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Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij 
 
In het Actieplan Ammoniak Veehouderij wordt aangegeven dat veehouders, die willen stoppen in de periode na 2013, 
de mogelijkheid wordt geboden hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Voorwaarde is dat zij vanaf 1 januari 2013 
maatregelen nemen om dezelfde emissiereductie te realiseren als met emissiearme stalsystemen, om aan de 
emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het betreft dan snel inzetbare, eventueel tijdelijke maatregelen 
(stal, management, voer, minder dieren). 
 
Om als stoppend bedrijf te worden aangemerkt, moet het veehouderijbedrijf een Bedrijfsontwikkelingsplan hebben 
ingediend bij de gemeente of voor 1 juli 2012 schriftelijk aan de gemeente verklaren dat voor 1 januari 2020 gestopt 
wordt met het houden van varkens of kippen. Alleen op grond van feiten of omstandigheden die zich na 1 juli 2012 
voordoen, kan een bedrijf zich naderhand nog als stopper melden (bijvoorbeeld vanwege het uitblijven vergunningen 
of problemen met de financiering). Een bedrijf dat heeft aangegeven te gaan stoppen, kan na 2013 besluiten om uit te 
breiden. Het wordt dan niet meer beschouwd als stoppend bedrijf, zodat de stalsystemen alsnog emissiearm gemaakt 
moeten worden. 
 
Bij de melding aan de gemeente moet opgegeven worden welke maatregelen de ondernemer gaat treffen om de 
ammoniakemissie te beperken. Hiervoor komt een lijst met alternatieve maatregelen die kunnen worden toegepast. Er 
is al een eerste, voorlopige lijst opgesteld. Maatregelen die genoemd worden zijn onder meer: het toepassen van 
veevoer met een verlaagd eiwitgehalte, het verdunnen van mest met water, het aanzuren van mest, een verfijning van 
fasevoeding en het toepassen van balansballen in combinatie met het toevoegen van benzoëzuur aan het voer. Kijk 
voor de volledige lijst op de website www.infomil.nl. 
  

 
Fosfaatefficiëntie varkenshouderij 
 
Vanaf 2012 zijn varkenshouders verplicht een minimale fosfaatefficiëntie te behalen. De fosfaatefficiëntie is een 
kengetal, waarmee wordt aangeven hoeveel van de via diervoeders opgenomen fosfaat is omgezet in dieren. Dit 
wordt berekend door de netto afvoer van fosfaat via dieren (inclusief uitval) te delen door de netto hoeveelheid 
opgenomen fosfaat via diervoeders. In 2012 is de minimumnorm 37% voor zeugen en biggen en 41% voor 
vleesvarkens. Overtreding van de normen kan leiden tot een tuchtrechtelijke boete. 
 
Voor de berekening van de efficiëntie is een rekenmodel vastgesteld, de zogenaamde P-toets. De berekening kan 
ook gemaakt worden aan de hand van de gegevens uit uw stalbalans. 
 
Het is belangrijk om nu na te gaan welke fosfaatefficiëntie u over 2011 gerealiseerd heeft. Aan de hand van de 
uitkomst kunt u vervolgens bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de 
minimumnormen van 2012. Verbetering van de fosfaatefficiëntie moet vooral gezocht worden in een verbetering van 
de voederconversie of in een verlaging van het fosfaatgehalte in het voerrantsoen. Fosfaatarme voeders zijn over het 
algemeen wel duurder. 
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Afgevoerde mest niet representatief voor op eigen bedrijf aangewende mest 
 
De Meststoffenwet biedt landbouwers de mogelijkheid om aan te tonen dat de mestproductie afwijkt van de forfaitaire 
normen (graasdieren). Een daarvoor goedgekeurde methode is de bedrijfsspecifieke excretie bij melkvee. Afwijkingen 
mogen ook op een andere manier worden aangetoond (vrije bewijsleer). 
 
