Toelichting
bij Beslissing uitbetalen
Basisbetalingsregeling 2018
• Als een rubriek niet voor u van toepassing is, staat deze
niet in uw brief of overzicht.
• Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.
• Of neem contact op met ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief).
• Versie 1.0 (26-11-2018)

Deze toelichting bevat uitgebreide algemene informatie
over de brief Beslissing uitbetalen Basisbetalingsregeling
2018. In de beslisbrief staat het bedrag dat u uitbetaald
krijgt voor de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling
en eventueel de extra betaling jonge landbouwers
(Basisbetalingsregeling).

Beslissing
Hier staat het bedrag dat u ontvangt. Heeft u een
verzoek op overmacht ingediend? Dan leest u hier de
uitkomst.

Extra betaling jonge landbouwers
Heeft u ook de extra betaling jonge landbouwers
aangevraagd en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan
staat in de beslisbrief dat u deze extra betaling krijgt
toegekend.
In de beslisbrief staat ook wat het laatste jaar is dat u in
aanmerking kunt komen voor deze extra betaling. Is het
laatste jaar na 2020, dan geldt dit alleen als de extra
betaling tot en met dat jaar wordt voortgezet. Voor zover
nu bekend is 2020 het laatste jaar.

Overzicht uitbetalen
Basisbetalingsregeling 2018
Berekening bruto betaling
Voor uitbetaling opgegeven oppervlakte
Dit is de totale perceel oppervlakte die u heeft opgegeven
voor uitbetaling van betalingsrechten. Percelen die u niet
heeft opgegeven voor de uitbetaling, zijn hier niet in
meegenomen.

In aanmerking genomen oppervlakte
Dit is de oppervlakte die aan alle voorwaarden voldoet met
een maximum van het aantal beschikbare
betalingsrechten. Met deze oppervlakte is uw betaling voor
de Basisbetalingsregeling berekend.
Gemiddelde waarde
Dit is de gemiddelde waarde van de basisbetaling (de
betalingsrechten), de vergroeningsbetaling en de extra
betaling jonge landbouwers.
Voor de betalingsrechten is dit de gemiddelde waarde van
de betalingsrechten die u op 15 mei 2018 in gebruik heeft.
Dit is inclusief de betalingsrechten die u heeft gehuurd of
gekocht. In 2018 is de waarde gedaald met 4.48%. Dat
komt omdat er minder budget beschikbaar is.
Wilt u de waarde per betalingsrecht weten? Dit kunt u
vinden in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.
Zet de peildatum op 15 mei 2018.
Omvang betalingsrechten
Hier staan alle betalingsrechten die u op 15 mei 2018 in
gebruik had en dus kon laten uitbetalen. Dit is exclusief de
betalingsrechten die u had verhuurd op die datum.
Bruto bedrag: Basisbetaling
Het bedrag van de basisbetaling is de ‘In aanmerking
genomen oppervlakte’ vermenigvuldigd met de
gemiddelde waarde van uw betalingsrechten.
Bruto bedrag: Vergroeningsbetaling
Het bedrag van de vergroeningsbetaling is de ‘In
aanmerking genomen oppervlakte’ vermenigvuldigd met
de gemiddelde waarde van uw betalingsrechten. De
uitkomst van deze berekening is vermenigvuldigd met het
percentage voor de vergroeningsbetaling. De percentage
voor 2018 is 43,19%.
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Bruto bedrag: Extra betaling jonge landbouwers
Het bedrag van de extra betaling voor de jonge
landbouwers is de ‘In aanmerking genomen oppervlakte’
vermenigvuldigd met een bedrag. Dit bedrag is voor
2018 nog niet bepaald. U kunt de extra betaling
toegekend krijgen over maximaal 90 hectare.

