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Indienen Gecombineerde opgave 2021
1
2

U kunt uw Gecombineerde opgave weer indienen bij RVO. Hiermee geeft u uw
percelen op, kunt u uw bedrijfstoeslag en andere subsidies aanvragen en moet u
diverse (mest)vragen beantwoorden. Het belang van een juiste en tijdige indiening
is daardoor groot.
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Inloggen en ondertekenen
Om de Gecombineerde opgave (GO) in te kunnen dienen moet u, als bedrijf,
inloggen met eHerkenning. U kunt de GO ondertekenen met eHerkenning of een
TAN-code.
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Indienen uiterlijk 15 mei
De indieningsperiode voor de GO loopt t/m 15 mei. Echter omdat 15 mei op een
zaterdag valt, start de kortingsperiode pas op dinsdag 18 mei.
Echter de aanvraag van o.a. de fosfaatdifferentiatie moet u wel uiterlijk 15 mei
doen. Mede om deze reden is het van belang om de GO uiterlijk op 15 mei in te
dienen.

Meer informatie en/of advies

Percelen aanpassen
Uw perceelsregistratie is een belangrijk onderdeel van de GO. U kunt uw percelen
en gewassen actualiseren in ‘Mijn percelen’. Dit kunt u vooraf doen, maar u kunt
ook vanuit de GO naar ‘Mijn percelen’ gaan.
Heeft u afgelopen jaren de BGT-check uitgevoerd? Dan kan het zijn dat de
aangepaste percelengrenzen nu in ‘Mijn percelen’ staan. Zo nodig moet u uw
gewaspercelen hier nog op aanpassen.

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 contactgegevens aan.

Nieuwe gewassen
Gewascodes zijn dit jaar gelijk gebleven. Wel zijn twee nieuwe gewassen
toegevoegd: zoete aardappelen (code 6632) en naakte haver (code 6636).
Controles en overzichten in GO
In de GO zijn diverse controles en overzichten ingebouwd. Deze kunnen wijzen
op een mogelijke foutieve invoer. Maak gebruik van deze controles en overzichten
om de invoer van uw gegevens na te gaan. Neem ook de ingebouwde
waarschuwingen goed door als deze getoond worden. Hiermee beperkt u de kans
op fouten in uw GO.

Tot uw dienst.
De redactie

Begin tijdig met het verzamelen van gegevens en het invullen van de
GO. Heeft u hulp nodig? Wij kunnen u, eventueel op afstand, hierbij
helpen
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Niet-subsidiabele grond
Niet-subsidiabele grond is grond die
buiten de topografische grenzen van
de perceelsregistratie ligt. In ‘Mijn
percelen’ ligt deze grond buiten de
groen omlijnde percelen.
Aangezien de perceelsgrenzen
kunnen wijzigen, is het raadzaam
om dit ieder jaar, tijdens de GOperiode, te controleren.
Wijziging bij telen EA-vanggewas
Wilt u bij het invullen van de
vergroeningseis
‘Ecologisch
aandachtgebied’ gebruik maken van
EA-vanggewassen? Dan moet u
vanaf dit jaar een minimale
hoeveelheid zaaizaad gebruiken én
ervoor zorgen dat het vanggewas
zichtbaar in het veld aanwezig is.
Vorig jaar was het voldoende als u
aan één van deze eisen voldeed.
Overdragen betalingsrechten
Wilt u betalingsrechten overdragen?
De melding moet uiterlijk 15 mei zijn
afgerond. Dit betekent dat beide
partijen uiterlijk 15 mei het digitale
overdrachtsformulier ondertekend
moeten hebben.

