dit geeft ondernemers meer vrijheid, maar ook meer
verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag namelijk in totaal niet stijgen.
Intrekken natuurvergunningsaanvraag
Aanvragers zullen worden verzocht hun aanvraag voor
een natuurvergunning in te trekken, wanneer die uitsluitend gebaseerd is op intern salderen. Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit,
waarin de provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of
beroepszaken. Bij intrekken zullen over het algemeen
geen leges hoeven worden betaald, voor een weigeringsbesluit over het algemeen wel. Dit kan per provincie verschillen.
Andere aanvragen
Andere aanvragen, zoals voor extern salderen of het
verleasen van stikstofruimte, worden volgens de bestaande afspraken afgehandeld.
Duidelijkheid
Omdat een vergunning nu niet meer nodig is voor intern salderen, krijgen de provincies mogelijk minder
zicht op de actuele bedrijfssituatie in relatie tot de stikstofuitstoot. Ook de agrarische sector, de industrie en
de medeoverheden hebben belang bij duidelijkheid
van situaties. Daarom willen de provincies dit, in afstemming met deze sectoren, verder onderzoeken.
Gevolgen PAS-melders
Voor de zogenoemde PAS-melders heeft de uitspraak
geen directe gevolgen. Melders die destijds konden
volstaan met intern salderen, hebben nu geen natuurvergunning nodig. Alle PAS-melders wordt nog steeds
wel gevraagd of zij voor legalisatie in aanmerking willen komen en, als dat zo is, daarvoor ter verificatie
gegevens aan te leveren bij de RVO.
Wanneer een PAS-melding niet gelegaliseerd is, kan
deze melding waarschijnlijk niet gebruikt worden als
referentiesituatie voor het maken van een berekening
met intern salderen.
Aanvulling redactie
Het is niet raadzaam om geheel op eigen initiatief de
aanvraag voor een natuurvergunning in te trekken,
wanneer die uitsluitend gebaseerd is op intern salderen. Aanvragers hebben belang bij een bevestiging
van de provincie dat er sprake is van intern salderen
en er geen vergunningplicht is.
Tip
Maakt u gebruik van intern salderen zonder
vergunningaanvraag, bewaar het bewijs (AERIUSberekening) dan zorgvuldig. Daarmee kunt u bij
controle aantonen dat de stikstofuitstoot inderdaad
niet toeneemt.
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Blokkerende zeggenschap jonge
landbouwers
Jonge landbouwers die een aanvraag doen voor de
extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende
zeggenschap hebben.
Wanneer blokkerende zeggenschap?
Er is sprake van blokkerende zeggenschap als men
ondernemingsbeslissingen met een financieel belang
van meer dan € 25.000 kan tegenhouden.
• Dit is altijd het geval bij een eenmanszaak;
• Bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband
heeft een jonge landbouwer geen blokkerende
zeggenschap, als andere deelnemers of bestuurders onbeperkt bevoegd (bij maatschap, cv of vof)
of alleen/zelfstandig bevoegd (bij een bv) zijn. Een
jonge landbouwer heeft wel blokkerende zeggenschap, indien alle deelnemers of bestuurders jonge
landbouwer zijn en deze allemaal onbeperkt bevoegd of alleen/zelfstandig bevoegd zijn;
• Wanneer men voor bepaalde tijd in een proefmaatschap zit en de andere deelnemers de overeenkomst eenzijdig kunnen opzeggen, heeft de jonge
landbouwer geen voortzettingsrecht en ook geen
blokkerende zeggenschap;
• Een beherende vennoot in een commanditaire
vennootschap (cv) kan wel blokkerende zeggenschap hebben, een stille vennoot niet.
Aantonen blokkerende zeggenschap
De blokkerende zeggenschap en de startdatum daarvan moeten uiterlijk 15 mei 2021 geregistreerd worden
bij de Kamer van Koophandel. Deze moet ook blijken
uit de uiterlijk op 11 juni 2021 opgestelde en ondertekende overeenkomst of statuten van het bedrijf. Uit de
overeenkomst moet blijken dat de blokkerende zeggenschap is ingegaan op of vóór 15 mei van het aanvraagjaar. Deze documenten hoeven niet opgestuurd
te worden, maar kunnen bij een controle opgevraagd
worden.
Aanpassen startdatum zeggenschap
De startdatum van de blokkerende zeggenschap kan
een latere datum zijn dan bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd. Wanneer deze startdatum voor
1 januari 2016 is geregistreerd, kan men in de volgende situaties in de Gecombineerde opgave de startdatum aanpassen naar een latere datum:
• Als de andere maten/vennoten op elk moment de
overeenkomst voor bepaalde tijd met de aanvragende jonge landbouwer eenzijdig kunnen opzeggen en de jonge landbouwer geen voortzettingsrecht heeft. De zeggenschap start dan op het moment dat de proefmaatschap is beëindigd;
• Men op een later moment verantwoordelijk is geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat:
o men een dagopleiding volgde van gemiddeld
meer dan drie dagen per week, of
o men betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24
uur per week.
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De startdatum van de zeggenschap is dan het moment dat de opleiding of werkzaamheden zijn beëindigd of minder dan drie dagen of 24 uur per week zijn
geworden.
Men moet kunnen bewijzen dat de startdatum van de
blokkerende zeggenschap aangepast mag worden. Dit
bewijs (schriftelijke overeenkomst/akte proefmaatschap, diploma van de opleiding of contract van het
andere werk) moet uiterlijk op de laatste dag van de
kortingsperiode (11 juni 2021) digitaal via Mijn Dossier
naar de RVO gestuurd worden.

