
Wijzigingen uitbetaling 
betalingsrechten 2016
Voor 2016 is er een aantal wijzigingen in de voorwaarden  
voor het aanvragen van uitbetaling van de betalingsrechten,  
de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge 
landbouwers.
Een aantal wijzigingen is in de Staatscourant van 22 december 
2015 gepubliceerd (gewijzigde Uitvoeringsregeling rechtstreekse 
betalingen GLB en de Beleidsregels bij de uitvoeringsregeling). 
Dit zijn de wijzigingen genummerd 1 tot en met 7.
Er komen nog enkele andere wijzigingen. Deze worden rond  
1 april 2016 gepubliceerd en worden dan daarmee definitief.  
Dit zijn de wijzigingen genummerd 8 tot en met 12.

Uitbreiding SBI-codes voor actieve 
landbouwer

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
directe betaling uit het GLB is dat de aanvrager een actieve land
bouwer is. Hiervoor kijken we naar de registratie van landbouw
activiteiten bij de Kamer van Koophandel in de vorm van de 
SBIcodes. De SBIcodes die beginnen met 016 (dienstverlening voor 
de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst) zijn 
toegevoegd aan de codes die als landbouwactiviteit worden gezien. 
Een SBIcode bij de KvK die begint met 011, 012, 013, 014, 015 waren 
al eerder aangemerkt als landbouwactiviteit. Bedrijven die deze 
codes als hoofdactiviteit hebben zijn actieve landbouwer.  
Meer informatie over de voorwaarde actieve landbouwer vindt u 
op de pagina Voorwaarden uitbetaling 2016.

Lichte grondbewerking toegestaan op 
blijvend grasland in Natura 2000 gebieden

Blijvend grasland in Natura 2000 moet grasland blijven. Ook het 
scheuren van blijvend grasland in Natura 2000 gebieden is niet 
toegestaan. Dit wordt ook wel ploegverbod genoemd. Vanaf 2016 
zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan. 
Onder lichte grondbewerking verstaan we technieken voor 
graslandvernieuwing waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd 
blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere 
vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Wijzigen percelen met vanggewassen 
EA zonder korting mogelijk tot en met 
30 september
In de Gecombineerde opgave geeft u de percelen op die u op 15 mei 
in gebruik heeft. Ook geeft u aan op welke percelen u uw Ecologisch 
aandachtsgebied (EA) wilt realiseren. Omdat het op 15 mei vaak nog 
niet bekend is op welke percelen een vanggewas wordt ingezaaid,  
is het aan te raden om uw EA ruim op te geven.

In 2016 kunt u nu ook in uw Gecombineerde opgave tot en met  
30 september aan ons doorgeven op welke opgegeven percelen er 
feitelijk een vanggewas voor EA is ingezaaid. Voor deze wijziging 
wordt geen korting opgelegd. Dit is nieuw. In 2015 kon dit alleen 
tijdens de openstellingsperiode van de Gecombineerde opgave en 
in de kortingsperiode, maar dan wel met korting. Er gelden hierbij  
3 voorwaarden:
• U mag geen nieuwe percelen opgeven. U mag alleen het gebruik 

van al opgegeven percelen wijzigen, voor zover het gaat om 
vanggewassen voor EA.

• Door de wijziging van het gebruik kunt u niet in een gunstiger 
positie komen dan voor de wijziging. Bijvoorbeeld: had u voor de 
wijziging 4% EA opgegeven? Dan kunt u door de wijziging niet 
alsnog voldoen aan de 5% verplichting voor EA.

• U kunt een wijziging uiterlijk op de dag van inzaai van het 
vanggewas aan ons doorgeven.

Onbeheerde akkerrand

De onbeheerde akkerrand die u als ecologisch aandachtsgebied 
kunt inzetten bij de Algemene lijst, moet tot en met 31 december in 
stand gehouden worden. Er mag geen landbouwproductie op 
plaatsvinden. Vanaf 2016 is er een uitzondering op deze hoofdregel 
bij de teelt van wintergewassen , in dat geval loopt de instand
houdingsplicht van de onbeheerde akkerrand tot en met  
31 augustus. Na die datum moet er dan een wintergewas worden 
geteeld. Bij wintergewassen kunt u denken aan winterbloemkool, 
winterprei, wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad, spelt, rogge 
en tulpen.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/betalingsrechten-uitbetalen/uitbetaling-2016/voorwaarden-uitbetaling-2016/vergroeningseisen-2016/ecologisch-aandachtsgebied


Extra mogelijkheid Nationale reserve 
(set-aside regeling)

Aanvragers die hebben meegedaan aan de setaside regeling 
(omzetten landbouwgrond naar tijdelijk bos) en die deze grond 
weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen, kunnen in 
2016 voor deze grond betalingsrechten uit de Nationale reserve 
aanvragen. Dit geldt alleen voor grond waar nog niet eerder 
betalingsrechten voor zijn toegekend. De setaside overeenkomst 
moet beëindigd zijn na 31 december 2012.

Knotbomen als landschapselement voor 
ecologisch aandachtsgebied

Knotbomen zijn toegevoegd aan de landschapselementen die 
kunnen worden ingezet voor ecologisch aandachtsgebied. Het moet 
gaan om bomen met een minimale kruindiameter van 4 meter. 
Knotbomen die voor het knotten een kruindiameter van 4 meter 
hebben bereikt vallen hier ook onder. De weegfactor is 1,5.

Uiterste datum melden overdragen 
betalingsrechten 15 mei

De uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten 
is verplaatst van 31 maart naar 15 mei. Deze datum geldt voor kopers 
of huurders die de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar 
willen laten uitbetalen. Meer informatie over het overdragen van 
betalingsrechten vindt u op de pagina Betalingsrechten 
overdragen.

