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Gecombineerde opgave 
 
Wijzigingen Gecombineerde opgave 
 
De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde 
opgave 2017 zijn: 
• De opgave kan dit jaar al vanaf 1 maart ingevuld 

worden. De peildatum voor de dieraantallen blijft 
echter 1 april. Het is daarom raadzaam dit gedeel-
te van de opgave pas na 1 april in te vullen. 

• De kaarten voor de SNL-regeling staan pas vanaf 
1 april in de opgave. Als men een betaalverzoek 
voor SNL wil doen, kan de opgave daarom pas na 
1 april ingediend worden. 

• Indien de landbouwactiviteit niet als hoofdactiviteit 
geregistreerd staat bij de KvK, komt men alleen in 
aanmerking voor een directe betaling als met een 
accountantsverklaring wordt aangetoond dat de 
landbouwactiviteiten niet onaanzienlijk zijn. Het is 
verplicht hiervoor het format van RVO.nl te gebrui-
ken. 

• Arealen met zonnepanelen komen niet in aanmer-
king voor rechtstreekse betalingen, ongeacht of 
deze voor landbouwactiviteiten worden gebruikt. 

• Het gewas soja (Glycine Wild) wordt toegevoegd 
aan de lijst met stikstofbindende gewassen die in-
gezet mogen worden als EA-gebied. 

• In 2015 en 2016 mocht een EA-akkerrand maxi-
maal 20 meter breed zijn. Een bredere akkerrand 
telde in het geheel niet mee. In 2017 mag een 
akkerrand breder zijn dan 20 meter, maar wordt 
maximaal 20 meter aangemerkt als ecologisch 
aandachtsgebied. 

• Bij de categorie ‘Onderzaai van gras als combina-
tie van vanggewassen’ moet sprake zijn van een 
zichtbare bedekking met het vanggewas. Een ho-
mogene bedekking is niet meer nodig. 

• De korting op de vergroeningsbetaling kan in 2017 
oplopen tot 120% van de vergroeningspremie. De-
ze premie is 43,23% van de basisbetaling. Bij het 
niet voldoen aan de vergroeningseisen kan dus 
ook een deel van de basisbetaling gekort worden. 

• Indien in 2016 de fosfaattoestand (PAL of Pw-
waarde) van een perceel is opgegeven, wordt de-
ze waarde automatisch ingevuld in de opgave van 
2017. Er moet wel gecontroleerd worden of dit 
nog correct is. 

• Veel rundveehouders hoeven dit jaar de dieraan-
tallen niet meer in te vullen, omdat RVO.nl het 
totale aantal en de onderverdeling uit het I&R-
systeem haalt. Alleen gemengde rundveebedrij-
ven (bijv. melkvee en vleeskalveren) moeten het 
totale aantal nog verdelen naar de verschillende 
diercategorieën. 

• Bij het opgeven van huisvesting voor rundvee 
staat per UBN het gemiddelde aantal dieren in 
2016 weergegeven. Deze gegevens komen uit 
I&R. Men moet zelf aangeven hoe dit aantal ver-
deeld moet worden over de verschillende stalty-
pen. 

• De vraag over mestbehandeling en –verwerking is 
uitgebreid. Er moet aangegeven worden op welke 
manier de mest wordt behandeld of verwerkt. Vul 
dit onderdeel zorgvuldig in, aangezien RVO.nl 
zeer kritisch is op de resultaten van mestschei-
ding. 

• Tuinders moeten aangeven van welke producen-
tenorganisatie zij lid zijn. Dit wordt gebruikt voor 
controle van de ledenbestanden van deze orga-
nisaties. Hierover zijn lidstaten verantwoording 
schuldig aan de EU. 

• Een aantal controles wordt al in de opgave zelf 
gedaan. Zo kan men meteen zien of wel of niet 
aan bepaalde voorwaarden van de regeling is 
voldaan. 

• De opgave kan dit jaar ook worden ondertekend 
met eHerkenning in plaats van met een TAN-
code. 
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Betalingsrechten uit Nationale reserve 
 
In 2017 kunnen de volgende ondernemers betalings-
rechten aanvragen uit de Nationale reserve: 
• Starters en jonge landbouwers. 
• Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen 

landbouwactiviteiten konden uitoefenen op percelen 
vanwege de aanleg van openbare werken of van 
nutsvoorzieningen. Op deze percelen mogen niet 
eerder betalingsrechten zijn toegewezen. Be-
wijsstukken moeten uiterlijk 15 mei via ‘Digitaal post 
versturen’ naar RVO.nl gestuurd worden. 

• Landbouwers die hebben meegedaan aan de 
set-aside regeling en deze grond weer als land-
bouwgrond in gebruik hebben genomen. 

 
De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale re-
serve zal naar verwachting ca. € 280 per hectare bedra-
gen. Dit bedrag wordt geleidelijk afgebouwd naar € 270 in 
2019. 
 
Het is afhankelijk van de bedrijfssituatie of er voordeel 
behaald kan worden met een aanvraag van betalings-
rechten uit de Nationale reserve. 
 
