Wijzigingen
Gecombineerde opgave 2018
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Relatiegegevens
Wat vragen we niet meer?
U geeft niet meer op of u producten aan consumenten levert.

Werk
Familieleden die meewerken in uw bedrijf
U geeft bij deze vraag het totaal aantal personen op en niet meer het aantal mannen
en vrouwen.

Personen die regelmatig meewerken in uw bedrijf
U geeft bij deze vraag het totaal aantal personen op en niet meer het aantal mannen
en vrouwen.

Wat vragen we niet meer?
U geeft het geslacht van het bedrijfshoofd of de bedrijfsleider niet meer op.

Dieren
Schapen en geiten
Dieraantallen
Wij tonen de UBN’s voor schapen en geiten die op uw relatienummer zijn
geregistreerd. Elk UBN is op basis van de I&R-gegevens ingedeeld bij een
productiedoel. U kunt het productiedoel wijzigen als dit niet klopt.
Een UBN voor schapen is ingedeeld bij een productiedoel: melk of vlees. Houdt u
schapen voor melk én vlees of voor de wol, wijzig dan het productiedoel in
gemengd/overig. Een UBN voor geiten is ingedeeld bij een productiedoel: melk, opfok,
vlees, gemengd/overig.
Is het productiedoel gemengd/overig? Verdeel dan in de opgave de schapen en/of
geiten die aanwezig zijn op het UBN over de diercategorieën. Bij de andere
productiedoelen gebruiken wij de aantallen uit I&R en hoeft u ze niet zelf in te vullen.
Gemiddeld aantal schapen en geiten
Het gemiddelde aantal schapen en geiten van vorig jaar hoeft u niet meer op te
geven.

Kippen, eenden en kalkoenen
Dieraantallen
U hoeft het aantal kippen, eenden en kalkoenen niet meer op te geven. Dit aantal
halen wij uit I&R.
Huisvesting
Bij het opgeven van huisvesting voor kippen, eenden en kalkoenen wordt het
gemiddeld aantal dieren in 2017 getoond. Dit aantal komt uit I&R, u hoeft dit niet
meer zelf uit te rekenen. Wel geeft u aan hoe dit gemiddeld aantal verdeeld moet
worden over de aanwezige staltypen. De staltypes die u vorig jaar heeft opgegeven
zijn al voor u ingevuld. Controleer de gegevens en wijzig ze als dit nodig is.
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Rundvee
U geeft bij alle staltypes (Rav-codes) aan welke mestsoort hoort bij het staltype:
drijfmest of vaste mest.

Varkens
U geeft bij alle staltypes (Rav-codes) aan welke mestsoort hoort bij het staltype:
drijfmest of vaste mest.

Regelingen
Extra betaling jonge landbouwers altijd 5 jaar
De jonge landbouwer die aan de voorwaarden voor de extra betaling voldoet, krijgt
deze betaling nu voor maximaal 5 jaar. Er vindt geen aftrek meer plaats voor het
aantal jaren dat de jonge landbouwer voor het jaar van aanvraag al blokkerende
zeggenschap had.
Heeft u voor de jonge landbouwer in uw bedrijf van 2015 tot en met 2017 de extra
betaling toegekend gekregen, maar niet voor maximaal 5 jaar? Dan kunt u nu ook na
het eerste jaar van aanvraag in de 4 opvolgende jaren aanvragen.

Nationale reserve voor percelen met niet-subsidiabele N-code
Heeft u percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn
toegekend omdat ze door ons op basis van de natuurbeheerplankaarten waren
aangemerkt als niet-subsidiabele grond? Dan kunt u voor deze percelen in 2018 een
aanvraag doen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve. Voorwaarde is dat u
deze percelen daadwerkelijk als landbouwgrond gebruikt. Ook mogen er op deze
percelen in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend.

Graasdierpremie
Premie
Door de overheveling van het GLB-budget van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler
2 (plattelandsontwikkeling) is er in 2018 en 2019 minder geld beschikbaar voor de
graasdierpremie. De premie per rund gaat van € 160 naar € 153. De premie per
schaap gaat van € 24 naar € 23.
Melding in de opgave
U krijgt een melding als een dier niet goed geregistreerd staat in I&R en u er wel
Graasdierpremie voor aanvraagt.

Vrijstelling voor vergroening verruimd
De vrijstelling van gewasdiversificatie en EA voor bedrijven met meer dan 75%
grasland wordt verruimd. Voortaan zijn alle bedrijven met meer dan 75% grasland
vrijgesteld, ook als ze meer dan 30 hectare bouwland hebben.

