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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 

Een nieuwe huisstijl 

Zoals u ziet, heeft onze nieuwsbrief een nieuwe frisse huisstijl gekregen. 
Gebleven is de nuttige vakinformatie in de vorm van berichten en tips. Wij zijn 
hiermee u graag van dienst. 
 
Gecombineerde Opgave 2013 in de spotlights!  
In deze editie behandelen wij een aantal nuttige tips rond de Gecombineerde 
Opgave 2013. Wellicht voor velen van u de belangrijkste opgave van het jaar. 
 

Natuurlijk grasland of niet? 

De gewascodes rond natuurlijk grasland en natuurterreinen zijn dit jaar gelijk aan 
die van vorig jaar. Maar wanneer moet u nu welke gewascode gebruiken?  
In tabel 1 zijn de codes rond grasland en natuurterrein opgenomen. Ook is 
vermeld of deze gewascodes te gebruiken zijn voor toeslagrechten (TSR) of 
gebruiksnormen (GBN). 
 
Tabel 1: Gewascodes grasland 

Gewascode Omschrijving Te gebruiken voor 
TSR           GBN 

265 Grasland, blijvend (> 5 ton ds/ha) Ja  Ja  

266 Grasland, tijdelijk (> 5 ton ds/ha) Ja  Ja  

3718 Grasland, natuurlijk (=< 5 ton ds/ha) 
met beweiding 

Ja  Nee 

3718 Grasland, natuurlijk (=< 5 ton ds/ha) 
zonder beweiding 

Nee  Nee  

3719 Heide, met beweiding Ja Nee 

3719 Heide, zonder beweiding Nee  Nee  

3722 Overige natuurterreinen Nee Nee 

 
Wat wanneer? 
De opbrengstgrens van 5 ton ds/ha is niet absoluut. De algemene regel is, dat 
landbouwgrond met blijvend grasland als gewascode 265 opgegeven moet 
worden. Heeft het perceel grasland de hoofdfunctie natuur dan geldt gewascode 
3718. De functie van het perceel is hierbij van groter belang en niet de absolute 
opbrengst van 5 ton ds/ha. Twijfelt u over de juiste keuze? Wij staan graag voor 
u klaar! 



AgroActualiteiten 

<Zet hier uw informatie> 

Maart/April 2013 
Jaargang 14, nummer 2 

 

2 

Voorkom problemen bij perceelsopgave! 

Niet alle grond benutbaar voor toeslagrechten  
In principe moet u in de Gecombineerde Opgave alle grond opgeven (zowel 
landbouwgrond als natuurterrein) welke u op 15 mei in gebruik heeft. Niet al 
deze grond mag u echter gebruiken voor de benutting van toeslagrechten. 
 
Wellicht heeft u percelen, die niet de hoofdfunctie landbouw hebben en niet of 
nauwelijks voor de landbouw worden gebruikt. U mag deze dan niet opgeven 
voor de benutting van toeslagrechten. Twee jaar geleden heeft DR een lijst 
gepubliceerd, waarop de gronden vermeld stonden die niet subsidiabel 
waren. Het uitgangspunt van deze lijst is, dat het gronden betreft waarvan de 
hoofdfunctie geen landbouw is. Veel van deze percelen (maar niet alle) zijn al 
niet meer door DR ingetekend. Voorbeelden van deze gronden zijn: 
• Grond met een recreatieve functie (o.a. spring- en geitenweiden en 

kampeerterreinen); 
• Grond met een verkeerskundige functie (o.a. bermen, stroken langs 

landingsbanen); 
• Grond die praktisch gezien onbruikbaar is voor de landbouw (zoals 

slikken, schorren, smalle stroken langs gebouwen/kassen); 
• Kwelders wanneer ze van juni t/m augustus niet beweidbaar zijn. 
 
Over deze lijst is veel discussie ontstaan. Het afgelopen jaar heeft de rechter 
uitgesproken dat DR inderdaad gronden mag uitsluiten.  
 

Geeft u toch een door DR uitgesloten perceel op voo r het benutten 
van toeslagrechten, dan zult u zelf met voldoende a rgumenten 

moeten komen om DR te overtuigen. 
 