Voorkomen dat betalingsrechten 
vervallen 
 
Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter 
elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een 
vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overge-
dragen worden. 
 
Wanneer vervallen rechten? 
Betalingsrechten komen te vervallen in onderstaande 
situaties: 
1. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar deze 

twee jaar achtereen niet plaatsvindt, omdat men 
beneden de uitbetalingsgrens van € 500 blijft. 

2. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar deze 
twee jaar achtereen niet plaatsvindt, omdat niet aan 
de voorwaarden is voldaan (geen actieve land-
bouwer of geen of onvoldoende subsidiabele 
landbouwgrond). 

3. Als er twee jaar achtereen geen uitbetaling wordt 
aangevraagd. 

 
Belangrijk is dat het gaat om twee jaar achter elkaar en 
om dezelfde situatie. Als bijvoorbeeld in het eerste jaar 
situatie 1 van toepassing is, in het tweede jaar situatie 2 
en daarna weer situatie 1, vervallen er geen rechten. 
 
Volgorde uitbetaling betalingsrechten 
De RVO houdt een standaardvolgorde aan voor het 
uitbetalen van rechten: 
• Er wordt voorrang gegeven aan rechten die dreigen 

te vervallen, ook als men hierdoor een lager bedrag 
ontvangt. 

• Vervolgens zijn de rechten met de hoogste waarde 
aan de beurt. Bij gelijke waarde gaan de 
betalingsrechten die het langst niet zijn uitbetaald 
voor. 

 
In de Gecombineerde opgave heeft men de mogelijkheid 
af te wijken van deze standaardvolgorde (rechten met 
hoogste waarde eerst laten uitbetalen of geheel eigen 
volgorde). 
 
Indien men onvoldoende grond heeft om alle betalings-
rechten te kunnen benutten, moet overwogen worden de 
overtollige rechten te verkopen of te verhuren.  
 
Bij rechten met ongelijke waarden is het raadzaam 
zekerheidshalve te kiezen voor eigen volgorde voor de 
uitbetaling van rechten. 
 
Overdracht betalingsrechten 
 
Bij te weinig betalingsrechten of juist te veel, kan men 
rechten: 
• kopen of verkopen 
• huren of verhuren 
• afstaan aan de Nationale reserve 
• aanvragen uit de Nationale reserve 
 
Voor de overdracht van rechten gelden de volgende 
voorwaarden: 
• Degene die de rechten koopt of huurt, is een actieve 

landbouwer. Deze eis geldt niet voor de verkoper of 
verhuurder. 

• Koper en verkoper, of huurder en verhuurder, staan 
beide geregistreerd bij RVO.nl. 

• De overdracht wordt uiterlijk 15 mei door beide 
partijen gemeld bij RVO.nl. 

 
Natuurterrein subsidiabel? 
Bij natuurterreinen is het belangrijk na te gaan of het 
perceel gebruikt kan worden voor de verzilvering van 
betalingsrechten. 
 
Eerst moet gekeken worden welk beheerstype voor het 
perceel geldt volgens het Natuurbeheerplan en of dit type 
subsidiabel is. 
 
Als het beheerstype op zich subsidiabel is, moet naar de 
feitelijke situatie gekeken worden. Dat het perceel 
daadwerkelijk wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten 
(begrazing) is niet doorslaggevend, wel welke vegetatie 
er op aanwezig is. Wanneer het perceel volledig uit 
(natuurlijk) grasland bestaat, zal er weinig discussie zijn. 
Maar als (een deel van) het perceel bestaat uit vegetatie 
als bijvoorbeeld riet, bies of pitrus, kan dit, afhankelijk van 
de mate van bedekking, betekenen dat het perceel niet 
subsidiabel is. 
 
In dat geval biedt mogelijk de graasdierpremie een op-
lossing. 
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Attentiepunten en tips Gecombineerde 
opgave 
 
Let bij het invullen van de Gecombineerde opgave op de 
volgende punten: 
• Zorg dat u over eHerkenning beschikt en eventueel 

uw adviseur hebt gemachtigd voor het invullen en 
indienen van de opgave. 

• Ga zorgvuldig na of de doorgevoerde perceels-
correcties juist zijn. 

• Denk aan de bemestingvrije zones. 
• Percelen met een hoofdzakelijk recreatieve, ver-

keerskundige, infrastructurele of industriële functie 
(bijv. parken, sportvelden, onverharde landingsbanen 
en hobbyweides) komen niet in aanmerking voor 
uitbetaling van betalingsrechten. 

• Herhaalde fouten, bijvoorbeeld het herhaaldelijk te 
groot opgeven van een perceel, kunnen leiden tot 
forse kortingen of uitsluitingen. 

• Denk aan het tijdelijk uit gebruik nemen van grond 
als landbouwgrond (bijvoorbeeld opslag van zand bij 
de bouw van een stal of de aanleg van nuts-
voorzieningen). 

• Ingediende correcties tijdens de controle door de 
RVO kunnen leiden tot kortingen. 

• Het niet naleven van randvoorwaarden kan leiden tot 
korting op de bedrijfstoeslag. 