Bedrijfstoeslag en GLB-subsidies
Met de Gecombineerde opgave kunt u, zoals gebruikelijk, uw bedrijfstoeslag
en overige GLB-subsidies aanvragen. Hiervoor moet u aan diverse
voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een juiste registratie.
Aanvragen
U kunt met de GO uitbetaling aanvragen van:
•
Basis- en vergroeningspremie.
•
Toeslag Jonge landbouwer.
•
Graasdierpremie.
•
Brede weersverzekering.
•
SNL-agrarisch natuur (vanaf 1 april).
Registratie in orde
Om in aanmerking te komen voor deze betalingen moet u uiterlijk op 15 mei bij
KVK geregistreerd zijn als ‘actief landbouwer’. Hierbij moet de hoofdactiviteit
‘landbouw’ zijn (SBI-codes 011 t/m 016 en vanaf 2021 ook 1051 ‘zelfzuivelaar’).
Is ‘landbouw’ niet uw hoofactiviteit, dan moet u uiterlijk 15 mei met een
accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteiten ‘niet
onaanzienlijk’ zijn. Gebruik de recentste accountantsverklaring van RVO.
Jonge landbouwer
Bent u Jonge landbouwer en wilt u in aanmerking komen voor de toeslag of
betalingsrechten uit de Nationale reserve? Zorg er dan voor dat uw ‘langdurige
blokkerende zeggenschap’ uiterlijk 15 mei is geregeld in een overeenkomst
(bijv. maatschapsakte of statuten) en bij KVK.
Graasdierpremie
Vraagt u graasdierpremie aan voor vrouwelijke runderen en/of schapen? Dan
is een belangrijke voorwaarde dat deze dieren in de periode van 15 mei t/m 15
oktober onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen.

Graasdierpremie 2020
Onlangs is de graasdierpremie 2020
bekend gemaakt. Alleen bij schapen
is een budgetkorting toegepast van
12,17%. De definitieve bedragen per
dier zijn:
•
Vrouwelijke runderen: € 153.
•
Schapen: € 20,20.
Hoeveel ruimte op natuurterrein?
Pacht u natuurterrein en mag u
dieren weiden of mest aanwenden?
De afspraken in het contract zijn
leidend voor de mate van beweiding
en de hoeveelheid aan te wenden
mest.
Voor de berekeningen t.a.v. de
mestverwerkingsplicht
en
de
grondgebondenheid
geldt
het
volgende. Is de fosfaatruimte in het
contract uitgedrukt in kg/ha dan is dit
leidend. Staan er geen kilogrammen
fosfaat in het contract? Dan mag u in
deze situatie rekenen met standaard
70 kg fosfaat per ha. Vorig jaar was
dit niet duidelijk. Inmiddels heeft
RVO dit standpunt ingenomen.

Zorg dat uw registratie tijdig in orde is.
Het belang hiervan is immers groot.