Wat vragen we niet meer?
We vragen u niet meer of uw landbouwbedrijf (natuurlijke of rechtspersonen) is
verbonden met een andere rechtspersoon (BV, NV, coöperatie, vereniging of stichting)
die met een uitgesloten hoofdactiviteit bij de KvK staat geregistreerd.
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Grond
Ecologisch aandachtsgebied (EA)
Gewasbeschermingsmiddelen in EA niet meer toegestaan
Bij een vanggewas of stikstofbindend gewas die u inzet voor EA, mag u geen
gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dit betekent ook dat u geen gebruik
mag maken van zaaizaad dat behandeld is met een gewasbeschermingsmiddel.
Mengsels van stikstofbindende gewassen
Wanneer u een stikstofbindend gewas inzet als EA-hoofdteelt, dan mag u ook
gebruikmaken van een mengsel. Voorwaarde is dat de stikstofbindende gewassen
overheersen in het mengsel (meer dan 50%). We kunnen controleren of u de juiste
hoeveelheid en soorten in het (EA-) mengsel gebruikt. Om dit te kunnen aantonen,
bewaart u 5 jaar de aankoopbewijzen en de etiketten van het gebruikte
zaaizaadmengsel.
Een nieuwe voorwaarde bij stikstofbindende gewassen is dat
gewasbeschermingsmiddelen niet zijn toegestaan, ook niet op het zaaizaad (ontsmet,
gecoat of gepilleerd).
Maximale oppervlakte landschapselementen
– De maximale afmetingen van landschapselementen zijn vervallen. In plaats daarvan
tellen grotere elementen tot een maximale oppervlakte of breedte mee. Voor de
volgende landschapselementen is de maximale oppervlakte of breedte die meetelt,
gewijzigd:
o De maximale oppervlakte voor een vijver die mag meetellen voor EA gaat van 0,1
ha naar 0,3 ha.
o Heggen, houtwallen en bomen in rijen tellen voortaan mee tot een breedte van
maximaal 10 meter en met een standaardoppervlakte van 5m2 per meter lengte.
o Akkerranden die breder zijn dan 20 meter tellen mee tot maximaal 20 meter
breed. Deze regel is al in 2017 ingegaan en is nu in de Uitvoeringsregeling
vastgelegd.
– Bij boomgroepen tellen struiken of stenen nu ook mee. De maximale oppervlakte
die voor boomgroepen inclusief bomen en stenen meetelt, blijft 0,3 ha.
– Ook stroken van minimaal 1 meter breed langs bosranden, waarop geen
landbouwproductie plaatsvindt, tellen mee als EA tot maximaal 20 meter breed. De
strook moet wel op landbouwgrond liggen en grenzen aan het eigen bouwland.
Landschapselement grenzend aan ander landschapselement
Een landschapselement dat grenst aan een ander landschapselement en dat bij u in
beheer is, telt nu ook mee als u dit inzet voor EA. Een van de 2 landschapselementen
grenst nog steeds aan het eigen bouwland.
Vanggewassen
Voor vanggewassen EA wijzigt het volgende:
– De uiterste inzaaidatum van vanggewassen voor EA gaat van 30 september naar 15
oktober. Dit sluit beter aan bij de praktijk. Door weersomstandigheden bleek
inzaaien voor 1 oktober niet altijd haalbaar.
U mag naast onderzaai van gras ook onderzaai van vlinderbloemige gewassen met
de hoofdteelt inzaaien. Vlinderbloemige gewassen zijn bijvoorbeeld rode klaver en
voederwikke.
– De termijn dat vanggewassen ten minste op het land moeten staan is 8 weken.
Voor vanggewassen na de teelt van vlas of hennep en vanggewassen voor
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aaltjesbestrijding is de termijn ook ten minste 8 weken. Voor vanggewassen als
onderzaai bij de hoofdteelt is er geen termijn meer.
– Heeft u vanggewassen als onderzaai met de hoofdteelt ingezaaid voor de 5% EA?
Dan geldt dat u vanaf het moment van de oogst van de hoofdteelt gedurende 8
weken geen gewasbeschermingsmiddelen mag toepassen op het perceel, tenzij u
eerder een ander gewas teelt. Dan mag u in de nieuwe teelt wel
gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.
– Op percelen en gewassen die u inzet als vanggewas of stikstofbindend gewas voor
EA mag u geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dit betekent ook dat
u geen gebruik mag maken van zaaizaad dat behandeld is met een
gewasbeschermingsmiddel.
Akkerbouw-strokenpakket
In het akkerbouw-strokenpakket is voor de sloot de voorwaarde voor de maximale
breedte die meetelt gewijzigd. De sloot mag nu meetellen met een breedte van 10
meter in plaats van 6 meter. De sloot mag smaller of breder zijn dan 10 meter, maar
telt altijd voor 5 meter breed mee bij gebruik van de hele sloot.
Dit levert een standaardoppervlakte op van 5 m2 per meter lengte, dit was 3 m2 per
meter lengte. Het moet wel gaan om een sloot van minimaal 10 meter lang. De sloot
moet minimaal 1 meter breed zijn, gemeten vanaf de insteek van de sloot. Bij gebruik
van de halve sloot, telt deze mee voor 2,5 meter.
Bijvoorbeeld: Heeft u een sloot van 11 meter lang en is de sloot volledig in gebruik?
Dan telt deze sloot mee voor: 11 x 5 m2 x de weegfactor 2 = 110 m2.
Weegfactoren wijzigen
De weegfactor voor wilgenhakhout voor EA gaat van 0,3 naar 0,5. De weegfactor van
stikstofbindende gewassen voor EA gaat van 0,7 naar 1.
Veldleeuwerik- en Vezelhennep-pakket
Voor informatie over de wijzigingen in het Veldleeuwerik-pakket kunt u terecht bij de
Stichting Veldleeuwerik. Voor informatie over de wijzigingen in het Vezelhenneppakket kunt u terecht bij Vlas en Hennep.NL.