Wijziging voorwaarde actieve landbouwer

De voorwaarde van actieve landbouwer is gewijzigd. In 2015 was het 
voldoende om bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd te 
staan met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit, zolang de 
hoofdactiviteit maar geen uitgesloten activiteit was. De Europese 
Commissie (EC) heeft aangegeven dat dit niet langer voldoende is 
en dat Nederland de voorwaarde van actieve landbouwer moet 
aanpassen. Bedrijven met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit 
moeten daarom vanaf 2016 jaarlijks met een accountantsverklaring 
aantonen dat hun landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van 
hun totale economische activiteit. Dit om in 2016 in aanmerking te 
komen voor een directe betaling uit het GLB. Hiervoor zijn twee 
mogelijkheden. Uit de accountantsverklaring moet blijken dat:
• Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB meer is 

dan 5% van de totale inkomsten uit nietlandbouwactiviteiten of
• het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten meer is dan 

1/3 deel van het totale bedrag aan inkomsten.
Het is ook mogelijk om de hoofdactiviteit bij de KvK aan te passen 
naar een landbouwactiviteit. Dit kan natuurlijk alleen als dat ook de 
feitelijke situatie is en kan volgens de regels van de KvK.  
Een accountantsverklaring moet uiterlijk 15 mei 2016 bij ons binnen 

zijn. Een eventuele aangepaste inschrijving bij de KvK moet uiterlijk 
15 mei 2016 zijn gerealiseerd.

Landbouwactiviteit bij de KvK
Een SBIcode bij de KvK die begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 
is een landbouwactiviteit. SBIcodes die beginnen met 011 t/m 015 
waren al eerder aangemerkt als landbouwactiviteit. De SBIcodes 
die beginnen met 016 zijn toegevoegd aan de codes die als land
bouwactiviteit worden gezien. Hieronder vallen de dienstverlening 
voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst.

Geen recht meer op directe betaling GLB
Door de wijziging bij de KvK voldoen bepaalde aanvragers vanaf 
2016 mogelijk niet meer aan de eisen van een actieve landbouwer. 
Omdat dit voor 2015 nog niet gold, hebben ze in 2015 wel betalings
rechten en uitbetaling ontvangen of krijgen dit nog. Door de 
gewijzigde voorwaarde wordt de uitbetaling voor 2016 afgewezen. 
De betalingsrechten kunnen nog wel worden overgedragen aan een 
actieve landbouwer.
Directe betalingen uit het GLB zijn: betalingsrechten (basisbetaling), 
vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en 
graasdierpremie. Daarnaast moet u voor de tegemoetkoming 
premie brede weersverzekering ook een actieve landbouwer zijn.

Landschapselementen ook in Algemene lijst

In 2016 kunnen landschapselementen ook bij de Algemene lijst 
worden ingezet, dus niet meer alleen bij de duurzaamheids
certificaten. Er hoeft géén contract voor Agrarisch natuurbeheer 
(ANB: SNLa, PSAN, ANLb) voor afgesloten te zijn.
Kijk voor alle opties en voorwaarden op de pagina Ecologisch 
aandachtsgebied 2016 op www.rvo.nl.

Duurzaamheidscertificaten

Er is een nieuw certificaat in 2016: het vezelhenneppakket. Bij dit 
pakket moet de volledige EAoppervlakte worden ingevuld met 
vezelhennep. Voor informatie neemt u contact op met de 
Brancheorganisatie akkerbouw.

Beheerde akkerranden moeten voor 15 mei zijn ingezaaid. Dit was 
in 2015 voor 15 april.

Vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied

• Wijkt de datum voor inzaai van een vanggewas af van de datum 
die is opgegeven in de Gecombineerde opgave? Dan moet u dit 
uiterlijk op de dag van de inzaai melden bij RVO.nl. Bij een 
vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogst
datum als inzaaidatum van het vanggewas. Wordt de datum na de 
inzaai of oogst van het hoofdgewas gemeld, dan geldt de 
melddatum als startdatum van de 10 weken termijn. Dit gold in 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/betalingsrechten-overdragen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/betalingsrechten-overdragen
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https://www.bo-akkerbouw.nl


2015 al maar hiervoor is een uitzondering gemaakt. Bovendien is 
dit nu vastgelegd in de uitvoeringsregeling.

• Nieuwe toegestane soort: winterwikke, bonte wikke of zachte 
wikke – Vicia villosa

• De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken  
(farm saved seed) vervalt. In de bestaande regelgeving voor 
zaaizaad is het niet toegestaan de toegestane soorten voor EA  
zelf vrij te vermeerderen. Dat betekent dat u in alle gevallen 
aankoopbewijzen en etiketten moet kunnen overleggen.

• Alle grassen zijn nu toegestaan voor onderzaai. In 2015 was dit 
een beperkt aantal soorten grassen.

Jonge landbouwers

wIn de Europese regelgeving wordt de mogelijkheid opgenomen 
voor lidstaten om de voorwaarden voor jonge landbouwers te 
wijzigen zodat alleen bedrijven met enkel jonge landbouwers voor 
de extra betaling en betalingsrechten uit de Nationale reserve in 
aanmerking komen. Nederland maakt geen gebruik van deze 
mogelijkheid. Er is wel een voorwaarde toegevoegd: De schriftelijke 
overeenkomst met alle maten bij maatschappen of met alle 
vennoten bij een VOF of tussen alle leden bij een vereniging zonder 
volledige rechtsbevoegdheid waarin de blokkerende zeggenschap is 
vastgelegd, moet opgemaakt zijn op uiterlijk de laatste van de 
kortingsperiode van de Gecombineerde opgave.
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