Een melkveehouder kreeg een mestboete opgelegd door Dienst Regelingen, vanwege een overschrijding van de 
gebruiksnormen. In de beroepszaak voor de rechtbank betoogde hij dat Dienst Regelingen ten onrechte forfaitaire 
normen had gehanteerd bij de mest die op eigen bedrijf was aangewend. De mest die op zijn bedrijf was 
geproduceerd, was deels afgevoerd en deels op eigen grond aangewend. De afgevoerde mest was bemonsterd, 
waardoor vast stond welke gehaltes aan stikstof en fosfaat deze mest bevatte. Op basis daarvan stelde de 
melkveehouder, dat de op zijn bedrijf geproduceerde mest lagere gehalten bevatte dan de forfaitaire normen. Het ging 
volgens hem om dezelfde mest en de monsters waren daarom representatief voor de niet-afgevoerde mest. De 
resultaten van de bemonsterde mest gaven een zeer gelijkmatig beeld. 
 
De rechter oordeelde dat de melkveehouder de afwijking van de forfaitaire normen onvoldoende aannemelijk had 
gemaakt. Hij beschikte niet over analyseresultaten van de mest die op eigen grond was aangewend. De 
veronderstelling dat de mineralengehalten van de afgevoerde mest niet zouden afwijken van de niet-afgevoerde mest 
werd daarom niet door onderzoeksresultaten gesteund. 
 
De berekening van het zogenaamde stikstofgat (staldierbedrijven) berust op de veronderstelling dat de samenstelling 
van de op eigen bedrijf aangewende mest overeenkomt met de samenstelling van de afgevoerde mest. Deze 
berekening kan door deze uitspraak weer ter discussie komen te staan. 
 

Geef fosfaattoestand percelen op bij Gecombineerde Opgave 
 
Op een perceel met een lage fosfaattoestand mag meer fosfaat gebruikt worden dan op een perceel met een hogere 
fosfaattoestand (fosfaatdifferentiatie). Als u hiervan gebruik wilt maken, is het noodzakelijk dat u via de 
Gecombineerde Opgave doorgeeft dat u gebruik maakt van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor een bepaald 
perceel. Dit doet u door de PAL-waarde (grasland) of de Pw-waarde (bouwland) van het perceel op te geven. Als u 
geen PAL- of Pw-waarde invult, wordt gerekend met de laagste fosfaatgebruiksnorm, zoals geldt voor percelen met 
een hoge fosfaattoestand. 
 
Het belang van fosfaatdifferentiatie is toegenomen door een verlaging van de fosfaatgebruiksnorm voor gronden met 
een hoge fosfaattoestand, bij zowel gras- als bouwland. Het verschil in norm tussen percelen met een hoge en 
percelen met een lage fosfaattoestand, is opgelopen tot 15 kg fosfaat op grasland en 20 kg op bouwland. Dit terwijl 
fosfaat voor veel veehouderijbedrijven juist de meest beperkende factor is op het gebied van mest. 
 
De fosfaattoestand moet aangetoond worden door grondmonsters, welke genomen zijn door een geaccrediteerd 
laboratorium. Voor het jaar 2012 zijn alleen grondmonsters geldig die genomen zijn na 15 mei 2008. Zorg dat u waar 
nodig tijdig nieuwe grondmonsters laat nemen, zodat u de uitslag binnen hebt op het moment dat de Gecombineerde 
Opgave ingediend moet worden. 
Indien de PAL-waarde lager is dan 16 of de Pw-waarde lager dan 25, is er sprake van fosfaatarme of fosfaatfixerende 
grond. Hiervoor geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kg per hectare. Voor bouwland mag de extra hoeveelheid 
alleen in de vorm van kunstmest worden gegeven. 
 
In de praktijk blijkt dat regelmatig vergeten wordt de fosfaattoestand van de percelen op te geven bij de 
Gecombineerde Opgave, terwijl men bij de verantwoording van de mestgebruiksnormen wel rekent met 
fosfaatdifferentiatie. In 2010 is Dienst Regelingen hier nog soepel mee omgegaan, maar vanaf 2011 zal zij de regels 
strikter toepassen. 
 

