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Nieuwsbrief December 2021

Eindberekening  
Gebruiksnormen 2021
Heeft u exact in beeld of u in 2021 binnen 
de gebruiksnormen bent gebleven? Voor-
kom dan ook verrassingen en maak voor 
het eind van het jaar uw gebruiksnormen-
berekening compleet. Mocht blijken dat u 
teveel fosfaat uit dierlijke mest heeft aan-
gevoerd, dan kunt u voor bouwland deze 
nog tot max. 20kg per hectare verrekenen 
met 2022. U dient dit dan wel voor 1 januari 
a.s.bij RVO te melden. Let wel op dat u 
slechts eenmaal per twee jaar gebruik mag 
maken van deze verrekening.

Voorwoord
Voor u ligt weer de jaarlijkse december 
editie van onze nieuwsbrief. Afgelopen 
jaren was deze editie een inleiding voor de 
presentaties op onze klanten dag. 

Ook dit jaar hadden wij voor u een klanten 
dag georganiseerd en wel op 11 januari 
2022. Helaas, door de Corona maatregelen 
zijn wij genoodzaakt om deze geen door-
gang te laten vinden. Dit is jammer, want 
juist op dit moment hebben wij veel toe te 
lichten en uitgebreid stil te gaan staan bij 
de veranderingen in de wet en regelgeving 
die op korte termijn op de sector afkomen. 

Toch menen wij dat wij middels de nieuws-
brieven u ook goed op de hoogte kunnen 
houden. Wij zijn alleen op deze manier 
echter niet in staat om de impact op uw 
eigen specifieke bedrijfsvoering inzichtelijk 
te maken. 

Daarom is het uiteraard mogelijk om u per-
soonlijk, in klein groepsverband, of in een 
teams-sessie bij te praten. Heeft u daar 
interesse in en wilt u tijdig de gevolgen 
vertaalt hebben naar uw eigen bedrijf? In-
formeer dan bij ons naar de mogelijkheden.

Uitbetaling betalingsrechten 2021
Op 1 december jl. is RVO begonnen met de uitbetaling van de basispremie en vergroenings-
premie. De hoogte van de premie is exact hetzelfde als 2020. 

Basispremie: € 259,73, Vergroeningspremie € 111,96. De toegepaste plafondkorting is dit 
jaar 1,67%

Binnen ons werkgebied zijn er dit jaar veel bedrijven die vallen binnen een steekproef con-
trole. Dat betekent dat de opgegeven oppervlakte en gewas extra worden gecontroleerd 
en vergeleken met de opgave. Ook wordt er door RVO veelal gevraagd om bewijsdocumen-
ten horende bij de verplichte inzaai van vanggewassen. Door deze controle is het aanne-
melijk dat voor deze bedrijven de uitbetaling pas kan plaatsvinden wanneer deze controles 
zijn afgerond en dus later zal plaatsvinden dan u gewend bent!
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7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn versus Nieuw GLB
Voortgang 
In de nieuwsbrief van augustus hebben 
wij uitgebreid stil gestaan bij het nieuwe 
gemeenschappelijk Landbouwbeleid welke 
in gaat vanaf 1 januari 2023. Hierin hebben 
wij uiteengezet dat bij het verkrijgen van 
de directe basisibetaling moet worden vol-
daan aan bepaalde voorwaarden / maatre-
gelen, ook wel GLMC’s (Goede Landbouw en 
milieu condities) genaamd. Deze verplichte 
maatregelen gaan verder dan waar u nu 
mee te maken heeft. Daar bovenop komen 
de vrijwillige maatregelen die gaan gelden 
voor de ECO-regelingen, maar daarover 
straks meer. 

Ook in het concept 7e actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (7e AP) worden verplichte 
maatregelen voorgesteld. Deze hebben 
wij verwoord in de extra nieuwsbrief van 
oktober. 

De maatregelen in het 7e AP en in het 
nieuwe GLB lijken in de basis veel op elkaar. 
Toch zijn er ook verschillen. Wij hebben 
dan ook getracht deze maatregelen naast 
elkaar te zetten. 