• Als een subsidie is aangevraagd voor agrarisch 
natuurbeheer (SNL-a), moet via de Gecombineerde 
opgave een betaalverzoek ingediend worden. 

• Draagt u een perceel met een beheerssubsidie over 
of krijgt u de beschikking over zo’n perceel, dien dan 
voor 15 mei een meldingsformulier tot het 
overdragen van de beheerssubsidie in bij de RVO. 

• Bij percelen met een lage of neutrale fosfaattoe-
stand, kunt u alleen gebruik maken van een hogere 
fosfaatgebruiksnorm als u de PAL of Pw-waarde van 
dit perceel opgeeft. Hiervoor kunnen alleen 
grondmonsters worden gebruikt die op 15 mei 2016 
niet ouder zijn dan vier jaar. 

• Bedrijfstoeslagen lager dan € 500 worden niet 
uitbetaald. Voor de SNL-regeling geldt een onder-
grens van € 200 per provincie. 

• Stem de gegevens met betrekking tot beweiding 
goed af op uw mestboekhouding. Deze worden 
gebruikt bij de controle op de naleving van de 
mestgebruiksnormen. 

• Ga na of er wordt voldaan aan de vergroeningseisen. 
• Controleer de status van uw grasland (blijvend of 

tijdelijk) en of de juiste gewascode is vermeld. 
• Kijk of u in aanmerking komt voor aanvullende 

premies (jonge landbouwers, graasdierpremie). 
• Op 15 mei is vaak nog niet bekend op welke perce-

len een EA-vanggewas wordt ingezaaid. Het is dan 
raadzaam het areaal met EA-vanggewassen ruim op 
te geven. Indien er meer hectares zijn opgegeven 
dan nodig en niet alles wordt ingezaaid, bent u niet 
verplicht dit door te geven. 

• Kijk of u voldoet aan de voorwaarden van actieve 
landbouwer. Dit is van belang voor het uitbetalen van 
betalingsrechten, de graasdierpremie en de 
tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Bij 
een controle ter plaatse moet u met bewijsstukken 
(statuten, fiscale documenten) kunnen aantonen 
actief landbouwer te zijn. 

• Bij het Akkerbouwstrokenpakket en het pakket 
Veldleeuwerik mag bij een stikstofbindend gewas en 
bij de vanggewassen hetzelfde gewas niet twee jaar 
achter elkaar op dezelfde plek worden ingezaaid. 
 

Tip: Gebruik de juiste browser (Firefox, Chrome, 
Internet Explorer 11 of hoger) om problemen met 
het invullen van de opgave te voorkomen. 

 
 
 
Tijdelijk gebruik perceel voor niet-
landbouwactiviteiten 
 
Op percelen landbouwgrond die langer dan 90 dagen in 
een kalenderjaar worden gebruikt voor niet-landbouw-
activiteiten kunnen geen betalingsrechten verzilverd 
worden. Denk bijvoorbeeld aan percelen die worden 
gebruikt voor de opslag van materialen of zand bij de 
bouw van een stal. 
 
Als op een dergelijk perceel toch uitbetaling van beta-
lingsrechten wordt aangevraagd, kan dit leiden tot een 
forse korting op de bedrijfstoeslag. Het is raadzaam het 
perceel niet op te geven voor de uitbetaling van beta-
lingsrechten of tijdig terug te trekken uit een reeds 
ingediende aanvraag. 
 
 
 
Beroep op overmacht 
 
Indien door uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extreme 
weersomstandigheden, overlijden of dier- of plan-
tenziekte) niet voldaan kan worden aan de voorwaarden 
voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroenings-
betaling, extra betaling jonge landbouwers of 
graasdierpremie, kan men een beroep doen op over-
macht. 
 
Er moet wel eerst gekeken worden of niet op een andere 
manier aan de voorwaarden kan worden voldaan. 
 
Het beroep op overmacht moet binnen vijftien werkda-
gen, vanaf de dag dat dit mogelijk is, ingediend worden. 
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GLB-betalingen bij verbonden bedrijven 
 
Voor de uitbetaling van betalingsrechten moet voldaan 
worden aan het criterium ‘actieve landbouwer’. Daarvoor 
moet bij de Kamer van Koophandel de landbouwactiviteit 
als hoofdactiviteit van het bedrijf geregistreerd staan. Als 
dit niet het geval is, moet jaarlijks voor 16 mei met een 
accountantsverklaring worden aangetoond dat de 
landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale 
economische activiteit. Belangrijk in dit kader zijn de 
begrippen ‘uitgesloten bedrijven’ en ‘verbonden 
bedrijven’. 
 
Uitgesloten bedrijven 
Bedrijven die staan geregistreerd met een hoofdactiviteit 
die is uitgesloten van directe betalingen van het GLB, 
komen niet in aanmerking voor directe betalingen. 
Uitgesloten zijn: 
• vliegvelden, luchthavens 
• permanente sport- en recreatiebedrijven, zoals 

maneges en campings 
• publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, 

spoorwegdiensten, waterschappen en vast-
goedondernemingen 

• zelfstandige bestuursorganen 
 
Uitgesloten bedrijven kunnen wel in aanmerking komen 
voor directe GLB-betalingen als er een landbouwactiviteit 
geregistreerd staat bij de KvK en jaarlijks met een 
accountantsverklaring wordt aangetoond dat de 
landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale 
economische activiteit. 
 