Wijzigingen Gecombineerde Opgave 
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2011 zijn: 
- Een aantal gewascodes is gewijzigd. 
- Dienst Regelingen stuurt een e-mail als een gewasperceel ook door een andere landbouwer is opgegeven. Zij 

vraagt dan goed te kijken of het perceel terecht is opgegeven. 
- Het is dit jaar mogelijk om GPS-metingen als hulpmiddel te gebruiken bij het opgeven en intekenen van percelen. 
- Windhagen met een maximale breedte van twee meter rondom fruitpercelen, om de emissie van 

bestrijdingsmiddelen naar sloten te voorkomen en de fruitbomen tegen de wind te beschermen, tellen mee voor 
de beteelbare oppervlakte. Deze hagen zijn noodzakelijk voor de teelt. 

- De aantallen schapen, geiten en runderen die op het UBN-nummer geregistreerd staan op 1 april 2012, worden 
vermeld in de opgave. Deze moeten  wel verdeeld worden over de verschillende diercategorieën. 

- De subsidie Tegemoetkoming verbetering dierenwelzijn kan niet meer aangevraagd worden. 
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Attentiepunten Gecombineerde Opgave 
 
Let bij het invullen van de Gecombineerde Opgave op de volgende punten: 
- Ga zorgvuldig na of de door Dienst Regelingen doorgevoerde perceelscorrecties juist zijn. 
- Denk aan de bemestingsvrije zones. 
- Percelen met een hoofdzakelijk recreatieve, verkeerskundige, infrastructurele of industriële functie (bijv. parken, 

sportvelden, onverharde landingsbanen en hobbyweides) komen niet in aanmerking voor uitbetaling van 
toeslagen. Geef bij twijfel deze percelen wel op bij de Gecombineerde Opgave, maar vraag er geen uitbetaling 
van toeslagrechten op aan. 

- Voorkom herhaalde fouten, bij voorbeeld het herhaaldelijk te groot opgeven van een perceel. Deze kunnen leiden 
tot forse kortingen of uitsluitingen. 

- Denk aan het tijdelijk uit gebruik nemen van grond als landbouwgrond (bijv. opslag zand bij bouw stal). 
- Ingediende correcties tijdens de controle door Dienst Regelingen kunnen leiden tot kortingen. 
- Denk aan de voorwaarden voor de benutting van toeslagrechten met speciale voorwaarden. 
- Toeslagrechten moeten één keer per twee jaar benut worden, anders komen ze te vervallen. 
- Houd er rekening mee dat door de ontkoppeling van een aantal tot 2012 nog gekoppelde premies (zie elders in 

deze nieuwsbrief), de waarde van de toeslagrechten kan toenemen. Er kunnen zelfs nieuwe toeslagrechten 
worden toegekend. 

- Het niet naleven van randvoorwaarden op het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en eisen aan de 
goede landbouw- en milieuconditie kan leiden tot kortingen op de bedrijfstoeslag. 

- Als een subsidie is aangevraagd voor agrarisch natuurbeheer (SNL-a), moet via de Gecombineerde Opgave een 
betaalverzoek ingediend worden. 

- Draagt u een perceel met een beheerssubsidie over of krijgt een perceel met een dergelijke subsidie 
overgedragen, dien dan voor 15 mei een meldingsformulier tot het overdragen van de beheerssubsidie in bij 
Dienst Regelingen. 

- De fosfaattoestand van de bodem (PAL- of Pw-waarde) moet per perceel worden opgegeven, wanneer men 
gebruik wil maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm (fosfaatdifferentiatie). 

- Bedrijfstoeslagen lager dan € 500 worden niet uitbetaald. Houdt daarbij rekening met het feit dat de waarde van 
de toeslagrechten dit jaar gekort wordt met minimaal 2,5%. 

- Stem de vragen met betrekking tot bemesting en beweiding goed af op uw mestboekhouding. Deze gegevens 
worden door Dienst Regelingen gebruikt bij de controle op de naleving van mestgebruiksnormen. 

- Maak gebruik van een checklist. Stel voor de aanvraag een lijstje met aandachtspunten op of ga naar 
www.houtsmabedrijfsadvies.nl voor een digitale versie. 

 

Benodigde stukken 
 
Bij het indienen van de Gecombineerde Opgave 2012 zijn de volgende stukken nodig: 
1. Inloggegevens ‘Mijn dossiers’ en TAN-codes 
2. Kopie GDI 2011 
3. Kopie besluit uitbetaling 2011 
4. Overzicht toeslagrechten 
5. Kopie melding (nog niet verwerkte) transacties toeslagrechten 
6. Uitslagen grondmonsters (fosfaatdifferentiatie). 

