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• Stijgt of daalt de
pachtprijs?

Aanmelden nieuw GLB voor 31 januari
Het nieuwe GLB treedt in werking op 1 januari 2023. Wilt u GLB-subsidies 2023 ontvangen? Meld dan uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO. Dit geldt ook als u alleen
de basispremie wilt ontvangen.
Stand van zaken GLB 2023-2027
Voor uw bouwplan van 2023 is het van belang om rekening te houden met het nieuwe GLB.
Echter, nog niet alle regels voor het GLB zijn bekend. De GLB-regels worden opgenomen in het
Nationaal Strategisch Plan (NSP). Naar verwachting is het NSP in oktober definitief. Onlangs heeft
RVO wel de procedure rondom het aanvragen van GLB-subsidies bekend gemaakt.
Vooraf aanmelden verplicht
U meldt uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO als u één of meer van de volgende subsidies
wilt ontvangen:
• Basispremie.
• Extra betaling voor de eerste 40 hectare.
• Toeslag Jonge landbouwers.
• Vergoeding vanuit de eco-regeling.
• Subsidie voor Zeldzame landbouwhuisdieren.
Procedure van aanvraag tot uitbetaling
U kunt een aanmelding indienen vanaf 1 december 2022 t/m 31 januari 2023. Bij deze aanmelding
geeft u het voorlopige bouwplan door. Ook moet u aangeven of en welke eco-activiteiten u van
plan bent om uit te voeren.
Opgave indienen op 15 mei
Uiterlijk 15 mei 2023 moet u, zoals nu ook gebruikelijk, de Gecombineerde opgave indienen. U
geeft dan uw definitieve bouwplan door. Daarnaast moet u (nogmaals) de eco-activiteiten doorgeven die u voor de eco-regeling wilt toepassen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van AEC
Uden B.V. en AEC Limburg B.V.
AEC Uden B.V.
en AEC Limburg B.V.
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor schade van welke aard dan ook als
gevolg van beslissingen en of handelingen
gebaseerd op de informatie uit deze
nieuwsbrief
Via deze nieuwsbrief 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.

Definitieve aanvraag
In de periode van 15 oktober t/m 30 november 2023 kunt u de GLB-subsidies definitief aanvragen.
Onder voorwaarden mag u bij deze aanvraag afwijken van de opgave op 15 mei. Dit geldt met
name voor de toegepaste eco-activiteiten.

• De ‘GLB-procedure’ is anders dan u gewend bent.
Meld u tijdig aan om geen GLB-subsidies mis te lopen.
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Uitstel deel conditionaliteit (GLB)
Vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne
en het behouden van de voedselzekerheid wordt een deel van de
regels van de conditionaliteit met
één jaar uitgesteld. Hierdoor gaan
de regels voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie’ en GLMC 8 ‘4% niet-productief
areaal’ niet in per 1 januari 2023.
Deze versoepeling geldt niet voor
deelnemers aan de eco-regeling
en/of het ANLb. Deze bedrijven
moeten wel voldoen aan de volledige conditionaliteit, inclusief
GLMC 7 en GLMC 8.
Extra steun varkens/pluimvee
Houdt u varkens en/of pluimvee?
En heeft u in 2022 grond in gebruik?
Dan ontvangt u in september extra
GLB-steun van € 2.700. Hiervoor
gelden de volgende voorwaarden:
• U heeft minimaal 50 varkens of
250 stuks pluimvee.
• U heeft met de GO 2022
uitbetaling
betalingsrechten
aangevraagd.
• U voldoet aan de drempelwaarde
van € 500 (hoogte basis- en
vergroeningspremie op basis
van waarde 2021).
• U
voldoet
aan
de
vergroeningseisen.
• U bent geen deelnemer aan de
stoppersregeling.
Deze steun hoeft u niet aan te
vragen. Als u aan de voorwaarden
voldoet
betaalt
RVO
deze
automatisch uit.

