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De informatie in deze nieuwsbrief is daarom nog onder voor-
behoud. We verwachten dat de uitvoeringsverordeningen in
de herfst van 2014 klaar zijn en dat de nationale regeling daarna
wordt vastgesteld.
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Verhalen van landbouwers
Eigenaresse van een vleesveebedrijf, provincie Groningen.
“Het nieuws omtrent de nieuwe regelingen heeft zeker mijn interesse. Het nieuwe
mestbeleid en het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben beide
een behoorlijke impact op mijn bedrijf en mijn financiële situatie.
Ik heb een veebedrijf met grasland en 320 koeien. Daarnaast verbouw ik tarwe en
maïs. In het najaar van 2013 heb ik een bouwplan gemaakt. Door de wetswijziging
gaat dat plan nu helemaal over de kop. In de herfst heb ik wintertarwe gezaaid en
maïszaad besteld. Alleen was er pas op 23 april duidelijkheid over de nieuwe regels.
Dat is niet efficiënt.
Wat betreft voorlichting geef ik de voorkeur aan een bijeenkomst. Het liefst door een
onafhankelijke partij. Ik ben dan ook van plan om een bijeenkomst van LTO over het
nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid te bezoeken. Via via hoor ik ook wel eens
wat over alle nieuwe regels, maar er bestaat veel onduidelijkheid over de details. Het
is dus lastig om een koers uit te stippelen.
Ik ben milieubewust. Maar het moet financieel wel haalbaar zijn. Alle kosten
gaan omhoog, alleen hoe zit het dan met de opbrengst voor landbouwers? Ik ben
van mening dat het milieu en de economie soms strijdig zijn met elkaar.”
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1. Waarom een nieuw
Gemeenschappelijk landbouwbeleid?
Er komt een nieuw Europees landbouwbeleid. Het
Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven hierdoor meer
gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder
afhankelijk worden van inkomenssteun. Zo moeten de
bedrijven hun goede concurrentiepositie kunnen houden.
Samen met de Europese lidstaten werkt Nederland toe naar
een productiewijze waarbij efficiënter gebruik wordt
gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Zo worden het
milieu en de natuur minder aangetast. In het nieuwe
landbouwbeleid moeten landbouwers rekening houden
met andere belangen, zoals het behoud van het platteland,
het milieu en de leefomstandigheden van dieren. Aan 30%
van de totale inkomenssteun die landbouwers kunnen
krijgen, is de voorwaarde gekoppeld dat landbouwers
milieuvriendelijke maatregelen nemen. Dit heet ook wel
‘vergroening’. Daarover leest u in deze nieuwsbrief.

2. Van toeslagrechten naar
betalingsrechten
Het systeem van de bedrijfstoeslagen (2006 - 2013) was
gebaseerd op betalingen in het verleden. Het nieuw GLB
gaat over naar betalingen per hectare. Toeslagrechten, ook
die met speciale voorwaarden, komen te vervallen. In 2019
krijgt iedereen dezelfde waarde per hectare uitgekeerd.
Daarnaast moet u voldoen aan de zogenaamde
vergroeningseisen.
Met het nieuwe beleid wil de overheid het volgende
bereiken:
• Extra prestaties op het gebied van natuur, landschap,
diergezondheid en dierenwelzijn worden beloond.
• Er ontstaat grotere concurrentiekracht, duurzaamheid en
innovatievermogen van de landbouwsector.
• Jonge landbouwers worden gestimuleerd om te
ondernemen.
• Er wordt bijgedragen aan de voedselzekerheid.
Geleidelijke overgang tot 2019
De toeslagrechten vervallen per 31 december 2014. In 2015
komt er een nieuw systeem van rechten, namelijk de
betalingsrechten. Deze betalingsrechten worden in 2015
toegekend. Er komt een overgangsperiode tot 1 januari
2019. In deze periode wordt de afbouw en de opbouw van
het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare gebracht.
Dit bedrag is voor iedere landbouwer gelijk.
Subsidie
Tijdens de geleidelijk verlopende overgangsperiode tot
2019 heeft u de mogelijkheid uw bedrijf aan te passen aan
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de nieuwe situatie. Bepaalde sectoren gaan er behoorlijk
op achteruit omdat ze (zeer) hoge toeslagrechten hebben
opgebouwd. De kalfsvleessector, de vleesveesector en de
zetmeelsector kunnen daarom in aanmerking komen voor
subsidie. De details hierover worden later bekend gemaakt.

Aantal en waarde van de betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten wordt in 2015 bepaald op basis
van het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond die
u in gebruik heeft op 15 mei 2015. De waarde van het
betalingsrecht in de overgangsperiode tot 2019 wordt
gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten die u in
eigendom had op 15 mei 2014. De waarde van de verhuurde
toeslagrechten telt hierbij ook mee; deze rechten zijn
immers uw eigendom. Het bedrag voor de vergroening is
30% van het totale bedrag en verschilt dus per bedrijf.
Wij berekenen in 2015 de waarde van de betalingsrechten
meteen voor ieder jaar van de overgangsperiode.
We verwachten dat de basisbetaling in 2019 € 260 per
hectare zal zijn en dat de betaling voor de vergroening € 115
per hectare zal zijn. Dit is echter afhankelijk van het aantal
subsidiabele hectares in Nederland.

