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Weer aanpassing fosfaatreductieplan
1
2

Afgelopen tijd is het fosfaatreductieplan behoorlijk gewijzigd. Het plan geldt niet
meer voor niet-melkproducerende bedrijven. Voor bepaalde melkproducerende
bedrijven is het jongveegetal geïntroduceerd. Daarnaast is het uitscharen van
melkkoeien geen reductie meer en gelden over de maand mei geen heffingen.
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Jongveegetal
Bedrijven die vrouwelijke runderen ouder dan 35 dagen (nog niet gekalfd)
afvoeren naar andere Nederlandse bedrijven moeten rekening houden met het
jongveegetal Het jongveegetal geldt niet voor bedrijven die alleen kalveren t/m
een leeftijd van 35 dagen afvoeren. Deze bedrijven mogen ook vrouwelijk
jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren voor export, slacht of bij sterfte.
Werkwijze jongveegetal
Voor bedrijven die moeten rekenen met het jongveegetal telt de afvoer van
jongvee alleen als GVE-reductie als ook melkkoeien worden afgevoerd. Hierbij is
de verhouding jongvee/melkkoeien op de peildatum 28 april 2017 van belang.
Deze verhouding wordt het jongveegetal genoemd.

Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief
treft
u
onze
contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Twee berekeningen voor gemiddeld aantal GVE
Als het jongveegetal voor u van toepassing is moet u vanaf nu voor het bepalen
van het gemiddeld aantal GVE twee berekeningen maken:

Berekeningen van uw werkelijk gemiddeld aantal GVE.

Berekening met jongveegetal: aantal runderen tenminste eenmaal gekalfd x
jongveegetal.
Het hoogste getal is leidend voor het bepalen van een heffing of bonus.
Tijdelijk afvoer melkkoeien geen reductie
Als u (droge) melkkoeien afvoert naar derden en binnen 4 maanden komen deze
runderen weer terug op uw bedrijf, dan wordt dit niet als afvoer gezien. Met
terugwerkende kracht wordt de berekening van het aantal GVE/maand
gecorrigeerd. Uitscharen van melkkoeien is daarmee geen GVE-reductie meer.
In mei geen heffing
Net als in de periode 1, wordt in periode 2 in de eerste maand (mei) geen heffing
opgelegd. De heffing in de tweede maand (juni) wordt verdubbeld (€ 480/GVE).
Laat de gevolgen van het jongveegetal doorrekenen. Wacht hier niet te
lang mee, zodat u een hoge heffing in juni kunt voorkomen.
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Zeldzame rundveerassen
Heeft u runderen van zeldzame
rassen? Dan zijn de runderen van
deze rassen, die sinds 1 oktober
2016 zijn geboren, vrijgesteld van
het fosfaatreductieplan. Deze dieren
hoeft u niet mee te tellen in het
gemiddeld aantal GVE per maand.
Zonder verklaring geen bonus
Zit u met uw GVE onder uw
referentieaantal? Dan kunt u in
aanmerking komen voor een bonus.
In april en juni is deze bonus per
GVE max. € 120. U krijgt dit voor
max. 10% van uw referentieaantal.
U moet wel eerst een deminimissteunverklaring indienen. Dit
kan via het Portal van ZuivelNL.
Voerspoor varkens
De
varkenssector
wil
de
fosfaatproductie
verlagen
door
gebruik te maken van fosforarmer
voer en hiervoor subsidie te verlenen. Bent u vleesvarkenshouder,
zeugenhouder of heeft u een
gemengd varkensbedrijf? Dan kunt
u hier vrijwillig aan deelnemen,
indien het fosforgehalte in het
mengvoer voor varkens in 2017
lager is dan in 2016. U kunt de
subsidie t/m 26 juni aanvragen.
De aanvragen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst. Bij
uw aanvraag hoeft u alleen een
beperkt aantal gegevens in te
vullen. Na het indienen van de
aanvraag krijgt u binnen drie weken
een verzoek om aanvullende
gegevens in te sturen. Wilt u
meedoen met deze regeling? Dien
dan de aanvraag alvast in. De
regeling wordt uitgevoerd door
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Zie ook www.pov.nl.
EA-vanggewassen
U kunt t/m 30 september de
zaaidatum van het EA-vanggewas
wijzigen in de GO. Dit is vooral van
belang als u het EA-vanggewas
eerder inzaait dan u heeft
opgegeven én de ‘10 wekentermijn’
voor u van belang is.
Bij het Akkerbouwstrokenpakket en
het Veldleeuwerikpakket is het niet
toegestaan twee jaar achter elkaar
op dezelfde plek hetzelfde EAvanggewas te telen.
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GVE-reductie en uitscharen
Heeft u in 2015 en/of 2016 runderen uitgeschaard? Dan kunt u uw referentieen/of doelstellingaantal in bepaalde perioden laten aanpassen. Dit geldt ook
voor het jongveegetal als u ook in 2017 uitschaart. U moet dit wel gemeld
hebben bij RVO. Speelt dit op uw bedrijf? Controleer dan of de referenties
correct zijn aangepast.
Aanpassen referentie- en/of doelstellingsaantal
Speelt uitscharen van rundvee in 2015 en/of 2016 op uw bedrijf? En heeft u
een uitschaarverklaring ingediend bij RVO? Dan worden de betreffende
referenties voor periode 1 en 5 aangepast als u in 2017 opnieuw uitschaart.
Heeft u aangegeven dat u in 2017 niet uitschaart, dan worden uw referenties
voor alle perioden aangepast.
Ook aanpassing jongveegetal
Door de invoering van het jongveegetal zou het uitgeschaarde jongvee alsnog
meetellen bij de uitschaarder. Dit is een ongewenst effect. Om deze reden
kunt u met een aangepast jongveegetal rekenen als u met de
uitschaarverklaring heeft aangegeven dat u in 2017 opnieuw uitschaart.
Berekening
Voor de berekening van het aangepaste jongveegetal corrigeert u het aantal
stuks jongvee 28 april 2017 met het aantal uitgeschaarde dieren in 2015 of
2016.
Controle aanpassing referentiegegevens
Heeft u tijdig een uitschaarverklaring ingediend bij RVO en daarnaast
aangegeven dat het jongveegetal aangepast moet worden? Controleer de
aangepaste referenties dan op het portal van ZuivelNL.
Het is van belang dat met de juiste uitgangspunten wordt gerekend.
Komt u er niet uit? Wij kunnen u hierbij helpen.

