Nieuwsbrief
Juni 2021

Jaargang 22, nummer 3

Voorschot basis- en vergroeningspremie
Voorschot basis- en vergroeningspremie 2021 uiterlijk 30 juni aanvragen
Ook in 2021 kunnen bedrijven een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de
basis- en vergroeningspremie. Dit voorschot kan in de periode van 8 t/m 30 juni
2021 worden aangevraagd. Het voorschot betreft € 300 per betalingsrecht, exclusief
de nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve. Het voorschot wordt
in de maand juli uitbetaald. Het rentevoordeel wat door dit voorschot wordt
‘genoten’ valt onder de ‘de-minimissteun’.
Voor de uitbetaling van een voorschot komen alleen de betalingsrechten in
aanmerking, die op 15 mei 2021 op het bedrijf aanwezig zijn én waarvoor uitbetaling
is aangevraagd. Voor aangevraagde en nog toe te kennen betalingsrechten uit de
Nationale reserve wordt geen voorschot betaald.
Het aangevraagde voorschot wordt alleen uitbetaald wanneer het totale bedrag € 400
of hoger is en het voorschot wordt verlaagd met eventuele openstaande vorderingen
Definitieve afrekening
Vanaf december wordt gestart met de definitieve uitbetaling van de basis- en
vergroeningspremie. Het reeds uitbetaalde voorschot wordt verrekend met de
uiteindelijke uitbetaling. Indien het reeds uitbetaalde voorschot hoger is dan de
uiteindelijke uitbetaling zal RVO het verschil terugvorderen. Dit kan bijvoorbeeld
spelen op bedrijven die (volledig) gekort worden op de vergroeningspremie of indien
een deel van de oppervlakte na controle als niet-subsidiabel wordt gezien.
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Controleer uw nieuwe perceelsgrenzen
Nederland wil uiterlijk eind 2022 ‘alle’ percelen in de digitale kaart ‘Basisregistratie
grootschalige topografie’ hebben. RVO is onlangs gestart met het vervolg van dit
project. Mogelijk dat u nu ook van RVO een uitnodiging voor de BGT-check ontvangt. Hiermee kunt u uw nieuwe perceelsgrenzen controleren.
Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
De BGT is een digitale kaart waarin naast percelen ook gebouwen, wegen, bermen,
wateren en natuurterreinen e.d. zijn opgenomen. Binnen de BGT hanteren alle betrokken partijen dezelfde grenzen.
Wijzigingen perceelsgrenzen

RVO moet de perceelsgrenzen in BGT precies laten aansluiten op grenzen van o.a.
bermen, wateren en/of gebouwen. In de praktijk betekent dit, dat diverse perceelsgrenzen (iets) kunnen wijzigen.
Invoering in stappen
Een groot aantal agrarische bedrijven heeft afgelopen jaar de BGT-check al uitgevoerd. Van een deel van deze bedrijven zijn de perceelsgrenzen inmiddels ‘definitief’.
Alle overige bedrijven krijgen dit jaar of volgend jaar een uitnodiging voor de BGTcheck.
Controle middels BGT-check
U krijgt de mogelijkheid om de nieuwe perceelsgrenzen te controleren middels de
BGT-check. U kunt de check uitvoeren zodra u een uitnodiging van RVO heeft ontvangen. U bent niet verplicht om de BGT-check uit te voeren. Het is wel verstandig
om dit te doen, zodat u later wellicht minder discussie krijgt.
Daarna aanpassing definitief

Na de periode voor de BGT-check stelt RVO de perceelsgrenzen ‘definitief’ vast in
de perceelregistratie. Hierbij wordt zo mogelijk rekening gehouden met uw opmerkingen, als u die met de BGT-check heeft doorgegeven.
Bij een wijziging moet u de perceelsintekening in ‘mijn.percelen’ nog aan laten sluiten op de nieuwe grenzen. Dit kan pas nadat RVO de nieuwe grenzen definitief
heeft opgenomen in de BGT.