Ondergrens directe betalingen
De ondergrens om betalingsrechten te krijgen, is vast
gesteld op 0,3 hectare. Dit betekent dat u op 15 mei 2015
minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond moet
hebben om betalingsrechten te krijgen. De ondergrens om
een betaling te ontvangen is € 500. Deze ondergrens was er
ook al bij de bedrijfstoeslag en is niet veranderd.

3. Betalingsrechten voor landbouwers
U krijgt in 2015 betalingsrechten toegekend als u voldoet
aan één van de volgende situaties én aan de voorwaarden.

Situaties
• U heeft in 2013 recht gehad op directe betalingen vanuit het GLB.
Het GLB bestaat uit twee onderdelen:
de landbouwsubsidies (directe betalingen) en de
subsidies voor plattelandsontwikkeling.
U heeft het recht op betalingsrechten opgebouwd als u in
2013 recht had op directe betalingen. De directe betalingen
van 2013 zijn: de bedrijfstoeslag, compensatie kosten I&R
centrale databank, vaarvergoeding, investeringen in
integraal duurzame stallen, tegemoetkoming premie brede
weersverzekering, diervriendelijk produceren, investeringen
in landbouwapparatuur met GPS, investeringen in het
verduurzamen van opslagplaatsen, investeringen in
welzijnsvriendelijke kalvervloeren en instandhouding
van vezelgewassen.
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Heeft u in 2013 geen betaling gehad omdat u onder de
ondergrens van € 500 bleef? Dan heeft u geen recht op
betalingsrechten.
• U heeft nooit toeslagrechten gehad maar kunt bewijzen dat u
landbouwer was in 2013.
• U teelde groente, fruit, wijn, pootaardappelen, consumptieaardappelen, siergewassen of bollen in 2013.
Ook is het mogelijk om het recht op betalingsrechten van
een andere landbouwer over te nemen door middel van een
private overeenkomst. Wat een private overeenkomst is
leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Voorwaarden
• U bent in 2015 actief landbouwer.
Dit betekent dat uw bedrijf met een agrarische activiteit
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Of u een landbouwactiviteit uitoefent bepalen we aan de
hand van de SBI-code van uw activiteit bij de Kamer van
Koophandel. Een SBI-code die begint met 011, 012, 013, 014
of 015 wordt gezien als landbouwactiviteit. De Kamer van
Koophandel stelt eisen aan een inschrijving. De exploitatie
van de onderneming moet gericht zijn op omzet. De
belastingdienst toetst na de inschrijving of er sprake is van
voldoende omzet. Dit geldt ook als landbouw als neven
activiteit wordt geregistreerd.
Als u zich inschrijft bij de KvK, dan wordt dit doorgegeven
aan de Belastingdienst. Bij inschrijving bij de KvK krijgt u
dan ook direct een btw-nummer. Als er twee jaar achtereen
geen winst uit de onderneming wordt behaald, kan dit
betekenen dat er geen sprake (meer) is van een onder
neming en kunt u worden uitgeschreven. Overigens maakt
de KvK nooit zonder bericht een inschrijving in het register
ongedaan. De KvK informeert u daarover en u krijgt de
gelegenheid te reageren. Hobbyboeren worden niet gezien
als agrarisch ondernemer en kunnen zich niet inschrijven.
Zij worden niet gezien als actief landbouwbedrijf.
• U heeft in 2015 subsidiabele landbouwgrond in gebruik.
Grond met de hoofdfunctie landbouw is subsidiabel.
Natuurgronden zijn uitgesloten van de gelijke hectare
premie in het nieuw GLB. Het provinciaal natuurbeheerplan
is de basis voor het vaststellen van de natuurgronden. Niet
subsidiabele gronden zijn bijvoorbeeld heide, duinen en
kwelders. Extensief gebruikt grasland, zoals kruiden- en
faunarijk grasland, blijft wel subsidiabele landbouwgrond.
De ondergrens om betalingsrechten te krijgen, is vast
gesteld op 0,3 hectare.
Voor de begrazing op de niet-subsidiabele gronden komt er
een graasdierpremie voor vleesvee en schapen. Meer
informatie hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
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• U dient een aanvraag in voor de toekenning van de betalingsrechten
en een aanvraag voor de uitbetaling van de betalingsrechten in
2015. Dit doet u in de Gecombineerde opgave van 2015.
Bepaalde bedrijven worden uitgesloten van betalings
rechten, zoals luchthavens, waterbedrijven, spoorweg
bedrijven, onroerend goedbedrijven, sport- en recreatie
bedrijven, overheden en overheidsgerelateerde organisaties.
Ook wanneer deze bedrijven landbouw als nevenactiviteit
opgeven, krijgen zij geen recht op betalingsrechten.