U kunt aan de eco-regeling
meedoen als u ook aan de conditionaliteit voldoet. Ga na of
de eco-regeling interessant
voor u is. Meld zo nodig uw ecoactiviteiten uiterlijk 31 januari
bij RVO.
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Hoogte eco-premie en eco-maatregelen

Bepalen instapeis en klasse eco-premie

Met de eco-regeling kunt u extra subsidie krijgen bovenop uw basispremie. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet u extra inspanningen leveren in de vorm van ecoactiviteiten. U bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.

Wilt u aan de eco-regeling meedoen? Dan moet u eerst aan de ‘instapeis’ voldoen. Daarna bepaalt
u de totale ‘waarde’ van uw eco-activiteiten. Deze waarde bepaalt uw klasse en welke eco-premie
u kunt ontvangen.

Eerst conditionaliteit
Wilt u in aanmerking komen voor de ‘eco-premie’ vanuit de eco-regeling? Dan moet u eerst aan de conditionaliteit (basisvoorwaarden GLB) voldoen. Deze voorwaarden gelden ook voor het verkrijgen van de basispremie. In de vorige editie zijn wij uitgebreid ingegaan op deze conditionaliteit.

Instapeis: voldoende punten scoren op vijf thema’s
Uw eco-activiteiten moeten positief scoren op een vijftal thema’s (zie tabel 2). Het aantal te behalen punten
(5 punten per hectare) wordt verdeeld over de vijf thema’s. In tabel 2 staan de thema’s vermeld en de bijbehorende verdeelsleutels. Ook is het minimaal aantal punten per thema aangegeven voor een bedrijf met 40
ha grond (uitgangspunt: 40 x 5 = 200 punten).

Eco-regeling: extra premie, maar ook extra inspanningen
Als u voldoet aan de voorwaarden voor de eco-regeling, dan ontvangt u extra premie per subsidiabele hectare. Echter, het uitvoeren van eco-activiteiten kost u ook extra ‘inspanningen’. Het is van belang dat u de extra
premie afzet tegenover uw extra kosten en inspanningen.
Hoogte premie afhankelijk van ‘klasse’
Uw eco-premie is afhankelijk van de ‘klasse’ waarin u terecht kunt komen. Is de ‘waarde’ van uw eco-activiteiten
hoger, dan komt u in een hogere klasse. De eco-premie per klasse is als volgt:
• € 60 per ha voor klasse ‘Brons’.
• € 100 per ha voor klasse ‘Zilver’.
• € 200 per ha voor klasse ‘Goud’.
Deze bedragen gelden voor alle subsidiabele hectares op uw bedrijf.
Heeft u een biologisch bedrijf? Dan valt u automatisch in de klasse ‘Goud’.
Overzicht eco-activiteiten 2023
De (voorlopige) eco-activiteiten die u in 2023 kunt toepassen staan in tabel 1. U moet meerdere ecoactiviteiten toepassen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.
Tabel 1. Voorlopige eco-activiteiten 2023

Eco-activiteiten
Gras met klaver
Grasland met kruiden
Langjarig grasland
(5 jaar niet gescheurd)

Groenbedekking
Onderzaai
Verlengde weidegang
(overdag weiden)

Meerjarige teelt
(meer dan 1 jaar, niet zijnde gras)

Verlengde weidegang
(dag en nacht weiden)

Natte teelt
Rustgewas
Stikstofbindend gewas
Strokenteelt
Vroeg oogsten rooigewas
(uiterlijk 31 augustus)

Biologische bestrijding
Heg, haag, struweel
Overige houtige elementen
Groene braak
Bufferstrook met kruiden
(langs bouwland)

Vroeg oogsten rooigewas
(uiterlijk 31 oktober)

Bufferstrook met kruiden
(langs grasland)

Ook bestaande eco-activiteiten tellen mee
Voert u bepaalde eco-activiteiten al uit? Of zijn deze al op uw bedrijf aanwezig? Dan kunt u deze ook inzetten voor de eco-regeling. Dit geldt bijvoorbeeld als u al kruidenrijk grasland teelt of struweelhagen in beheer
heeft. Gebruikt u deze activiteiten binnen het ANLb? Dan tellen deze beperkt mee.

