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Openstelling Gecombineerde opgave 
2017 vervroegd 
 
In 2017 kan de Gecombineerde opgave al vanaf 1 
maart verstuurd worden. Het is niet zeker of de opga-
ve blijvend op 1 maart wordt opengesteld. Dit is afhan-
kelijk van het aantal wijzigingen in de regelgeving. De 
uiterste indiendatum blijft 15 mei. 
 
Ondanks de vroegere openstelling blijven de peildata 
gelijk: 1 april voor het aantal aanwezige dieren en 15 
mei voor de grondoppervlakte. 
 
De kaarten voor de SNL-regeling staan pas vanaf 1 
april klaar in de opgave. De overige onderdelen kun-
nen al wel voor deze datum ingevuld worden. 

 

Percentages verplichte 
mestverwerking 2017 
 
In het stelsel van de verplichte mestverwerking wor-
den jaarlijks per regio de percentages van het te ver-
werken deel van het fosfaatoverschot vastgesteld. Dit 
gebeurt op basis van actuele gegevens over de 
nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte. 
 
De opgave voor de Nederlandse landbouw is om dit 
jaar te komen tot een evenwicht op de mestmarkt, 
waarbij evenveel mest wordt verwerkt als het verschil 
tussen de productie en de plaatsingsruimte in Neder-
land. Dit betekent dat er 40,8 miljoen kg fosfaat ver-
werkt moet worden. Een deel van deze opgave, name-
lijk 3,7 miljoen kg, wordt ingevuld door de Wet verant-
woorde groei melkveehouderij en de Algemene Maat-
regel van Bestuur grondgebonden melkveehouderij. 
Het restant, 37,1 miljoen kg fosfaat, moet ingevuld 
worden door het stelsel van verplichte mestverwer-
king. De vastgestelde percentages verplichte ver-
werking zijn: 
 
 
Tabel: percentages verplichte mestverwerking 
 
 Jaar Oost Zuid Overig Totale verplichte 
     mestverwerking  
     in mln. kg fosfaat 
  
 2014 15% 30% 5% 17,0 
 2015 30% 50% 10% 28,0 
 2016 35% 55% 10% 32,8 
 2017 52% 59% 10% 37,1 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht 
ook voor 2017 een groei van de mestverwerkingsca-
paciteit. Regio Oost blijft nog achter in operationele 
verwerkingscapaciteit, maar zal naar zijn verwachting 
een inhaalslag maken. 

 
 
 
POR-regeling niet verlengd 

 
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft 
besloten de ontheffingen in het kader van de POR-
regeling die tot 31 december 2017 lopen niet te ver-
lengen. Dit betekent dat de betreffende varkens- en 
pluimveehouders in 2018 extra dierrechten moeten 
verwerven of de veestapel moeten verkleinen. 



  

  
 
AGRO-Nieuwsbrief                                                            www.vanderwagensinia.nl - 2 - 

Uitstel verplichte drukregistratie 
spuitapparatuur 
 
Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou vanaf 
1 januari 2017 de spuitdruk waarmee gewasbescher-
mingsmiddelen worden toegediend, geregistreerd 
moeten worden. Dit staat sinds 1 januari 2013 in het 
besluit. Reden voor het voorschrift is dat de spuitdruk 
van invloed is op de reductie van drift van gewasbe-
schermingsmiddelen. 
 
LTO Nederland, KAVB (bloembollen) en Cumela 
(agrarisch loonwerk) hebben gepleit voor het schrap-
pen van dit voorschrift en stelden als alternatief voor 
een verbod op spuitdoppen waarvan het risico op 
oneigenlijk gebruik groot is. Daarnaast wezen zij er op 
dat voor bepaalde spuitapparatuur de drukregistratie-
voorziening geen toegevoegde waarde heeft, omdat 
bij een goede landbouwkundige toepassing oneigenlijk 
gebruik niet aannemelijk is. 
 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu acht 
echter toezicht noodzakelijk, omdat er vooralsnog een 
prikkel lijkt te bestaan om spuitapparatuur oneigenlijk 
te gebruiken. Zij neemt daarom het voorstel om de 
drukregistratie in zijn geheel te laten vervallen niet 
over. De vraag of een drukregistratievoorziening voor 
bepaalde spuitapparatuur niet noodzakelijk of zelfs 
onredelijk is, moet nog nader onderzocht worden. Om 
die reden wordt de invoering met twee jaar uitgesteld 
tot 1 januari 2019. 
 