Kortingen
De netto betaling kan minder zijn dan de bruto bedragen.
Dat komt omdat er dan een (aantal) korting(en) is
doorberekend. Is dat het geval, dan staan deze kortingen
en de bijbehorende bedragen bij het onderdeel Kortingen
in het overzicht.
Oppervlakte verschil
Voldoet een oppervlakte niet aan de voorwaarden, dan is
die oppervlakte afgekeurd. We verlagen dan het aantal
hectares waar u een basis- en eventueel
vergroeningsbetaling voor krijgt. Meer informatie over
deze korting vindt u op het Overzicht perceelsgegevens
en op www.rvo.nl.
Percentage afwijking oppervlakte verschil
Het percentage van de oppervlakte die niet aan de
voorwaarden voldoet.
Administratieve sancties
Is de verlaging van de oppervlakte die niet aan de
voorwaarden voldoet meer dan 3% of 2 ha? Dan wordt er
naast de verlaging ook een administratieve sanctie
opgelegd. Bij de vergroeningsbetaling stellen we een
maximum aan de sanctie. We delen in 2018 de
berekende sanctie door 4 en beperken deze tot 25% van
het maximale vergroeningsbedrag.
Is de verlaging van de oppervlakte die niet aan de
voorwaarden van de vergroeningsbetaling voldoet meer
dan 3% of 2 ha, maar minder dan 20%? Dan wordt er
een administratieve sanctie berekend door 2 maal de
verlaging door 4 te delen. Bijvoorbeeld: Aangegeven
oppervlakte is 140 ha. Oppervlakte na verlaging is 120
ha. Verlaging is 20 ha. Berekening is (2*20) / 4 = 10 ha
administratieve sanctie. Voor 30 hectare ontvangt u geen
vergroeningsbetaling.
Is de verlaging van de oppervlakte die niet aan de
voorwaarden van de vergroeningsbetaling voldoet meer
dan 20% en maximaal 50%? Dan wordt er een
administratieve sanctie berekend door de oppervlakte na
verlaging door 4 te delen. Bijvoorbeeld: Aangegeven
oppervlakte is 140 ha. Oppervlakte na verlaging is 100
ha. Verlaging is 40 ha. Berekening = 100 / 4 = 25 ha
administratieve sanctie. Voor 65 hectare ontvangt u geen
vergroeningsbetaling

Extra administratieve sancties vergroening
Is de verlaging van de oppervlakte die niet aan de
voorwaarden van de vergroeningsbetaling voldoet meer
dan 50%? Dan wordt eerst een administratieve sanctie
berekend door de oppervlakte na verlaging door 4 te
delen. Daarna wordt de extra administratieve sanctie
berekend door de verlaging zelf door 4 te delen. Beide
oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld en voor die
hectares ontvangt u geen vergroeningsbetaling.
Bijvoorbeeld: Aangegeven oppervlakte is 140 ha.
Oppervlakte na verlaging is 80 ha. Verlaging is 60 ha.
Berekening = 80/4 = 20 ha administratieve sanctie en
60/4 = 15 ha extra administratieve sanctie. Voor 95
hectare ontvangt u geen vergroeningsbetaling
Minder grond opgegeven dan geconstateerd
Had u landbouwgrond op 15 mei in gebruik en heeft u die
grond niet opgegeven in de Gecombineerde opgave? Dan
ontvangt u een korting op de uitbetaling van de basis-en
eventuele vergroeningsbetaling.
Hierover heeft u een beslissing gehad met als onderwerp
Korting onvolledige opgave percelen. Bezwaar maken
tegen de korting in deze beslisbrief is niet mogelijk.
Percentage minder grond opgegeven dan
geconstateerd
Het percentage van de landbouwgrond die u niet heeft
opgegeven in de Gecombineerde opgave terwijl u die wel
in gebruik had op 15 mei 2018.
Korting vergroeningsbetaling vanwege het niet
opgeven van alle bouwland en/of kwetsbaar
grasland
Had u bouwland en/of kwetsbaar grasland op 15 mei in
gebruik en heeft u die grond niet opgegeven in de
Gecombineerde opgave? Dan ontvangt u een korting op de
vergroeningsbetaling.
Definitief op te leggen kortingsbedrag/
sanctiebedrag vergroening
De hoogte van de definitief opgelegde sanctie, extra
administratieve sanctie en korting omdat er minder grond
is opgegeven dan geconstateerd is nooit meer dan 25%
van het maximale vergroeningsbedrag. Ook als het totaal
van de berekende bedragen hoger is.
Sanctie extra betaling jonge landbouwers
Voldoet een oppervlakte niet aan de voorwaarden, dan
korten we de extra betaling voor jonge landbouwers. We
berekenen de hoogte van de korting op dezelfde wijze als
de korting op de basisbetaling.
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Termijnkorting
De termijnkorting wordt toegepast als wij uw aanvraag
voor de toekenning en uitbetaling van de
betalingsrechten (de basisbetaling), vergroeningsbetaling
en de extra betaling jonge landbouwers in de
kortingsperiode hebben ontvangen. In 2018 is de eerste
dag van de kortingsperiode 16 mei 2018 en de laatste
dag is 11 juni 2018. Voor het opgeven en wijzigen van
percelen voor uitbetaling begint de kortingsperiode op 1
juni 2018. De korting is 1% per werkdag voor aanvragen
die zijn ingediend in de kortingsperiode.
Als u uw aanvraag voor de toekenning of uitbetaling van
de betalingsrechten, vergroeningsbetaling en de extra
betaling jonge landbouwers in de kortingsperiode heeft
aangevuld en/of gewijzigd, wordt deze termijnkorting
toegepast op het gewijzigde deel.
Wordt de aanvraag voor toekenning betalingsrechten uit
de Nationale reserve in de kortingsperiode ingediend?
Dan wordt de basisbetaling ook 3% per werkdag gekort.
Korting bedrag basisbetaling boven de € 150.000
gekort met 5%
Basisbetalingen van € 150.000 of meer worden
gekort met 5%. Dit geldt niet voor andere betalingen,
zoals de vergroeningsbetaling.
Extra plafondkorting GLB
Ontvangt u meer dan € 2000 aan directe GLB-subsidies?
Dan wordt het bedrag boven de € 2000 in 2018 gekort
met 1,41%. Het ingenomen bedrag is gereserveerd voor
een crisisfonds voor de landbouwsector (de financiële
discipline).
Randvoorwaardenkorting
Door een overtreding van de randvoorwaarden van het
GLB heeft u een korting gekregen. Hierover heeft u een
beslissing gehad met als onderwerp Beslissing
randvoorwaardenkorting 2018. Bezwaar maken tegen de
randvoorwaardenkorting in deze beslisbrief is niet
mogelijk.
Netto te ontvangen of te betalen
Staat er ‘Aan u te betalen’, dan ontvangt u van ons dit
bedrag. Staat er ‘Van u te ontvangen’, dan is er vanuit de
Basisbetalingsregeling te veel uitbetaald.
Voor het bedrag dat te veel is uitbetaald ontvangt u een
factuur. Een bedrag onder € 100 hoeft u niet terug te
betalen, tenzij het om een randvoorwaardenkorting gaat.
Deze moet u altijd terugbetalen.