In bovenstaande tabel staan de maatre-
gelen genoemd zoals ze vandaag bekend 
zijn. Dat betekent dat er nog wijzigingen 
kunnen worden doorgevoerd. De minister 
heeft ook meerdere malen aangegeven dat 
zij de maatregelen vanuit het 7e AP en de 
maatregelen vanuit het GLB zoveel moge-
lijk op elkaar wil laten aansluiten. Echter 
daar zit dan ook meteen de moeilijkheid. 
Zowel de maatregelen voor het 7e AP als 
de maatregelen voor het GLB moeten door 
de EU-commissie afzonderlijk worden 
beoordeeld en goedgekeurd, waardoor er 
in beide maatregelen pakketten weinig 
ruimte zit voor aanpassingen. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat beide regelingen in de 
zomer 2022 worden goedgekeurd door de 
EU en dus definitief zijn. 

Rustgewassen op bouwland 
Onlangs heeft de minister naar aanleiding 
van een Kamerdebat aangegeven dat 
binnen de 7e AP de verplichte inzet van een 
rustgewas op bouwland voorlopig alleen 
nog gaat gelden voor de zand en löss gron-
den. Op kleigronden is dit geen verplichting 
meer vanuit het 7e AP. 

Ook heeft de minister aangegeven dat 
voor wat betreft de verplichte inzaai van 
een vanggewas op zand en löss gronden 
voor 1 oktober jaarlijks door een speciale 
commissie van deskundigen zal worden be-
paald of de datum van 1 oktober zal worden 
aangepast. Dit zou mogelijk zijn wanneer 
de groei en weersomstandigheden aan 
aanpassing van die datum rechtvaardigen.

Alternatief plan door het bedrijfsleven 
inzake 7e AP

Het bedrijfsleven bestaande uit o.a. de be-
langenbehartiging en verwerkende indus-
trie hebben bij de minister een alternatief 
plan ingediend waarbij de doelstellingen 
binnen het actie plan Nitraatrichtlijn zullen 
worden geborgd door maatregelen die door 
de agrariër het beste bij zijn bedrijfsvoe-
ring past. Hierbij wordt afgeweken van de 
generieke maatregelen en kiest men voor 
maatwerk op bedrijfsniveau. 

De Minister heeft aangegeven dit verder te 
willen onderzoeken en dit onderzoek loopt 
parallel aan de generieke maatregelen die 
ter goedkeuring zijn ingediend bij de EU.

Voorwaarden 7e Actieprogramma NR Conditionaliteit GLB

Blijvend 
Grasland

Vanaf 2027 moet de helft van het grasland areaal op graas-
dierbedrijven bestaan uit blijvend grasland.

Landelijk geldt een minimum aandeel blijvend grasland t.o.v. 
landelijk landbouwareaal.

Rustgewassen Op zand en löss dient 1 x per 4 jaar een rustgewas geteelt te 
worden. Vanaf 2027 wordt dit 1 x per 3 jaar. Rustgewassen zijn 
in ieder geval granen, grassen, luzerne en vezelgewassen. Ook 
is een korte intensieve teelt van max 3 maanden gevolgd door 
een rustgewas van minimaal 7 maanden toegestaan. 

Nederland moet nog besluiten hoe deze voorwaarde, onder 
Nederlandse omstandigheden, kan worden ingevuld. Mogelijk 
aansluiting bij 7e AP !?

Gewasrotatie Geen aanvullende eis. Zit enigszins overlap in met eisen over 
rustgewassen.

Bij gewasrotatie moet op perceelniveau jaarlijks een ander 
gewas worden geteeld. Verplichte gewasrotatie geldt niet bij 
meerjarige gewassen, grassen en ander kruidachtige voeder-
gewassen en braakliggend land. In bepaalde gebieden kan ook 
gekozen worden voor gewasdiversificatie (huidige vergroe-
ningseis) (of te wel de 3-gewasseneis)

Vanggewassen Op zand en löss moet vanaf 2023 60% van het areaal voor 
1 oktober worden ingezaaid met een vanggewas of voor 31 
oktober een wintergraan. Vanaf 2027 wordt dit 100% Een 
commissie van deskundigen gaat jaarlijks bepalen of van 
de datum kan worden afgeweken. Mogelijk komt er nog een 
lijst met uitzondering gewassen als suikerbieten, bollen en 
bepaalde groenten.