Minder vragen, wel belangrijk
Ten opzichte van vorig jaar zijn een heel aantal vragen komen te vervallen. Er
worden nog wel algemene vragen gesteld (Landbouwtelling) en o.a. vragen
over het gebruik van dierlijke mest. Een juiste opgave is hierbij van belang
omdat dit (deels) gebruikt kan worden bij controles op uw bedrijf.
Algemene vragen
Net als andere jaren worden vragen gesteld over bedrijfsvorm, de
bedrijfsleiding en meewerkende personen (o.a. loonwerk). Daarnaast moet u
vragen beantwoorden over uw dieren, de huisvesting hiervan incl. de
stalsystemen. Ook moet u bijvoorbeeld aangeven wat de totale melkproductie
van uw melkkoeien in 2020 is geweest.
Vragen ‘mest’
T.a.v. ‘mest’ worden o.a. de volgende vragen gesteld.:
•
Beweiding van graasdieren.
•
Toepassen BEX.
•
Uitrijden dierlijke mest, o.a. de uitrijsystemen op gras- en bouwland.
•
Mestbehandeling en-verwerking.
De meeste vragen kwamen ook vorig jaar aan bod. U kunt uw opgave
vergelijken met de invoer van vorig jaar, echter let wel op de zaken
die gewijzigd zijn.
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Overgangsregeling fosfaatmonsters
Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Dan moet u vanaf 2021 de
fosfaattoestand van uw percelen bepalen op basis van twee indicatoren. Voor
percelen met oude grondmonsters geldt wel een overgangsregeling. Deze
overgangsregeling is onlangs definitief geworden.
Fosfaattoestand op basis van twee indicatoren
Vanaf 2021 geldt een nieuwe methode voor het bepalen van de fosfaattoestand
van uw grond. U moet dit bepalen op basis van het PAL-getal én het P-PAEgetal (ook wel P-CaCl2-getal genoemd).
Verplicht voor nieuwe grondmonsters
Heeft u vanaf 1 januari 2021 nieuwe grondmonsters voor de
fosfaatdifferentiatie genomen? Of gaat u dat nog doen? Dan bent u verplicht
om deze nieuwe methode toe te passen. De analyseresultaten moeten uiterlijk
15 mei bekend zijn, zodat u deze tijdig met de GO kunt doorgeven. Met oude
monsters mag u ook de ‘oude’ methode toepassen.
Max. 5 jaar oud
Alleen voor het jaar 2021 mogen grondmonsters maximaal 5 jaar oud zijn.
Heeft u grondmonsters die genomen zijn vanaf 16 mei 2016? Dan kunt u deze
in 2021 ook gebruiken
Bemonsterprotocol niet meer van belang
Bij de nieuwe methode mogen de grondmonsters genomen zijn volgens de
‘standaardmethode’ of de ‘gestratificeerde methode’. Nieuw is dat ook voor de
fosfaattoestand ‘arm’ ‘standaardmonsters’ gebruikt mogen worden.
‘Oude methode’ ook nog mogelijk
Voor ‘oude ’grondmonsters kunt u nog op basis van de oude methode de
fosfaattoestand bepalen. Met de oude methode bepaalt u de fosfaattoestand
van grasland o.b.v. het PAL-getal en van bouwland o.b.v. het Pw-getal.
U kunt de oude methode toepassen als het grondmonster uiterlijk 31 december
2020 is genomen. Ook deze monsters mogen in 2021 vijf jaar oud zijn
(bemonsterd vanaf 16 mei 2016).
Voor de fosfaatklasse ‘arm’ gelden enkele afwijkende voorwaarden.
Oude methode bij fosfaattoestand arm
Wilt u in 2021 met een ‘oud grondmonster’ de fosfaattoestand ‘arm’ bepalen op
basis van PAL of Pw? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
Uw grondmonster mag maximaal 4 jaar oud zijn (vanaf 16 mei 2017).
•
De analyseresultaten waren op 15 mei 2020 bekend.
•
De grondmonsters zijn volgens de gestratificeerde methode genomen.
•
U heeft in 2020 of eerder ‘fosfaatarme grond’ gemeld in de GO.
Keuze oude of nieuwe methode mogelijk
Heeft u oude grondmonsters die aan bovenstaande voorwaarden voldoen? En
is naast PAL (en eventueel Pw) ook P-PAE bepaald? Dan mag u kiezen of u
de oude methode (PAL of Pw) of de nieuwe methode (PAL en P-PAE) toepast.
Deze keuze mag u per perceel maken. De keuze mag per perceel anders zijn.
Keuze nu maken!
Bij de GO moet u per gewasperceel de fosfaattoestand opgeven. Hierbij moet
u kiezen voor of de nieuwe of de oude methode. Voor alle gewaspercelen
binnen een topografisch perceel kiest u voor eenzelfde methode. Er geldt
echter één uitzondering, zie kantlijnbericht. Het is van belang dat u nu al, per
perceel, bepaalt welke methode het gunstigste is.
Heeft u keuze? Geef dan de gunstigste fosfaattoestand op met de GO.
Zijn uw grondmonsters niet meer geldig, neem dan tijdig nieuwe.