Welke oppervlakte opgeven? 
De perceelsoppervlakte zoals die in de Gecombineerde Opgave is vermeld, 
zal bijna altijd gelijk zijn aan de oppervlakte die bij de beoordeling van de 
opgave in 2012 is gehanteerd. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarbij 
de topografische grenzen niet (meer) kloppen. Bijv. als er een sloot is 
gedempt of er op het perceel is gebouwd. Pas dan de intekening aan en geef 
ook de reden op waarom u de intekening heeft aangepast. 
 
Alleen plat vlak 
DR beoordeelt de oppervlakte van bijv. dijken als plat vlak. De rechter heeft 
inmiddels bepaald dat DR hiervoor mag kiezen. Houd hier rekening mee als u 
dergelijke percelen in uw opgave verwerkt. 
 
Dubbelclaim 
Jaarlijks worden er duizenden percelen ‘dubbel’ opgegeven. Vaak gaat het 
hierbij om overlap bij het intekenen van de perceelsgrenzen. Sinds vorig jaar 
heeft DR hiervoor een meldingssysteem opgezet, waarbij u een mail ontvangt 
wanneer het systeem bij u een ‘dubbelclaim’ constateert. 
Op zich werkt dit systeem goed, maar wanneer u na een melding van een 
dubbelclaim in de Gecombineerde Opgave inlogt, was het vaak lastig te zien 
bij welk perceel dit zich voordoet. Vanaf dit jaar zijn deze percelen voorzien 
van een oranje vinkje in het perceelsoverzicht. 
 

Omwille van privacyregels mag DR de gegevens van de  andere 
perceelsgebruiker nog steeds niet verstrekken. 

 
Dubbele fout alleen bij meerdere jaren onterechte uitbetaling  
Wanneer u twee jaar achtereen een perceel te groot opgeeft, kan er sprake 
zijn van een dubbele fout met grote gevolgen voor uw bedrijfstoeslag. Hiervan 
is alleen sprake wanneer dit in beide jaren zou leiden tot een onterechte 
uitbetaling. Wanneer u een perceel meerdere jaren achtereen te groot 
opgeeft, maar deze oppervlakte niet nodig heeft voor uw bedrijfstoeslag, heeft 
dit dus geen gevolgen! 

Op papier? Het kan nog steeds … 

De GO moet in principe digitaal 
worden ingediend via ‘Mijn dossier’ 
op www.drloket.nl. Wilt u de GO 
toch op papier indienen? Vraag dan 
via het DR-loket (tel. 0800 – 22 333 
22) een papieren versie aan.  
 
Hulp nodig bij de GO? 

Heeft u vragen over de GO 2013? 
Aarzel dan niet om ons te 
raadplegen. Uiteraard zijn wij ook 
bereid de hele opgave samen met u 
te verzorgen.  
 
Uw veebezetting op orde? 

Als u de gewascode 3718 of 3719 
gebruikt voor percelen waarop u 
toeslagrechten wilt benutten, dan 
moet u een veebezetting van 
minimaal 0,15 GVE per ha kunnen 
aantonen. 
 

Diercategorie   GVE/dier  

Schapen en geiten  0,15 

Runderen < 6 mnd  0,20 

Runderen 6-24 mnd  0,60 

Runderen > 24 mnd  1,00 

 
I&R-gegevens automatisch vullen 

Vanaf dit jaar kan DR in uw GO uw 
aantallen rundvee per categorie 
voorinvullen. Hiervoor moet u wel 
een machtiging afgeven via uw CRV 
of SKV. DR zal dan uw 
rundveeaantallen op 1 april in uw 
GO opnemen. 
 
GPS-meting alleen indien nodig 

Ook dit jaar kunt u weer uw eigen 
GPS-meetgegevens in uw GO 
uploaden. 
De ervaring van vorig jaar leert, dat 
in lang niet alle situaties de 
meetgegevens ook leiden tot 
andere oppervlaktes. 
Ons advies is daarom om niet 
zonder meer een GPS-meting te 
gebruiken. Controleer de meting en 
gebruik uw GPS-gegevens alleen 
als de meetgegevens ook echt tot 
een substantiële oppervlakte 
wijziging leiden. 
Op het DR loket kunt u meer 
informatie vinden over het gebruik 
van uw eigen meetgegevens. Zoek 
hierbij naar ‘GPS metingen’. 
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Subsidies aanvragen met de GO 2013 

Naast de bedrijfstoeslag kunt u met de Gecombineerde Opgave nog een 
aantal subsidies aanvragen. Deze zijn hieronder opgenomen. 
 