In de concept-EU-verordening is opgenomen dat in de ‘meest 
gevoelige periode(n)’ geen kale grond mag voorkomen. Het 
lijkt erop dat de teelt van (vang)gewassen in de winterperiode 
meer verplicht gaat worden. Dit zal voor alle grondsoorten 
gaan gelden. Of hierbij aansluiting kan worden gevonden bij 
het 7e AP is de vraag?

Bufferstroken Langs alle watergangen moet zo genaamde bufferstrook 
worden aangelegd die in ieder geval zijn ingezaaid met een 
vanggewas als bijvoorbeeld gras. Zwarte bufferstroken zijn 
niet toegestaan. Deze maatregel geldt voor alle grondsoor-
ten en alle bedrijven. De minimale breedte is 2 meter, bij 
ecologische watergangen dient deze 5 meter te zijn. Er geldt 
een maximum van 5% van een perceel. Op de bufferstroken 
mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt.

Langs ‘waterelementen’ dient een bufferstrook van 3 meter 
komen te liggen. Op de bufferstroken mogen geen meststof-
fen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Voor 
gebieden met veel sloten kan een uitzondering gemaakt wor-
den. Deze uitzondering kan mogelijk voor bepaalde gebieden 
in Nederland gaan gelden. Of dit ook voor heel Nederland van 
toepassing zal/kan zijn is nog niet bekend. Waterschappen 
krijgen hierin een belangrijke rol.

https://coenknook.blogspot.com/2021/08/basispremie-binnen-glb-2023-2027.html
https://coenknook.blogspot.com/2021/10/special-ontwerp-7e-actieprogramma.html
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Bemestingsplan 2022,  
Derogatie en Fosfaatplanning
In december is het tijd om goed na te denken waar uw bedrijf staat 
met haar mestboekhouding voor het jaar 2022. Heeft u genoeg 
grond in gebruik om alle mest te kunnen plaatsen? Zo niet, denk al-
vast na over eventuele mestafzet of extra hectares grond in 2022. 
In januari staat Coen Knook Advies voor u klaar om de definitieve 
eindvoorraden te berekenen voor 2021 en door te geven aan RVO 
en maken we met u een eerste prognose voor 2022. Wanneer u 
gebruik gaat maken van de Derogatievergunning 2022, zorg er dan 
voor dat de grondmonsters die u heeft nog geldig zijn voor komend 
jaar. Indien u nog nieuwe geldige grondmonsters moet hebben, 
kunnen deze gestoken worden tot 1 februari 2022.

Houdt ook in de gaten dat uw gemiddelde aantal dieren in de 
categorie 100, 101 en 102 overeenkomt met uw beschikbare fos-
faatrechten. Zorg dat dit kloppend is. Het houden van dieren in de 
genoemde categorie zonder beschikbare fosfaatrechten wordt 
namelijk gezien als een economisch delict met alle gevolgen van 
dien. Dit moet kloppend zijn voor 1 januari 2022.

Maak tijdig een planning en werk die regelmatig bij wanneer er 
wijzigingen zijn. Zowel Bemestingsplan, Derogatie en Fosfaatplan-
ning worden langzamerhand steeds complexere berekeningen. Wij 
beschikken over de juiste rekentools welke altijd up-to-date zijn 
volgens de laatste wijzigingen in de wet en regelgeving.

Mais op zand en löss: meldplicht 
en drijfmest later uitrijden
De teelt van mais op zand- en lössgrond is in 2022 alleen toege-
staan, indien het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO 
is aangemeld. Op deze gemelde percelen mag pas vanaf 15 maart 
drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden aangewend. Percelen 
met biologische mais en suikermais onder folie zijn uitgezonderd. 
Voor het aanwenden van vaste mest en steekvast zuiveringsslib 
gelden geen extra beperkingen.

