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Meer informatie en/of advies 

Via Agro-actualiteiten 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 con-
tactgegevens aan. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Gecombineerde opgave 2019 

U kunt t/m 15 mei de Gecombineerde Opgave (GO) 2019 indienen. Met de GO 
geeft u gegevens door voor de Landbouwtelling en de Meststoffenwet. 
Daarnaast kunt u uitbetaling van een aantal subsidies aanvragen. Heeft u een 
uitnodiging voor het indienen van een GO ontvangen? Dan moet u deze altijd 
indienen bij RVO. 
 
Tijdig indienen 

Met de GO kunt u o.a. uitbetaling van uw betalingsrechten aanvragen. Dien de 
opgave tijdig (uiterlijk 15 mei) in om een korting voorkomen.  
 
Registratie van belang 

Voor het invullen van de GO is een juiste perceelsregistratie van belang. U kunt 
uw percelen bijwerken in ‘Mijn percelen’ van RVO. Deze percelen worden 
vervolgens overgenomen in uw opgave. 
 
KvK-inschrijving 

Wilt u uitbetaling van betalingsrechten aanvragen? Dan moet u uiterlijk op 15 mei 
als actief landbouwer geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).  
 
Jonge landbouwer 
Wilt u beroep doen op de toeslag Jonge landbouwers? Dan moet u, als Jonge 
landbouwer ook op 15 mei geregistreerd staan bij de KvK. Uit deze registratie 
moet, in geval van een samenwerkingsverband, blijken dat u voldoende 
zeggenschap hebt. Dit moet ook blijken uit uw samenwerkingsovereenkomst 
Deze overeenkomst hoeft u niet op te sturen naar RVO. Wel moet u deze uiterlijk 
11 juni ondertekend hebben. 
 
Indienings- en kortingsperiode 

U kunt de GO indienen t/m 15 mei 2019. Dient u de GO voor de eerste keer in na 
15 mei? Dan krijgt u een korting op de uitbetaling van subsidies. Deze korting 
bedraagt 1% per werkdag t/m 11 juni. Dient u de GO na 11 juni in dan wordt u 
voor 100% gekort. Heeft u uw GO uiterlijk 15 mei ingediend? Dan kunt u van 16 
mei t/m 31 mei wijzigingen in uw percelen doorgeven zonder korting. Dit kunnen 
wijzigingen en toevoegingen zijn (incl. uitbetaling betalingsrechten). 
 

Het is van belang dat u uw Gecombineerde Opgave tijdig en volledig 
indient. Hulp nodig? Maak snel een afspraak door hier te klikken of bel 

0888-181818. 

 
 

https://www.deelstrajansen.nl/diensten/bedrijfskundig/
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Subsidies aanvragen met GO 

Met de GO kunt u enkele GLB-subsidies aanvragen. Eén hiervan is de 
subsidie agrarisch natuurbeheer die onder de SNL-regeling valt. Draait u mee 
in agrarische collectieven? Dan vraagt het collectief uw subsidie aan. 
 
GLB-subsidies 

De volgende GLB-subsidies kunt u aanvragen met de GO: 

 Betalingsrechten (incl. aanvraag betalingsrechten uit Nationale reserve). 

 Vergroeningspremie. 

 Toeslag Jonge landbouwer. 

 Graasdierpremie. 

 Brede weersverzekering. 

 Agrarische natuursubsidie SNL-a. 
 
Subsidie agrarisch natuurbeheer 
Uw subsidieaanvraag voor SNL-a kunt u pas vanaf 1 april indienen. Heeft u 
een ANLb-pakket? Dan draait u mee met een agrarisch collectief. Uw 
collectief vraagt dan uw natuursubsidie aan. U moet wel uw beheerseenheden 
intekenen in ‘Mijn percelen’. 
 
Voorwaarden 

Voor de verschillende subsidies moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De meeste voorwaarden zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Er zijn wel 
wijzigingen t.a.v. de zeggenschap Jonge landbouwer (zie hieronder). Ook zijn 
enkele wijzigingen t.a.v. de invulling van de vergroeningseisen en de 
graasdierpremie doorgevoerd (zie kantlijn). 
 

Wilt u een bepaalde subsidie aanvragen? Ga dan na of u aan alle 
voorwaarden voldoet. Neem bij twijfel contact met ons op. 

 

Jonge landbouwer en zeggenschap 

Een Jonge landbouwer die de toeslag Jonge landbouwers wil aanvragen, 
moet o.a. langdurige zeggenschap hebben. In dit kader is t.a.v. de 
zeggenschap bij zogenoemde ‘proefmaatschappen’ iets veranderd. 
 