4. Jonge landbouwers
In Nederland is slechts 5% van de landbouwers jonger dan
35 jaar. Zij zijn essentieel voor de toekomst van de landbouw, het creëren van voedselzekerheid en behoud van
het Nederlandse landschap. De overheid vindt het belangrijk
om jonge landbouwers (jonger dan 41 jaar) te onder
steunen. Zij kunnen in de eerste vijf jaar na een bedrijfsovername een extra betaling per hectare aanvragen. Deze betaling is ook voor maatschappen waarin jonge landbouwers
deelnemen. De eis van vertegenwoordigingsbevoegdheid bij
de KvK geldt wel altijd. De extra betaling bedraagt ongeveer
€ 50 per hectare voor de eerste 90 hectares van het bedrijf.

5. De vergroening
Een belangrijk onderdeel van de hervorming van het GLB is
de vergroening. Vanaf 2015 wordt 30% van de betalingen op
deze manier verbonden aan maatschappelijke doelen zoals
biodiversiteit. De vergroening van het GLB bestaat uit drie
maatregelen:
1 Het behoud van blijvend grasland.
2 De gewasdiversificatie op bouwland.
3 De verplichting om 5% van het bouwland in te richten als
ecologisch aandachtsgebied (EA).
Als u niet aan de eisen voor vergroening voldoet, kunt u niet
in aanmerking komen voor de extra uitbetaling (die 30%
uitmaakt van het totaal) van de betalingsrechten. Vanaf 2017
komt daarbovenop nog een extra sanctie als u niet aan de
vergroeningseisen voldoet.

1

Blijvend grasland

Grasland is blijvend grasland als het minimaal vijf jaar
achter elkaar grasland is. Het aandeel blijvend grasland in
ons land mag niet meer dan 5% dalen ten opzichte van 2012.
Daarom gelden in het nieuw GLB de volgende maatregelen:
• Ploegverbod Natura 2000-gebieden
Er geldt een ploegverbod voor blijvend grasland in de
Natura 2000-gebieden. Deze mogen niet omgezet worden
in bouwland en hier mag ook geen graslandvernieuwing
plaatsvinden.
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Ecologische aandachtsgebieden
(ecological focus area/EA) als vergroeningsmaatregel
Infographic: ecologische
aandachtsgebieden
als vergroeningsmaatregel
(op basis van voorlopige
cijfers 2014)

670.000 ha. van de 1 miljoen ha. bouwland is EA-plichtig

33.500 ha. is ongeveer gelijk aan
6x Nationaal Park De Hoge Veluwe

33.500 ha. moet als
EA ingericht worden

Op basis van voorlopige cijfers 2014

• Landelijke monitoring en mogelijk ploegverbod
De hoeveelheid grasland houden we landelijk in de gaten.
Als het aandeel te veel dreigt te dalen, dan kunnen er maatregelen volgen zoals een nationaal ploegverbod. Ook kan
het zijn dat landbouwers die blijvend grasland hebben
omgezet naar bouwland, deze grond weer moeten omzetten naar blijvend grasland. De huidige ontwikkeling van
het aandeel blijvend grasland laat een dalende lijn zien
waardoor de kans dat deze maatregelen in de nabije toekomst genomen moeten worden aanwezig is. Voor een deel
hebben landbouwers dit zelf in de hand door nu al zelf
minder blijvend grasland om te zetten in ander gebruik.

2

Gewasdiversificatie op bouwland

Met de gewasdiversificatie wil de EU bevorderen dat er bij
bedrijven meer verschillende gewassen worden verbouwd.
In welke mate gewasdiversificatie voor u verplicht is, hangt
af van uw bedrijfsgrootte. Wat er precies wordt bedoeld met
‘verschillende gewassen’, is nog niet bekend. In elk geval
worden wintergraan en zomergraan bijvoorbeeld wel als
verschillende gewassen beschouwd. De eis van gewas
diversificatie geldt alleen voor landbouwers met bouwland.
• Minder dan 10 hectares bouwland
Landbouwers die minder dan 10 hectares bouwland hebben, hoeven geen verschillende gewassen te verbouwen.
• 10 - 30 hectares bouwland
Landbouwers die tussen de 10 en 30 hectares bouwland
hebben, moeten minstens twee gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte beslaan.
• Meer dan 30 hectares bouwland
Landbouwers met meer dan 30 hectares bouwland moeten
minstens drie gewassen telen. Het grootste gewas mag
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maximaal 75% van de oppervlakte beslaan en de twee
grootste gewassen samen maximaal 95%.
Vrijstellingen
U bent vrijgesteld van de verplichte gewasdiversificatie:
• Voor het biologische deel van uw bedrijf.
• Als meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk
grasland en/of braak en het overige bouwland maximaal
30 hectares beslaat. Het overige bouwland is het land met
andere teelten dan tijdelijk grasland of braak. Of u
blijvend grasland heeft doet er voor deze mogelijk niet toe.
• Als meer dan 75% van uw subsidiabele landbouwareaal
bestaat uit tijdelijk gras en/of blijvend grasland en het overige bouwland maximaal 30 hectares beslaat. Het overige
bouwland is het land met andere teelten dan tijdelijk grasland of braak. Blijvend grasland is geen bouwland.
• Als u meer dan 50% van uw totale oppervlakte bouwland
ruilt met andere landbouwers en aantoont dat u op elk
perceel van het bouwland een ander gewas teelt dan in
het voorgaande kalenderjaar.

