Flynth checklist
Gecombineerde opgave 2021

Om zo efficiënt mogelijk de Gecombineerde opgave 2021 in te
vullen, kunt u het beste onderstaande gegevens verzamelen.
Zo bespaart u tijd tijdens het invullen.

Benodigde gegevens

Flynth Checklist

De volgende gegevens kunt u van tevoren voorbereiden
om het invullen van de Gecombineerde opgave te
versnellen. Niet alle gegevens zullen voor u van
toepassing zijn.
1.	Het KVK nummer van uw onderneming.
2.	Het SKAL nummer voor biologische
landbouwbedrijven.
3.	Uw bedrijfsgegevens, waaronder arbeidsuren,
aantal medewerkers, landbouwtelling, hernieuw
bare energie, CO2-emissie en mestverwerking.
4.	Aantallen dieren op 1 maart 2021.
5.	Gegevens over de huisvesting over de dieren
(met uitzondering van nertsen).
6.	Teeltplannen.
7.	Oppervlakten van alle percelen die u in gebruik
heeft per 15 mei 2021.
8.	Overzicht van uw toeslagrechten.
9.	Gegevens over uw beheereenheden (SNL-a).
10.	Gegevens over fosfaatdifferentiatie of hogere
fosfaatgebruiksnorm.
11.	Gegevens voor aanvraag diervriendelijk produceren.

De Flynth Checklist dient ervoor om u zo goed
mogelijk voor te bereiden op het invullen van de
Gecombineerde opgave en niets over het hoofd te
zien. Samen met het advies van onze Flynth agro
adviseur bent u zo goed mogelijk voorbereid voor het
invullen van de Gecombineerde opgave. Als u vragen
heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via www.
flynth.nl/go.

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.
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Onderdeel 1
Algemeen, tenaamstelling en bedrijfsgegevens

ja

nee

nvt

ja

nee

nvt

ja

nee

nvt

ja

nee

nvt

Zijn uw bedrijfsgegevens (o.a. rechtsvorm, SBI-code’s, bevoegdheden maten) nog actueel?
Zijn eventuele wijzigingen correct en tijdig gemeld bij de KvK? Let op: inschrijving moet correct
zijn vóór 15 mei 2021.
Is de code voor Hoofdactiviteit landbouw (eerste SBI-code bij KvK) bij u bekend?

Percelen/dieren
Zijn alle op te geven percelen daadwerkelijk door uw bedrijf in gebruik?
Zijn de percelen correct ingetekend of bijgewerkt in het perceel register?
Heeft u de juiste gewascodes, gebruikscodes, diercodes en subsidiecodes ingevuld?
Bent u bij koeien uitgegaan van alle geproduceerde melk? Dit is dus inclusief gesepareerde en
vervoederde melk. Let op aansluiting fosfaatplanner (CRV/Agrovision).
Heeft u het juiste type huisvesting ingevuld?
Heeft u de indeling tussen landbouwgrond en natuurterrein correct ingevuld?
Heeft u bij “natuurterrein” de kaartlaag met natuurbeheertypen geraadpleegd?

Subsidies
Heeft u zich aangemeld bij het Diergezondheidsfonds voor eventuele vergoedingen?
Komt u in aanmerking voor graasdierpremie?
Heeft u zich aangemeld voor tegemoetkoming m.b.t. de brede weersverzekering?
(per perceel invullen.)
Heeft u uitbetaling gevraagd m.b.t. de SNL-a?
Heeft u uitbetaling aangevraagd voor betalingsrechten en vergroeningspremie?
Bent u een Jonge Landbouwer en heeft u extra hectaretoeslag aangevraagd?
Zijn er voldoende subsidiale hectares aanwezig voor het in aanmerking komen voor alle
betalingsrechten?

Betalingsrechten (BTR)
Komt u in aanmerking voor betalingsrechten uit de Nationale Reserve (Jonge Landbouwers,
starters of publieke werken)?
Is de aanvraag voor deze betalingsrechten uit de Nationale Reserve (Jonge Landbouwers,
starters of publieke werken) gedaan? Let als Jonge Landbouwer op de juiste KvK-inschrijving en
samenwerkingsovereenkomst.
Heeft u uitbetaling betalingsrechten aangevraagd op alle subsidiabele percelen?
(Vink dit per perceel aan).
Heeft u gekeken of de of afwijking tussen door RVO “niet geconstateerde oppervlakte” ten
opzichte van “totale oppervlakte” binnen de marge van 2 ha of 3% blijft. Dit in verband met het
voorkómen van korting.
Voldoet u aan de verplichte vergroeningseisen (gewasdiversificatie en ecologisch
aandachtsgebied)?
Voldoet uw bedrijf aan de randvoorwaarden GLB?
Is er een accountantsverklaring opgesteld als indien er sprake is van een landbouw
nevenactiviteit, zoals bijvoorbeeld toerisme, recreatie of verkoop van producten?
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Mestbeleid
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Stikstofdifferentiatie: Verbouwd u suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op kleigrond?
Zorgt u er dan voor dat u zich uiterlijk 15 mei 2021 meldt voor de hogere stikstofnorm.
Bij hogere gewasopbrengsten in de afgelopen 3 jaar heeft u de mogelijkheid om onder
voorwaarden extra mest te gebruiken. Let u hier extra op de voorwaarden en voorkom dubbeling
van de stikstofdifferentiatie.
Zijn bij alle percelen voor fosfaatdifferentiatie/hogere fosfaatgebruiksnorm de correcte gegevens
ingevuld?
Heeft u de verdeling/manier van toediening van meststoffen juist ingevuld en komt deze overeen
met uitgewerkt Bemestingsplan 2021?
Wordt er na de teelt van maïs op zandgrond direct een verplicht vanggewas geteeld of
ondergezaaid?
Indien uw onderneming aan derogatie deelneemt: voldoet u aan de eisen?
Voldoet u aan de eisen voor de mestverwerkingsplicht en aan de grondgebondenheidseisen
(15 mei is de peildatum voor fosfaatruimte)?