Langdurige zeggenschap 

Is er sprake van een samenwerkingsverband of een rechtspersoon dan moet 
bepaald worden of de Jonge landbouwer langdurige zeggenschap heeft. De 
voorwaarden zijn dat u als de Jonge landbouwer (mede) belast bent met de 
dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast moet u blokkerende zeggenschap 
hebben voor uitgaven/investeringen van meer dan € 25.000. 
 
Proefmaatschappen 

In het verleden gaf RVO aan dat er geen sprake was van langdurige 
zeggenschap als er een voortzettingsbeding geldt, waarbij de jonge 
landbouwer geen voorzettingsrecht heeft (o.a. bij proefmaatschappen).  
 
Nieuwe uitleg 
Heeft u een overeenkomst van onbepaalde tijd, dan heeft u als jonge 

landbouwer altijd langdurige zeggenschap. Ook als in de overeenkomst een 
voortzettingsbeding is opgenomen, waarbij u niet (altijd) het recht heeft om bij 
ontbinding het bedrijf voort te zetten. U moet wel voldoen aan de criteria t.a.v. 
‘bedrijfsvoering’ en ‘blokkerende zeggenschap’. Heeft u een overeenkomst 
voor bepaalde tijd, dan heeft u alleen langdurige zeggenschap als geen voor u 
nadelig voorzettingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. 
 

Vraagt u de toeslag Jonge landbouwers aan?  
Laat uw overeenkomst dan checken bij uw adviseur.  

Vraag ook naar de overige voorwaarden. 

 

Aanpassingen vergroening (EA) 

Moet u voldoen aan de 
vergroeningseis ‘Ecologisch 
aandachtsgebied’ (EA)? Let op de 
wijzigingen die vanaf 2019 zijn 
doorgevoerd.  
Zowel Zonnebloem als hybride 
soorten van EA-vanggewassen 
kunnen in het mengsel van EA-
vanggewassen worden gebruikt. 
Nieuwe EA-gewassen (hoofdteelt) 
zijn: Olifantsgras, Zonnekroon en 
Drachtplanten.  
De maximale breedte van een EA-
akkerrand mag 60 meter zijn, 
waarbij max. 20 meter meetelt als 
EA. Voor heggen, houtwallen en 
bomen in een rij is dit max. 30 meter 
(telt max. 10 meter voor EA). Een 
bomengroep of vijver die voor EA 
wordt ingezet, mag max. 0,9 ha 
groot zijn. Hiervan telt max. 0,3 ha 
als EA. 
 
Graasdierpremie 2019   

In de vorige editie zijn we ingegaan 
op de graasdierpremie 2019. De 
belangrijkste regel hierbij is, dat u 
vanaf 2019 alleen graasdierpremie 
kunt aanvragen voor schapen en 
vrouwelijke runderen, die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen én 
in de periode van 15 mei t/m 15 
oktober onafgebroken op niet -
subsidiabele grond weiden (bijv. 
heide, duinen, kwelders, stadspark). 
 
Wijziging bij gier en filtraat 

De mestcode voor gier en filtraat na 
mestscheiding is zowel bij rundvee- 
als bij varkensmest opgesplitst naar 
een mestcode voor gier (rundvee: 
mestcode 12, varkens: mestcode 
42) en een mestcode voor filtraat na 
mestscheiding (rundvee: mestcode 
11, varkens: mestcode 41). Ook zijn 
de forfaitaire waarden aangepast. 
Houd hier rekening mee bij uw 
prognose gebruiksnormen-
berekening 2019. 
 
Hogere forfaits enkelvoudig voer 

Heeft u staldieren en voert u tarwe, 
gerst, rogge en/of erwten die u zelf 
heeft geproduceerd of van een niet-
voerleverancier (bijv. akkerbouwer) 
afkomstig zijn? Houd er dan in uw 
stalbalans rekening mee dat diverse 
forfaits voor stikstof en fosfaat zijn 
verhoogd. 
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Gewascodes grasland en natuurterrein 

Vanaf dit jaar zeggen gewascodes alleen iets over het gewas zelf en is er 
geen directe koppeling naar bepaalde regelingen. Dit geldt met name voor de 
gewascodes voor grasland. Mede om deze reden is gewascode 336 
(subsidiabel grasland natuurterrein) komen te vervallen. 
 
Gewascode los van regelingen 

In ‘Mijn percelen’ wordt een gewascode ingevuld op basis van het gewas dat 
op het perceel wordt geteeld. Vervolgens moet u in de GO opgeven of het 
perceel beschikbaar is voor de Meststoffenwet en/of betalingsrechten. 
Daarnaast moet u aanvinken of het perceel bijvoorbeeld natuurterrein is.  
 
