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Meer informatie en/of advies 

Via AgroActualiteiten 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. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Nieuw GLB binnenkort van start 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start per 1 januari 2023. 
Vele onderdelen zijn wezenlijk anders dan het huidige GLB. Bijvoorbeeld het 
vervallen van de betalingsrechten en de nieuwe eco-regeling. Ook verloopt de 
aanvraagprocedure in drie stappen.  
 
Nationaal Strategisch Plan (NSP) 
Onlangs is het NSP gepubliceerd. Hierin staat hoe Nederland uitvoering geeft aan 
het nieuwe GLB. Diverse (detail)regels zijn nu bekend.  
 
GLB-subsidies vanaf 2023 
Binnen het nieuwe GLB gelden o.a. de volgende grondgebonden subsidies: 

• Basispremie, met toeslag voor de eerste 40 ha. 

• Eco-premie uit de eco-regeling. 

• Toeslag Jonge landbouwers (uitfasering huidige toeslag). 

• Brede weersverzekering. 
 
Aanvraagprocedure in drie stappen 
Binnen het huidige GLB kon u uw GLB-subsidies aanvragen middels de GO. Vanaf 
2023 verloopt uw aanvraag in drie stappen: 

• Aanmelding voor deelname aan het GLB (incl. geplande eco-activiteiten). 

• Opgave perceelsgegevens en ‘definitieve’ eco-activiteiten met de GO. 

• Definitieve aanvraag in het najaar. 
 
Aanmelden voor GLB-subsidies: uitstel voor het jaar 2023! 
Normaal gesproken moet u zich voorafgaand aan het kalenderjaar aanmelden bij 
RVO. Aangezien de regels voor het nieuwe GLB zeer laat bekend zijn geworden, 
is de aanmeldprocedure uitgesteld. Wilt u in 2023 GLB-subsidies ontvangen? Dan 
moet u zich in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023 aanmelden bij RVO. 
 
Doorgeven gegevens bij aanmelding 
Bij de aanmelding moet u uw bouwplan doorgeven. Hiervoor moet u eerst 
‘Mijn.percelen’ actualiseren. Heeft u landschapselementen in gebruik? Dan moet 
u deze ook opnemen in ‘Mijn percelen’. Hiervoor komt een nieuwe kaartlaag.  
Ook moet u doorgeven welke eco-activiteiten u van plan bent om uit te voeren. 
 

Voor deelname aan het nieuwe GLB moet u zich tijdig aanmelden. Dit 
kan gelijk met de GO. Houd er rekening mee dat u ook 

landschapselementen en sloten moet intekenen. 
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Basispremie: basisvoorwaarden beperkt 

Wilt u in aanmerking komen voor de basispremie? Dan moet u aan de 
basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Voor 2023 gelden enkele 
vrijstellingen. Mede hierdoor zijn extra inspanningen voor het GLB beperkt. 
 
Hoogte basispremie met ‘plusje’ eerste 40 hectare 
De basispremie bedraagt in 2023 circa € 220 per subsidiabele hectare. Voor 
de eerste 40 ha kunt u circa € 50 per ha extra ontvangen. In de periode 2023-
2027 wordt de basispremie in stapjes verlaagd (circa 25% lager in 2027). 
 
Conditionaliteit: vaak al wettelijk verplicht 
De conditionaliteit bestaat uit randvoorwaarden (vergelijkbaar met nu) en 
‘GLMC’s’ (Goede landbouw en milieuconditie bodem). De 10 GLMC’s staan 
vermeld in tabel 1. GLMC 10 is recent toegevoegd. 
 
Tabel 1. GLMC’s binnen de conditionaliteit 

Nr. GLMC’s 
1 Behoud van blijvend grasland 
2 Bescherming veengebieden en wetlands 
3 Verbod verbranden stoppels 
4 Bufferstroken langs waterlopen (vanuit 7e AP) 
5 Erosie tegengaan 
6 Minimale bodembedekking kwetsbare perioden 
7 Vruchtwisseling op bouwland (gewasrotatie)  

- Incl. 1:4 teelt rustgewas op zand/löss (7e AP) 
8 Niet-productief areaal en landschapselementen 
9 Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebieden 
10 Bufferstroken langs droge sloten (7e AP) 

 
De GLMC’s 1, 2, 3, 5 en 9 zijn al wettelijk verplicht of reeds in het huidige GLB 
opgenomen. GLMC 4 en 10 worden verplicht vanuit het 7e Actieprogramma (7e 
AP). GLMC 6 is al verplicht (‘geen zwarte braak’), maar er komen regels voor 
bodembedekking in de herfst/winter. Voor GLMC 7 en 8 geldt voor 2023 een 
vrijsteling. Echter bij de eco-regeling speelt GLMC 8 nog wel een rol. 
 