 
Welke gewassen zijn niet subsidiabel? 
 
Op de volgende gewassen kan geen uitbetaling van toeslagrechten aangevraagd worden: 
- Overige natuurterreinen (gewascode 3722) 
- Bos (gewascodes 1936, 863 en 864) 
- SBL-bos (gewascodes 2026 en 2027) 
- Tijdelijk onbetaald land langer dan 90 dagen (gewascode 2033) 
- Teelt in potten en containers (diverse gewascodes). 
 
Natuurlijk grasland (gewascode 3718) en heide (gewascode 3719) kunnen gebruikt worden voor het uitbetalen van 
toeslagrechten, indien aan de begrazingsvoorwaarden wordt voldaan. Het gemiddeld aantal grootvee eenheden 
(GVE) over het hele jaar moet hierbij minimaal 0,15 GVE per hectare te bedragen. Voor de bepaling van de 0,15 GVE 
mogen alleen de aantallen runderen, schapen of geiten meegeteld worden. 
 
Voor de berekening van de GVE-eis gelden de volgende normen: 
- Schapen en geiten, ongeacht leeftijd  : 0,15 
- Runderen jonger dan 6 maanden   : 0,20 
- Runderen van 6 tot 24 maanden    : 0,60 
- Runderen vanaf 24 maanden of gekalfd :1,00 
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Tip  Natuurterreinen (en natuurlijk grasland met een beperkte landbouwactiviteit) tellen niet mee voor de 
gebruiksruimte mest. Indien deze percelen wel worden begraasd, is er sprake van uitscharen. De 
mestproductie van deze dieren hoeft u daarom niet mee te tellen. Leg in uw administratie vast hoeveel dieren 
er op de natuurterreinen worden gehouden en hoeveel mest er is geproduceerd. Dezelfde systematiek geldt 
voor bemestingsvrije zones. 

 
Ontkoppeling GLB-subsidies in 2012 
 
In 2012 worden vijf GLB-subsidies 'ontkoppeld.' Dit betekent dat de productie van gewassen niet meer bepalend is 
voor de subsidie. Er komt een bedrijfstoeslag (of ophoging van de toeslag) voor in de plaats. De subsidiebedragen die 
de teler of de verwerker van de producten in het verleden heeft ontvangen, zijn de basis voor het toekennen van 
toeslagrechten en voor  de ophoging van de waarde van bestaande toeslagrechten. 
 
De ontkoppeling geldt voor de volgende regelingen: 
- telerssteun voor zetmeelaardappelen 
- evenwichtspremie voor zetmeel 
- steun voor zaaizaad van vezelvlas 
- verwerkingssteun voor vezelvlas en hennep 
- verwerkingssteun voor gedroogde voedergewassen 

 
De referentiegegevens zijn terug te vinden in Mijn Dossier. De bijbehorende referentiebedragen zijn nog niet volledig 
bekend. De referentiebedragen worden toegevoegd aan de waarde van de toeslagrechten in eigendom. Als dit er toe 
zou leiden dat de waarde van een toeslagrecht hoger wordt dan € 5.000, worden er nieuwe (gewone) toeslagrechten 
toegekend. 
 
Bij het vaststellen van de extra toeslagrechten gaat Dienst Regelingen uit van ‘alle geconstateerde subsidiabele 
hectares’ die u in gebruik heeft op 15 mei 2012 en vermeld staan op de Gecombineerde Opgave (dus ook gehuurde 
of gepachte grond). Bedrijven die nog geen toeslagrechten hebben, krijgen deze automatisch toegekend. Dit hoeft 
niet aangevraagd te worden. 
  
Indien het gehele bedrijf of een gedeelte van het bedrijf is overgedragen, kunnen in een aantal situaties ook de 
bijbehorende referentiegegevens overgedragen worden. Bij de overdracht naar een 1e of 2e graads familielid worden 
de referentiegegevens automatisch overgezet naar het nieuwe relatienummer. Als dit niet gebeurd is, moet het 
formulier Melding Private overeenkomst ingezonden worden.  
 
