Gecombineerde opgave 2018
Vanaf 1 maart 2018 kunt u weer de Gecombineerde Opgave indienen. Ten opzichte
van 2017 zijn er een aantal wijzigingen. Wij brengen u graag op de hoogte van de
belangrijkste wijzigingen en geven u nog enkele tips.
Vervroegde openstelling
Voorheen was de gangbare openstellingsdatum van de Gecombineerde Opgave 1
april van het betreffende jaar. In 2017 is als proef de openstelling vervroegd van 1
april naar 1 maart. Hierop werd door ondernemers positief gereageerd. Uiterlijk 15
mei 2018 moet de Gecombineerde Opgave ingediend zijn bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).
Actieve landbouwer
De hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet een landbouwactiviteit zijn (sbi-code 011 t/m 016). Is dit anders, dan dient u met een accountantsverklaring aan te tonen dat uw landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw
totale economische activiteit. Indien u de registratie dient te wijzigen bij de KvK,
verzorg dit dan uiterlijk 15 mei 2018.
Perceelsregistratie
U kunt wijzigingen in uw percelen nu al doorgeven bij de RVO. Dit staat los van de
Gecombineerde Opgave. Het wijzigen van percelen is dit jaar iets gemakkelijker
gemaakt. Hebt u percelen in gebruik genomen van een bedrijf dat gestaakt is, let
er dan op dat dit bedrijf de percelen ook afmeldt bij de perceelregistratie. Anders
krijgt u steeds een melding van een
dubbelclaim.
Opgave dieraantallen
De RVO haalt de dieraantallen rechtstreeks uit I&R. In tegenstelling tot eerdere jaren kunt ook u al direct vanaf 1 maart de Gecombineerde Opgave invullen. Mogelijk
dient u de verdeling over de aanwezige staltypen nog wel aan te vullen.
Landbouwgrond en natuurbeheerkaart
In de jaren 2015, 2016 en 2017 kwamen percelen niet voor betalingsrechten in
aanmerking als ze volgens de natuurbeheerkaart een niet-subsidiabele N-code
hadden. De rechter heeft bepaald dat niet de natuurbeheerkaart bepalend is, maar
het daadwerkelijke gebruik. Hebt u in 2018 percelen in gebruik die nu wel subsidiabel zijn maar waarop in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend?
Dan kunt u nu aanspraak maken op rechten uit de Nationale Reserve. Let op: Het
perceel dient wel in gebruik te zijn als landbouwgrond.
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Blijvende teelten/bouwland
Voor de vergroeningseisen voor gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied
(EA) is het areaal bouwland bepalend. Blijvende teelten vallen niet onder de definitie bouwland. Zaadteelt en opkweekmateriaal voor asperges en rabarber vielen
eerder onder de blijvende teelten. Dit is vanaf 2018 niet meer het geval. Daarnaast
wordt de pioenroos als stekkenteelt vanaf 2018 ook bouwland. Daar tegenover
staat dat de teelt van pioenrozen voor de bloemkwekerij (incl. droogbloem) wel als
blijvende teelt wordt gezien.
Meer dan 75% grasland?
Hebt u meer dan 75% grasland, dan bent u vrijgesteld van vergroeningseisen. De
eerdere eis, waarbij u minder dan 30 ha bouwland mocht hebben, komt waarschijnlijk te vervallen. Let op: Deze wijziging is nog onder voorbehoud en dient nog
gepubliceerd te worden in nationale regelgeving.
Wijziging vanggewassen voor ecologisch aandachtsgebied
De uiterste inzaaidatum gaat van 30 september naar 15 oktober 2018. Het gewas
moet minimaal tien weken op het land staan, behalve na de teelt van vlas of hennep of voor aaltjesbestrijding. Dan geldt een termijn van acht weken. De instandhoudingsplicht begint op zijn vroegst op 16 juli 2018.
Waarde betalingsrechten
RVO heeft brieven verzonden waarin staat dat de waarde van uw betalingsrechten
met 4 tot 4,5% zal dalen. Houdt hier rekening mee als u dit jaar rechten wilt kopen/
verkopen of wilt huren/verhuren. Maak over de betalingsrechten duidelijke afspraken. Rechten overdragen kan tot en met 15 mei 2018.
Jonge landbouwers
Een jonge landbouwer kon, tot 2018, maximaal vijf jaar een extra betaling krijgen
vanaf het moment dat hij/zij in aanmerking kwam voor deze bijdrage. Vanaf dit jaar
geldt de vijfjarentermijn vanaf de eerste aanvraag voor deze bijdrage. Er vindt geen
aftrek meer plaats voor de jaren waarin de jonge landbouwer reeds blokkerende
zeggenschap had. De leeftijdsgrens verandert niet. Let op: Deze wijziging is nog onder voorbehoud en dient nog gepubliceerd te worden in nationale regelgeving.
Contact met de RVO
Nieuw bij de RVO is de ‘bel-mij-terug’ voorziening. U staat dan niet een lange
wachtrij. De RVO belt u dan terug. Dit jaar doen ze dat vooralsnog op twee avonden
in de week van 17.00 tot 20.00 uur.
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