Wijzigingen Gecombineerde opgave
De indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) is ten einde en op
dit moment zitten we in de kortingsperiode. Sommige wijzigingen kunt u
echter zonder korting doorgeven.
Kortingsperiode
De kortingsperiode loopt t/m 9 juni. Bij bepaalde wijzigingen van de GO volgt
een korting van 1% per werkdag. De korting o.a. wordt opgelegd als u na 15
mei voor het eerste de GO indient, of als u extra subsidie aanvraagt. Let op:
bij een wijziging voor de graasdierpremie wordt deze premie geheel gekort.
31 mei
T/m 31 mei kunt u extra percelen met uitbetaling van betalingsrechten
opgeven door de GO opnieuw in te dienen. Er volgt dan geen korting. Dit
geldt ook als een subsidiabel gewas wijzigt in een ander subsidiabel gewas.
Het overdragen van betalingsrechten is niet meer mogelijk.
Voorafgaande controles
Zijn voorafgaande controles van toepassing? Dan kunt u dit zonder korting
corrigeren t/m 19 juni. Voorafgaande controles zijn: indienen
accountantsverklaring voor ‘actief landbouwer’, dubbelclaim, intekening nietsubsidiabele grond. Probeer de voorafgaande controles (bijv. dubbelclaim)
tijdig op te lossen. Dan wordt de subsidiebetaling niet onnodig vertraagd.
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Wilt u nog iets melden of wijzigen in de GO?
Dit kan nog, maar doe dit tijdig, het is zo 9 juni!
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In bezwaar tegen fosfaatreductieplan?
Op 4 mei zijn een aantal veehouders gedeeltelijk in het gelijk gesteld bij hun
kort geding tegen het fosfaatreductieplan. De staatsecretaris gaat hiertegen in
beroep. Als u een procedure tegen het fosfaatreductieplan overweegt, wat zijn
dan de mogelijkheden en waar moet u rekening mee houden?
Uitspraak kort geding
De rechter heeft op 4 mei 2017 enkele tientallen melkveehouders op enkele
belangrijke onderdelen in het gelijk gesteld in het door hen aangespannen
kort geding. Voor deze melkveehouders is het fosfaatreductieplan buiten
werking gesteld.
Investeringsverplichtingen voor 2 juli 2015
De melkveehouders zijn voor 2 juli 2015 aanzienlijke investeringverplichtingen
aangegaan met als doel te groeien. De investeringen zijn binnen de toen
geldende regelgeving uitgevoerd. Echter de beoogde groei kan nu niet
worden gerealiseerd, waardoor het fosfaatreductieplan, volgens de rechter,
een ‘onevenredige last’ betekent. Dit is het belangrijkste argument om de
veehouders (gedeeltelijk) in het gelijk te stellen.
Biologische bedrijven
Ook de betrokken biologische bedrijven waren voor 2 juli 2015 investeringsverplichtingen aangegaan. Een extra argument hierbij is, dat ze onder de
Europese normen blijven en dus niet bijdragen aan het fosfaatoverschot.
Geen algemene afwijzing
De rechter heeft het fosfaatreductieplan niet ‘algemeen onverbindend’
verklaard. Dit betekent dat het fosfaatreductieplan blijft gelden voor alle
overige melkveehouders.
Hoger beroep Staatssecretaris
Staatssecretaris Van Dam gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van 4
mei. Een uitspraak wordt op zijn vroegst in augustus verwacht.
Krijgt Van Dam gelijk, dan moeten betreffende melkveehouders met
terugwerkende kracht alsnog voldoen aan het fosfaatreductieplan!
Wat kunt u doen?
U kunt ook een kort geding aanspannen of in bezwaar of beroep gaan tegen
een heffing. Dit kan een overweging zijn als het belang groot genoeg is of als
u in de race wilt blijven voor uw gelijk. Gaat u geen procedure aan, dan kunt u
hier later niet meer op terugkomen.
Kort geding bij vergelijkbare situatie
U kunt een kort geding overwegen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen
over uw situatie. Gezien het hoger beroep is het de vraag wanneer u
duidelijkheid krijgt. Een voordeel is wel dat u meeloopt in de procedure. Een
uitspraak in het hoger beroep is dan waarschijnlijk ook voor u van toepassing.
Bezwaar en beroep
U kunt ook in bezwaar en beroep gaan tegen een heffing, die wordt opgelegd.
Een nadeel is de lange doorlooptijd en dus (te) laat duidelijkheid.
Lang onzekerheid
Spant u een kort geding aan of gaat u in bezwaar en beroep dan blijft u (te)
lang in onzekerheid. Er blijft een kans aanwezig dat het fosfaatreductieplan
alsnog met terugwerkende kracht van toepassing is. Dit kan leiden tot een
zeer hoge heffing als u zich niet aan het plan houdt.
Gaat u procederen? Houdt u zich dan voorlopig toch zoveel mogelijk
aan het fosfaatreductieplan. U krijgt immers geen garantie dat u
definitief in het gelijk wordt gesteld.
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Berekenen mestruimte
U heeft uw Gecombineerde opgave
onlangs ingediend. Op basis van de
ingevulde
(vang)gewassen
en
fosfaattoestand per perceel kunt u
nu uw gebruiksruimte stikstof en
fosfaat voor 2017 berekenen.
Rekening houdend met de reeds
aangewende meststoffen kunt u nu
uw mestruimte voor de rest van het
jaar bepalen. Houd hierbij rekening
met de extra normen als u ‘stikstofdifferentiatie’ en/of ‘equivalente
maatregelen’ toepast (zie pagina 4).
Herberekening betalingsrechten
Had u in 2015 natuurterrein in
gebruik? Dan is het mogelijk dat
RVO ten onrechte betalingsrechten
aan u heeft toegekend. In dat geval
heeft u inmiddels een brief van RVO
ontvangen. U heeft dan betalingsrechten toegekend gekregen op
natuurterrein dat achteraf toch niet
subsidiabel blijkt te zijn. RVO
corrigeert dit met ingang van 2017.
De onterechte betalingen in 2015
en 2016 hoeft u niet terug te
betalen. U ontvangt dit jaar een
nieuwe
beschikking
betalingsrechten 2015. Bij de bepaling of een
natuurterrein wel of niet subsidiabel
is, gaat RVO uit van het
natuurbeheertype (N-code) dat uw
provincie in haar Natuurbeheerplan
heeft vastgesteld. Bent u het niet
eens
met
het
vastgestelde
natuurbeheertype? Dan kunt u
hiervoor in overleg gaan met uw
provincie. Krijgt u gelijk van de
provincie? Dan kunt u dit gebruiken
bij een eventueel bezwaar op de
nieuwe beschikking van RVO.
Agenda
T/m 31 mei
- Zonder
korting
toevoegen
percelen aan GO
- Vernietigen grasland op zand- en
lössgrond voor herinzaai gras
T/m 1 juni
Aanmelden voor toepassen
equivalente maatregelen akkerbouw
9 juni
Laatste dag kortingsperiode GO
T/m 19 juni
Corrigeren meldingen in het kader
van ‘voorafgaande controles’
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Ruimere normen akkerbouw
Vanaf dit jaar kunt u, onder voorwaarden, ruimere stikstof- en fosfaatnormen
hanteren voor diverse akkerbouwgewassen. Deze ‘equivalente maatregelen’
zijn al eerder aangekondigd, maar nu definitief doorgevoerd. Wilt u hier
gebruik van maken? Dan moet u zich hiervoor uiterlijk 1 juni bij RVO
aangemeld hebben.
Naast stikstofdifferentiatie
U kunt al enige jaren rekenen met verhoogde stikstofnormen op kleigrond.
Naast deze stikstofdifferentiatie kunt u nu ook gebruikmaken van de
equivalente maatregelen. Er zijn drie verschillende soorten maatregelen. De
eerder aangekondigde maatregel ‘extra stikstofnorm bij beperkte drijfmestgift’
is niet doorgevoerd.
Extra stikstofnorm afhankelijk van gewasopbrengst
Voor alle grondsoorten kunt u, bij een hogere gewasopbrengst, een ruimere
stikstofnorm voor diverse akkerbouwgewassen tellen. Er geldt wel een
maximum voor het drijfmestgebruik op het gehele bedrijf:

Maximaal 75 kg stikstof uit drijfmest op zand- en lössgrond.

Maximaal 100 kg stikstof uit drijfmest op klei- en veengrond.
Extra stikstofnorm voor maïs bij rijenbemesting
Indien u op zand- en lössgrond alle mest (incl. dierlijke mest) middels
rijenbemesting aanwendt, mag u een extra stikstofnorm gebruiken.
Extra fosfaatnorm afhankelijk van gewasopbrengst
Bij een fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’ mag u op alle grondsoorten voor
enkele gewassen met een extra fosfaatnorm rekenen. Uw gewasopbrengst
moet afgelopen jaar wel bovengemiddeld zijn.
Meer voorwaarden
Per maatregel gelden diverse specifieke voorwaarden. Ook mag u de extra
ruimte alleen invullen met bepaalde soorten meststoffen.
Wilt u gebruikmaken van deze ruimere normen voor akkerbouw?
Informeer dan bij uw adviseur naar alle voorwaarden.

6e actieprogramma ook voor akkerbouw
Binnenkort starten de onderhandelingen met ‘Brussel’ over de invulling van
e
het 6 actieprogramma Nitraatrichtlijn. In dit programma, dat loopt over de
periode 2018 t/m 2021, komen waarschijnlijk meer gebiedsgerichte
maatregelen. Dit is vooral ook voor akkerbouwers van belang.
e

6 actieprogramma
Het programma heeft als doel: voldoen aan de waterkwaliteit volgens de
Nitraatrichtlijn. In het programma worden, naast de gebruiksnormen, ook
allerlei gebruiksvoorschriften vastgelegd, waaronder bijv. precisiebemesting,
teeltmaatregelen (o.a. inzet vanggewassen) en gewasrotatie.
Derogatie
e
Pas als er overeenstemming is over het 6 actieprogramma starten de
besprekingen over een nieuwe derogatieperiode vanaf 2018.
Voor de zomer komt er meer duidelijkheid over het pakket van
e
maatregelen binnen het 6 actieprogramma.
CEB Overijssel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg
van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.
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Over ons
CEB is een administratie- en
advieskantoor voor de agrarische
sector en het MKB.
Wij investeren veel tijd in persoonlijk
contact en klanttevredenheid.
Korte lijnen en open communicatie
staan daarbij voorop.
CEB is concurrerend en geeft u
en uw bedrijf
persoonlijke aandacht!

Onze kantoren
Oerdijk 111-F
7434 RA LETTELE
tel. 0570 – 55 00 88
Bleekwal 10
7131 DB LICHTENVOORDE*
tel. 085 – 20 30 012
info@ceb-overijssel.nl
*geopend ma/di/do

Onze adviseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Nevels-Dijkgraaf
Walter Wagenmans