Tabel 2. Thema’s, verdeelsleutel en min. aantal punten bij 40 ha
Thema’s
Klimaat
Bodem en lucht
Water
Landschap
Biodiversiteit

Verdeelsleutel

Min. punten per thema

25%
25%
15%
15%
20%

50
50
30
30
40

Punten en oppervlakte eco-activiteit
Aan iedere eco-activiteit zijn punten toegekend voor de betreffende thema’s. Voor bijvoorbeeld de eco-activiteit ‘grasland met kruiden’ gelden 2 punten voor ‘Klimaat’, 4 voor ‘Bodem en lucht’, 3 voor ‘Landschap’ en 1
voor ‘Water’ en 1 voor ‘Biodiversiteit’. Zie voor het aantal punten per eco-activiteit de site van RVO: www.rvo.
nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling
Per eco-activiteit moet u de oppervlakte vermenigvuldigen met de punten per thema. De punten per thema
bij elkaar opgeteld bepalen of u, voor ieder thema, aan het minimaal aantal punten voldoet.
Waarde eco-activiteiten bepalen klasse en hoogte eco-premie
Voldoet u aan de instapeis? Dan kunt u de totale ‘waarde’ van uw eco-activiteiten bepalen. Per eco-activiteit
is een waarde vastgesteld. De hoogte van de waarde per activiteit is afhankelijk van de regio. Hiervoor is Nederland ingedeeld in twee regio’s. Zie de eerder vermelde site van RVO.
Waarden en oppervlakte eco-activiteit
De oppervlakte van iedere eco-activiteit vermenigvuldigt u met de bijbehorende waarde. De totale waarde
van al uw eco-activiteiten bepalen de klasse waarin u terecht komt.
Minimale waarde per klasse
Om in de klasse ‘Brons’ te komen moet uw totale waarde gelijk of hoger zijn dan uw hectares grond maal de
eco-premie ‘Brons’. Voor een bedrijf met 40 ha moet deze waarde daardoor minimaal 40 ha x € 60 = € 2.400
bedragen. Voor ‘Zilver’ is dit € 4.000 en voor ‘Goud’ € 8.000. Zie het eerdere artikel.
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Subsidie SABE-cursus agrariërs
Wilt u één van onderstaande SABEcursussen volgen?
• Verdieping in ‘stikstof’.
• Verdieping in precisielandbouw.
• Verdieping in natuurinclusief
ondernemen.
Dan kunt u t/m 1 oktober 2022
een cursusvoucher aanvragen bij
RVO. De waarde van deze voucher
bedraagt € 800. De cursus moet u
volgen bij één van de vijf aangewezen opleidingsinstellingen. Heeft u
dit jaar al de voucher ‘Advies van
een erkende bedrijfsadviseur’ ontvangen? Dan komt u niet in aanmerking.
Derogatie pas in sept. bekend
Waarschijnlijk wordt in ‘Brussel’ pas
op 15 september gestemd over
derogatie. Mogelijk is de inhoud
van de concept derogatie-beschikking iets eerder bekend. Op
dit moment is nog niet duidelijk of
derogatie voor 2022 en de komende jaren wordt verleend. Ook is de
inhoud niet bekend.
Als derogatie wordt verleend is de
kans groot dat, zeker voor de komende jaren, de derogatie- voorwaarden strenger worden. Ook is
de kans aanwezig dat de derogatie
langzaam wordt afgebouwd.
Als ‘Brussel’ derogatie niet verleent
wordt mogelijk ‘soepel’ omgegaan
met de mestregels voor 2022. Dit
is wenselijk gezien de late bekendmaking. Echter, nu is er geen garantie of dit ook gaat gebeuren.

Hoogte eco-premie
Heeft u bepaald in welke klasse u terecht komt? Dan is de eco-premie gelijk aan de subsidiabele oppervlakte
maal de betreffende eco-premie per ha. Uw eco-premie is daardoor niet gelijk aan de totale waarde van de
eco-activiteiten. Stel, het bedrijf van 40 ha ‘scoort’ een waarde van € 4.500, de eco-premie wordt dan € 4.000
(40 x € 100) en niet € 4.500.
Voorlopig bouwplan en eco-activiteiten bepalen
Bepaal bij het opstellen van uw voorlopig bouwplan 2023 welke eco-activiteiten u uit kunt voeren. Een deel
kan reeds aanwezig zijn. Bepaal vervolgens of en welke eco-activiteiten extra nodig zijn.