Door de vrijstelling voor GLMC 7 en 8 kunt u makkelijker voldoen.  

 

Definitieve eco-activiteiten 2023 

De eco-activiteiten 2023 zijn definitief vastgesteld. Om aan de eco-regeling te 
kunnen deelnemen zult u meerdere eco-activiteiten moeten uitvoeren.  
 
Tabel 2. Definitieve eco-activiteiten 2023 

Eco-activiteiten 
Rustgewas Onderzaai vanggewas 
Stikstofbindend gewas / eiwitgewas Groenbedekking 
Meerjarige teelt Biologische bestrijding 
Langjarig grasland Overdag weiden 
Grasland met kruiden Dag en nacht weiden 
Natte teelt Heg, haag, struweel 
Vroeg oogsten rooigewas (≤ 31/08) Landschapselement hout 
Vroeg oogsten rooigewas (≤ 31/10) Groene braak 
Gras/klaver Vezelgewas 
Strokenteelt Biologische landbouw (SKAL) 
Bufferstrook met kruiden 
(langs bouwland) 

Bufferstrook met kruiden 
(langs grasland) 

 

Ga na welke eco-activiteiten u al uitvoert. Bepaal daarna of extra eco-
activiteiten bij uw bedrijf passen. Raadpleeg zo nodig uw adviseur. 

 
 
 
<tekst> 
 

Subsidiabel areaal 

Uw grondgebonden GLB-subsidies 
worden uitgekeerd op uw 
subsidiabel areaal dat u in gebruik/ 
beheer heeft. Naast landbouwgrond 
(incl. natuurterrein met 
landbouwactiviteiten) tellen vanaf 
2023 ook landschapselementen, 
teeltvrije zones en sloten mee. 
 
Einde Toeslag Jonge landbouwer  

Vanaf 2023 kunt u de Toeslag Jonge 
landbouwers niet meer voor de 
eerste keer aanvragen. De huidige 
toeslag wordt uitgefaseerd. Jonge 
landbouwers die deze toeslag (voor 
max. vijf jaar) in 2022 of eerder 
hebben ontvangen kunnen dit nog 
voor max. vier jaar aanvragen 
Hiervoor gelden de voorwaarden uit 
het huidige GLB. 
 
Vrijstellingen GLMC’s 

Voor GLMC 7 en 8 geldt vanaf 2024 
geldt alleen in de volgende situaties: 

• 75% van het subsidiabel areaal 
bestaat uit (blijvend) grasland of 
andere kruidachtigen en/of uit 
gewassen ‘onder water’. 

• 75% van het bouwland bestaat 
uit  grasland of andere 
kruidachtigen, vlinderbloemige 
gewassen en/of groene braak. 

 
Daarnaast zijn biologische bedrijven  
(volledige omschakeling) vrijgesteld 
van GLMC 7. Mogelijk gaat ook een 
vrijstelling gelden voor GLMC 6. 
 
Geen graasdierpremie meer 

Vanaf 2023 kunt u geen 
‘graasdierpremie’ meer aanvragen. 
LNV beraadt zich nog over een 
alternatief. Het is nog niet duidelijk of 
er een alternatief komt en wat dan de 
voorwaarden zijn. Het systeem moet 
wel eenvoudiger  toepasbaar en 
controleerbaar zijn. 
 
Gewassenlijsten eco-activiteiten 

Diverse eco-activiteiten kunt u alleen 
bij de teelt van bepaalde gewassen 
toepassen. RVO heeft per 
betreffende eco-activiteit een 
(voorlopige) gewassenlijst 
opgesteld. Zie de site va RVO: 
www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-
nieuwe-glb/eco-regeling. 
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Punten en waarden bepalen eco-premie 

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u eerst aan een ‘instapeis’ 
voldoen. Vervolgens kunt u op basis van de ’waarden’ van uw eco-activiteiten 
bepalen of u in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ komt. De klasse waarin u 
terecht kunt komen bepaalt uiteindelijk uw eco-premie. 
 
Instapeis op basis van thema’s en punten 
Om aan de instapeis te voldoen moet u op een vijftal thema’s voldoende punten 
scoren. Voor het aantal benodigde punten gelden twee regio’s.  
Zie tabel 3 voor het aantal punten per thema en per regio. 
 
Tabel 3. Aantal punten per hectare, per thema en per regio 

Thema’s Regio 1 Regio 2 
Klimaat 1,50 1,25 
Bodem en lucht 0,75 1,25 
Water 0,75 0,75 
Landschap 0,50 0,75 
Biodiversiteit 1,50 1,00 

 
Zie voor de regio-indeling het kaartje op de site van RVO:  
www. rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/eco-regeling. 
 