Onderdeel 2
Let op: is één van onderstaande situaties aan de orde, dan vraagt dat onderwerp extra aandacht
voor correcte afhandeling!

Wijziging bedrijfssituatie
Is overdracht, samenvoeging of splitsing van het bedrijf aan de orde?
Wordt er een maatschap, VOF, CV of BV opgericht of ontbonden?
Overweegt u grondtransacties na 15 mei 2021? Bespreek dan met de nieuwe gebruiker dat de
voorwaarden van de Betalingsrechten dat jaar van kracht blijven.
Vervallen er betalingsrechten vanwege te weinig subsidiabele percelen?
Melden u en de verwerver over te dragen betalingsrechten uiterlijk 15 mei 2021?
Loopt er nog een bezwaarprocedure?
Zijn er percelen die in 2021 langer dan 90 dagen voor niet-agrarische doeleinden worden
gebruikt of niet kunnen worden beteeld? (Hierop kunt u geen betalingsrechten uit de NR
aanvragen en laten uitbetalen.)
Worden de melkveefosfaatrechten correct overgedragen wanneer u overweegt te stoppen met
het bedrijf?
Heeft u eerder een melding energiebesparende maatregelen gedaan?
Zo nee, is uw stroomverbruik meer dan 50.000 KWh en/of 25.000 m3 aardgas?
Heeft u uw energiebesparende maatregelen al voor elkaar?
NB-vergunning op orde i.v.m. stikstofproblematiek?
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Tips en aandachtspunten
•	Begin op tijd met het voorbereiden, invullen en
versturen van de Gecombineerde opgave. Zo kunt
u op tijd correcties maken.
•	Zorg ervoor dat de gegevens van vorig jaar goed
worden aangepast indien nodig.
•	Wanneer u vaker verkeerde gegevens opgeeft kan
dit resulteren in een boete of korting.
•	De percelen die u opgeeft horen ook daadwerkelijk
door u in gebruik te zijn.
•	Als u naast landbouw een nevenactiviteit bedrijft,
dient u aan de eisen te voldoen en zult u een
accountsverklaring mee moeten sturen.
•	Invullen van volgteelten is verplicht. Het telen van
een vanggewas direct na het oogsten van de maïs
op zandgrond behoort hier ook toe. Ook als u geen
derogatie aanvraagt. Let op: Start de inzaai van
vanggewas vóór 1 oktober 2021.
•	Zorg dat uw bedrijf met de juiste SBI codes en in
de juiste volgorde bij de KvK is ingeschreven. De
codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 en
016 ziet RVO als landbouwactiviteiten.
•	Als u het bedrijf voor 15 mei 2021 overdraagt:
let erop dat de overnemer op 15 mei correct
bij de KvK is ingeschreven en doe de Melding
Overdracht bij RVO vóór 10 juni.
•	Doe eerst de Gecombineerde Opgave voordat u
bij de KvK meldt dat uw huidige KvK-nummer kan
worden geschrapt. Anders bestaat de kans dat uw
inlog- en TAN-codes bij RVO vervallen.
•	Draagt u na 15 mei 2021 grond over, dan blijft u
zelf verantwoordelijk voor de voorwaarden van de
GLB-subsidies, tenzij de nieuwe gebruiker deze
zelf ook ontvangt. Maak daarover afspraken met

de koper/pachter van de grond. De grond moet het
gehele jaar aan de subsidie-eisen blijven voldoen,
uitgezonderd onderbreking voor max. 90 dagen.
•	Heeft u grote percelen en neemt u deel aan de
brede weers-verzekering, overweeg die dan te
splitsen. De droogte- en waterschade wordt
namelijk per perceel bepaald.
•	Geef geen percelen op, of delen ervan, voor
verzilvering van betalingsrechten als u zeker
bent dat het geen subsidiabele grond is. Indien
er vermoedelijk onvoldoende subsidiabele grond
is kunt u beter betalingsrechten overdragen dan
onbenut laten (met kans op strafkorting).

Flynth adviseurs en accountants
Meander 261, 6825 MC Arnhem
088 236 7777
agro@flynth.nl
www.flynth.nl

Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed
aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele
aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch
voor de gevolgen daarvan.

Opgave via internet
•	Sla voor het versturen een kopie op van de
Gecombineerde Opgave op uw pc en print deze uit.
•	Zorg dat u tijdig over E-herkenning of geldige
tancodes beschikt om uw opgave te kunnen
versturen. Of geef uw Flynth-adviseur een
machtiging.
•	Gebruik van de browser Firefox heeft de voorkeur
boven Google Chrome. Internet Explorer werkt niet
meer voor de Gecombineerde Opgave.
Meer weten?
Heeft u vragen over met betrekking tot de
Gecombineerde opgave of de checklist? Flynth
staat voor u klaar. U kunt vandaag nog een afspraak
inplannen op www.flynth.nl/go.
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