Administratieve sancties vorig jaar (innen gele
kaart)
Meer informatie over de gele kaart vind u op www.rvo.nl.
Wettelijke rente
Betalen wij het bedrag te laat (na 30 juni 2019) uit, dan
heeft u recht op wettelijke rente. Is dat het geval, dan
staat hier het bedrag vermeld waar u recht op heeft. De
rente is berekend tot aan de betaaldatum.

Berekening vergroening gewasdiversificatie
Bent u niet vrijgesteld van gewasdiversificatie en heeft u
niet voldaan aan de voorwaarden voor gewasdiversificatie?
Dan staat hier de oppervlakte waarvoor u niet heeft
voldaan. In de Toelichting bij overzichten
Basisbetalingsregeling verderop in de beslisbrief vindt u de
redenen. Meer informatie over deze korting en
rekenvoorbeelden vindt u op www.rvo.nl.

Berekening vergroening ecologisch
aandachtsgebied
Bent u niet vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch
aandachtsgebied (EA) en heeft u niet voldaan aan de
voorwaarden hiervoor? Dan staat hier de oppervlakte
waarvoor u niet heeft voldaan. In de Toelichting bij
overzichten Basisbetalingsregeling verderop in de
beslisbrief vindt u de redenen. Meer informatie over deze
korting en rekenvoorbeelden vindt u op www.rvo.nl.

Berekening kortingsoppervlakte
vergroeningsbetaling
Hier ziet u voor de verschillende onderdelen van de
vergroening de berekende kortingsoppervlakte waarvoor u
geen vergroeningsbetaling krijgt. Meer informatie over
deze korting en rekenvoorbeelden vindt u op www.rvo.nl.
Voldoet u in 2018 meerdere jaren niet aan de
voorwaarden van het ecologisch aandachtsgebied en de
gewasdiversificatie? Dan kunnen we het aantal hectares
waarmee de vergroeningsbetaling wordt verlaagd
verdubbelen.

Toelichting bij overzicht uitbetalen
Basisbetalingsregeling 2018
Volgorde uitbetaling betalingsrechten
Hier leest u meer informatie als u een eigen volgorde voor
de uitbetaling van de betalingsrechten heeft opgegeven.

Benutting betalingsrechten
Hier ziet u of u alle, een deel of geen van uw
betalingsrechten die u in gebruik heeft, benut heeft in
2018.
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Betalingsrechten (gedeeltelijk) benut en niet
uitbetaald
Hier ziet u de betalingsrechten die (gedeeltelijk) benut
zijn maar niet zijn uitbetaald.

Vervallen betalingsrechten
Heeft u twee jaar achter elkaar niet alle betalingsrechten
waarover u de beschikking had benut, of u heeft ze twee
jaar achter elkaar wel benut maar niet uitbetaald
gekregen? Dan ziet u hier de betalingsrechten die
vervalen aan de Nationale reserve.

Meer informatie
Vervolgens staat hier eventueel meer informatie over de
Basisbetaling/ Extra betaling jonge landbouwers/
Vergroeningseisen/ Gewasdiversificatie en ecologisch
aandachtsgebied.