Punten per eco-activiteit 
De aantallen punten, per thema per eco-activiteit, staan op de site van RVO 
(zie hierboven). Per eco-activiteit vermenigvuldigt u de oppervlakte met de 
punten per thema. Per thema telt u het aantal punten op. Vervolgens kunt u 
bepalen of u voor alle thema’s voldoende punten heeft. Is dat het geval? Dan 
voldoet u aan de instapeis. 
 
‘Stapelen’ eco-activiteiten mogelijk, afhankelijk van gewas  
Bij diverse gewassen kunt u, binnen het jaar, meerdere eco-activiteiten 
toepassen. Dit wordt ‘stapelen’ genoemd. Welke eco-activiteiten u kunt 
stapelen staat in een schema van RVO, zie: www.rvo.nl/sites/default/files/2022-
09/Eco-activiteiten-stapelen.pdf. 
Is ‘stapelen’ toegestaan? Dan zijn er twee opties: 

• U mag de punten en de waarden optellen. Dit kan als u meerdere handelingen 
moet uitvoeren. Bijvoorbeeld gras/klaver wat u overdag beweid. 

• U mag van ieder eco-activiteit per thema de hoogste punten tellen en ook de 
hoogste waarde. Bijvoorbeeld luzerne als ‘rustgewas’’  en ‘stikstofbindend 
gewas’. U hoeft hiervoor maar één ‘handeling’ te doen, namelijk het telen van 
luzerne.  

 
Klasse bepaalt uw eco-premie 
De klasse waarin u terecht komt is afhankelijk van de waarde van uw eco-
activiteiten. Zie voor de waarde per eco-activiteit per regio de hierboven 
vermelde site van RVO. Per eco-activiteit vermenigvuldigt u de oppervlakte met 
de betreffende waarde. Alle berekende waarden telt u bij elkaar op. Deze totale 
waarde bepaalt u uw klasse. 
 
Waarde per hectare en op bedrijfsniveau 
Voor het bepalen van uw klasse is vervolgens de minimale waarde per hectare 
van belang: voor ‘Brons’ is dit € 60/ha, voor ‘Zilver’ € 100/ha en voor ‘Goud’ € 
200/ha. Heeft u bijvoorbeeld 50 ha en bedraagt de totale waarde op 
bedrijfsniveau € 5.400? Dan komt u in de klasse ‘Zilver’ (≥ € 5.000).  
Uw eco-premie bedraagt dan € 5.000. Bij de uitbetaling kan nog wel een 
budgetcorrectie plaatsvinden (lager of hoger). 
 

Soms kunt u ‘stapelen’: op één perceel meerdere eco-activiteiten 
toepassen. Hiermee kunt u eerder aan de instapeis voldoen.  

Ook komt soms een hogere klasse in beeld. 

Nieuw: Vestigingssteun 

Binnen het nieuwe GLB kunnen 
Jonge landbouwers in aanmerking 
komen voor de ‘Vestigingssteun’. Dit 
geldt voor Jonge landbouwers die 
een bedrijf geheel of gedeeltelijk 
overnemen. Er moet sprake zijn van 
een daadwerkelijke overname. Ook 
moet de Jonge landbouwer een 
bedrijfsplan indienen. De steun 
bedraagt minimaal € 25.000.  
Niet iedere Jonge landbouwer komt 
in aanmerking omdat de aanvragen 
worden ‘gerangschikt’. Zaken als 
‘gewenste ontwikkeling’, 
‘veerkracht’, ‘vergroten inkomsten 
en/of verbreden’ zijn hierbij van 
belang. Wie het hoogst scoort, komt 
het eerst in aanmerking. 
 
Soms telt ‘waarde’ niet mee 

Wilt u niet-productief areaal 
(teeltvrije zone, groene braak of 
landschapselementen) inzetten bij 
de eco-regeling? En heeft u deze 
elementen nodig om 4% niet-
productief areaal te halen op uw 
bedrijf? Dan tellen, bij de betreffende 
eco-activiteit, wel de punten, maar 
niet de waarde. Dit speelt ondanks 
de vrijstelling op GLMC 8 in 2023. 
Ook als u een ANLb-activiteit inzet 
voor de eco-regeling dan telt de 
waarde niet mee bij de eco-regeling. 
U kunt er ook voor kiezen om deze 
waarde wel mee te tellen en de 
ANLb-vergoeding te laten vervallen. 
 
Agenda 

Data voor ‘derogatie’ niet bekend  
(o.a. aanmelden, bemestingsplan). 
 