 

 
Wijzigingen GLB vanaf 2017 
 
Met ingang van 1 januari 2017 zijn een aantal wijzi-
gingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling recht-
streekse betalingen GLB, waaronder: 

• Arealen met zonnepanelen komen niet in aan-
merking voor rechtstreekse betalingen, ongeacht 
of deze voor landbouwactiviteiten worden ge-
bruikt. 

• Het gewas soja (Glycine Wild) wordt toegevoegd 
aan de lijst met stikstofbindende gewassen die 
ingezet mogen worden als ecologisch aandachts-
gebied. 

• Volgens de huidige regeling moet er bij de cate-
gorie ‘Onderzaai van gras als combinatie van 
vanggewassen’ sprake zijn van een zichtbare en 
homogene bedekking met het vanggewas. Een 
homogene bedekking is vanaf 1 januari 2017 niet 
meer nodig. 

• Ook waterschappen kunnen handhaven in het 
kader van de randvoorwaarden indien een lozing 
van vloeistoffen in oppervlaktewater wordt gecon-
stateerd. 

• Naar aanleiding van een arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie maakt het melden 
van mutaties in het I&R-systeem van schapen en 
geiten geen onderdeel meer uit van de randvoor-
waarden. Deze verplichting geldt echter nog wel 
voor andere regelingen! 

Subsidie deelname kwaliteitssys-
teem kalfsvlees 
 
Kalverhouders hebben door de wijziging van het sys-
teem van bedrijfstoeslagen een fors deel van de di-
recte betalingen verloren. Om de kalversector door te 
laten groeien naar een robuuste, duurzame en maat-
schappelijk verantwoorde sector, wil het kabinet deze 
sector een stimulans geven door de deelname aan 
vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren. Deze 
systemen moeten toezien op het verbeteren van de 
kwaliteit van het kalfsvlees, met het oog op de 
gezondheid van mens en dier en het dierenwelzijn.  
 
De regeling is uitsluitend bedoeld voor kalverhouders 
die kalveren houden voor de productie van kalfsvlees. 
De looptijd is maximaal 5 jaar. Het budget bedraagt 
€ 6 miljoen per jaar. 
 
Kwaliteitssystemen 
Aanvragen voor de erkenning van een kwaliteitsrege-
ling kunnen tot 10 februari 2017 worden ingediend 
door de betreffende organisatie. De kwaliteitsregeling 
moet voorschriften bevatten voor een keteninformatie-
systeem en voor een verlaging van het antibioticage-
bruik. 
 
Openstellingsperiode 
De regeling wordt in 2017 tussen 1 maart en 30 april 
opengesteld. Op het moment van aanvragen zal de 
kalverhouder zich aangemeld moeten hebben voor 
een goedgekeurde kwaliteitsregeling. 
 
Subsidiabele kosten 
De volgende kosten zijn subsidiabel: 

• de kosten voor toetreding tot de kwaliteitsrege-
ling; 

• de jaarlijkse bijdrage voor deelname aan de 
kwaliteitsregeling; 

• de kosten voor verificatie van naleving van de 
eisen van de kwaliteitsregeling. 

 
Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt ten hoogste € 3.000 per land-
bouwer per jaar. 
 
Rangschikking aanvragen 
Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van 
rangschikking van de aanvragen. Een aanvraag wordt 
hoger gerangschikt naarmate de kalverhouder meer 
kalveren houdt en er sprake is van een laag antibio-
ticagebruik. 
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Onafhankelijke bemonstering dikke 
fractie uitgesteld tot 1 oktober 2017 
 

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet ver-
pompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer 
handmatig bemonsterd door de vervoerder. Dit sys-
teem is niet in alle gevallen houdbaar gebleken. 
Daarom wordt een systeem van onafhankelijke be-
monstering gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de 
dikke fractie. 
 