Grasland gewascodes 

Heeft u tijdelijk grasland? Dan gebruikt u gewascode 266. Heeft u blijvend 
grasland (≥ 5 jaar aaneengesloten grasland), dan is de gewascode afhankelijk 
van de droge stofopbrengst per ha. Is deze groter of gelijk aan 5 ton, dan 
gebruikt u gewascode 265. Is de opbrengst kleiner dan 5 ton ds/ha, dan is 
gewascode 331 van toepassing. 
 
Landbouwgrond of natuurterrein 
De gewascodes 265 en 331 kunnen zowel voor landbouwgrond als voor 
natuurterrein gelden. Is het perceel natuurterrein? Dan vinkt u dat aan bij het 
betreffende perceel in de GO.  
 
Meststoffenwet en GLB  
In de GO moet u ook aangeven of percelen meetellen voor de Meststoffenwet 
en voor GLB. Voor landbouwgrond is dit altijd van toepassing. Is het perceel 
natuurterreinen? En voert u op de percelen landbouwactiviteiten uit? Dan is 
het perceel subsidiabel als het perceel niet te veel is ‘verruigd’. Mag u het 
perceel beweiden en/of bemesten? Dan mag u de ruimte op deze percelen 
onder voorwaarden benutten.  
 

Geef in de GO aan of een perceel natuurterrein is en of het perceel in 
aanmerking komt voor de ‘Meststoffenwet’ en ‘GLB’.  
Deze keuzes moet u los van de gewascode maken.   

 

Op dijken soms beperkte gebruiksruimte   

Heeft u dijken (waterkeringen) in gebruik, maar heeft u niet de beschikkings-
macht? Dan tellen deze dijken beperkt mee voor de Meststoffenwet. 
 
Beschikkingsmacht 

U heeft de beschikkingsmacht over een perceel als u, kort gezegd, zelf 
grotendeels beslissingen kunt nemen. U wordt hierbij niet ‘overruled’ door de 
verpachter. Meestal heeft u geen beschikkingsmacht als u primaire 
waterkeringen pacht. Maar dit kan ook gelden bij andere waterkeringen. 
 
Beperking Meststoffenwet 

Dijken die u in gebruik heeft zonder beschikkingsmacht tellen niet mee voor 
derogatie. Ze tellen wel mee voor de gebruiksruimte. Per ha geldt max. 170 
kg stikstof dierlijke mest, 170 kg stikstof totaal en 80 kg fosfaat. Tenzij het 
contract een beperking aangeeft, dan geldt deze beperking.   
  
Wel betalingsrechten 

Op deze dijken kunt u wel betalingsrechten verzilveren, mits u op deze dijken 
landbouwactiviteiten uitoefent. De beschikkingsmacht is hierbij niet van 
toepassing (wel het gebruik). 
 

Heeft u geen beschikkingsmacht voor de dijken die u pacht? Dan 
moet u dit opgeven in de GO. Neem uw contract als basis.  

 

Nieuws sanering varkenshouderij 

Met de ‘Saneringsregeling 
Varkenshouderij’ kunnen bepaalde 
varkensbedrijven met een 
geuroverlast voor omwonenden 
vrijwillig worden beëindigd. De 
regeling is nog niet definitief, maar 
onderstaande zaken zijn inmiddels 
wel bekend.  

 De regeling is voor varkens-
bedrijven in de concentratie-
gebieden Oost en Zuid. 

 ‘Stoppers’ in het kader van het 
‘Actieplan ammoniak’ kunnen 
niet deelnemen. 

 Bedrijven met meerdere 
locaties kunnen met één locatie 
deelnemen. 

 De Milieuvergunning wordt 
ingetrokken, de varkensrechten 
moeten worden ingeleverd en 
de stallen gesloopt (incl. 
mestkelder/-opslag). 

Heeft u interesse? Neem dan 
contact op met uw gemeente, zij 
spelen een belangrijke rol bij o.a. de 
herbestemming van uw locatie.  
 
Vervoersbewijs altijd digitaal  

Vanaf 1 april 2019 moet ieder 
Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) 
digitaal worden ingediend bij RVO. 
Dit geldt dan ook voor forfaitaire 
transporten zoals Boer-boer-
transport en afvoer naar 
particulieren. Een VDM voor 
forfaitair transport moet binnen 10 
werkdagen worden ingediend. 
 
