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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

 Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020 

 Verplichte rijenbemesting maisland gaat niet door  

 Derogatie 2020 

 BGT-check  

 Vanggewas na mais 

 

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020 

Vraagt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde 

opgave? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en 

vergroeningsbetaling. In juli 2020 krijgt u dan al een groot deel van de uitbetaling. U kunt deze regeling 

aanvragen tot en met 15 juni 2020 bij RVO. 

Het voorschot is € 300 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan 

landbouwgrond? Dan kijkt men bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond 

dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.  

Om het voorschot te krijgen, moet u de uitbetaling van basis- 

en vergroeningsbetaling al wel hebben aangevraagd in de 

Gecombineerde opgave en betalingsrechten en subsidiabele 

landbouwgrond hebben. Verder heeft u in het huidige en de 

afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan €20.000 aan 

overheidssteun ontvangen (de-minimissteun).  

Heeft uw onderneming het gehele bedrag van €20.000 al 

uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling. Het rentevoordeel valt onder de-

minimissteun. De betalingsrechten vallen overigens niet onder deze overheidssteun. 

U krijgt in juli 2020 een beslisbrief van RVO. Bij het betalen van het voorschot zijn nog geen controles 

gedaan. Vanaf december begint men met het uitbetalen van de directe betalingen. De definitieve 

betaling wordt verlaagd met het voorschot. 

Wilt u ook gebruik maken van dit liquiditeitsvoordeel? Neem dan contact op.   

 

  



Verplichte rijenbemesting maisland gaat niet door 

Minister Schouten heeft onlangs in een Kamerbrief een aantal voorstellen aangekondigd ter uitvoering 

van het ‘Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn’ (6e AP). De belangrijkste en opvallendste wijziging is 

dat de eerder aangekondigde verplichte rijenbemesting van mais op zand- en lössgrond niet door gaat. 

Hiervoor in de plaats mag drijfmest op maisland pas later worden aangewend.   

Volgens de conceptwijziging van het ‘Besluit gebruik 

meststoffen’ (Bgm) mag, vanaf 2021, mais geteeld op zand- 

en lössgrond pas vanaf 1 april worden bemest met drijfmest 

en vloeibaar zuiveringsslib. Voor vaste mest blijft de 

uitrijperiode gelijk (vanaf 1 februari).  

Daarnaast moeten vanaf 1 januari 2021, volgens de 

conceptwijziging, alle percelen op zand- en lössgrond waarop 

mais geteeld gaat worden uiterlijk 31 januari zijn aangemeld 

bij RVO.  

De voorstellen zijn nog niet definitief. De verwachting is echter dat de voorstellen niet of zeer beperkt 

zullen worden aangepast. Het vroeg uitrijden van drijfmest op hoger gelegen maisland is niet meer 

mogelijk en kan bij een nat voorjaar problemen met een overvolle mestopslag opleveren.   

 

Derogatie 2020 

Formeel hebben wij op dit moment géén derogatie. Het eerstvolgende Nitraatcomité over het al dan 

niet toekennen van derogatie aan Nederland is pas in de tweede helft van juni 2020 gepland. 

Veehouders weten dus officieel nog steeds niet hoeveel mest ze dit jaar op hun percelen kunnen 

aanwenden, terwijl het groeiseizoen al enkele maanden oud is. Ook al heeft minister Schouten via de 

media laten vallen dat ze er alle vertrouwen in heeft dat deze wordt toegekend. De boerenpraktijk 

heeft nu duidelijkheid nodig. 

In onze bemestingsplannen en voorlopige gebruiksnorm-

berekeningen gaan we uit van derogatie. We komen in de praktijk 

nogal eens tegen, dat vanwege ruiling van percelen, of nieuw in 

gebruik genomen percelen, het grondmonster ontbreekt.  Een 

grondmonster voor derogatie is vier jaar geldig. In het jaar 2018 is 

derogatie ook pas later definitief geworden. Toen waren de 

grondmonsters één jaar langer geldig. Indien dit nu niet het geval 

is, zijn grondmonsters met een monsterdatum vóór 1 februari 2016 

niet meer geldig voor derogatie 2020. Ook voor grondmonsters kan 

een nieuwe einddatum worden vastgesteld.  

Ons advies: wacht niet tot “het laatste moment” met het laten nemen van nieuwe grondmonsters en 

bij “nieuwe” percelen is het altijd nuttig om een actueel grondmonster te hebben.  

  



BGT-check 

Onlangs is RVO gestart met het versturen van uitnodigingen om de BGT-check uit te voeren. In de 

periode t/m oktober ontvangt wekelijks een deel van de bedrijven hiervoor een brief van RVO. In 2020 

ontvangen in totaal 20.000 bedrijven een uitnodiging. De overige bedrijven volgen in 2021.  

Alle percelen landbouwgrond worden uiterlijk eind 2021 

overgezet naar de ‘Basisregistratie Grootschalige 

Topografie’ (BGT). Hierbij worden de topografische 

grenzen (groene lijnen in ‘Mijn percelen’) opnieuw 

beoordeeld. De verwachting is dat nagenoeg alle 

perceelsgrenzen wel iets worden aangepast en dat heeft 

dus invloed op bijvoorbeeld de gebruiksruimte mest en 

uitbetaling van betalingsrechten.  

Met de ‘BGT-check’ krijgen bedrijven vooraf de mogelijkheid om de voorgestelde wijzigingen te 

controleren en zo nodig hierop te reageren.  

Een bedrijf kan de BGT-check pas uitvoeren, nadat ze hiervoor een brief van RVO heeft ontvangen. In 

de brief staat wanneer de BGT-check kan worden uitgevoerd. Vervolgens heeft het bedrijf 6 weken 

de tijd om een eerste reactie te geven aan RVO. 

Wij kunnen de controle en eventuele reactie voor u verzorgen. U moet wel zelf tijdig aangeven wanneer 

u de uitnodiging heeft ontvangen.  

 

Vanggewas na mais  

Het is verplicht om op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld voor 1 oktober een vanggewas te 

zaaien. Vanggewassen beperken de stikstofuitspoeling en dragen bij aan behoud van organische stof, 

wat goed is voor de bodemstructuur.  

De verplichting om voor 1 oktober in te zaaien, stelt de teler 

echter wel voor keuzes, want inzaaien na de maisoogst zal niet 

altijd mogelijk zijn. Afgelopen jaar zijn veel uiteenlopende 

ervaringen (zowel negatief als positief) opgedaan met 

onderzaai van grassen. Die ervaringen kunnen we dit jaar 

gebruik om voor het eerst of opnieuw een geslaagd 

vanggewas te telen.  

Voor iedere situatie geldt, overleg tijdig met uw loonwerker voor een geslaagd vanggewas. Wij hebben 

de beschikking over de juiste mengsels en kunnen u voorzien van een passend advies.    