Vanaf 1 oktober 2017 moet de nieuwe wijze van be-
monstering worden toegepast bij afvoer van dikke 
fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding. 
Deze mest wordt verantwoord onder de mestcodes 43 
(koek na scheiding van varkensmest) en 13 (koek na 
scheiding van rundveemest). Ook vaste mest waar 
deze mestsoort(en) in zit(ten), valt onder het nieuwe 
bemonsteringssysteem. 
 
In het nieuwe systeem blijft het uitgangspunt dat er 
een bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Er is 
partijbemonstering mogelijk, wanneer het gaat om een 
afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag 
wordt afgevoerd. 
 
 
 

Gewijzigde bevoegdheid bij aan-
vraag Nb-vergunning 
 
Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming, het 
bijbehorende Besluit natuurbescherming en de even-
eens bijbehorende Regeling natuurbescherming in 
werking getreden. De Wet natuurbescherming ver-
vangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 
en moet zorgen voor een vereenvoudiging van de 
regelgeving. 
 
Het toetsingskader voor aanvragen voor een Nb-ver-
gunning blijft in principe hetzelfde, maar er is wel een 
nieuwe regeling voor de bepaling van het bevoegd 
gezag. Voor lopende procedures kan dit tot een wijzi-
ging leiden. Hiervoor is overgangsrecht opgenomen in 
de wet. 
 
Bevoegd gezag 
Tot 1 juli 2015 konden meerdere provincies bevoegd 
zijn om een Nb-vergunning te verlenen. Na de inwer-
kingtreding van de PAS per 1 juli 2015 waren alleen 
Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het 
hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvond 
het bevoegde gezag. Voor andere betrokken provin-
cies gold een instemmingsverplichting. 
 
Onder de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde 
Staten van de provincie waarin het project of de ande-
re handeling wordt gerealiseerd het bevoegde gezag. 
Voor de andere betrokken provincies geldt een in-
stemmingsverplichting. 
 
Overgangsrecht 
Voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2017 
zijn ingediend geldt het volgende overgangsrecht: 

• het verbod op extern salderen geldt niet voor 
vergunningaanvragen vóór 1 juli 2015; 

• als nog geen beslissing is genomen over een 
vergunningaanvraag, wordt deze behandeld op 
basis van de Wet natuurbescherming; 

• bezwaren tegen een besluit tot vergunningver-
lening worden overeenkomstig de Wet natuur-
bescherming behandeld; 

• de Natuurbeschermingswet 1998 blijft van toepas-
sing bij beroepen tegen een besluit tot vergun-
ningverlening, indien het besluit vóór 1 januari 
2017 is bekendgemaakt. 

 

 
 
Aanvragen uitbetaling tegemoetko-
ming vermindering melkproductie 
 
Melkveehouders die zich in september hebben aan-
gemeld voor een tegemoetkoming vermindering melk-
productie, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot 
uitbetaling indienen bij de RVO (via Mijn Dossier).  
 
Bij de aanvraag moet een bewijs van de melklevering 
in de reductieperiode (1 oktober tot en met 31 decem-
ber 2016), zoals melkgeldnota’s of melkafrekeningen, 
meegezonden worden. Hierop moeten in ieder geval 
de volgende gegevens staan: 

• naam en adresgegevens van de aanvrager en 
eventueel het KvK-nummer van het bedrijf; 

• gegevens van de eerste koper aan wie is gele-
verd; 

• een overzicht van de hoeveelheid geleverde kg 
melk aan de eerste koper, gespecificeerd per 
maand, of een jaaroverzicht waarop de gegevens 
per maand staan. 

 
Op de documenten mogen geen gegevens met pen 
zijn bijgeschreven. 
 
De RVO stuurt uiterlijk 31 maart 2017 een beslissing 
op de aanvraag tot uitbetaling. 
 