Op een perceel dat niet uiterlijk 15 februari is aangemeld, is in het 
betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. Dit geldt ook voor 
percelen grasland waarop later dat jaar mais wordt geteeld. Het is 
daarom verstandig om bij twijfel een perceel altijd aan te melden.

Het wordt mogelijk een eerdere melding in te trekken (t/m 31 
maart). Vanaf het moment dat de melding is ingetrokken is het 
weer toegestaan om drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib aan te 
wenden vanaf 16 februari. Maisteelt is dat jaar op dat perceel dan 
niet meer toegestaan.

Afgelopen voorjaar 2021 gold deze regel voor het eerst en is hier 
door de wetgever soepel mee omgegaan, wanneer een perceel te 
laat, of niet is aangemeld. RVO heeft aangegeven deze coulance in 
2022 niet meer te zullen toepassen.

Eco-regeling vanaf 2023
Naast de basispremie kunnen bedrijven in 
aanmerking komen voor een vergoeding 
vanuit de ‘ecoregeling’. De ecoregeling 
is bedoeld om op landelijk niveau aan de 
Europese klimaat- en milieudoelstellingen 
te voldoen. Individuele bedrijven zijn niet 
verplicht om hieraan deel te nemen.

Wel is het zo dat bedrijven die mee willen 
doen aan de Eco-regelingen in ieder geval 
moeten voldoen aan alle voorwaarden van 
de Basispremie.

Thema’s ecoregeling 
Om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding vanuit de ecoregeling moet een 
bedrijf (extra) maatregelen nemen. Deze 
maatregelen moeten positief werken op 
een vijftal thema’s:

Klimaat 
Biodiversiteit 
Landschap 
Water 
Bodem

Scoren op alle thema’s 
De te nemen maatregelen moeten op alle 
thema’s voldoende punten scoren. Per 
thema wordt een minimum aantal punten 
vereist. Het aantal minimaal te behalen 
punten wordt gerelateerd aan de opper-
vlakte van het bedrijf. Hoe groter het bedrijf 
(meer oppervlakte) hoe meer punten een 
bedrijf minimaal moet halen om in een 
bepaalde ‘klasse’ te komen. Een hogere 
‘klasse’ betekent een hogere vergoeding 
per hectare.

Vergoeding 
Op basis van het aantal behaalde punten, 
kan een bedrijf in een bepaalde ‘klasse’ 
komen: ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’. Aan iedere 
klasse wordt een vergoeding per hectare 
gekoppeld.

ECO-regeling of ANLB? 
Zoals aangegeven is het niet verplicht om 
deel te nemen aan de Eco-regelingen. Het 
is een vrije keuze en zal per bedrijf afhan-
gen of de maatregelen binnen uw bedrijfs-
voering inpasbaar zijn. 

Daarnaast zijn er bedrijven die meedoen 
aan de ANLB-regeling. (maatregel pakket-
ten via de Agrarische Natuurvereniging) Om 
vanaf 2023 aan deze pakketten te kunnen 
blijven meedoen moeten deze bedrijven 
ook volledig voldoen aan de voorwaarden 
van de Basispremie. Vervolgens kunnen zij 
meedoen aan de Eco-regeling en/of aan 
de ANLB-pakketten. Veel ANLB-pakketten 
zullen waarschijnlijk lijken op de maatre-
gelen voor de Eco-regeling. Deze bedrijven 
kunnen straks keuzes maken in hoeverre 
bepaalde maatregelen haalbaar zijn binnen 
de ECO-regeling en vervolgens met aanvul-
lende maatregelen in aanmerking komen 
voor de ANLB-pakketten.