De eco-regeling is ingewikkeld.
Heeft u hulp nodig om te bepalen of de eco-regeling haalbaar
is? Schakel dan uw adviseur in.
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Stijgt of daalt uw pachtprijs?
Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat
begint vanaf 1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn wel enkele uitschieters.
Pachtvormen
De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten
langer dan 6 jaar.
Wijziging t.o.v. vorig jaar vaak beperkt, sommige uitschieters
De meeste dalingen en stijgingen van de pachtnorm zijn beperkt tot 6%. Alleen voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ en het ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ geldt een stijging van 17% respectievelijk 12%.
Voor het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ geldt een forse daling van 23%
Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen.
De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgt met 2,79%
Voor agrarische woningen is de pachtverhoging per 1 juli 2022 2,3% voor pachtovereenkomsten die zijn
gesloten vóór 1 september 2007.
Voor de pachtprijs voor pachtovereenkomsten vanaf 1 september 2007 geldt een stijging van 2,7%.

• Ontvangt u een factuur voor uw pacht? Controleer dan of uw verpachter de pachtprijs
correct heeft bepaald.

Voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’
De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) gaan pas in werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 1 januari
2023 op onderdelen aan te passen.
Kortere uitrijperiode voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib
Met de wijziging mag u vanaf 16 maart (nu 16 februari) drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Dit
geldt voor bouwland op alle grondsoorten. Voor bepaalde (vroege) gewassen blijft de begindatum van
de uitrijperiode op 16 februari staan. Er gaat dan wel een meldplicht gelden.
Vaste strorijke mest op zand- en lössgrond vanaf 1 januari
Op zand- en lössgrond mag u vanaf 1 januari (was 1 februari) vaste strorijke mest aanwenden. Dit geldt
voor gras- en bouwland.
.
Rustgewas verplicht op zand- en lössgrond
De verplichting uit het 7e AP, om eens in de vier jaar een rustgewas te telen, op zand- en lössgrond, wordt
ook opgenomen in de ‘Meststoffenwet’.
Op perceelsniveau eenmaal rustgewas in periode 2023 t/m 2026
In de jaren 2023 t/m 2026 moet u op ieder perceel bouwland op zand- en lössgrond tenminste eenmaal
een rustgewas telen. Dit geldt niet als een gewas 4 jaar onafgebroken op het perceel blijft staan of als u
gewassen biologisch teelt.
De verplichting is ‘perceelsgebonden’ en gaat daardoor mee over naar een eventuele nieuwe gebruiker.

• De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet definitief. Maar de kans is groot dat LNV
deze regels per 1 januari 2023 invoert.

Pannebakkerstraat 10 -12
5405 BP Uden
Postbus 94
5400 AB Uden

Telefoon 0413 24 84 30
Fax 0413 27 03 72
info@aecuden.nl
www.aecuden.nl

Vrijstelling zoogkoeienhouderij
Bij een volledige bedrijfsoverdracht
naar een nieuwe bedrijf (nieuw KVK-nr)
kunt u de vrijstelling zoogkoeienhouderij overdragen. Dit was voorheen
niet mogelijk, waardoor het nieuwe
bedrijf in het voorgaande jaar reeds
een aanmelding moest indienen.
Het nieuwe bedrijf moet zich nu binnen 30 dagen na overdracht (en binnen hetzelfde kalenderjaar) aanmelden bij RVO.

Agenda
Datum vanaf
31 augustus
• Uitrijden drijfmest op grasland.
• Aanwenden vaste mest op grasen bouwland (zand/löss).
• Graslandvernietiging voor
herinzaai op zand/löss. Vooraf
melden bij RVO.
15 september
• Uitrijden drijfmest op bouwland, met verplicht telen groenbemester of winterkoolzaad of
bollen.
• Aanwenden vaste mest op grasland (klei/veen).
• Graslandvernietiging klei/veen.
• Duidelijkheid derogatie
1 oktober
• Aanvraag SABE cursusvoucher.