SNL 
Met de Gecombineerde Opgave vraagt u ook de jaarlijkse uitbetaling van uw 
SNL subsidie aan. Uw beheerseenheden staan, als het goed is al, in uw 
aanvraag opgenomen. Als u een perceel met een beheereenheid vóór 15 mei 
tijdelijk in gebruik heeft genomen (de verhuurder heeft de subsidieaanvraag 
ingediend), dan moet u de betaling hiervoor aanvragen. 
 

Vergeet niet bij overdracht van een SNL beheerselemen t dit uiterlijk 
15 mei 2013 bij DR te melden.  

 
Probleemgebiedenvergoeding (PGV) 
Ook dit jaar wordt er weer verschil gemaakt tussen de eenjarige en de niet 
gekoppelde PGV. De eenjarige PGV kan alleen op percelen worden 
aangevraagd, die in een probleemgebied liggen en waarvoor ook een SNL- of 
PSAN-subsidie wordt aangevraagd. Voor de niet gekoppelde PGV geldt deze 
eis niet, maar deze is gekoppeld aan specifiek benoemde gebieden. Evenals 
vorig jaar zijn dit: 
• (LNH) Heuvelland (Limburg); 
• Middag-Humsterland (Groningen); 
• Midden-Delfland (Zuid-Holland). 
 

Bij de PGV-aanvraag moet u vanaf dit jaar zelf de op pervlakte 
invullen. Deze is niet altijd gelijk aan de perceel soppervlakte. Dit wijst 

zich overigens vanzelf wanneer u het betreffende pe rceel aanklikt. 
 
Overige subsidies 
Bij de overige subsidies (vaarvergoeding, tegemoetkoming premie brede 
weersverzekering, compensatie I&R schapen en geiten, en subsidie 
diervriendelijk produceren) zijn geen belangrijke wijzigingen aangegeven. 
 

Investeren en het nieuwe GLB 

De bedrijfstoeslag vormt voor velen van u een substantieel aandeel in het 
inkomen. De kranten staan vol met kreten zoals: ‘Het Europees parlement 
(EP) heeft besloten dat….’. De Landbouwraad hebben een akkoord gesloten 
over……’. Bijna wekelijks kunnen we in de pers dit soort uitspraken over het 
nieuwe GLB lezen. Hoe moet u daar nu mee omgaan als u morgen 
bijvoorbeeld een investeringsbeslissing moet nemen? 
 
Alleen maar standpunten 
Het is goed om te weten, dat alle berichten die u nu leest uitsluitend 
standpunten van de Europese Commissie (EC), het Europese parlement (EP) 
of de Landbouwraad bevatten.  
 
Eerst onderhandelen 
Vanaf april gaan deze drie partijen pas gezamenlijk onderhandelen over een 
daadwerkelijk besluit. Dit besluit wordt op zijn vroegst eind juni 2013 
verwacht. Na dit besluit worden de details verder uitgewerkt en moet 
Nederland zelf ook nog keuzes maken. 
 
Uw investeringsbesluit 
Heeft u de toekomstige bedrijfstoeslag hard nodig voor het rondzetten van uw 
investeringsplan, probeer dan uw besluit nog uit te stellen.  
Kan dat niet? Laat ons u dan heel goed informeren over de verwachte 
bedrijfstoeslag en de bijbehorende voorwaarden. Zekerheid kan niemand u nu 
bieden. Ook wij niet. Maar samen kunnen wij wel de beste inschatting maken. 

Graslandvernietigingsmonsters 

In deze tijd wordt er weer veel 
grasland vernietigd. Wanneer u dit 
nu doet en u wilt het volggewas 
bemesten dan moet u over een 
graslandvernietigingsmonster 
beschikken.  
Deze eis geldt voor iedereen, niet 
alleen voor derogatiebedrijven.  
Ook ingezaaide groenbemesters, 
waarop schapen hebben gegraasd, 
worden in deze regelgeving als 
grasland beschouwd. 
 
Denk aan uw TAN-codes 

Om uw Gecombineerde Opgave te 
verzenden heeft u TAN-codes 
nodig. 
Zeker wanneer u pas in de laatste 
week uw GO afrondt, is ons advies 
om tijdig te controleren of u over 
voldoende TAN-codes beschikt. U 
kunt deze bestellen via ‘Mijn 
dossier’ op het DR-loket. 
U kunt uw TAN-codes ook via SMS 
ontvangen, maar voor de activering 
hiervan is nog wel een ‘papieren’ 
TAN-code noodzakelijk! 
 