3

Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied zijn
er de volgende mogelijkheden, waarvan er één gekozen
kan worden. U kunt uw keuze jaarlijks aanpassen.
1
2
3
4

Akkerbouw-randenpakket (inclusief Vogelakker)
Een keuze uit de algemene lijst
Collectieve invulling
Duurzaamheidcertificaten
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Vrijstellingen EA
In een aantal gevallen kunt u vrijstelling krijgen van de
EA-plicht. De vrijstelling geldt:
• Voor het biologische deel van uw bedrijf.
• Als u minder dan 15 hectares bouwland heeft.
• Als meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit gras, braak
of vlinderbloemigen en het overige bouwland maximaal
30 hectares beslaat. Het overige bouwland is het land met
andere teelten dan tijdelijk grasland of braak. Of u
blijvend grasland heeft doet er voor deze mogelijk niet toe.
• Als meer dan 75% van uw subsidiabele landbouwareaal
bestaat uit tijdelijk en blijvend grasland en het overige
bouwland maximaal 30 hectares beslaat. Het overige
bouwland is het land met andere teelten dan tijdelijk
grasland of braak. Blijvend grasland is geen bouwland.

• De beheerde akkerrand is tenminste 30% van de oppervlakte van het totale pakket, is ingezaaid met een
mengsel voor de bevordering van de biodiversiteit zonder
landbouwkundig gebruik, is tenminste drie meter breed
en heeft weegfactor 1,5. Minstens 50% van de aangelegde
akkerranden is ook tijdens de winter aanwezig. Hierdoor
is er blijvende bescherming en wintervoedsel in combinatie met flexibiliteit voor de landbouwer.
• De aangrenzende sloot heeft weegfactor 2. Standaard zal
een breedte van drie meter worden aangehouden als de
sloot volledig tot het bedrijf behoort.
• Bepaalde stikstofbindende gewassen (eiwitgewassen)
mogen (mede op basis van een rapport van de
Universiteit van Wageningen) worden meegeteld:
esparcette, lupine, luzerne, rode klaver, rolklaver, wikke
en veldbonen. Deze gewassen hebben relatief weinig
mest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Een nateelt
Er zijn weegfactoren vastgesteld om ervoor te zorgen dat er
is verplicht als de teelt van het eiwitgewas in de herfst
een balans is tussen ecologie en economie. Invullingen
wordt beëindigd, om stikstofuitspoeling te voorkomen.
met een kleine bijdrage aan biodiversiteit hebben een
Deze verplichting geldt alleen op uitspoelinggevoelige
weegfactor minder dan één, zodat meer hectares nodig
gronden (zand en löss). De weegfactor voor eiwit
zijn om aan de verplichting te voldoen.
gewassen is 0,7.
• Vanggewas heeft weegfactor 0,3. Op zandgrond blijft het
Akkerbouw-randenpakket
vanggewas tot het eind van de winter staan. Op kleigrond
Het pakket bestaat sowieso uit een beheerde akkerrand.
kan om landbouwkundige redenen voor de winter
Dit mag worden aangevuld met vanggewassen, eiwit
worden geploegd.
gewassen en landschapselementen waarvoor een agrarisch
• Landschapselementen waarvoor een ANB-contract voor
natuurbeheer (ANB)-contract voor onderhoud en beheer
EA
onderhoud en plichtig
beheer
is afgesloten met weegfactor 2. De
is afgesloten. Deze hoeven niet perse te grenzen aan de
landschapselementen moeten bij het bedrijf behoren en
akkerrand. Aan de akkerrand grenzende sloten mogen
Vrijgesteld van dezeliggen
verplichting
op ofzijn
aangrenzend aan het subsidiabele bouwland
worden meegeteld. Wanneer u kiest voor het akkerbouwvan
het bedrijf.
randenpakket moet u de hele 5% EA hier mee invullen.
1 Akkerbouwers met
minder
dan

EA verplicht voor akkerbouwers

15 ha. bouwland
2 Bedrijven met meer dan 75% gras

Akkerbouwers > 15 ha bouwland

minder dan 30 ha. overige bouwland
3 Biologische bedrijven

Opties voor het inrichten van bouwland als EA
optie 1
wegingsfactor

Volledig 5% van de EA invullen door een akkerbouw-randenpakket.
Voorbeeld

sloot

Sloot
van 1 ha
(1 x 2 = 2 ha)

Beheerde akkerrand
van 1 ha
akkerrand (1 x 1,5 = 1,5 ha)

Vanggewas
van 5 ha
vanggewas (5 x 0,3 = 1,5 ha)

minimaal 30% van 5 ha

Infographic: inrichten bouwland

optie 2
Eén element of een combinatie van de volgende elementen uit de algemene lijst
06 | Nieuwsbrief
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Tabel: Akkerbouw-randenpakket

Soort

Voorwaarden

Weegfactor

De beheerde akkerrand.