Uiterste datum 
1 november 

• Aanmelden  
‘Vrijstelling zoogkoeienhouderij’,  
met inleveren fosfaatrechten 

1 december 

• Aanmelden  
‘Vrijstelling zoogkoeienhouderij’,  
zonder inleveren fosfaatrechten  

31 december 

• Aanmelden fosfaatverrekening 
31 januari 2023 

• Aanvullende gegevens 
 
Periode 
1 maart t/m 15 mei 2023 

• Aanmelden voor GLB-subsidies en 
doorgeven eco-activiteiten 

 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-09/Eco-activiteiten-stapelen.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-09/Eco-activiteiten-stapelen.pdf
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Derogatie: afbouw in drie jaar 

Onlangs heeft Nederland opnieuw derogatie gekregen. De basisvoorwaarden 
voor 2022 zijn gelijk gebleven. Bepaalde eisen worden aangescherpt. Vanaf 
2023 worden de derogatienormen afgebouwd. Na 2025 vervalt de derogatie.  
 
Basisvoorwaarden gelijk 
De basisvoorwaarden voor derogatie blijven gelijk. Denk hierbij o.a. aan de 
80%-graslandeis, het bemestingsplan en geen fosfaatkunstmest. 
 
Derogatienorm 2022 gelijk, aanmelden nog nodig 
Voor 2022 blijven de derogatienormen gelijk: 250 of 230 kg N/ha. Wilt u 
derogatie toepassen? Dan moet u zich nog melden bij RVO. Ook moet u 
waarschijnlijk een bemestingsplan opstellen en zorgen voor geldige 
grondmonsters. De data waarop dit geregeld moet zijn, zijn nog niet bekend. 
 
Afbouw derogatienorm 2023-2025 
De hoogten van de derogatienorm voor de komende jaren staan in tabel 5. 
 
Tabel 5 Derogatienorm 2023-2025 in kg per hectare. 

Jaartal Derogatienorm ‘door nutriënten 
verontreinigde gebieden’ 

Derogatienorm  
‘overige gebieden’ 

2023 220 240 
2024 210 230 
2025 190 200 

 
Vanaf 2023 meer gebieden de lagere norm of zelfs geen derogatie 
Vanaf 2023 kan een bedrijf voor percelen in Natura 2000-gebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden geen derogatie aanvragen. Voor ‘door 
nutriënten verontreinigde gebieden’ geldt de lagere norm. Deze gebieden zijn 
ruimer dan de huidige zand-/lössgebieden met de lage derogatienorm. Vanaf 
2024 worden deze gebieden verder uitgebreid. 
 
Extra eisen derogatie bedrijven 
Vanaf 2023 gelden bepaalde eisen t.a.v. graslandvernietiging, ook voor klei/ 
veen. Ook komen extra eisen voor bedrijven met de laagste derogatienorm. 
 

Aanscherpingen voor alle bedrijven 

Naast de derogatievoorwaarden worden andere regels ingevoerd of (fors) 
aangescherpt. Dit geldt zowel voor derogatie- als niet-derogatiebedrijven. 
 
Vanaf 2023 

• Verplichte bredere teeltvrije zones. De hoofdregels hierbij zijn: 
o 5 m langs ecologisch kwetsbare sloten en KRW-lichamen. 
o 3 m langs andere waterlopen. 
o 1 m langs droge sloten (tussen 1 april en 1 oktober geen water). 

• Introductie realtime ‘Vervoersbewijs dierlijke mest’ (rVDM). 
Daarnaast lijkt het erop dat voor alle bedrijven (ook akkerbouw) een 
bemestingsplan verplicht wordt.  
  
Na 2023 
Na 2023 worden diverse regels aangescherpt, vooral in ‘door nutriënten 
verontreinigde gebieden’. Ook worden gebruiksnormen verlaagd.  
 

Laat u goed informeren over de nieuwe voorwaarden en regels.  
Dit geldt zeker ook voor niet-derogatiebedrijven (incl. akkerbouw). 

 
 

 
 

 Over ons 

Huisman & Partners B.V. is 
gespecialiseerd in financiële 
& fiscale dienstverlening aan 
ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf, de agrarische 
sector alsmede aan vrije 
beroeps-beoefenaren in 
uiteenlopende sectoren.  
Voorop staat het bieden  
van kwaliteit.  
Begeleiding en 
ondersteuning worden 
maatwerk, waarbij 
betrouwbaarheid en een 
snelle reactie 
vanzelfsprekend zijn. 
 

 
 
 
 
Ons kantoor 

Huisman & Partners B.V. 
Financiële en Fiscale  
Dienstverlening 
 
Pompmolenlaan 13,  
3447 GK Woerden 
Tel.nr. 0348-431630 
E-mail:  
contact@huismanpartners.nl 
website: 
www.huismanpartners.nl 
 

 

Huisman & Partners B.V. 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. 