Eenzelfde melding moet ook ingestuurd worden als de referentiegegevens aan derden worden overgedragen. 
Daarvoor gelden aanvullende voorwaarden, zoals de overdracht van aandelen AVEBE (steun voor 
zetmeelaardappelen) en/of overdracht van een bijbehorende evenredige oppervlakte grond (steun voor 
zetmeelaardappelen, steun zaaizaad voor vlas en verwerkingssteun voor gedroogde voedergewassen). De melding 
moet voor 15 mei 2012 ingediend worden. 
 
Let op  Zorg er bij het toekennen van extra toeslagrechten voor dat u alle percelen opgeeft voor uitbetaling van 

toeslagrechten, om te voorkomen dat een deel van de bedrijfstoeslag niet wordt uitbetaald. Overweeg ook 
om percelen die niet permanent tot uw bedrijf behoren niet op te geven bij de Gecombineerde Opgave. 

 

Tijdelijk of blijvend grasland 
 
Bij grasland wordt in de Gecombineerde Opgave verschil gemaakt tussen tijdelijk en blijvend grasland. Onder tijdelijk 
grasland wordt gras verstaan dat in de vruchtwisseling wordt opgenomen. Het gras wordt niet langer dan vijf jaar 
aaneengesloten geteeld. Is het gras vijf jaar of langer niet in de vruchtwisseling meegenomen, dan is er sprake van 
blijvend grasland. 
 
Het is belangrijk om zorgvuldig per perceel na te gaan of er sprake is van blijvend of tijdelijk grasland. Dit geldt vooral 
voor melkveebedrijven die geen weidegang toepassen. Dienst Regelingen stelt namelijk dat de hogere gebruiksnorm 
‘stikstof totaal’ op grasland met volledig maaien (klei 350, zand/löss 320 en veen 300) alleen geldt voor blijvend 
grasland. Bij tijdelijk grasland geldt een maximale norm van 310 voor klei, 250 voor zand/löss en 265 voor veen, 
ongeacht of er sprake is van beweiden of volledig maaien. 
 
Bepalend is de feitelijke situatie en niet wat er opgegeven is in de Gecombineerde opgave. 
 
Of er sprake is van tijdelijk of blijvend grasland gaat ook een belangrijke rol spelen in het GLB-beleid vanaf 2014. In 
de voorstellen voor dit beleid is een bepaling opgenomen dat blijvend grasland niet omgezet mag worden in 
bouwland. 
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Tip  Ga in uw bemestingsplan na of u niet gerekend hebt met de hogere stikstofgebruiksnorm voor grasland met 
volledig maaien, terwijl er sprake is van tijdelijk grasland. 

 
Toeslagrechten uit nationale reserve 
 
Heeft u te maken gehad met overheidsinterventie, dan kunt u in 2012 een aanvraag doen voor toeslagrechten uit de 
Nationale Reserve. Er is sprake van overheidsinterventie als u grond moest afstaan voor landinrichtingsprojecten als 
gevolg van de Landinrichtingswet, bijvoorbeeld stadsuitbreiding. 
 
De berekening komt er in feite op neer dat de totale bedrijfstoeslag, zoals die in het verleden is toegekend, verdeeld 
wordt over een kleiner aantal toeslagrechten (indikken). Als het totale oppervlak ook is verkleind door vrijwillige 
verkoop, vindt tevens een vermindering van de totale bedrijfstoeslag plaats. Door deze regeling toe te passen, valt de 
totaal te ontvangen toeslag wel hoger uit. 
 
Aanvragen moeten tussen 1 april en 15 mei 2012 via Mijn Dossier ingediend worden bij Dienst Regelingen. Verplichte 
bijlagen zijn de volledige akte van levering of de overeenkomst van pachtbeëindiging, waaruit de overheidsinterventie 
blijkt. 
 

Nieuw GLB-beleid 
 
Vanaf 2014 wordt het huidige stelsel van toeslagrechten ingrijpend gewijzigd. De huidige rechten komen te vervallen. 
In plaats daarvan ontvangt een bedrijf in 2014 voor elke hectare grond, die opgegeven wordt bij de Gecombineerde 
Opgave 2014, een nieuw toeslagrecht. Waarschijnlijk worden er alleen toeslagrechten toegekend aan bedrijven, die 
in 2011 bedrijfstoeslag hebben ontvangen. 
 