Verbonden bedrijven 
Er worden in principe geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan een landbouwbedrijf (natuurlijke- of 
rechtspersoon) dat een relatie heeft met een verbonden 
bedrijf dat behoort tot de uitgesloten bedrijven. Volgens 
de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB is 
de definitie van een verbonden bedrijf: een rechtspersoon 
die direct of indirect aan de aanvrager is gekoppeld via 
een relatie van volledige zeggenschap in de vorm van 
volledige eigendom of een meerderheidsbelang. 
 
Wanneer één van de bedrijven binnen de groep 
verbonden bedrijven uitgesloten is van de directe GLB-
betalingen, kan het landbouwbedrijf hiervoor alleen in 
aanmerking komen als uiterlijk 15 mei met een 
accountantsverklaring of andere relevante bewijsstukken 
aangetoond wordt dat de landbouwactiviteiten een 
belangrijk deel zijn van de totale economische activiteiten 
van alle verbonden bedrijven. 
 
 
Extra betaling jonge landbouwers 
 
Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, 
bovenop de waarde van het betalingsrecht. De extra 

betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen 
betalingsrechten. In 2016 bedroeg de extra betaling 
€ 51,05 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 
2017 is nog niet bekend, aangezien de hoogte afhankelijk 
is van het aantal aanvragen in 2017. 
 
Voorwaarden 
Voor dit jaar gelden de volgende voorwaarden: 
• De landbouwer is jonger dan 41 jaar in het jaar dat 

het bedrijf voor het eerst uitbetaling van beta-
lingsrechten aanvraagt en waarin men voor het 
eerst blokkerende zeggenschap heeft. 

• Hij of zij heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een 
landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 
januari 2012 tot en met 15 mei 2017. 

• De jonge landbouwer is (mede) belast met de da-
gelijkse bedrijfsvoering. 

• Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, is het eerste 
landbouwbedrijf dat men als bedrijfshoofd heeft 
opgericht. 

• Het betreffende bedrijf heeft niet eerder de extra 
betaling toegekend gekregen voor een andere jonge 
landbouwer. 

 
Langdurige zeggenschap 
Zeggenschap is een belangrijk criterium in de definitie 
van jonge landbouwer. Een jonge landbouwer heeft 
daadwerkelijke langdurige zeggenschap als deze ten 
minste blokkerende zeggenschap heeft in onderne-
mingsbeslissingen met een financieel belang van meer 
dan € 25.000. Dit betekent dat beslissingen boven dit 
bedrag niet genomen kunnen worden zonder zijn of haar 
instemming. De jonge landbouwer kan dus een dergelijke 
beslissing tegenhouden. Wanneer alle deelnemers in het 
bedrijf onbeperkt of alleen/zelfstandig bevoegd zijn, is er 
geen sprake van een blokkerende zeggenschap van de 
jonge landbouwer. 
 
Er is ook geen sprake van daadwerkelijke langdurige 
zeggenschap als een maatschap of vennootschap onder 
firma eenzijdig door de andere maten of vennoten kan 
worden opgezegd. In veel samenwerkingsovereen-
komsten staat dat de jonge landbouwer de eerste jaren 
niet het recht op voortzetting heeft. De jonge landbouwer 
voldoet dan niet aan de voorwaarden. 
 
Bij tegenstrijdigheid tussen de inschrijving in het Han-
delsregister bij de Kamer van Koophandel en de akte van 
samenwerking, is de informatie in het Handelsregister 
leidend. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk goed 
te controleren of men voor de extra betaling in 
aanmerking komt. Het komt regelmatig voor dat er be-
palingen in de samenwerkingsovereenkomst staan op 
grond waarvan RVO.nl oordeelt dat er geen sprake is van 
een langdurige zeggenschap. Er zal ook gecontroleerd 
moeten worden of de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel (nog) correct is. 
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Fosfaatreductieplan 
 
Algemeen 
 
Op 1 maart 2017 is het fosfaatreductieplan 2017 in 
werking getreden. Dit moet, samen met een aantal 
andere maatregelen, er voor moet zorgen dat voor het 
einde van 2017 de fosfaatproductie in de Nederlandse 
rundveesector teruggebracht wordt tot het niveau dat 
door de EU is verbonden aan de derogatiebeschikking. 
De regeling is van toepassing op de vrouwelijke runderen 
op alle melkproducerende bedrijven en op niet-
melkproducerende bedrijven, maar geldt niet voor 
vleeskalverhouders. 
 
Bedrijf 
Een bedrijf is het geheel van bedrijfsactiviteiten dat bij 
RVO.nl onder één relatienummer staat geregistreerd.  
Als er bijvoorbeeld sprake is van een melkveetak en een 
vleeskalvertak op twee verschillende UBN-nummers, dan 
zijn de regels voor een melkproducerend bedrijf voor dit 
bedrijf van toepassing en worden alle runderen samen 
geteld. 
 