Overzichten met perceelsgegevens
Deze overzichten ontvangt u alleen als er afwijkingen in
de oppervlakte zijn geconstateerd en/of als u niet
(volledig) aan de vergroeningseisen heeft voldaan.
Heeft u een beslissing over de toekenning van uw
betalingsrechten uit de Nationale reserve 2018 gehad?
Dan heeft u bij die brief al een overzicht van uw
perceelsgegevens van ons ontvangen. Op dat overzicht
staan alle gegevens van de percelen die u in gebruik
heeft op 15 mei 2018 en die meetellen voor de
toekenning van de betalingsrechten in 2018.
Voor de uitbetaling van de betalingsrechten wordt
uitgegaan van de percelen waarvoor u uitbetaling heeft
aangevraagd. Percelen waarvoor u geen uitbetaling heeft
aangevraagd, zijn niet meegenomen in de berekening
voor de uitbetaling.
U kunt uw perceelsgegevens ook bekijken in Mijn
percelen op mijn.rvo.nl. U moet hiervoor inloggen.

Overzicht Percelen berekening
Basisbetalingsregeling 2018
In dit overzicht staan de gegevens van de percelen die u
op 15 mei 2018 in gebruik heeft en die voor de
berekening van de Basisbetalingsregeling 2018 zijn
gebruikt. Ook staan hier gegevens over de
gewasdiversificatie
Nr. en Afgesplitst van
Dit is het volgnummer dat overeenkomt met de Opgave
percelen in de Gecombineerde opgave. Als een perceel bij
de beoordeling is afgesplitst van een ander perceel, dan
staat hier van welk perceel dit nieuwe perceel is
afgesplitst.

Aangevraagd: Gewascode
Hier staat de gewascode die u bij dit perceel heeft
opgegeven met de Gecombineerde opgave.
Aangevraagd: Oppervlakte in hectare (ha)
Hier staat de oppervlakte die u bij dit perceel heeft
opgegeven met de Gecombineerde opgave.
Aangevraagd: Uitbetaling Betalingsrechten
Hier staat of u voor dit perceel uitbetaling heeft
aangevraagd voor de betalingsrechten.
Geconstateerd: Indicatie Gewasdiversificatie
Hier ziet u of dit perceel meetelt voor de
gewasdiversificatie als tijdelijk gras, blijvend gras, of
bouwland. Meer informatie over de gewasdiversificatie
vindt u op www.rvo.nl.
Geconstateerd: Gewascode
Hier staat de gewascode die voor dit perceel is
geconstateerd.
Geconstateerd: Oppervlakte Verzamelaanvraag in
hectares (ha)
Hier staat de totale oppervlakte die is geconstateerd na
controle. Verzamelaanvraag is hetzelfde als de
Gecombineerde opgave.
Geconstateerd: Oppervlakte Basisbetaling in
hectares (ha)
Hier staat de oppervlakte die in aanmerking komt voor de
basisbetaling.
Bijzonderheden
Voldoet een oppervlakte niet aan de voorwaarden voor de
Basisbetalingsregeling? Dan staat hier waarom dat zo is.

Overzicht Percelen Ecologisch
aandachtsgebied 2018
In dit overzicht staan de gegevens van de percelen die u heeft
ingezet voor het ecologisch aandachtsgebied.
Nr. en Afgesplitst van
Dit is het volgnummer dat overeen komt met de opgave
van uw percelen in de applicatie ‘Mijn percelen’.
Als een perceel bij de beoordeling is afgesplitst van een
ander perceel, dan staat hier van welk perceel dit nieuwe
perceel is afgesplitst.
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Aangevraagd: Invulling ecologisch
aandachtsgebied
Hier staat of u dit perceel heeft opgegeven voor de
invulling van het ecologisch aandachtsgebied met
hoofdteelt, volgteelt of als collectief.
Als u een perceel niet heeft opgegeven voor de invulling
van het ecologisch aandachtsgebied, dan staat hier
Onbepaald.
Geconstateerd: Gewascode
Hier staat de gewascode die voor dit perceel is
geconstateerd voor het ecologisch aandachtsgebied.
Geconstateerd: Oppervlakte ecologisch
aandachtsgebied in hectares zonder weegfactor
Hier staat de oppervlakte zonder weegfactor die voor dit
perceel is geconstateerd voor het ecologisch
aandachtsgebied. Heeft u niet (volledig) voldaan aan het
hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied? Dan staat
in het Overzicht uitbetalen Basisbetalingsregeling 2018 in
uw beschikking de gerealiseerde (gewogen) oppervlakte
van het ecologisch aandachtsgebied.
Bijzonderheden
Voldoet een oppervlakte niet aan de voorwaarden voor
de invulling van het ecologisch aandachtsgebied? Dan
staat hier waarom dat zo is.