Van der Woude Adviesbureau

Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGTcheck uit te voeren? Maak hier dan gebruik van!
U krijgt immers de mogelijkheid om opmerkingen te
plaatsen bij de voorgestelde perceelsgrenzen.
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Is uw risico-inventarisatie op orde?

Registreer de verblijfplaats van paarden

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de landbouwsector gestart met
het controleren van bedrijven ten aanzien van Arbowetgeving.

Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&Rpaarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het
opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als u een
(hobby)paard inschaart op uw percelen.

Tijdens het mogelijke bezoek gaat de inspecteur na of het bedrijf voldoet aan de
Arbowet en –regelgeving. Zo wordt gecontroleerd of een actuele risico-inventarisatie
& -evaluatie (RIE) aanwezig is en een basiscontract arbodienstverlening. Daarnaast
wordt extra aandacht besteed aan zaken op het bedrijf die met veiligheid hebben te
maken. Het niet hebben van een RIE kan een boete tot 4.500 euro opleveren. Het
niet hebben van een plan van aanpak kan 3.000 euro kosten. Belangrijk dus om na
te gaan of de RIE en het basiscontract dienstverlening op orde zijn.
Actualiseren of aanvragen RIE en plan van aanpak
Het hebben van een RIE is voor de meeste bedrijven een verplichting vanuit de Arbowet. Deze verplichting geldt voor alle bedrijven waar onder gezag wordt gewerkt.
Naast medewerkers in loondienst, moet hierbij ook worden gedacht aan stagiaires,
meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, (zaterdag)hulpen et
cetera. Maar ook andere bedrijven wordt geadviseerd om een RIE te hebben. In een
plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de
geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Concreet betekent dit dat de meeste agrarische bedrijven de beschikking dienen te hebben over een RIE en een bijbehorend
plan van aanpak.
RIE al aanwezig
Als er inmiddels zaken zijn veranderd op het bedrijf, kan het zijn dat de RIE niet
meer actueel is. Advies is om de RIE opnieuw door te lopen en waar nodig te actualiseren. Zorg er ook voor, dat in het verleden vastgestelde verbeteracties zijn of worden
uitgevoerd. Is er nog geen RIE op het bedrijf beschikbaar, zorg dan dat deze er zo
spoedig mogelijk komt.
Basiscontract arbodienstverlening
De Arbowet verplicht de aanwezigheid van een basiscontract arbodienstverlening.
Hierin is bijvoorbeeld aangegeven hoe de toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts is geregeld. Naast eventuele medewerkers die in dienst zijn, geldt dit ook voor
seizoenskrachten of gezinsleden, die in dienst zijn van het bedrijf. Is er geen personeel in dienst, maar wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten, vrijwilligers of
stagiaires dan kan een “zelfstandigenpakket’’ volstaan.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de RIE en het
afsluiten van het basiscontract arbodienstverlening? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Paardachtigen
De registratieplicht geldt voor ‘paardachtigen’. Dit zijn paarden, pony’s, ezels, muildieren en zebra’s. Met ‘paarden’ bedoelen we in dit artikel alle paardachtigen.
Registratieplicht
Naast de verplichting dat een paard gechipt is en een paspoort moet hebben, moet u
nu ook de verblijfplaats van uw paarden vastleggen in I&R-paarden. Voor de verblijfplaats (locatie) heeft u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nodig. U kunt een UBN
aanvragen bij RVO. Heeft u al een UBN? Dan moet u de diersoort ‘paarden’ hieraan
koppelen.
Ook voor hobbypaarden en particulieren

De registratieplicht geldt voor alle paarden, dus ook voor hobbymatig gehouden
dieren. Zowel bedrijven als particulieren moeten een UBN hebben en de paarden
daarop registreren.
Naar andere locatie
Als een paard 30 dagen of langer naar een ander locatie gaat, dan moet het paard worden afgemeld in de I&R. De partij waar het paard naar toe gaat meldt het dier aan
op zijn UBN. Beide meldingen moeten binnen 7 dagen na vervoer worden gedaan.
Daarnaast moet de wijziging in het bedrijfsregister worden opgenomen (binnen drie
werkdagen).
Tijdelijk andere locatie