Wettelijke grondslag regeling 
Het lange termijndoel van het maatregelenpakket fos-
faatreductie 2017 is om derogatie te behouden en 
daarmee de Nederlandse melkproductie te behouden. 
melk mogen blijven produceren. Met deze regeling is 
volgens de staatssecretaris van EZ sprake van een 
maatregel die de voortbrenging en de afzet bevordert. 
Daarmee zou de Landbouwwet een geschikte grondslag 
voor deze regeling zijn. Er zijn echter twijfels over de 
juridische houdbaarheid van deze uitleg van de 
staatssecretaris. 
 
 
Melkproducerende bedrijven 
 
Een melkproducerend bedrijf krijgt een referentieaantal 
toegewezen op basis van het aantal vrouwelijke dieren 
op 2 juli 2015, omgerekend naar GVE’s en verminderd 
met 4%. Grondgebonden bedrijven worden niet gekort 
met 4%. 
 
Melkproducerende bedrijven moeten in 2017 de 
veebezetting stapsgewijs terugbrengen naar het 
referentieaantal. 
 
Doelstellingsaantal 
Melkproducerende bedrijven krijgen tevens een doel-
stellingsaantal opgelegd. Dit aantal komt overeen met het 
aantal gehouden runderen op 1 oktober 2016 verminderd 
met een verminderingspercentage. Het doel-
stellingsaantal is nooit lager dan het referentieaantal. 
 
Verminderingspercentage 
Het verminderingspercentage bedraagt: 
• 5% voor elke maand in periode 1 (maart-april 2017); 

• 10% voor elke maand in periode 2 (mei-juni 2017); 
• ten hoogste 20% voor elke maand in periode 3 (juli-

augustus 2017); 
• ten hoogste 40% voor elke maand in de perioden 4 

en 5 (september-december 2017). 
 
Opleggen geldsom 
Vanaf april 2017 tot en met december 2017 wordt elke 
maand de gemiddelde GVE-bezetting vergeleken met het 
doelstellingsaantal. Indien de gemiddelde veebezetting 
hoger is dan het doelstellingsaantal, is een geldsom 
verschuldigd opgelegd voor het boventallige aantal 
GVE’s ten opzichte van het referentieaantal. Deze 
bedraagt € 480 per GVE in de maand april en € 240 in de 
overige maanden. Dit bedrag is niet verschuldigd als de 
gemiddelde veebezetting in de betreffende maand niet 
hoger is dan het referentieaantal of gelijk aan of lager is 
dan het doelstellingsaantal. De geldsom is ook niet als in 
de tweede maand van een periode het gemiddelde aantal 
runderen gelijk aan of lager dan het doelstellingsaantal 
voor die maand is. 
 
Solidariteitsgeldsom 
Aan een melkproducerend bedrijf dat in een periode wel 
GVE’s reduceert tot het doelstellingsaantal, en dus geen 
hoge geldsom verschuldigd is, maar niet reduceert tot het 
referentieaantal (indien dat lager is dan het 
doelstellingsaantal) wordt een solidariteitsheffing 
opgelegd. Deze heffing bedraagt € 112 per boventallig 
GVE (ten opzichte van het referentieaantal) in de maand 
april en € 56 in de maanden mei tot en met december 
2017. De heffing is niet verschuldigd, als in de tweede 
maand van een periode het gemiddelde aantal runderen 
gelijk aan of lager dan het referentieaantal is. 
 
Bonusbedrag 
Melkproducerende bedrijven waarvan het gemiddelde 
aantal GVE’s per maand in 2017 onder het referentie-
aantal ligt, zijn geen van beide bedragen verschuldigd. Zij 
ontvangen een bonus voor elke GVE onder het re-
ferentieaantal tot een maximum van 10% daling ten 
opzichte van het referentieaantal. Deze bonus wordt 
betaald uit de totale opbrengst van de hoge geldsommen 
en de solidariteitsgeldsommen. De hoogte van de bonus 
bedraagt maximaal € 60 per GVE per maand in de 
perioden 1 t/m 3 en maximaal € 150 in de perioden 4 en 
5. De bonus wordt verlaagd als de opbrengst uit de hoge 
en solidariteitsgeldsommen ontoereikend is. De bonus is 
vrijgesteld van heffing van BTW.  
 
Niet-melkproducerende bedrijven 
 
Niet-melkproducerende bedrijven, die (deels) groeien 
door aanvoer van runderen, vallen ook onder het fos-
faatreductieplan en kunnen een geldsom voor boventallig 
vee verschuldigd zijn. Volgens de staatssecretaris moet 
worden voorkomen dat enkel sprake is van een 
verplaatsing van runderen van bedrijven die onder de 
regeling vallen naar bedrijven die hier niet onder vallen, 
waardoor er geen daadwerkelijke reductie van de 
fosfaatproductie in Nederland plaatsvindt. 
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Opdeling jaar in perioden 
Voor toepassing van deze regeling wordt het jaar 2017 
opgedeeld in vijf perioden:  
• maart-april; 
• mei-juni; 
• juli-augustus; 
• september-oktober; 
• november-december. 
 