Graasdierpremie 2021
Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee
als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk
vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de
graasdierpremie aanvragen.
Voorwaarden
De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor
gelden de volgende voorwaarden:
• Er is sprake van een actieve landbouwer
(ingeschreven bij Kamer van Koophandel);
• De schapen moeten voor 2021 zijn geboren;
• Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober
2021 minimaal twee jaar zijn;
• De dieren moeten op 15 mei 2021 op het bedrijf
aanwezig zijn. Wanneer een dier na het indienen
van de aanvraag, maar voor 15 mei 2021 wordt
afgevoerd, moet het dier uit de aanvraag gehaald
worden;
• De dieren moeten uiterlijk op 15 mei 2021 correct
geregistreerd staan in I&R. Men is ook verantwoordelijk voor de I&R-registratie van voordat men houder was;
• De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met
15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele
grond. Dieren mogen tijdelijk ergens anders naartoe gebracht worden als dit voor de bedrijfsvoering
nodig is (bijv. voor scheren of inenten dieren).
De premie bedraagt € 153 per vrouwelijk rund en € 23
per schaap. Wanneer het budget wordt overschreden,
wordt het aantal dieren waarvoor men subsidie verkrijgt met een bepaald percentage verlaagd.
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Betalingsrechten uit Nationale reserve
In 2021 kunnen de volgende categorieën landbouwers
via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve:
1. Jonge landbouwers;
2. Startende landbouwers;
3. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen
landbouwactiviteiten konden ontplooien op percelen vanwege de aanleg van openbare werken of
nutsvoorzieningen. Op deze percelen mogen niet
eerder betalingsrechten zijn toegewezen. Bewijsstukken moeten uiterlijk 15 mei via ‘Digitaal post
versturen’ naar RVO.nl gestuurd worden;
4. Landbouwers die hebben meegedaan aan de setaside regeling en deze grond weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen.
Er worden geen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend als de subsidiabele oppervlakte landbouwgrond waarop nog geen rechten zijn toegekend,
minder dan 0,30 hectare is. Bij jonge landbouwers en
starters wordt hierbij uitgegaan van het aantal ‘vrije
hectares’. Dit wordt bepaald door het geconstateerde
aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen met:
• de totale betalingsrechten in eigendom op 15 mei
2021 of, als dit hoger is, het aantal betalingsrechten bij de eerste toekenning in 2015, en
• eventuele gehuurde betalingsrechten op 15 mei
2021.
Bij de categorieën 3 en 4 moet men in de Gecombineerde opgave aangeven om welke percelen het gaat.
Sanctie onterechte aanvraag
Wanneer men betalingsrechten uit de Nationale Reserve (NR) aanvraagt en hiervoor niet-subsidiabele
grond opgeeft, krijgt men, behalve geen rechten, ook
een sanctie op de basisbetaling voor de niet-subsidiabele oppervlakte. Dit gebeurt ook als niet aan de voorwaarden voor NR-rechten wordt voldaan, bijvoorbeeld
als het bewijs niet of te laat wordt opgestuurd of er een
te groot oppervlak voor NR-rechten voor algemeen
belang is opgegeven.
Perceel splitsen
Wanneer een deel van een perceel is gebruikt voor
openbare werken of nutsvoorzieningen en nu weer in
gebruik is als landbouwgrond, kan men alleen voor dat
deel betalingsrechten uit de Nationale reserve voor algemeen belang krijgen. Het perceel zal dan gesplitst
moeten worden (uiterlijk 15 mei 2021).

Beroep op overmacht GLB-subsidies
Voor het ontvangen van de GLB-subsidies gelden verschillende voorwaarden. Wanneer door extreme situaties niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan,
kan een beroep op overmacht worden gedaan. Dit
moet echter moet wel tijdig gebeuren. In de praktijk
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gebeurt dit vaak te laat, waardoor het beroep wordt
afgewezen.
Wat is overmacht?
Met overmacht worden extreme situaties bedoeld, die
niet te voorspellen of te voorkomen waren. Ook overlijden of een onverwachte onteigening wordt als overmacht gezien.
Melden overmacht
Overmacht moet binnen vijftien werkdagen gemeld
worden op mijn.rvo.nl. Deze periode begint op het moment dat het mogelijk was de overmacht te melden.
Met de melding moet een bewijs van de situatie meegestuurd worden.

Versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende aftrekposten in de inkomstenbelasting. Voor bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve, moet worden voldaan
aan het urencriterium. Dat houdt in dat ten minste
1.225 uren per kalenderjaar worden besteed aan
werkzaamheden voor de onderneming. De staatssecretaris van Financiën komt ondernemers tegemoet
die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de
urennorm en daardoor geen gebruik zouden kunnen
maken van de aftrekposten. Om dit risico te beperken,
geldt er een goedkeuring voor de periodes 1 maart t/m
30 september 2020 en 1 januari 2021 t/m 30 juni
2021.
Algemene versoepeling
De Belastingdienst gaat er in deze periodes vanuit dat
ten minste 24 uur per week aan de onderneming is besteed. Dat geldt ook als deze uren niet daadwerkelijk
zijn gemaakt.
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt
normaliter een verlaagd urencriterium van 800 uur per
kalenderjaar. In dit geval gaat de Belastingdienst er
vanuit dat in genoemde periodes minimaal 16 uur per
week aan de onderneming is besteed.
Seizoensgebonden ondernemers
Wanneer de piek van de werkzaamheden juist in bovengenoemde periodes valt, biedt de tegemoetkoming
geen soelaas. In dat geval mag de ondernemer uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode in
2019. De uren in 2019 zullen dan wel aannemelijk gemaakt moeten worden.

Maatregelen ruggenteelt geschrapt
De minister van LNV heeft besloten de verplichting om
bij ruggenteelten op klei- en lössgronden maatregelen
te nemen tegen afspoeling niet in werking te laten treden.
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Hoogte melkproductie melkveebedrijven
In de Gecombineerde opgave wordt bij melkveebedrijven gevraagd naar de totale melkproductie in 2020.
Reden hiervoor is dat RVO.nl bij controles inzake de
naleving van de Meststoffenwet, uitgaat van de geproduceerde hoeveelheid melk (en dus niet de geleverde
hoeveelheid). Bij de geproduceerde hoeveelheid melk
gaat het bijvoorbeeld om:
• melk geleverd aan de zuivelfabriek;
• melk voor de kalveren;
• antibioticamelk;
• melk voor eigen gebruik;
• melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven;
• melk die verwerkt wordt tot bijvoorbeeld kaas.
In de mestboekhouding is vaak alleen rekening gehouden met de geleverde hoeveelheid melk. Wanneer ook
rekening wordt gehouden met de niet-geleverde melk,
kan dit leiden tot een overschrijding van de beschikbare fosfaatrechten, een overschrijding van de gebruiksnormen en/of het niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Bovendien komt bij overschrijding van de
gebruiksnormen de derogatie automatisch te vervallen.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
Ondernemers uit alle bedrijfssectoren die als gevolg
van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL) aanvragen. Deze tegemoetkoming kan per
kwartaal aangevraagd worden. Aanvragen voor het
eerste kwartaal van 2021 kunnen tot en met 30 april
2021 ingediend worden.
Het percentage vaste lasten voor de ondernemers in
de land- en tuinbouw bedraagt 20%. Deze groep
ondernemers krijgt daar bovenop een opslag van 21%
voor speciale kosten om planten en dieren in leven te
houden. Het subsidiepercentage bedraagt 85%.
Voorbeeld
Een land- of tuinbouwbedrijf maakte voorheen een
omzet van € 150.000 en heeft nu 45% omzetverlies.
De subsidie inclusief opslag bedraagt dan:
€ 150.000 x 45% x 41% x 85% = € 23.524.

Belangrijke data

BGT-grenzen later in Mijn percelen
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is
de nieuwe digitale kaart van Nederland. Daarop staan
de topografische grenzen van alle fysieke objecten,
waaronder de grenzen van landbouwpercelen. De
BGT wordt stap voor stap ingevoerd. Veel landbouwers hebben vorig jaar al een uitnodiging gehad voor
het uitvoeren van een BGT-check, waarbij de nieuwe
topografische grenzen vergeleken konden worden met
de ingetekende percelen. De reacties van landbouwers hebben in veel gevallen geleid tot een aanpassing van de perceelgrenzen.
De nieuwe BGT-grenzen zouden in het jaar na de
BGT-check in Mijn percelen gezet worden. De minister
van LNV heeft echter besloten dat dit jaar nog met de
oude topografische grenzen gewerkt wordt. Als de
nieuwe grenzen nu al getoond zouden worden,
zouden ook andere gebruikers van percelen binnen
hetzelfde topografische perceel dit zien. Nog niet al
deze gebruikers hebben een BGT-check kunnen uitvoeren. De minister wil hun eerst de kans geven de
check alsnog uit te voeren.

AGRO-Nieuwsbrief

Vanaf 21 april 2021
Verplichte registratie verblijfplaats paarden, pony’s,
ezels en zebra’s op UBN-nummer
T/m 30 april 2021
Aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1e
kwartaal 2021
T/m 30 april 2021
Insturen gegevens legalisatie PAS-meldingen
T/m 15 mei 2021
Openstelling Gecombineerde opgave
T/m 15 mei 2020
Melding overdracht betalingsrechten
T/m 15 mei 2021
Aanmelding stikstofdifferentiatie
T/m 1 juni 2021
Aanmelding equivalente maatregel akkerbouw
Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan
de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed.
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer)
juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie
ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een
dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

info@vanderwagensinia.nl
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