Derogatiemonsters max. 4 jaar
Grondmonsters
voor
fosfaatdifferentiatie zijn dit jaar
eenmalig een jaar langer geldig (vijf
i.p.v. 4 jaar). Dit geldt niet voor
derogatiemonsters. Voor dit jaar zijn
derogatiemonsters geldig met een
monsterdatum vanaf 1 februari 2017
t/m 31 januari 2021.
Beide methodes per perceel
Vallen uw grondmonsters voor de
fosfaatdifferentiatie
onder
de
overgangsregeling? En is voor het
gehele topografische perceel Pw,
PAL én P-PAE bepaald? Dan mag u
binnen het topografische perceel
voor gewaspercelen grasland de
oude methode kiezen en voor
gewaspercelen bouwland de nieuwe
methode. Dit mag ook omgekeerd.
Korting fosfaatrechten blijft 20%
Het aantal fosfaatrechten van
melkveehouders ligt onder het
fosfaatplafond
voor
de
melkveehouderij. Echter ook de
vleesveehouderij heeft een groot
aantal fosfaatrechten. Deze rechten
kunnen
aan
melkveehouders
worden verkocht. Hierdoor kan het
aantal
fosfaatrechten
van
melkveehouders weer boven het
plafond uitkomen. Om deze reden
wordt
de
fosfaatkorting
bij
overdracht
van
fosfaatrechten
(voorlopig) nog niet verlaagd van
20% naar 10%.
Agenda
Datum vanaf
1 april
• Indienen betaalverzoek SNL-a
18 mei
• Start kortingsperiode GO
Uiterste datum
30 april
• Indienen gegevens PAS-melders
10 mei
• Omzetten gras naar bouwland op
zand- en lössgrond
15 mei
• Indienen Gecombineerde opgave
• Melden fosfaatdifferentiatie
• Melden Stikstofdifferentiatie
1 juni
• Melden equivalente maatregelen
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Minder stikstof bij mais en aardappelen
Teelt u mais of aardappelen op zand- en lössgrond? En start u de teelt na
graslandvernietiging? Dan moet u vanaf dit jaar rekening houden met een
korting op de stikstofnorm (‘kunstmestnorm’) van 65 kg/ha.
Korting 65 kg/ha alleen op zand- en lössgrond
De korting op de stikstofnorm van 65 kg/ha geldt als u een perceel gras dit jaar
scheurt voor de teelt van mais of consumptie- of fabrieksaardappelen.
Graslandvernietigingsmonster niet verplicht
In de situatie dat u te maken krijgt met deze korting hoeft u geen graslandvernietigingsmonster te nemen als u de mais of aardappelen wilt bemesten.
Geen korting bij ‘vanggewas’ gras
De korting is niet van toepassing als het gras dat u nu vernietigd vorig najaar
is ingezaaid als:
•
Verplicht vanggewas na mais.
•
Grasgroenbemester na de teelt van een ander gewas dan mais.
Soms wel graslandvernietigingsmonster
Gebruikt u het ‘vanggewas’ dit voorjaar voor voederwinning (maaien of
beweiden) voordat u de mais zaait of aardappels poot? Dan is een
vernietigingsmonster wel verplicht als u de mais of aardappelen wilt bemesten.
Dit geldt overigens ook wanneer u een ander gewas dan mais of aardappels
gaat telen.
Houd bij uw bemestingsplan 2021 rekening met de
mogelijke korting op de stikstofgebruiksnorm.

Intern salderen nu zonder vergunning

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

Wilt u uw bedrijf ontwikkelen? En kunt u met intern salderen volstaan? Dan
heeft u geen natuurvergunning meer nodig.
Intern salderen
Met intern salderen kunt u gebruik maken van stikstofruimte die op uw bedrijf
ontstaat. Bijvoorbeeld als u een bestaande stal emissiearm maakt of vervangt
voor een emissiearme stal. De ontstane stikstofruimte kunt u gebruiken voor
nieuwe activiteiten, mits de totale stikstofdepositie niet toeneemt.

Ons kantoor

Geen natuurvergunning meer nodig
Voor intern salderen heeft u geen natuurvergunning meer nodig. Om in de
toekomst toch zekerheid te hebben t.a.v. uw nieuwe activiteiten moet u zelf aan
kunnen tonen dat uw stikstofdepositie niet is toegenomen. Dit kunt u doen door
AERIUS-berekeningen van de oude en nieuwe situatie, waaruit geen toename
van de stikstofdepositie blijkt, goed te bewaren.
Zekerheid middels ‘weigeringsbesluit’
Ook kunt u ‘zekerheid’ krijgen als u toch een natuurvergunning aanvraagt en
de provincie wijst deze aanvraag actief af. Met dit besluit heeft u ‘op papier’ dat
ook de provincie vindt dat u geen natuurvergunning nodig heeft. In bepaalde
situaties kan de provincie hiervoor wel legeskosten vragen.
Heeft u ontwikkelingsplannen? En wilt u gebruik maken van intern
salderen? Laat u zich dan goed informeren naar de mogelijkheden.

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

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