GVE-referentie 
Voor de niet-melkproducerende bedrijven wordt volgens 
de oorspronkelijke regeling als referentie uitgegaan van 
het aantal vrouwelijke runderen (omgerekend in GVE’s) 
per 15 december 2016.  
 
Opleggen geldsom 
In elke periode wordt het gemiddeld aantal runderen in de 
tweede maand vergeleken met de referentie. Indien het 
gemiddelde aantal hoger is, wordt een heffing opgelegd 
van € 480 per GVE die boventallig is ten opzichte van de 
GVE-referentie.  
 
Er is geen geldsom verschuldigd, indien: 
• in de desbetreffende periode op elke dag vijf 

runderen of minder worden gehouden, of; 
• na 15 december 2016 op het bedrijf maximaal twee 

vrouwelijke runderen zijn aangevoerd. 
 
Aanvoer runderen 
Voor de bepaling of er sprake is van aanvoer van run-
deren, is het I&R-systeem leidend. Dit betekent dat 
volgens de huidige uitleg ook het ‘terugmelden’ van 
runderen na uitscharing of deelname aan een keuring 
wordt gezien als aanvoer. 
 
Aankondiging wijziging peilmoment 
De staatssecretaris heeft echter op 17 maart j.l. aange-
kondigd dat er een alternatief peilmoment in de regeling 
wordt opgenomen. Als referentie mag ook het gemiddeld 
aantal GVE’s in de desbetreffende maand in 2016 wor-
den gehanteerd. Ten tijde van het schrijven van deze 
nieuwsbrief was de gewijzigde regeling nog niet 
gepubliceerd, zodat de exacte gevolgen van de wijziging 
nog onduidelijk zijn. Deze onduidelijkheid bestaat in ieder 
geval voor de regeling omtrent het in- en uitscharen. 
 
 
Niet alle vleeskalverhouders 
uitgezonderd 
 
Het fosfaatreductieplan geldt niet voor vleeskalver-
houders. De definitie voor een vleeskalverhouder is: 
Houder die uitsluitend mannelijke en vrouwelijke run-
deren jonger dan een jaar houdt en welke uitsluitend door 
de houder worden afgevoerd voor de slacht. 
 
In de volgende gevallen is er volgens deze definitie dus 
geen sprake van een vleeskalverhouder in het kader van 
het fosfaatreductieplan: 

• een vleeskalverhouder die kalveren opfokt voor een 
andere kalvermester; 

• een vleeskalverhouder met daarnaast een tak 
melkkoeien; 

• een vleeskalverhouder die daarnaast (enkele) zoog- 
of weidekoeien of jongvee ouder dan 1 jaar houdt; 

• een vleeskalverhouder die (incidenteel) kalveren 
afvoert voor andere doeleinden dan slacht. 

 
Berekening GVE’s 
 
Het aantal GVE’s in het kader van het fosfaatreductieplan 
wordt als volgt berekend: 
• 0,23 GVE voor een rund van 0 tot 1 jaar; 
• 0,53 GVE voor een rund van 1 jaar of ouder dat nog 

niet heeft gekalfd; 
• 1 GVE voor een rund dat ten minste eenmaal heeft 

gekalfd. 
 
Grondgebonden bedrijven 
 
In het fosfaatreductieplan wordt het referentieaantal bij 
melkproducerende bedrijven vastgesteld op basis van het 
aantal aanwezige stuks vee op 2 juli 2015 verminderd 
met 4%. Grondgebonden bedrijven worden ontzien bij 
deze korting van 4%. 
 
Definitie grondgebonden bedrijf 
Er is sprake van een grondgebonden bedrijf indien de 
fosfaatproductie van de vrouwelijke runderen over het 
jaar 2015 lager dan of gelijk is aan de fosfaatruimte in dat 
jaar.  
 
Fosfaatproductie 
Bij de berekening van de fosfaatproductie wordt uitge-
gaan van de volgende excretieforfaits (in kg fosfaat per 
dier): 
• vrouwelijk jongvee tot 1 jaar: 9,6 kg 
• vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar en nog niet 

gekalfd: 21,9 kg 
• vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft 

gekalfd: 41,3 kg. 
 
Er wordt nog een alternatieve berekeningswijze in de 
regeling opgenomen, waardoor laagproductieve bedrijven 
vaker grondgebonden zullen zijn. 
 
Fosfaatruimte 
De fosfaatruimte wordt bepaald door de oppervlakte 
grond (landbouwgrond en natuurterreinen met hoofd-
functie natuur) die is opgegeven in de Gecombineerde 
opgave 2015.  
 
Beroep op bijzondere omstandigheden 
 
In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgenomen 
voor knelgevallen. Als het referentieaantal door 
bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in 
normale omstandigheden het geval zou zijn, kan uiterlijk 
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1 april 2017 een verzoek ingediend worden bij RVO.nl om 
het referentieaantal te verhogen. 
 