Is tenminste 30% van de oppervlakte van het totale pakket, is
ingezaaid met een mengsel voor de bevordering van de biodiversi
teit en is tenminste 3 meter breed. Minstens 50% van de
aangelegde akkerranden is ook tijdens de winter aanwezig.
Hierdoor is er blijvende bescherming en wintervoedsel in
combinatie met flexibiliteit voor de landbouwer.

1,5

De aangrenzende sloot.

Grenzen aan akkerrand. En mits behorend tot het bedrijf. Alleen
sloten met een breedte tot 6 m komen in aanmerking.

2, en een
forfaitaire
breedte van 3 m.

Als stikstofbindend gewas (eiwitgewas) mag
worden geteld luzerne, rode klaver, espar
cette, rolklaver, wikke, lupine en veldbonen.

Een vanggewas (nateelt) is verplicht als de teelt van het eiwitgewas
in de herfst wordt beëindigd om stikstofuitspoeling te voorkomen.
Deze verplichting geldt alleen op uitspoelinggevoelige gronden
(zand en löss).

0,7

Het vanggewas heeft weegfactor 0,3.

Op zandgrond blijft het vanggewas tot het eind van de winter
staan, op kleigrond kan om landbouwkundige redenen voor de
winter worden geploegd.

0,3

Landschapselementen waarvoor een
ANB-contract voor onderhoud en beheer is
afgesloten.

Gelegen op of grenzend aan het subsidiabele bouwland van het
bedrijf.

2

Soort

Voorwaarden

Weegfactor

Onbeheerde akkerranden, zonder beheerei
sen en zonder wegingsfactor.

Deze randen zijn 1 tot 20 m breed en kunnen gecombineerd
worden met beheerpakketten vanuit het agrarisch natuurbeheer
(ANB). Via ANB kan alleen het beheer vergoed worden, niet de
misgelopen inkomsten.

1

Bepaalde stikstofbindende gewassen,
namelijk luzerne, rode klaver, esparcette,
rolklaver, wikke, lupine en veldbonen. Dit zijn
gewassen met een relatief hoge biodiversi
teitwaarde en een lage behoefte aan
gewasbescherming en mest.

Een vanggewas (nateelt) is verplicht als de teelt van het eiwitgewas
in de herfst wordt beëindigd, om stikstofuitspoeling te
voorkomen.

0,7

Vanggewassen.

Als hieraan voorafgaand vezelgewassen (vlas of hennep)
zijn geteeld.
Of
Voor de bestrijding van aaltjes.
Of
Als geen gewasbeschermingsmiddelen op deze gewassen
worden gebruikt en ze minimaal 10 weken op het land
staan. Vanggewassen die verplicht zijn ingezaaid (na de
teelt van maïs op uitspoelinggevoelige gronden) tellen
niet mee.

0,3

Wilgenhakhout.

Er zullen beperkingen worden gesteld aan het gebruik van mest
en/of gewasbeschermingsmiddelen.

0,3

Tabel: Algemene lijst
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Voorbeeld

sloot

Sloot
van 1 ha
(1 x 2 = 2 ha)

Vanggewas
van 5 ha
vanggewas (5 x 0,3 = 1,5 ha)

Beheerde akkerrand
van 1 ha
akkerrand (1 x 1,5 = 1,5 ha)
minimaal 30% van 5 ha

optie 22
optie
Eénelement
elementofof
een
combinatie
van
de volgende
elementen
uit de algemene
lijst
Eén
een
combinatie
van de
volgende
elementen
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Infographic: inrichten bouwland

Algemene lijst
Voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied kunt
u kiezen voor één of meer onderdelen van de algemene lijst.
• Onbeheerde akkerranden zonder vergoeding, zonder
beheereisen en zonder wegingsfactor. Deze randen zijn
één tot twintig meter breed en kunnen gecombineerd
worden met beheerpakketten vanuit het agrarisch
natuurbeheer (ANB). Belangrijk: u kunt geen uitbetaling
voor deze akkerranden krijgen via het vergroeningsdeel
uit de betalingsrechten én via agrarisch natuurbeheer.
• De stikstofbindende gewassen die eerder onder het
akkerbouw-randenpakket zijn genoemd. Deze hebben
een weegfactor 0,7. Een vanggewas (nateelt) is verplicht
op uitspoelinggevoelige gronden (zand en löss) als de
teelt van het eiwitgewas in de herfst wordt beëindigd.
Dit is om stikstofuitspoeling te voorkomen.
• Vanggewassen die voldoen aan een van de volgende
voorwaarden:
• Als hieraan voorafgaand vezelgewassen (vlas of
hennep) zijn geteeld.
• Voor de bestrijding van aaltjes.
• Als geen gewasbeschermingsmiddelen op deze
gewassen worden gebruikt en ze minimaal tien weken
op het land staan. Vanggewassen die verplicht zijn
ingezaaid (na de teelt van maïs op uitspoelinggevoelige
gronden) tellen niet mee.
In de komende weken wordt dit nader uitgewerkt en
ingevuld. Voor alle categorieën geldt dat er een mengsel
van minimaal twee gewassen moet worden ingezaaid.
In alle gevallen geldt een weegfactor van 0,3.
• Wilgenhakhout. Dit heeft een weegfactor van 0,3
Landschapselementen zoals houtwallen, heggen, vrijstaande
bomen en bomenrijen worden niet als invulling van het
ecologisch aandachtsgebied opengesteld in de algemene lijst.
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Schema collectieve EA (invulling max 10 landbouwers)