Gewasdiversificatie
Bouwland en blijvende teelt
Voor de gewasdiversificatie beschouwen wij een aantal gewassen niet meer als
blijvende teelten, maar als bouwland. Het gaat om de volgende gewassen:
– zaden en opkweekmateriaal van asperges
– zaden en opkweekmateriaal van rabarber
Ook zien wij een aantal gewassen niet meer als bouwland, maar als blijvende teelten.
Het gaat om de volgende gewassen:
– pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen;
– pioenroos, droogbloemen.
Pioenroos, bloembollen- en knollen is gewijzigd in Pioenroos (stekkenteelt) en heeft
een andere gewascode gekregen. Dit valt onder bouwland.
Spelt apart gewas
Spelt mag voortaan meetellen als apart gewas voor gewasdiversificatie. Ook als u al
tarwe in het bouwplan heeft opgenomen.

Toesturen etiketten bij hennep als nateelt
Bij hennep als nateelt stuurt u de officiële etiketten vóór 1 september naar ons toe. Bij
hennep als hoofdteelt stuurt u de etiketten vóór 15 mei of 30 juni toe, afhankelijk van
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de zaaidatum. Deze datum is voor hennep als nateelt te vroeg. Daarom is voor de
datum 1 september gekozen. Hennep als nateelt kan niet worden ingezet als
vanggewas voor het ecologisch aandachtsgebied.

Appel- en perenrassen
Teelt u appelen en/of peren? Dan geeft u in de opgave ook aan welke rassen u teelt.

Tuinbouw
Paprika’s en/of Spaanse pepers
Teelt u paprika’s en/of Spaanse pepers? Dan geeft u ook aan of u op uw teeltlocatie
ook paprika’s en/of Spaanse pepers sorteert, behandelt of verpakt die niet uit
Nederland komen.

Tomaten
Teelt u tomaten? Dan geeft u ook aan of u op uw teeltlocatie ook tomaten sorteert,
behandelt of verpakt die niet uit Nederland komen.

Uitbreiding gewassen onder glas
De volgende bloemkwekerijgewassen zijn toegevoegd:
-

Curcuma (10006604)

-

Palmae (10006679)

Chrysanthemum en/of Euphorbia Pulcherrima
Teelt u Chrysanthemum (10006473) en/of Euphorbia Pulcherrima (10006621)? Dan
geeft u ook aan of u na 15 mei 2018 een herfstteelt heeft gepland.

Uitbreiding lijst producentenorganisaties
De volgende buitenlandse producentenorganisatie(s) zijn toegevoegd:
-

Belgische Fruitveiling cvba

-

BelOrta

-

B.N.D.

-

Coöperatie Hoogstraten cv

-

Green Farm cvba

-

Vegras

Wat vragen we niet meer?
Voor de emissieaangifte CO2 vervallen de vragen over:
-

de kaslocaties

-

oppervlakte gewas onder glas per locatie

-

de teruglevering van elektriciteit

Mest
Opslag dierlijke mest
Als u een opslag voor dierlijke mest heeft in de periode augustus 2017 tot en met
februari 2018, dan geeft u deze opslag op.
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Over deze opgave
Machtigen brancheorganisaties
U kunt in de Gecombineerde opgave een machtiging afgeven aan één of meer
brancheorganisaties om gegevens van u te ontvangen. Het gaat om gegevens die u
opgeeft in de opgave over bijvoorbeeld dieren, gewassen en de oppervlakte van de
percelen. Vraagt u in de opgave een subsidie aan? Deze gegevens worden niet doorgegeven
als u deze machtiging afgeeft.
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