Als een paard korter dan 30 dagen naar een andere locatie gaat, dat hoeft het paard
niet in de I&R af- en aangemeld te worden. De wijziging opnemen in het bedrijfsregister is voldoende.
Bedrijfsregister combineren met de I&R
Als u de wijzigingen in verblijfplaats binnen 3 werkdagen in de I&R vastlegt, dan
hoeft u geen bedrijfsregister meer bij te houden. De I&R is dan feitelijk uw bedrijfsregister. U moet dan wel alle andere (tijdelijke) verblijfsplaatsen registreren, ongeacht
de tijdsduur dat het paard daar verblijft.
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Inscharen paard
Heeft u bijvoorbeeld een melkveebedrijf? En schaart u paarden van derden in op uw
percelen? Dan geldt ook voor u, dat u de paarden op uw UBN moet registreren.
Afhankelijk van de tijdsduur (korter dan 30 dagen of juist langer), moet dit in het
bedrijfsregister of in de I&R.
‘Meststoffenwet’

De mestproductie van de (hobby)paarden, die u inschaart, moet u binnen uw gebruiksnormenberekening verantwoorden (stikstoftotaal en fosfaatnorm). Daarbij
geldt dat de stikstofproductie van hobbypaarden niet meetelt voor de stikstofnorm
dierlijke mest (170 kg of bij derogatie 230/250 kg/ha).

Heeft u (hobby)paarden (tijdelijk) op uw bedrijf?
Zorg dan dat de registratie op uw UBN in orde is.
Verantwoord ook de mestproductie binnen de
‘Meststoffenwet’.

Mestruimte op natuurterrein
Pacht u natuurterrein? Dan moet u de mestruimte bepalen op basis van uw pacht-/
beheersovereenkomst. Wat is hierbij van belang?
Meetellen mestruimte
De mestruimte op natuurterrein telt niet mee voor uw gebruiksnormen-berekening.
Deze ruimte bepaalt wel hoeveel dieren u mag laten beweiden op natuurterrein en
hoeveel mest u mag aanwenden. De fosfaatruimte telt wel mee voor de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.
Contract bepalend
Staat in uw contract vermeld hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u per ha mag gebruiken? Dan is dit bepalend voor uw mestruimte.
Staan geen kg stikstof/fosfaat vermeld? Dan is het beheersregime leidend (GVE/ha
en/of ton mest/ha), mits u binnen de standaardnormen blijft (zie hieronder). Voor
de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid geldt dan echter de standaardnorm
van 70 kg fosfaat/ha.
Wel dierlijke mest, geen hoeveelheden vermeld

Is dierlijke mest toegestaan, maar zijn geen kilogrammen, GVE’s of tonnen mest
vermeld? Dan gelden de standaardnormen (per ha) van 170 kg stikstof en 70 kg fosfaat
voor grasland en voor overige gewassen 20 kg fosfaat. Voor de mestverwerkingsplicht
en grondgebondenheid geldt 70 kg fosfaat/ha.
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Plan nu uw mestbalans 2022
Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis
voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd.
Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.
Mestgebruik en plaatsingsruimte
Naast de mestproductie van uw dieren en de voorraden van uw meststoffen, is voor
de mestbalans ook de plaatsingsruimte op uw percelen van belang. Op basis van uw
mestbalans bepaalt u of u nog mest kunt aan- of afvoeren.
Plaatsingsruimte

De plaatsingsruimte op uw bedrijf bepaalt u o.a. op basis van de hectares grond en
de gewassen die u teelt. Hierbij moet u o.a. rekening houden met:
Extra stikstofgebruiksnorm bij het telen van een voorteelt ‘tijdelijk grasland’.
Dit geldt niet voor gras dat vorig jaar is geteeld als verplicht vanggewas na
mais op zand- en lössgrond.
Hogere stikstofgebruiksnorm bij bepaalde hogere gewasopbrengsten.
Korting van 50 kg stikstof bij herinzaai van gras op zand- en lössgrond in de
periode van 1 juni t/m 31 augustus.
Korting van 65 kg stikstof als u op zand- of lössgrond mais of aardappelen
teelt na graslandvernietiging.
Verlaging van 50% van de stikstofnorm van groenbemesters op zand- en lössgrond. Dit geldt echter niet voor alle groenbemesters.
Op bouwland extra fosfaatnorm (5 of 10 kg) bij fosfaattoestand ‘hoog’ bij een
minimum gebruik van bepaalde ‘organische stofrijke mestsoorten’.