Collectieve invulling
Groepen van landbouwers kunnen in 2015 kiezen voor een
collectieve invulling van het ecologisch aandachtsgebied.
De groep bestaat uit maximaal tien landbouwers met
bijeengelegen bedrijven. De ecologische aandachts
gebieden moeten aaneengesloten liggen en elk bedrijf
moet minimaal 2,5% van zijn eigen bouwland als ecologisch aandachtsgebied inrichten. In de komende tijd moet
nog meer duidelijk worden over de voorwaarden. Afspraken
maken landbouwers onderling zelf.
Op bovenstaande tekening ziet u wat wordt bedoeld met
bijeengelegen bedrijven.
Duurzaamheidscertificaat
Het is nog niet duidelijk of duurzaamheidscertificaten
onder bepaalde voorwaarden als alternatieve ecologische
invulling kunnen gelden. Mogelijk wordt dit gebruikt voor
de invulling van het akkerbouw-randenpakket.

6. Rekenvoorbeelden EA-plicht
Bedrijf
Akkerbouwbedrijf met 100 hectares bouwland
Hectare EA-verplichting
5% van het bouwland, voor dit bedrijf dus 5 hectares EA
				
Ondernemer X kiest voor het akkerbouw-randenpakket.
Hij wil met vanggewassen aan de EA voldoen. Binnen het
akkerbouw-randenpakket moet minimaal 30% van de
EA-verplichting via de beheerde akkerrand. Dit betekent
1,5 hectare EA. Met toepassing van de wegingsfactor van
1,5 moet er 1 hectare bouwland worden ingericht als beheer-
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de akkerrand. Hiernaast zijn nog 3,5 hectares EA te vullen
met vanggewas: 3,5 / 0,3 (wegingsfactor vanggewas) =
11,7 hectares vanggewas.
Ondernemer Y kiest voor de algemene lijst. Hij wil met
vanggewassen aan de EA voldoen. De wegingsfactor van
vanggewas is 0,3. Verder zijn er geen aanvullende verplichtingen: 5 hectares / 0,3 = 16,7 hectares vanggewas.

7. Graasdierpremie
Sommige gronden tellen niet meer mee als subsidiabele
landbouwgrond. Dit geldt bijvoorbeeld voor heide, duinen
en kwelders. Op deze grond vindt vaak wel begrazing plaats.
Daarom komt er een graasdierpremie voor schapen en
vleesvee.
Berekening premie
De premie voor runderen geldt voor vrouwelijke dieren
vanaf twee jaar. In de norm is meegenomen dat naast meerjarige vrouwelijke dieren ook jongvee en stieren meegrazen.
De premie voor schapen is voor ooien en rammen ouder
dan één jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met mee
grazende lammeren. Voor runderen geldt dat ze minimaal
één jaar in Nederland moeten zijn. De premie wordt € 160
per rund en € 24 per schaap. De premie wordt verlaagd als
het nationaal hiervoor beschikbare budget van € 3,5 miljoen
wordt overschreden. Omdat de graasdierpremie niet voor
hobbyhouders bedoeld is, geldt er een ondergrens van
€ 1000 per bedrijf. De graasdierpremie moet u elk jaar
opnieuw aanvragen.
Het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de premie,
wordt gecorrigeerd voor de bij het bedrijf behorend
grasland, omdat de dieren daar ook kunnen grazen. Hierbij
worden de dieren dus eerst aan het grasland toegerekend.
Dit werkt als volgt:
Een schapenhouder heeft een schaapskudde van 350 schapen
ouder dan 1 jaar. Op zijn bedrijfslocatie heeft hij 5 hectares
grasland (subsidiabel). Het berekende aantal GVE (grootveeeenheden) voor deze 5 hectares grasland zijn: 5 hectares x
1,7 GVE per hectare = 8,5 GVE. Dat staat gelijk aan 8,5 / 0,15
GVE per schaap = 56,67 schapen. Het aantal schapen dat
voor graasdierpremie in aanmerking komt is dus 350 – 56,67
= 293,33 schapen. Het graasdierpremiebedrag is dan: 293,33
x € 24 = € 7.040. Dit komt boven de ondergrens van € 1.000.

8. Bedrijfsoverdracht
Gaat u uw bedrijf of een deel van uw bedrijf verkopen of
verhuren en heeft u als verkoper recht op vaststelling van
betalingsrechten in 2015? Dan kunt u het recht hierop
overdragen aan de koper of huurder.
U stelt zelf een schriftelijk contract op waarin u verklaart dat
u het recht op vaststelling van betalingsrechten overdraagt
aan de koper of huurder. De koper of de huurder doet de
aanvraag voor de betalingsrechten. Aan deze aanvraag moet
hij een kopie van het koop- of huurcontract toevoegen met
daarin een clausule met uw verklaring.
Wij zorgen ervoor dat u dit vanaf 1 april 2015 tot uiterlijk
15 mei 2015 bij ons kunt melden. Wij zorgen er ook voor dat
de koper of huurder recht krijgt op de vaststelling van
betalingsrechten. De voorwaarden waar koper/verkoper en
huurder/verhuurder aan moeten voldoen worden nog
verder uitgewerkt.

