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Aanleiding 
Naar aanleiding van iedere Landbouw- en Visserijraad (LVR) worden de Kamers 

geïnformeerd over de uitkomsten van de Raad. U kunt de brief aan de Tweede 

Kamer tevens gebruiken om de Kamer te informeren over de uitvoering van motie 

Klink over SPS maatregelen (Kamerstuk 34952, nr. 171) en over de 

betaaldoelstelling van de betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB).  

 

Geadviseerd besluit 
U kunt bijgevoegde brief ondertekenen.  

 

Kernpunten 
• De formele Landbouw- en Visserijraad van september vond plaats op 26 

september in Brussel. Op de agenda stonden o.a. vangstmogelijkheden 

2023 (VK, Noorwegen en Kuststaten) en de landbouwsituatie in Oekraïne. 

Verder stonden een groot aantal Any Other Business (AOB) punten op de 

agenda.  

• De motie Klink ‘verzoekt de regering zich binnen de EU in te zetten zodat 

EU-importbeleid weer goed onderbouwd wordt gebaseerd conform de 

beginselen van de WTO SPS Agreement en dat SPS-maatregelen 

proportioneel en minst marktverstorend zijn.’ Dit is conform staand beleid.  

• Jaarlijks informeert u de Tweede Kamer over de betaaldoelstelling van de 

betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Met de nu 

opgenomen tekst in de Kamerbrief informeert u de Kamer over het 

betaalschema van de directe betalingen GLB 2022 en de betalingen in het 

kader van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer door RVO. Ook 

informeert u de Kamer over de waarde van de betalingsrechten en de 

kortingen op de directe betalingen.  
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Toelichting 
 
Betalingen GLB 

• Het budget voor de directe betalingen van het GLB 2022 is € 609,78 miljoen. 

Dit is het budget na de overheveling van Pijler 1 naar Pijler 2.  

Voor de vergroeningsbetaling is hiervan 30% beschikbaar (€ 182,93 miljoen), 

voor de jonge landbouwers 2% (€ 12,2 miljoen). Voor de graasdierpremie is 

het budget € 3,35 miljoen. Het bedrag dat resteert is beschikbaar voor de 

basisbetaling. In 2022 is dat zo’n € 411,3 miljoen.  

• Om landbouwbedrijven te ondersteunen in de corona- en Oekraïne crisis en de 

droogteproblematiek bestond in 2022 de mogelijkheid om een voorschot van 

80% aan te vragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. 

Voor de voorschotregeling 2022 in het kader van de corona- en Oekraïnecrisis 

hebben 10.599 relaties een voorschot aangevraagd (bijna 25% van het totaal 

aantal begunstigden). In de tweede openstellingsperiode in 2022 in het kader 

van de droogteproblematiek zijn 571 aanvragen ingediend.  

• De GLB-betaaldoelstelling voor 2022 is gelijk aan die van 2021. Op 31 

december 2022 heeft naar verwachting ten minste 95% van de aanvragers 

(totaal zijn er 43.093 aanvragers) een besluit ontvangen op de basisbetaling  

(een betaling of afwijzing). De aanvragers die in juli-oktober een voorschot 

hebben ontvangen maken onderdeel uit van deze 95%. 

• In de laatste maximaal 5%, die niet in december kunnen worden afgehandeld, 

zitten de meer complexe dossiers. Voor deze dossiers geldt o.a. dat sommige 

controles pas na afloop van het kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. Net 

zoals afgelopen jaar spant RVO zich maximaal in om zo veel mogelijk 

landbouwers in december een beslissing op hun aanvraag te verstrekken en te 

betalen.  

• In de tweede helft van oktober 2022 worden de eerste aanvragen 2022 

afgehandeld en krijgen deze hiervan bericht. Dit zijn relaties die een afwijzing 

krijgen. In juni 2023 is 100% afgehandeld, dus inclusief de 

vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en de betaling 

van de graasdierpremie runderen en schapen. 

• Alle collectieven voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer worden voor 

15 februari 2023 betaald door RVO.  

• De tarieven zijn opgenomen in het Tarievenbesluit 2022 rechtstreekse 

betalingen dat u separaat ontvangt voor ondertekening. De communicatie 

hierover aan de Tweede Kamer is in bijgevoegde tekst opgenomen.  

• De Europese Commissie heeft vastgesteld dat voor de reservering voor 

Europese compensatie bij crises in de landbouwsector in 2022 geen korting op 

de directe steun nodig is. De korting financiële discipline (FD) op aanvragen 

2022 is daarom 0%.  