Maakt u een prognose van uw mestbalans?
Zorg ervoor dat u alle regels en uitzonderingen in
beeld hebt.
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AGENDA

BGT-check: ook gehuurd perceel
Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren? Dan kunt u
deze ‘check’ uitvoeren voor alle percelen die u met de Gecombineerde opgave heeft
opgegeven. Dit geldt ook voor gehuurde percelen. Het is raadzaam om de controle
van de gehuurde percelen uit te voeren in overleg met de verhuurder. U kunt in het
perceel ook een opmerking plaatsen dat u het perceel niet heeft gecontroleerd omdat
u het perceel heeft gehuurd. Verhuurd u grond? Overleg dan met uw huurder!

Datum vanaf:
1 juni

Nieuwe derogatie pas laat bekend
Nederland kan derogatie voor de periode 2022 t/m 2025 pas aanvragen nadat het 7e
Actieprogramma is ingediend bij de Europese Commissie. Daarna moet het Nitraatcomité nog haar goedkeuring geven. Ook is het niet vanzelfsprekend dat Nederland
opnieuw derogatie krijgt. Uitsluitsel hierover wordt pas in de loop van 2022 verwacht.

Uiterste datum:
23 juni

Wijzigingen (EA)-vanggewas
Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u, indien van toepassing, opgegeven welk
verplicht vanggewas na mais u gaat telen. Ook heeft u wellicht EA-vanggewassen en
de geplande zaaidatum opgegeven. Als er bepaalde wijzigingen zijn t.o.v. de opgave,
dan bent u verplicht om dit door te geven.

Vooraf melden grasland-vernieuwing op zand-/lössgrond
1 augustus
Uitrijden drijfmest op bouwland: telen groenbemester verplicht

Oplossen ‘voorafgaande controles’ Gecombineerde opgave
30 juni
Voorschot basis- en vergroeningspremie 2021 aanvragen

Verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond.

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Heeft u aangeven dat u, na de hoofdteelt, het
vanggewas uiterlijk op 1 oktober inzaait? En haalt u deze datum niet? Dan moet u
uiterlijk 1 oktober de nieuwe zaaidatum doorgeven aan RVO. U moet dan uiterlijk
31 oktober een aangewezen wintergraan zaaien, die u volgend jaar mogelijk als
hoofdteelt moet telen.
EA-vanggewas

Heeft
u EA-vanggewassen opgegeven die u na de hoofdteelt teelt? Dan moet u een
AGENDA
wijziging van het opgegeven gewas en/of de zaaidatum doorgeven aan RVO. Wijzigt
de zaaidatum? Dan moet u de nieuwe zaaidatum uiterlijk op de dag van inzaaien
doorgeven. Doet u dat later, dan geldt de melddatum als zaaidatum. In deze situatie
begint de verplichte teeltperiode van 8 weken vanaf de melddatum.
Opnieuw indienen GO

Van der Woude Adviesbureau
Schoterlandseweg 26
8414 LW Nieuwehorne
Telefoon: (0513)-541930
Fax: (0513)-542857
E-mail:
info@vanderwoudeadviesbureau.nl
Website:
www.vanderwoudeadviesbureau.nl

Een wijziging van een (EA)-vanggewas geeft u aan RVO door, door de GO opnieuw
in te dienen.
Van der Woude Adviesbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan
ook als gevolg van beslissingen en/of handelingen gebaseerd op de informatie uit AGRO Actualiteiten.