Uw gewasbeschermingsplan 

Eén van de randvoorwaarden voor 
uw bedrijfstoeslag is, dat u een 
gewasbeschermingsplan heeft. 
Voorgaande jaren had u nog de tijd 
om een plan te maken wanneer u 
deze bij de controle niet direct kon 
laten zien. Deze mogelijkheid 
bestaat vanaf dit jaar niet meer. 
Zorg ervoor dat u uw plan bij de 
hand heeft. Het maken van een 
gewasbeschermingsplan kost niet 
veel moeite. Zeker bij 
melkveehouders ontbreekt dit plan 
nogal eens. 
Uw gewasbeschermingsleverancier 
heeft wel een standaardformulier 
voor u beschikbaar. 
 
AGENDA  

1 mei t/m 14 juni 
− Subsidie Marktintroductie Energie 

innovaties (glastuinbouw) 
 
t/m 15 mei 
− Vervanging grondmonsters 

fosfaatdifferentiatie. 
− Indienen Gecombineerde Opgave 
− Aanvraagperiode Subsidie 

‘Fijnstofmaatregelen’ 
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 Weet u uw fosfaatefficiëntie? 

Bent u varkenshouder? Dan moet u vanaf dit jaar aantonen, dat u op uw 
bedrijf aan een minimale fosfaatefficiëntie voldoet. In maart heeft het 
Productschap Diervoeder namelijk een verordening aangenomen, waarin dit 
voor ieder varkensbedrijf verplicht wordt.  
Mocht een bedrijf niet aan de minimale efficiëntie voldoen, dan volgen er 
sancties en uiteindelijk aanzienlijke boetes. 
 

Alle varkenshouders moeten met ingang van 1 januari  2013 
verantwoording afleggen over hun fosfaatefficiëntie ! 

   
Stalbalans 
De berekening is niet erg lastig en is op basis van de gegevens uit de 
stalbalans vrij snel te maken. Daarnaast is het zo dat een betere 
fosfaatefficiëntie vaak hand in hand gaat met een beter technisch rendement.  
Op dit moment zijn nog niet alle details bekend gemaakt, maar toch is het al 
goed mogelijk om op basis van uw stalbalans over 2012 inzicht te krijgen 
waar u staat. 
 

Denk aan uw fosfaatbemonstering  

Controleer tijdig of uw fosfaatmonsters op 15 mei 2013 nog wel geldig zijn. De 
monsterdatum mag niet vóór 15 mei 2009 liggen.  
 

Geen geldig monster! Dan geldt automatisch de laags te 
fosfaatgebruiksnorm! 

 
Voor de percelen waarvoor u geen geldige grondmonsters heeft, geldt 
automatisch de laagste fosfaatgebruiksruimte. De gebruiksnormen op 
bouwland zijn dit jaar weer aangescherpt. Tenminste, voor die percelen 
waarvoor u niet kunt aantonen dat die in de fosfaatklasse laag of neutraal 
liggen. Het effect van gunstige monsteruitslagen is daarom dit jaar nog weer 
groter! 
 

Subsidievaststelling  

Voor veel subsidieregelingen gelden tegenwoordig extra regels rond de 
subsidievaststelling. Het gevolg hiervan is dat ‘slordigheden’ bij de aanvraag 
voor subsidievaststelling geld kunnen kosten.  
 

Wees zorgvuldig met uw vaststellingsaanvraag.  
Teveel aanvragen kan u veel subsidie kosten.  

 
Voorbeeld 
U heeft subsidie aangevraagd, voor aanpassing van uw bewaarplaats. Deze 
aanvraag wordt toegewezen en na de investering dient u uw 
vaststellingsverzoek in. Bij controle ziet DR dat u meer subsidie in uw 
vaststellingsverzoek aanvraagt dan waar u volgens DR recht op heeft 
(bijvoorbeeld omdat u in tweedehands materiaal heeft geïnvesteerd).  
 
3% regeling van kracht 
Als het verschil tussen uw vaststellingsverzoek en de vaststelling van DR 
meer dan 3% is, krijgt u een extra korting opgelegd. 
Deze zogenaamde ‘3% regeling’ is op veel investeringsregelingen van 
toepassing. 

Over ons 

<Zet hier uw informatie> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kantoren / adviseurs 

<Zet hier uw informatie> 

<kantoornaam/informatie> 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. 