Private Overeenkomst
Voor twee situaties kunt u een private overeenkomst
opstellen: voor het overdragen van het recht op betalingsrechten en voor het overdragen van de referentiewaarde
van 2014.
Voorwaarden
• Bij verzoek om uitbetaling geeft koper/huurder details
van het koopcontract aan.
• Verkoper/verhuurder moet grond (ondergrens
0,3 hectare) of een veestal waarvoor een Uniek Bedrijfs
nummer (UBN) is geregistreerd in 2015 hebben over
gedragen. De registratie van het perceel moet aangegeven
worden.
• Verkoper/verhuurder moet bij afsluiten van de private
overeenkomst actief landbouwer zijn.
• Koper/huurder moet actief landbouwer zijn.
Overdracht recht op betalingsrechten
Om het recht op betalingsrechten over te dragen moeten
beide partijen actief landbouwer zijn op 15 mei 2015. In de
aanvraag voor de betalingsrechten moeten de gegevens van
het koop- of huurcontract staan. Er moet een clausule in het
contract staan waarin staat welke rechten er worden
overgedragen. De gegevens van beide partijen moeten
duidelijk in het contract staan en het contract moet zijn
ondertekend. Informatie over de aanvraag volgt later.

Tabel: Graasdierpremie

Dier

Bijzonderheden

Premie

Vrouwelijke runderen vanaf 2 jaar.

In de norm is meegenomen dat naast meerjarige dieren ook
jongvee en stieren meegrazen.
Runderen moeten minimaal 1 jaar in Nederland zijn.

€ 160 per rund.

Schapen ouder dan 1 jaar.

In de norm is er rekening gehouden met meegrazende lammeren.

€ 24 per schaap.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuwsbrief nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid | Augustus 2014 | 09

Verhalen van landbouwers
Hans Wolfs, melkveehouder uit Veendam.
“Ik ben druk bezig met het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wij hebben
te maken met een complex aantal nieuwe regels. Er verandert heel veel en het is
allemaal met elkaar verweven. Aan de ene kant is het voor ons gunstig dat het
melkquotum wordt afgeschaft maar daar staat tegenover dat het mestbeleid juist
weer strenger wordt. Dus het is ingewikkeld.
Onze landbouwgrond bestaat uit 80% gras en voor 20% uit maïs. We gaan straks toe
naar toeslagen per hectare. Voor mij betekent dit een flinke ommezwaai. Ik ben nog
opzoek naar een doeltreffende manier om dit financieel allemaal op te vangen. De
melkprijs is nu wel goed, maar het is nog maar de vraag of dat zo blijft.
Om me voor te bereiden op wat komen gaat heb ik me laten voorlichten door mijn
accountant. Ook lees ik de website en nieuwsbrieven van RVO.nl. Wat lastig is, is dat
het een tijd duurt voordat regelgevingen definitief zijn. Als ondernemer wil je graag
weten waar je aan toe bent.
Ik ben natuurlijk voorstander van het feit dat we het milieu moeten beschermen.
Maar ik zou graag zien dat het behapbaar blijft. De wijzigingen moeten in het
bedrijfsplan passen en het moet je als ondernemer niet teveel treffen.”
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Overdracht referentiewaarde
Draagt u na 15 mei 2014 (gedeeltelijk) uw bedrijf over inclusief
grond? Dan kunt u betalingsrechten op uw naam laten vaststellen
en met een private overeenkomst overdragen. Dit kan alleen als
beide partijen bij de aanvraag van de nieuwe betalingsrechten actief
landbouwer zijn en de vervreemder van de referentiewaarde recht
op betalingsrechten heeft.
Het aanvragen van betalingsrechten in combinatie met een private
overeenkomst kan van 1 april tot en met 15 mei 2015 en eventueel
met korting in de kortingsperiode.

Automatische overdracht referentiegegevens
In een aantal situaties gaat het recht op betalingsrechten en de
referentiewaarde automatisch over. U hoeft dan geen private
overeenkomst in te dienen. Het gaat om de volgende situaties:
• Bij een naamswijziging (voorbeeld: een toetreding in een
maatschap).
• Bij een wijziging van de juridische status (voorbeeld: een
maatschap van vader en zoon wordt ontbonden, de zoon zet
het bedrijf voort).
• Bij een fusie van twee of meer bedrijven waarbij in het nieuwe
bedrijf minimaal één van de oorspronkelijke bedrijfsvoerders
actief is.
• Bij een splitsing van een bedrijf met recht op betalingsrechten:
in minimaal één nieuw ontstaan bedrijf is een oorspronkelijke
bedrijfsvoerder actief. Alle bedrijven die ontstaan uit de splitsing
krijgen recht op betalingsrechten en de (te verdelen) referentiewaarde. Vond de splitsing plaats na 31 maart 2014, dan moeten
betrokkenen zelf onderling afspraken maken over het te verdelen
referentiebedrag.
• Bij een vererving van een geheel of gedeeltelijk bedrijf dat recht
heeft op betalingsrechten. De erfgenaam krijgt het recht op
betalingsrechten en de referentiewaarde.
In alle andere gevallen van bedrijfsoverdrachten waarbij het recht
op betalingsrechten en/of de referentiewaarde wordt overgedragen,
is een private overeenkomst nodig.