Bijzondere omstandigheden 
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan: 
• bouwwerkzaamheden; 
• diergezondheidsproblemen; 
• vernieling van de melkveestallen; 
• ziekte of overlijden van een persoon van het 

samenwerkingsverband van de houder of een 
bloed- of aanverwant in de eerste graad. 

 
Verhoging referentieaantal 
Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt 
het referentieaantal bepaald aan de hand van het aantal 
runderen dat voor intreding van deze buitengewone 
omstandigheid op een bepaald moment bij het bedrijf was 
geregistreerd. Dat aantal runderen moet blijken uit de 
I&R-registratie. 
 
Melding 
De melding moet via Mijn Dossier ingediend worden bij 
RVO.nl. Belangrijk is daarbij de keuze van de ingangs-
datum van de bijzondere omstandigheid. Er zullen 
schriftelijke bewijsstukken meegestuurd moeten worden 
met de melding, waaruit blijkt dat een van de bijzondere 
omstandigheden van toepassing is. Mogelijke 
bewijsstukken zijn: 
• medische verklaringen; 
• verklaringen van veeartsen; 
• verklaringen van de verzekeringsmaatschappij, 

brandweer of politie; 
• facturen van verbouwing. 
 
Bedrijfsoverdrachten 
 
Indien een bedrijf meldt en aantoont dat na de refe-
rentiedatum een beëindigd bedrijf is overgenomen, kan 
op verzoek het referentieaantal van die houder verhoogd 
worden met het referentieaantal dat het beëindigde 
bedrijf toegewezen zou krijgen. Bij een gedeeltelijke 
overname kan het referentieaantal op verzoek naar rato 
worden verhoogd. Voor bedrijfsoverdrachten voor 1 
maart 2017 moet het verzoek uiterlijk op 1 april 2017 
worden ingediend. Indien de bedrijfsoverdracht na 1 
maart 2017 plaatsvindt, moet het verzoek binnen een 
maand worden ingediend. 
 
In- en uitscharen 
 
In het fosfaatreductieplan 2017 is een regeling opge-
nomen voor het in- en uitscharen van vee, maar deze is 
niet erg duidelijk en levert in de praktijk veel vragen op. 
 
Melkproducerende bedrijven 
Melkproducerende bedrijven die in 2015 en/of 2016 vee 
hadden uitgeschaard kunnen verzoeken het refe-
rentieaantal en/of het doelstellingsaantal te verhogen. 
Deze verhoging geldt alleen voor periode 1 (maart/april 

2017) en periode 5 (november/december 2017). De 
verhoging is maximaal het aantal uitgeschaarde 
runderen. Dat er sprake is geweest van uitscharen, moet 
blijken uit het I&R-systeem. De inschaarder moet 
instemmen met de verlaging van zijn referentieaantal 
en/of doelstellingsaantal. 
 
Niet-melkproducerende bedrijven 
Niet-melkproducerende bedrijven die op 1 oktober 2016 
rundvee hadden ingeschaard kunnen verzoeken het 
referentieaantal op 15 december 2016 te verhogen met 
het aantal ingeschaarde runderen. Dat er sprake is 
geweest van inscharing, moet blijken uit het I&R-
systeem. Het referentieaantal bij de inschaarder wordt 
alleen in de periodes 2 t/m 4 (mei t/m oktober) verhoogd. 
De uitschaarder moet instemmen met een verlaging van 
zijn referentie- en doelstellingsaantal in dezelfde 
periodes. 
 
Praktijk 
In de praktijk zal het in- en uitscharen in veruit de meeste 
gevallen plaatsvinden tussen een melkproducerend 
bedrijf (uitschaarder) en een niet-melkproducerend bedrijf 
(inschaarder) in de periode april/mei tot 
oktober/november. In het fosfaatreductieplan is met deze 
situatie onvoldoende rekening gehouden. Ten tijde van 
het schrijven van deze nieuwsbrief was er nog geen 
adequate en duidelijke oplossing voor deze problematiek. 
Waarschijnlijk komt er voor deze situatie een aangepaste 
uitschaarverklaring. 
 
Elke rundveehouder knelgeval? 
 
Het fosfaatreductieplan raakt het ene bedrijf harder dan 
het andere. Vooral de melkveebedrijven hebben alleen 
de knelgevallenmelding om hun eigen specifieke situatie 
te laten beoordelen. Een melding voor de 
knelgevallenregeling levert een besluit met rechtsgevolg 
op waar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Een korting 
op het melkgeld vanwege een te groot aantal GVE’s is in 
onze ogen geen besluit van een bestuursorgaan waar 
bezwaar tegen mogelijk is. 
 
Alle bedrijven met rundvee, behalve kalverhouders die 
uitsluitend dieren afleveren voor de slacht, moeten hun 
veebezetting aanpassen aan hun GVE-grens. Voor 
melkveehouders meestal gebaseerd op de dalende GVE-
doelstelling en voor niet-melkproducerende bedrijven 
gebaseerd op de situatie van 15 december 2016.  
 