Basispremie 
Aan elk toeslagrecht zal een basispremie worden toegekend dat voor ieder bedrijf gelijk is. Op basis van het 
beschikbare budget, het verwachte landbouwareaal en de huidige bekende beleidskeuzes worden een geleidelijke 
stijging van de basispremies per hectare verwacht: 
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Vergroeningspremie 
Naast de basispremie kunnen bedrijven ook in aanmerking komen voor een vergroeningspremie. Hiervoor worden 
bedragen genoemd variërend van € 80 tot € 130 per hectare. Over de voorwaarden van de vergroeningspremie wordt 
nog stevig gediscussieerd. Ze gelden waarschijnlijk ook voor de basispremie. 
 
In hoofdlijnen gelden de volgende voorwaarden: 
- Bedrijven die meer dan 3 ha bouwland in gebruik hebben, moeten daarop straks minimaal drie gewassen telen. 

Elk gewas mag niet minder dan 5% en niet meer dan 70% van het areaal bouwland omvatten 
- Het areaal blijvend grasland moet in stand worden gehouden. Grasland wat in 2014 al minimaal vijf jaar als 

zodanig in gebruik is, wordt als blijvend grasland beschouwd. Blijvend grasland mag niet omgezet worden in 
bouwland. Herinzaai van grasland zal wel mogelijk blijven. 

- Minimaal 7% van de grondoppervlakte moet een ecologische focus hebben (bijv. braak, landschapselementen). 
Er is nog een discussie gaande welke grond hiervoor meetelt. 

 
Toeslag jonge landbouwers 
Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht een extra bedrijfstoeslag in te voeren voor jonge landbouwers. Deze 
toeslag wordt gedurende maximaal vijf jaar na vestiging uitbetaald. Een jonge landbouwer is op het moment van de 
eerste aanvraag jonger dan 40 jaar en is minder dan vijf jaar daarvoor een bedrijf gestart of heeft binnen die termijn 
één overgenomen. 
 
Compensatieregeling 
Veel bedrijven zullen er in de nieuwe toeslagregeling financieel flink op achteruit gaan. In de EG-voorstellen is 
daarom de mogelijkheid opgenomen het nieuwe systeem geleidelijk in te voeren. Nederland lijkt hiervan gebruik te 
gaan maken door het invoeren van een compensatieregeling. 
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Een bedrijf komt voor compensatie in aanmerking als de waarde van de toeslagrechten, die het op 31 december 2013 
in eigendom heeft, hoger is dan de totale basispremie die voor het betreffende jaar geldt. 
Gedurende de periode 2014 tot en met 2018 zal jaarlijks een aflopend percentage van dit verschil uitbetaald worden.  
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Voorbeeld 
Een landbouwer beschikt over 40 toeslagrechten met een totale waarde van € 40.000. Hij heeft 45 hectare grond in 
gebruik. 
 

 
 
 
In dit voorbeeld is uitgegaan van een vergroeningspremie van € 110 per hectare. 
 
Op basis van deze toeslagrechten zou deze landbouwer, rekening houdend met de modulatiekorting, in 2012 € 
36.500 en in 2013 € 36.150 ontvangen. De grootste teruggang in premie vindt meteen in 2014 plaats. 
 
Let op  Er wordt op dit moment nog stevig gediscussieerd over de exacte inhoud van het beleid. Een definitieve 

besluitvorming moet nog plaatsvinden. De voorstellen kunnen daarom nog wijzigen. 
 
Dienst Regelingen moest fysieke veldcontrole verrichten 
 
Een landbouwer verzocht in 2009 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf hiervoor een twintigtal percelen op. 
Dienst Regelingen stelde in november 2009 de opgegeven oppervlakte als geconstateerde oppervlakte vast, maar 
gaf aan dat gewerkt werd aan een actualisatie van het perceelsregister, wat kon leiden tot een aanpassing van de 
perceelsgegevens van de landbouwer. Het voorschotbedrag werd vastgesteld op ruim € 14.000. In juni 2010 werd de 
bedrijfstoeslag definitief vastgesteld op € 10.000. Bijna alle opgegeven percelen werden gecorrigeerd, omdat bij 
controle was gebleken dat de opgegeven oppervlakten niet klopten. Het teveel uitbetaalde voorschot werd niet 
teruggevorderd. 
 
