MENS EN MENING

GLB: ‘je hoeft maar één
vinkje verkeerd te zetten’
De regels rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kennen nogal wat haken en ogen. Wat is
het beste voor de melkveehouder en waar moet hij rekening mee houden? “Houd het vooral simpel”, zegt
Jolte Pot, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Jasper Lentz

n de geschiedenisboeken
komt het GLB voor het eerst
voor in 1957. Het doel was
destijds boeren een stabiel
inkomen bieden. Begin jaren
negentig werd het systeem van prijsondersteuning langzamerhand afgebouwd en
vervangen door directe subsidies. Die subsidies zijn dan nog gekoppeld aan de geproduceerde hoeveelheden. “Sinds 2006 is de
prijsondersteuning ontkoppeld. Tussen 2015
en 2020 werken we stapsgewijs toe naar een
systeem van gelijke betalingsrechten per
hectare, waarbij de productondersteuning
volledig is losgelaten. De basispremie zonder
de vergroening komt neer op zo’n 270 euro”,
vertelt Pot. Vanaf 2015 is het systeem van
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betalingsrechten grondig gewijzigd. Het aantal rechten wordt berekend op basis van het
aantal hectares subsidiabele landbouwgrond
dat een agrarisch ondernemer op 15 mei 2015
in gebruik heeft gehad.
Wil je in aanmerking komen voor de betalingsrechten, dan dien je aan verschillende
voorwaarden te moeten voldoen. Daar ligt
de rol van de adviseur. “Ik vind dat je je als
adviseur moet specialiseren. Je kunt niet van
alle deelgebieden alle ins en outs beheersen.
Helemaal als het gaat om GLB, dat doe je er
niet even bij. We hebben hier in de vestiging
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in Zwolle zes bedrijfskundig adviseurs. De
een houdt zich bezig met de mestwetgeving
en het GLB, de anderen zijn gespecialiseerd
in ruimtelijke ordening en milieu, subsidies
en operationele en strategische advisering”,
vertelt Pot. “Je moet het beste met je klant
voorhebben, dus de ondernemer voorzien
van advies dat bij diegene het beste past.
Dat voorkomt dat er onnodige zaken gedaan
worden en, nog belangrijker, dat er zaken
vergeten worden.”
Gecombineerde opgave
Ieder jaar tussen 1 april en 15 mei moeten
agrarisch ondernemers de Gecombineerde
Opgave invullen. In die opgave worden
gegevens aangeleverd voor onder meer de
mestwetgeving, de landbouwtelling en de
GLB-subsidies. In de Opgave moet ook de
uitbetaling van betalingsrechten en eventueel de subsidie voor agrarisch natuurbeheer worden aangevraagd. De rol van de
adviseur? “Het invullen van of het controleren of de ondernemer de Gecombineerde
Opgave goed heeft ingevuld”, weet Pot. “Je
hoeft maar één vinkje verkeerd in te vullen
en je loopt geld mis. Hoeveel je misloopt is
per bedrijf zeer verschillend en daarnaast
kun je niet verwachten dat elke boer weet
hoe het maximale bedrag wordt binnengehaald. En als het verkeerd gaat, is het
vaak niet mogelijk het te herstellen omdat
je buiten de termijnen valt.”
Om bedrijfstoeslag te ontvangen moeten
bedrijven voldoen aan de randvoorwaarden.
Volgens Pot is het niet de bedoeling om als
adviseur op de stoel van de controleur te
gaan zitten, dat wil zeggen op de stoel van de
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NVWA. “Als je iets ziet dat een boer in de
weg zou kunnen staan als het gaat om de
betalingsrechten, dan moet je het wel benoemen. Maar als adviseur kunnen we niet alle
overtredingen voorkomen. Zie je in de advisering iets over het hoofd of voorzie je de
boer van een verkeerd advies over zaken die
op het bedrijf gebeuren, dan kan het zijn dat
de boer gekort wordt op de premies.”
Vergroeningseis
Het ingewikkelde aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn de extra regels
eromheen. En als een van regels dan ook
nog eens ingewikkeld is, namelijk de vergroeningseis, dan is het lastig de zaken goed
op een rijtje te hebben. Bij de vergroening
worden er drie eisen gesteld. Pot: “Die eisen
zorgen ervoor dat er soms gekozen moet
worden voor minder rendabele teelten of
juist bepaalde stukken niet betelen. Financieel en praktisch is dat niet altijd goed in te
kleden, maar afhankelijk van de vergroeningspremie is het wel noodzakelijk.”
“In eerste instantie mag het blijvend grasland niet gescheurd worden. Daarnaast is er
een verplichte gewasdiversiﬁcatie die geldt
als het totale areaal bouwland op een bedrijf
groter is dan 10 hectare. Er moeten dan
minimaal twee gewassen verbouwd worden.
Bij meer dan 30 hectare aan areaal bouwland
zullen er zelfs drie gewassen verbouwd moeten worden. Het grootste gewas mag dan
niet meer dan 75 procent van het areaal in
beslag nemen. Bij meer dan 30 hectare
bouwland mag de grootste niet meer dan
75 procent van het areaal beslaan. En de twee
grootste gewassen samen mogen dan maximaal 95 procent van het areaal in beslag
nemen.”
Een derde voorwaarde is het inkleden van
het ecologisch aandachtsgebied. 5 procent van
het bouwland areaal moet onder bepaalde
eisen worden ingevuld. Dit kan onder andere
door akkerranden niet te betelen. Door een
volgteelt te verbouwen die voor 1 oktober
wordt ingezaaid en waar 10 weken geen
activiteit op uitgevoerd mag worden. En voor
deze voorwaarde zijn er nog veel meer
mogelijkheden. “Over het algemeen loopt
men toch aan tegen het binnen 10 weken
wat willen doen met het gewas. Waar je dan
op moet letten is dat je de datum van inzaaien
goed inschat, anders moet je dat later gaan
wijzigen of de RVO begint pas na een aantal
weken met het tellen van de 10 weken”, zegt
Pot.

JOLTE POT
Voor veel melkveehouders met 75 procent
grasland en minder dan 30 hectare bouwland is gelukkig nog een vrijstelling voor
nevenstaande voorwaarden. Maar als je niet
aan deze vrijstelling voldoet, wordt het wel
puzzelen om de vergroeningspremie te ontvangen. Vooral bij deze regeling is het
motto: houdt het zo simpel en overzichtelijk
mogelijk.

Pot is GLB-specialist bij Alfa
Accountants in Zwolle.
Foto: Alfa
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