De afweging op bedrijfsniveau of en hoe er 
maatregelen genomen kunnen worden om 
te voldoen aan de eco-regelingen en/of aan 
de ANLB-pakketten kan pas wanneer defi-
nitief bekend is gemaakt welke maatrege-
len hiervoor gaan gelden. De verwachting 
is dat dit pas in de tweede helft van 2022 
bekend wordt. 
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Nieuws vanuit bemiddeling  

Productierechten:

Betalingsrechten 
2022 is het laatste jaar waarin we te maken 
hebben met een uitbetaling via de beta-
lingsrechten. Wanneer u in 2022 meer hec-
tares in gebruik heeft dan dat u betalings-
rechten heeft, is het nog steeds interessant 
om betalingsrechten te kopen of te huren 
van iemand die betalingsrechten over heeft. 
Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Fosfaatrechten 
De bemiddeling in fosfaatrechten vindt het 
hele jaar door plaats. Zowel voor lease als 
kooprechten. Tegen het einde van het jaar 
zien wij meer vraag en aanbod omdat dan bij 
ieder bedrijf duidelijk begint te worden of er 
rechten over zijn, of juist nog nodig zijn. De 
prijsvorming van fosfaatrechten is afgelo-
pen jaar redelijk stabiel gebleven. Toch vin-
den er soms forse prijsreacties plaats in de 
laatste weken van december. Dit is dan het 
gevolg van het dagelijkse vraag en aanbod.

LLB’s 
De afgelopen maanden hebben wij al be-
hoorlijk wat partijen LLB’s bemiddeld. Deze 
LLB’s hebben hun weg gevonden door het 
hele land. Door ons uitgebreide netwerk 
kunnen we snel schakelen. De prijs van 
LLB’s zit in vergelijking met vorig jaar in de 
lift. Dit is het gevolg van de positieve suiker 
prognose’s op de langere termijn. 
Ook bemiddelen wij in de tijdelijke over-
dracht van LLB’s. Wij hebben dan ook goede 
en sluitende overeenkomsten die de belan-
gen voor beide partijen goed waarborgen.

Investeren in groen-economisch herstel  
van de landbouw
Vanuit het Economisch Herstelfonds - opgericht vanwege de uitbraak van het Coronavirus 
- zijn er vanaf 20 december tot 14 februari mogelijkheden voor financiering en subsidies om 
landbouwbedrijven sterker, duurzamer en toekomstbestendig te maken. Deze subsidiemo-
gelijkheid komt in plaats van de POP3-JoLa regeling, die voorgaande jaren half december 
werd opengesteld. Voor precisielandbouw en Smart Farming, digitalisering, water (waaron-
der droogte en verzilting), duurzame bedrijfsvoering, kringlooplandbouw en natuur inclusie-
ve landbouw is het budget per categorie € 7,1 mln. De regeling bestaat uit 2 onderdelen. Op 
20 December wordt een shortlist gepubliceerd met machines die voor subsidie in aanmer-
king komen. Hier geldt een eenheidsprijs voor. Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt 
op investeringen op het landbouwbedrijf . Denk hierbij bijvoorbeeld aan peil gestuurde 
drainage, mestvergisters, potstallen of software voor irrigatie bij precisielandbouw. Het 
subsidiebedrag is 60% van de subsidiabele investeringskosten, voor jonge landbouwers 
zelfs 75%. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact met ons op!

Enkele belangrijke data komende maanden

Eind december 2021 Definitieve versie 7e AP en indiening in Brussel

Nationaal strategisch Plan inzake GLB naar Brussel

31 december 2021 Uiterste datum overdracht Fosfaatrechten en VVO

Uiterste datum fosfaatverrekening op bouwland

31 Januari 2022 Uiterste datum indienen aanvullende gegevens

1 februari 2022 Uiterste datum voor nemen van derogatiemonsters

15 februari 2022 Uiterste datum melden maispercelen op zand & löss

1 maart 2022 Start gecombineerde opgave

15 mei 2022 Uiterste datum gecombineerde opgave

Uiterste datum overdracht betalingsrechten

Uiterste datum voor nemen grondmonsters inzake fosfaatklasse

Medio 2022 Besluit Derogatie verlening aan Nederland

Tweede helft 2022 Nationaal Strategisch Plan inzake GLB definitief

Wij wensen u hele prettige 

kerstdagen en een  

goede jaarwisseling
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