Melkveehouders die zich in de tweede openstellings-
periode (oktober 2016) hebben aangemeld voor de 
tegemoetkoming, kunnen tussen 1 februari en 17 
maart 2017 een aanvraag tot uitbetaling indienen. 
Voor deze groep bedrijven is de melkleverantie in de 
maanden november 2016, december 2016 en januari 
2017 van belang. 
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Aanpassing excretieforfaits per 1 
januari 2017 
 
Per 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen doorge-
voerd in de tabellen met excretieforfaits, die gebruikt 
moeten worden bij de mestboekhouding. De belang-
rijkste wijzigingen zijn: 

• Bij geiten zijn de forfaitaire excreties van stikstof 
en fosfaat fors verhoogd. Bij melkgeiten wordt de 
stikstofexcretie met 67% en de fosfaatexcretie met 
24% verhoogd. 

• Bij vleesrundvee en schapen zijn de forfaits geac-
tualiseerd. In de meeste gevallen is er sprake van 
een beperkte verlaging van de forfaitaire excretie-
normen. 

• Het onderscheid tussen paarden en pony’s was 
niet duidelijk. Deze wordt nu gelegd bij een stok-
maat (schofthoogte) van 156 cm. Bij de vorige 
wijziging was per abuis niet vermeld dat veulens 
tot 6 maanden meetellen met het moederdier. Dit 
is hersteld. 

• Bij pluimvee zijn de normen voor de stikstofcor-
rectie herzien. In de meeste gevallen zijn deze 
verhoogd. 

• Bij pluimvee zijn tevens de forfaitaire stikstofex-
cretienormen aangepast. Dit heeft echter voor de 
praktijk nauwelijks gevolgen, omdat deze normen 
alleen gebruikt worden voor de berekening van de 
eventuele vrijstelling van registratie- en/of admini-
stratieve verplichtingen. 

 
 
 

Tweede Kamer akkoord met fosfaat-
rechten 
 
De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd 
met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten 
voor de melkveehouderij. Per 1 januari 2018 krijgen 
melkveehouders fosfaatrechten toegekend, waarbij 
direct een korting op de rechten plaatsvindt. Hiermee 
moet de sector onder het fosfaatplafond blijven. 
 
De behandeling in de Tweede Kamer heeft wel tot een 
aantal wijzigingen in het wetsvoorstel geleid: 

• Grondgebonden bedrijven worden ontzien bij de 
korting op de rechten. Bedrijven met een klein 
fosfaatoverschot worden beperkt gekort, tot ze 
grondgebonden zijn; 

• Er wordt nog gekeken naar de knelgevallen-
regeling, met name voor bedrijven die op 2 juli 
2015 onomkeerbare financiële verplichtingen 
waren aangegaan en biologische bedrijven die 
bezig waren met omschakeling; 

• Er komt een regeling voor veehouders die geza-
menlijk overeenkomen dat zij fosfaatrechten wil-
len herverdelen vanwege per 2 juli 2015 uitge-
schaard vee; 

• De voorwaarden voor het verkrijgen van fosfaat-
rechten uit de fosfaatbank zullen in een ministe-
riele regeling worden opgenomen, zodat de 
Tweede Kamer hierop nog invloed kan uitoefe-
nen; 

• De mogelijkheid om varkens- en pluimveerechten 
te kunnen korten, wordt geschrapt; 

• Het stelsel wordt alleen ingevoerd als Nederland 
toestemming krijgt voor het toepassen van dero-
gatie voor de periode 2018-2021. 

 
Geen uitzondering voor vleesvee 
Een amendement om een uitzondering te maken voor 
vleesvee is verworpen. Daarmee valt het vrouwelijk 
jongvee van vleesvee definitief ook onder het stelsel. 
Dit betekent dat vleesveebedrijven fosfaatrechten 
nodig hebben om dit jongvee te kunnen houden. Voor 
bestaande bedrijven is het zaak om bij de invoering 
van het stelsel zoveel mogelijk rechten te verkrijgen. 
Het aantal rechten wordt gebaseerd op het aanwezige 
vrouwelijke jongvee op 2 juli 2015. 
 