De boete voor het houden van teveel dieren is zo hoog 
dat heel veel bedrijven het gevoel hebben: ‘Kan dat 
zomaar?’. Er zijn twee mogelijkheden om de eigen 
situatie aan te kaarten bij RVO. De eerste is de knel-
gevallenregeling, de tweede de betaling van de geldsom 
(boete). Hieronder valt ook de solidariteitsheffing. 
 
Veel bedrijven zitten met het dilemma: toch maar terug 
qua veebezetting en met een kater blijven zitten of de kop 
in de wind en een boete afwachten om lucht te kunnen 
geven aan het gevoel van onrecht dat zich van de 
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ondernemer heeft meester gemaakt? De wetgever heeft 
het de ondernemers ook niet gemakkelijk gemaakt door 
een onredelijk beperkte voorziening voor knelgevallen in 
de Regeling fosfaatreductieplan 2017 op te nemen. Deze 
knelgevallenregeling is veel beperkter dan opgenomen in 
het wetsvoorstel fosfaatrechten. 
 
Er zijn veel meer knelgevallen dan de  
• Knelgevallen bij in- en uitscharen 
• Knelgevallen bij bedrijven die zomers vrouwelijke 

dieren weiden voor slacht of export 
• (Sterke) groeiers 
• Financiële knelgevallen 
• Toch geen grondgebonden bedrijven (geen BEX) 
• Kopers van (fosfaat)rechten 
• Vleesveebedrijven 
• Gemengde bedrijven met vleeskalveren 
• Bedrijven die starters opfokken 
 
Deze bedrijven worden elk op een andere manier geraakt 
door de verplichte fosfaatreductie. Om geen rechten te 
verliezen is de meest veilige stap een aanmelding voor 
de knelgevallenregeling. Vleesveebedrijven en 
zelfzuivelaars die niet leveren aan een zui-
velonderneming kunnen ook de inning van de boete 
aangrijpen (deze wordt opgelegd door RVO en is dus een 
voor bezwaar en beroep vatbare beslissing). Melk-
veebedrijven hebben waarschijnlijk niet de mogelijkheid 
om via een bezwaar tegen een korting op hun melkgeld 
bezwaar te maken tegen de solidariteitsheffing of boete 
voor een teveel aan GVE’s. 
 
Bezwaar maken kost energie, die ook ten koste kan gaan 
van het bedrijf. Bedrijven moeten zich afvragen of zij 
ernstig geraakt worden door het fosfaatreductieplan. De 
volgende redenering is ook mogelijk: ‘De fosfaatreductie 
gaat voorbij en 2017 kom ik zonder al te veel 
kleerscheuren wel door’. Dat het fosfaatreductieplan in 
2018 niet meer bestaat is natuurlijk nooit 100% zeker. 
 
Overig 
 
Stikstofdifferentiatie 
 
Akkerbouwers die de afgelopen drie jaar hogere opbreng-
sten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fri-
tesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder 
voorwaarden extra stikstof gebruiken. Men kan zich 
hiervoor tot 15 mei aanmelden bij de RVO. 
 
Extra stikstofnorm 
De extra norm per hectare is: 
• suikerbieten: 15 kg 
• fritesaardappelen: 30 kg 
• wintertarwe: 15 kg 
• zomertarwe en wintergerst: 20 kg 
• zomergerst: 30 kg 
Voorwaarden 
Voor toepassing van de hogere stikstofnorm gelden de 

volgende voorwaarden: 
• De suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, 

zomertarwe, wintergerst of zomergerst worden 
geteeld op kleigrond. De aardappelrassen staan in 
Tabel 1c ‘Fritesaardappelrassen stikstofdifferentiatie 
op klei’ van de tabellenbrochure mestbeleid. 

• De genoemde gewassen worden rechtstreeks of via 
een gespecialiseerd sorteerbedrijf geleverd aan de 
verwerkende industrie. Deze maakt van de tarwe en 
gerst producten voor menselijke of dierlijke 
consumptie en van suikerbieten en fri-
tesaardappelen producten voor de menselijke 
consumptie. 

• De gewasopbrengst van de gewassen was de 
afgelopen drie jaar bovengemiddeld: 
o voor wintertarwe en wintergerst: meer dan 9 

ton per ha 
o voor zomertarwe: meer dan 8 ton per ha 
o voor zomergerst: meer dan 7 ton per ha 
o voor suikerbieten: meer dan 75 ton per ha 
o voor aardappelen: meer dan 50 ton per ha 

• De akkerbouwer machtigt de afnemer van het 
gewas voor het verstrekken van gegevens over de 
afgenomen hoeveelheid als daarom wordt 
gevraagd. 

• Men bewaart de gegevens over de afgelopen drie 
jaren in de eigen administratie. 

 
Berekening gewasopbrengst 
De gewasopbrengst moet worden berekend door de 
vastgestelde hoeveelheid tarra af te trekken van de 
hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar 
 
Belangrijke data 
 
 
T/m 15 mei 2017 
Gecombineerde opgave 2017 
 
T/m 15 mei 2017 
Melding overdracht betalingsrechten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan 
de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. 
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) 
juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie 
ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een 
dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder 
schriftelijk toestemming van de uitgever. 
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