De landbouwer maakte bezwaar tegen het besluit en gaf daarbij aan dat de AID de opgave van de percelen in 2007 
handmatig had nagemeten. Hij verzocht om een fysieke veldinspectie. Het bezwaar van de landbouwer werd echter 
afgewezen door Dienst Regelingen. Volgens Dienst Regelingen was de AID-rapportage uit 2007 niet maatgevend, 
omdat het hier om de situatie in 2009 ging.  
 
De landbouwer ging in beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Hij betoogde dat de 
oppervlakte van zijn percelen niet op een juiste manier waren vastgesteld. De percelen konden in 2009 geen andere 
oppervlakte hebben dan in 2007, aangezien de perceelsgrenzen werden gevormd door sloten. Daarnaast hadden 
vanaf de inspectie door de AID in totaal vier metingen plaatsgevonden, met telkens een verschillende uitkomst. 
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Voor het CBB ging het met name om de vraag of Dienst Regelingen de oppervlakten had kunnen vaststellen zonder 
dat een fysieke veldinspectie had plaatsgevonden. Het CBB beantwoordde deze vraag ontkennend. Uit EG-
regelgeving volgde dat de lidstaten bij steunaanvragen administratieve controles of controles ter plaatse moeten 
uitvoeren om na te gaan of aan de voorwaarden voor toekenning van steun is voldaan. Een administratieve controle 
houdt onder meer in dat de door een landbouwer opgegeven percelen voor de uitbetaling van toeslagrechten 
vergeleken worden met de referentiepercelen van het systeem voor identificatie van de percelen. Tevens wordt de 
steunaanvraag van de landbouwer vergeleken met de steunaanvragen van andere landbouwers, de zogeheten 
kruiscontroles. 
 
De administratieve controles worden steekproefsgewijs aangevuld met controles ter plaatse. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van teledetectie. In dat geval wordt een foto-interpretatie verricht van satellietbeelden of luchtfoto’s 
van alle percelen met het doel de oppervlakte te meten. Als Dienst Regelingen in dit geval gebruik had gemaakt van 
foto-interpretatie en daarbij een andere oppervlakte constateerde dan de landbouwer had opgegeven, schrijven de 
EG-verordeningen voor dat een fysieke veldinspectie moet plaatsvinden. Deze inspectie dient daarom volgens het 
CBB alsnog plaats te vinden en de daaruit voortvloeiende resultaten dienen te leiden tot een nieuw besluit op 
bezwaar. 
 

Toeslag ruige stalmest 
 

Er kan een toeslag verkregen worden voor het uitrijden van ruige stalmest op grasland waarop een beheerpakket 
weidevogelgrasland rust. Jaarlijks moet minimaal tien en maximaal twintig ton ruige stalmest per hectare uitgereden 
worden om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Het uitrijden is toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 
september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Per jaar mag één keer ruige mest uitgereden worden 
per beheereenheid. 

Het uitrijden van ruige stalmest moet binnen twee weken na het uitrijden bij Dienst Regelingen gemeld worden. Als dit 
op tijd gedaan wordt en voldaan wordt aan de voorwaarden, wordt de toeslag tegelijk met de beheervergoeding 
uitbetaald. Het aanvraagformulier èn de topografische kaart kunnen bij het DR-Loket aangevraagd worden. 

 
Belangrijke data 
 
1 april t/m 15 mei 2012 
Gecombineerde opgave 2012 
 

1 april t/m 15 mei 2012 
Aanvraagperiode toeslagrechten uit nationale reserve (overheidsingrijpen) 
 
15 mei 2012 
Uiterste datum aanmelding stikstofdifferentiatie suikerbieten en fritesaardappelen op kleigrond 
 
15 mei 2012 
Uiterste datum melding overdracht referentiegegevens 
ontkoppelde GLB-subsidies 2012 
 

15 mei 2012 
Uiterste datum melding overdragen beheereenheid (SNL-subsidie) 
 

2 april t/m 14 mei 2012 
Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de 
samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. 
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan 
is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken.  


