Wijzigingen
Gecombineerde opgave 2019
Wat is er gewijzigd in de Gecombineerde opgave 2019?
U ziet in dit overzicht de wijzigingen per onderwerp.
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 Wat kunt u niet meer aanvragen?

 Wat vragen we niet meer?
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Relatiegegevens
Er zijn geen wijzigingen.

Werk
Er zijn geen wijzigingen.

Dieren
Welke dieren houdt u?
Als u op 1 april 2019 runderen, varkens, schapen, geiten, kippen, eenden en/of
kalkoenen houdt, dan hebben wij dit alvast voor u aangevinkt. Deze gegevens halen
wij uit I&R. Controleer de diersoorten en wijzig ze als dit nodig is.

Rundvee
Huisvesting
Het opgeven van de staltypes hebben wij makkelijker voor u gemaakt. U hoeft niet
meer een keuze te maken uit een lange lijst met alle staltypes. In maximaal 3 stappen
geeft u nu het staltype op dat u gebruikt:
1. U kiest eerst de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft.
2. U kiest het soort huisvesting.
3. U kiest het staltype.
Wat geeft u niet meer op?
- Waar de stal staat (BAG-id of XY-coördinaat).
- Bij staltypes met een Rav-code die begint met A1: hoeveel melkkoeien en
jongvee u had van het gemiddeld aantal dieren.
- Welke mestsoort hoort bij het staltype: drijfmest of vaste mest.

Varkens
UBN en aantallen
Wij tonen dit jaar welke UBN’s voor varkens op uw relatienummer staan geregistreerd.
Controleer de UBN’s en wijzig ze als dit nodig is. Per UBN geeft u het aantal varkens
op. U geeft dus niet meer het totale aantal varkens op van uw bedrijf.
Huisvesting
U geeft per UBN de huisvesting op. Het opgeven van de staltypes hebben wij
makkelijker voor u gemaakt. U hoeft niet meer een keuze te maken uit een lange lijst
met alle staltypes. In maximaal 3 stappen geeft u nu het staltype op dat u gebruikt:
1. U kiest eerst de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft.
2. U kiest het soort huisvesting.
3. U kiest het staltype.
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Wat geeft u niet meer op?
- Waar de stal staat (BAG-id of XY-coördinaat).
- Welke mestsoort hoort bij het staltype: drijfmest of vaste mest.

Schapen en geiten
UBN en productiedoel
Wij tonen per UBN voor schapen en voor geiten het productiedoel zoals u die heeft
opgegeven in de Gecombineerde opgave van 2018. U kunt het productiedoel wijzigen,
als dit niet klopt. Als het UBN vorig jaar niet is opgegeven staat er bij het
productiedoel Onbekend.

Kippen, eenden en kalkoenen
UBN
Wij tonen dit jaar welke UBN’s voor kippen, eenden en kalkoenen op uw
relatienummer staan geregistreerd. Controleer de UBN’s en wijzig ze als dit nodig is.
Huisvesting
U geeft per UBN de huisvesting op. Het opgeven van de staltypes hebben wij
makkelijker voor u gemaakt. U hoeft niet meer een keuze te maken uit een lange lijst
met alle staltypes. In maximaal 3 stappen geeft u nu het staltype op dat u gebruikt:
1. U kiest eerst de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft.
2. U kiest het soort huisvesting.
3. U kiest het staltype.
Wat geeft u niet meer op?
- Waar de stal staat (BAG-id of XY-coördinaat).

Regelingen
Extra betaling voor jonge landbouwers
Is de extra betaling voor jonge landbouwers eerder aan u toegekend? Dan hebben wij
dit alvast voor u aangevinkt. U hoeft niet opnieuw de gegevens van deze jonge
landbouwer(s) op te geven.
Vraagt u deze betaling voor het eerst aan? Geef dan het BSN van de jonge
landbouwers(s), de geboortedatum en de startdatum zeggenschap op.
Ga voor meer informatie over de voorwaarden naar onze pagina: www.rvo.nl/extrabetaling-jonge-landbouwers.

Graasdierpremie
De periode waarin en de grond waarop de dieren moeten worden gehouden is
gewijzigd. U verklaart nu dat alle opgegeven runderen en schapen van 15 mei tot en
met 15 oktober 2019 ononderbroken grazen op niet-subsidiabele grond. Dit doet u
door een vinkje te zetten bij deze verklaring in de opgave.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze pagina:
www.rvo.nl/graasdierpremie-2019.
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Wat kunt u niet meer aanvragen
-

Nationale reserve voor percelen met een subsidiabele N-code. Dit kon alleen in
2018.
Voor de verzekeraars Avéro Achmea en Interpolis kunt geen tegemoetkoming
premie brede weersverzekering meer aanvragen.

