Oriëntatie op nieuw GLB
Op 1 januari 2023 treedt het Nieuwe Gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) in werking. Dit zal
‘toekomstbestendige’ ondernemers sterker gaan belonen.
Eind december 2021 presenteerde het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal
Strategisch Plan (NSP). Hierin staat de Nederlandse invulling
van het nieuwe GLB. De komende periode zet Nederland
de puntjes op de i.
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D

e basisbetalingsregeling van
het huidige GLB wordt de
basispremie. De hoogte van de
basispremie wordt lager dan het
huidige bedrag. U krijgt de basispremie
per hectare subsidiabele grond. Krijgt u de
basispremie? Dan krijgt u voor de eerste
40 hectare van uw subsidiabele grond
een extra betaling van ongeveer € 54 per
hectare. De betalingsrechten gaan eind dit
jaar vervallen en bestaan straks niet meer.

Landschapselementen worden subsidiabel.
Nieuw onderdeel voor jonge landbouwers
is de vestigingssteun. Dit is een directe
financiële ondersteuning voor de opvolger
bij bedrijfsovername. De vestigingssteun
is voor alle jonge boeren en tuinders die
het bedrijf net hebben overgenomen. Zo
kan elke jonge landbouwer tot 41 jaar
met ‘blokkerende zeggenschap’ in het
bedrijf in het huidige GLB vijf jaar lang
de ‘JOLA-toeslag per hectare’ krijgen. In

het nieuwe GLB vanaf 2023 kan een jonge
landbouwer een vaste extra betaling van
€ 2.800 ontvangen. Voorwaarde is dat ook
‘vestigingssteun’ wordt verkregen. Die is
voor jonge landbouwers die het bedrijf net
hebben overgenomen. Een bedrijfsplan
is nodig, waarbij verduurzaming extra
hoog scoort. Het steunbedrag ligt tussen €
25.000 en € 100.000, verdeeld over vijf jaar.
Het ministerie werkt aan een overgangsregeling. Dit is bedoeld voor jonge landbouwers die de vijfjaarstermijn onder het huidige GLB nog niet volmaakten. Zoals het er
nu uitziet, kunnen jonge landbouwers die
voor 15 mei toetreden tot een samenwerking met bijvoorbeeld ouders, dit jaar nog
de extra hectaretoeslag ontvangen en vanaf
volgend jaar het vaste bedrag per bedrijf.

ECO-REGELING
Een grote verandering in het nieuwe GLB
is de eco-regeling. Met het uitvoeren van
eco-activiteiten draagt een bedrijf bij aan
vijf doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat,
landschap en water. De ondernemer kiest
zelf welke activiteiten passen bij het
bedrijf en percelen. Wie de eco-activiteiten goed uitvoert, verdient u punten. Er
is een minimaal aantal punten nodig op
de verschillende doelen (biodiversiteit,
bodem en lucht, klimaat, landschap en
water). Haalt de ondernemer op alle vijf
doelen voldoende punten? Dan voldoet
hij aan de instap-eis voor de eco-regeling.
De inspanning die wordt geleverd bepaalt
of het bedrijf in de categorie brons, zilver
of goud valt. Hiermee wordt de hoogte
van de premie per hectare vastgesteld. De
eco-activiteiten zien onder meer toe op de
hoofdteelt, het bodemgewas, teeltmaatregelen en op niet-productieve landbouwgrond en landschapselementen.
De hoogte van deze premie moet nog
worden vastgesteld. Een bedrijf met een
SKAL-certificaat of in omschakeling is
vrijgesteld van de eco-activiteiten.

DEELNAME-MELDING
De deelname-melding voor het nieuwe
GLB moet voor eind dit jaar al bij RVO zijn.
Het is dus zaak om tijdig en goed van de
veranderingen op de hoogte te zijn. Alleen
dan kunt u hier goed op inspelen en de
juiste keuzes maken.
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