9. Starters
Starters die vanaf 2013 zijn begonnen met hun bedrijf en geen
private overeenkomst hebben afgesloten, kunnen een aanvraag
doen uit de Nationale Reserve. Hoe deze aanvraag en de daaropvolgende beoordeling precies in zijn werk gaat, wordt later bekend
gemaakt.

10. GLB-check
De GLB-check is een rekentool die ondernemers in staat stelt om
snel en makkelijk de gevolgen van de huidige voorstellen door te
rekenen naar het eigen bedrijf. De GLB-check kunt u online vinden
op glbcheck.nl.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De grote lijnen van het nieuw GLB staan vast. Over de definitieve
bedragen, interpretaties en voorwaarden wordt op dit moment
echter nog gediscussieerd in Brussel. Houdt er daarom rekening
mee dat de rekentool slechts een indicatie geeft. Waar mogelijk
passen we tussentijds de GLB-check aan.

11. Informatie over referentiegegevens
betalingsrechten
Bij het vaststellen van de betalingsrechten gaan wij uit van uw
bedrijfsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Dit noemen wij de
referentiegegevens. In het najaar van 2014 willen wij een aantal
gegevens aan u terugleggen. U kunt dan bijvoorbeeld zien of u recht
heeft op betalingsrechten of dat u eventueel nog actie moet onder
nemen. Zodra u deze gegevens kunt raadplegen, ontvangt van ons
een brief.

12. Vraag en antwoord
Komt er een bedrijfsquotum voor de graasdierpremie?
Nee. Wel kan de premie per dier jaarlijks worden aangepast. Er geldt
namelijk wel een nationaal plafond voor de graasdierpremie van
3,5 miljoen euro.

Kan iemand in 2016 de toeslag van jonge landbouwers
ook krijgen als diegene in dat jaar ouder is dan 41?
Ja, als u de toeslag in 2015 heeft aangevraagd en deze is toegekend.
Daarna maakt de leeftijd voor de latere jaren niet meer uit. De
looptijd is vijf jaar. Jaren die al verstreken zijn sinds de start als
jonge landbouwer, worden in mindering gebracht.

Is er ook een minimum aantal landbouwers gesteld voor
de collectieve invulling?
Er geldt een minimum van twee landbouwers.

Welke gronden vallen onder extensief grasland en
welke gronden onder bijvoorbeeld kwelders?
Het uitgangspunt hiervoor is het provinciaal natuurbeheerplan.

Zijn er bedrijven die niet mogen deelnemen aan het
nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid?
Ja, dit zijn:
• Overheidsgerelateerde bedrijven/instellingen
zoals Staatsbosbeheer, gemeenten en waterschappen
• Vastgoedondernemingen
• Recreatie/sport-bedrijven
• Vliegvelden

Kunnen maneges recht hebben op betalingsrechten?
Exploitanten van maneges zijn bedrijven die sport- en recreatie
gebieden beheren en komen niet in aanmerking, tenzij ze kunnen
aantonen dat ze landbouwactiviteiten van beduidende omvang
hebben.
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13. Aanmelden digitale nieuwsbrief
Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het nieuw Gemeenschappelijk
landbouwbeleid?
Daarvoor kunt u onder andere terecht op ons klantportaal
mijn.rvo.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor onze digitale
nieuwsbrief. Deze verschijnt maandelijks en bevat alle
laatste ins en outs rondom het nieuw GLB. Hoe u zich kunt
aanmelden, leest u hierna. Verder kunt u terecht op
rijksoverheid.nl.

Het beleid is nog niet op alle onderdelen definitief. De
informatie in deze nieuwsbrief is daarom nog onder
voorbehoud. Wilt u elke maand op de hoogte gehouden
worden van de laatste ontwikkelingen rondom het nieuw
Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Dat kan. Daarvoor is
het nodig dat u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Dat kunt
u doen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl (eerst inloggen). Bij
uw relatiegegevens kunt u uw e-mailadres registreren. Bent
u niet bij ons bekend omdat u niet eerder een subsidie bij
ons heeft aangevraagd of meldingen heeft doorgegeven?
Dan kunt u uw e-mailadres doorgeven via het contactformulier op mijn.rvo.nl (onder Contact). Graag erbij vermelden
dat het gaat om ‘aanmelden nieuwsbrief nieuw GLB’.

14. Kalender
September 2014
• Definitieve uitvoeringsverordeningen
• Referentiegegevens betalingsrechten nieuw
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
November 2014
• Nationale regeling GLB-betalingen 2014
December 2014
• Uitbetaling toeslagrechten
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