Agenda 

Uiterste datum 

15 mei 
- Indienen Gecombineerde opgave 
- Aanmelden stikstofdifferentiatie 
- Overdragen betalingsrechten 
1 juni 
- Aanmelden equivalente  
  maatregelen 
11 juni 

- Kortingsperiode GO 
19 juni 
- Oplossen ‘Voorafgaande  
  controles’ GO 
1 juli 

- Doorgeven ‘Energiemaatregelen’ 
  in het kader van Informatieplicht 
 
Vanaf datum 

1 april 
- Digitaal insturen VDM forfaitaire 
  transporten 
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 Ondersteuning jonge landbouwers 

Bent u jonge landbouwer en heeft u onlangs een bedrijf overgenomen? Dan 
kunt u mogelijk ondersteuning krijgen voor bepaalde duurzame investeringen. 
De minister heeft hiervoor max. € 75 miljoen beschikbaar gesteld. De 
hoofdlijnen van de twee ‘sporen’ zijn bekend. 
 
Garantstelling 

Wilt u na de bedrijfsovername investeren in ontwikkelingen, die in de lijn van 
de ‘Landbouwvisie’ van minister Schouten liggen? Dan kunt u wellicht gebruik 
gaan maken van de ‘Garantieregeling Vermogenversterkende kredieten’. Het 
Rijk staat dan garant voor een groot deel van de achtergestelde leningen. 
Hierdoor kunt u makkelijker risicodragend vermogen aantrekken. 
 
Opleidingstraject en coachingstraject 

Het opleidings- en coachingstraject is bedoeld ter ondersteuning van de 
hierboven genoemde garantieregeling. Er worden verschillende trajecten 
ingezet om u te voorzien van de nodige kennis. Denk hierbij aan: 

 Keukentafelgesprekken om de bedrijfsovername te versoepelen. 

 Meer onderwijs over strategisch ondernemerschap. 

 Aanbieden cursusmateriaal voor meer financieel inzicht bij processen 
rondom bedrijfsoverdracht. 

 
Nog niet definitief 

Op dit moment is de regeling nog niet definitief. Deze wordt voor de zomer 
verwacht. Pas dan zijn alle details bekend. 
 

Wilt u als jonge landbouwer na een bedrijfsoverdracht investeren in 
duurzame bedrijfsontwikkeling? Wellicht kunt u hierbij wat 

ondersteuning krijgen.  

 

Informatieplicht energiebesparing 

Heeft u een meldingsplichtig bedrijf (Activiteitenbesluit)? Dan geldt voor u 
mogelijk de ‘Informatieplicht energiebesparing’ per 1 juli 2019.  
 
Energiemaatregelen 

Zowel bepaalde vergunnings- als meldingsplichtige bedrijven moeten 
energiebesparingsmaatregelen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
isoleren van gebouwen, frequentieregelaars voor ventilatie en toepassen van 
ledlampen. Veel van deze maatregelen zijn al door bedrijven genomen. Vanaf 
nu moet dit in beeld worden gebracht. 
 
Energieverbruik 
De verplichte energiebesparende maatregelen gelden bij een verbruik:  

 ≥ 50.000 kWh elektriciteit per jaar of  

 ≥ 25.000 m
3
 aardgas per jaar.  

 
Informatieplicht 

Om de verplichte energiemaatregelen beter te kunnen controleren en 
handhaven geldt voor meldingsplichtige bedrijven (Activiteitenbesluit) een 

informatieplicht per 1 juli 2019. U moet dan uiterlijk 1 juli 2019 doorgeven 
welke maatregelen u moet nemen en wat u al heeft gedaan.   
 

Geldt voor u deze informatieplicht?  Inventariseer welke maatregelen 
u moet nemen en wat u al heeft gedaan.  

Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Schakel dan uw adviseur in.  

 

Over ons 

Deelstra Jansen administratie en 
advies is een zelfstandige allround 
adviesorganisatie op financieel, 
bedrijfskundig en fiscaal gebied 
voor ondernemers in het midden en 
kleinbedrijf en de agrarische sector. 
Met een team van goed opgeleide 
en betrokken medewerkers bieden 
wij onze klanten flexibele en 
efficiënte dienstverlening tegen een 
redelijke prijs op het gebied van: 
 

 Samenstellen jaarrekening 

 Bedrijfseconomisch advies 

 Bedrijfsoverdracht 

 Samenwerking 

 Mestwetgeving 

 Subsidies 

 Inkomstenbelasting 

 Omzetbelasting 

 Vennootschapsbelasting 

 Loonadministratie en 
personeelsbeleid 

 Agrarische studiegroepen 
 
 
Onze adviseurs 

Ruurd Deelstra 
Jules Jansen 
Dineke Hof 
Dukke Greidanus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons kantoor 

 
 
Wismastate 9 
8926 RA Leeuwarden 
Postbus 52 
8900 AB Leeuwarden 
T 0888 - 18 18 18 
F 0888 - 18 18 00 
 
www.deelstrajansen.nl 

Deelstra Jansen administratie en advies 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 