Grond
Wijzigingen gewascodes
In 2019 zijn er een aantal gewascodes bijgekomen en vervallen.
Nieuwe gewascodes zijn:
657 Drachtplanten
1935 Maiskolvensilage
1934 Sjalotten
1932 Uien poot en plant eerstejaars
1933 Uien poot en plant tweedejaars
1940 Voedselbos
Gewascodes die zijn vervallen:
336 Grasland, natuurlijk
1931 Uien, poot en plant (inclusief sjalotten)
Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze pagina mijn.rvo.nl/percelen-registreren. Hier
vindt u ook de Tabel Gewassen waarin u deze veranderingen ziet.

Natuurgrond en primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht
U geeft in de Gecombineerde opgave aan welke percelen natuurgrond zijn en welke
percelen een primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht. Dit doet u door
een vinkje te zetten bij het perceel.
Ga voor meer informatie naar onze pagina www.rvo.nl/hoeveel-mest-uitrijden.

Ecologisch aandachtsgebied (EA)
U leest hier wat er voor het EA is gewijzigd in de Gecombineerde opgave.
Alle wijzigingen en voorwaarden voor 2019 leest u op onze pagina
www.rvo.nl/ecologisch-aandachtsgebied-2019.
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Braak met drachtplanten inzetten als EA
Vanaf 2019 mag u braakliggend land met een mengsel van drachtplanten
(gewascode 657) als hoofdteelt inzetten voor EA. In de opgave verklaart u dat u aan
de voorwaarden voldoet. Dit doet u door een vinkje te zetten bij de volgende
verklaringen:
-

Het mengsel bestaat uit minimaal 3 toegestane soorten drachtplanten,
Het mengsel staat minimaal 6 maanden op het land in de periode 15 maart tot
en met 15 november 2019.
Er staat in de periode tot en met augustus telkens minimaal 1 soort van de
drachtplanten in bloei.
U gebruikt tijdens de 6 maanden instandhoudingsperiode geen
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op het perceel.

Verklaringen bij vanggewassen aaltjesbestrijding als hoofdgewas EA
Als u in 2019 vanggewassen voor aaltjesbestrijding (categorie 2) als hoofdgewas voor
EA wilt opgeven dan verklaart u in de opgave dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit
doet u door een vinkje te zetten bij de volgende verklaringen:
-

Deze hoofdteelt (mengsel) staat minimaal 8 weken op het land.
U gebruikt tijdens de 8 weken instandhoudingsperiode geen
gewasbeschermingsmiddelen op het perceel.

Wijziging landschapselementen
- In de opgave staan een aantal nieuwe controles. Deze controles gaan over de
maximale afmetingen voor bufferstroken, akkerranden, heggen, houtwallen,
bomenrijen, stroken langs bos, boomgroepen en vijvers. Hiervoor zijn in 2019
aanvullende regels gekomen. Zo mag een element niet meer dan 3 keer de
maximale oppervlakte of breedte zijn. U mag deze elementen inzetten voor EA
als u voldoet aan deze aanvullende regels.
- U geeft dit jaar in de opgave aan of heggen, houtwallen en bomenrijen
helemaal of voor een deel bij uw bedrijf horen. Dit deed u al bij sloten.

Wat vragen we niet meer?
-

-

Bij het pakket Veldleeuwerik hoeft u niet meer te verklaren dat de percelen op
kleigrond minimaal 8 weken op het land staan in plaats van minimaal 10
weken. Voor het pakket Veldleeuwerik is vanaf 2019 de
instandhoudingsperiode vanggewassen gewijzigd van 10 weken naar 8 weken.
Vanaf 2019 hebben alle betalingsrechten dezelfde waarde. U hoeft daarom
geen volgorde van uitbetaling meer aan te geven.

Tuinbouw
Overige teelten in containers en gebouwen
U geeft dit jaar ook de oppervlakte op van de teelten in containers en gebouwen.
Overige teelten zijn: bloemkwekerijgewassen, bloemzaden en opkweekmateriaal,
boomkwekerijgewassen en vaste planten, fruit, groenten, groentezaden en
opkweekmateriaal en kruiden.

Tuinbouw onder glas: groenten
Dit jaar geeft u de oppervlakte kruiden op als apart gewas.
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Mest
Mestbehandeling en mestverwerking
De periode waarover u aangeeft hoe u de mest behandelt en verwerkt is gewijzigd. U
geeft niet meer aan hoe u de mest behandelt en verwerkt in het komende jaar, maar
u geeft aan hoe u dit heeft gedaan in het afgelopen jaar.

Wat vragen we niet meer?
Gegevens over de opslag dierlijke mest in de periode augustus 2018 tot en met
februari 2019.

Over deze opgave
Wat vragen we niet meer?
Of u een machtiging wilt afgeven aan één of meer brancheorganisaties.
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