Voer-mestcontracten 
De Tweede Kamer stemde ook in met de wet grond-
gebonden groei melkveehouderij. In deze wet wordt 
nog de mogelijkheid voor het gebruik van voer-mest-
contracten opgenomen. Melkveehouders met een 
fosfaatoverschot mogen dit plaatsen bij andere (akker-
bouw)bedrijven binnen een straal van 20 kilometer. 
Deze mogelijkheid moet nog nader uitgewerkt worden. 
 
 
 

Telefonische intrekking bezwaar-
schrift niet rechtsgeldig 
 
De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 no-
vember 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift 
uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken, alsnog de 
mogelijkheid de behandeling van het bezwaar te laten 
voortzetten. Men kan hiervoor contact opnemen met 
de Belastingtelefoon. 
 
Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet 
een bezwaarschrift in beginsel schriftelijk worden inge-
trokken. Intrekking kan tijdens het horen ook monde-
ling geschieden. Het telefonische contact zoals ge-
pleegd tussen de bezwaarmaker en Belastingdienst 
kan echter op grond van jurisprudentie niet als horen 
worden aangemerkt. Een intrekking tijdens een telefo-
nisch contact is daarom niet rechtsgeldig, ook niet als 
de Belastingdienst hiervan een schriftelijke bevestiging 
heeft gestuurd. 
 
De Belastingdienst hanteerde sinds 2009 de zoge-
noemde ‘bellen bij bezwaar’ methode om de burger 
beter te betrekken in het bezwaarproces. Het zoeken 
van telefonisch contact moest bijdragen aan het snel 
oplossen van geschillen. 
 
Sinds begin november 2016 heeft de Belastingdienst 
haar werkwijze weer in overeenstemming met de Awb 
gebracht. 
 
De genoemde regelgeving in de Awb geldt niet alleen 
voor de Belastingdienst, maar ook voor andere be-
stuursorganen (bijv. RVO). 
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Afschrijving sleufsilo’s en 
erfverharding 
 
De Belastingdienst stelt zich momenteel op het stand-
punt dat aanhorigheden op het erf, zoals sleufsilo’s en 
erfverharding, tot de bedrijfsgebouwen behoren. Dat 
betekent dat hierover niet apart afgeschreven kan 
worden. 
 
De Belastingdienst wil dat deze aanhorigheden wor-
den toegerekend aan de bedrijfsgebouwen. Hierover 
kan maar tot 50% van de WOZ-waarde worden afge-
schreven. Dit betekent dat er minder kan worden af-
geschreven en er (mogelijk) meer belasting moet wor-
den betaald. 
 
De rechter zal uiteindelijk moeten oordelen of het 
standpunt van de Belastingdienst correct is. In voor-
komende gevallen zal tijdig bezwaar gemaakt moeten 
worden. 
 
 
 

Ontbinding pachtovereenkomst 
wegens wanbetaling 
 
Een landbouwer pachtte sinds 1972 een aantal per-
celen van de Staat. Tot 2011 betaalde hij de pacht elk 
jaar netjes op tijd. 
 
Wegens zijn echtscheiding had de landbouwer vanaf 
2011 moeite om aan zijn betalingsverplichtingen te 
voldoen. Sinds die tijd dagvaardde de Staat hem vier-
maal vanwege achterstallige pachtpenningen. De vor-
deringen van de Staat werden steeds bij vonnis toege-
wezen, waarna de landbouwer alsnog betaalde. In 
2012 betaalde de landbouwer weliswaar wel zonder 
gerechtelijke invordering, maar vond de betaling te 
laat plaats. 
 
Voor de Staat was het betalingsgedrag van de land-
bouwer reden om bij de Pachtkamer ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen. Volgens de wet kan een 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wor-
den, als een partij tekort schiet in de nakoming van 
haar verplichtingen (bijvoorbeeld betaling van de 
pacht).  
 
De landbouwer beriep zich op de tenzij-bepaling in de 
wet dat een overeenkomst niet wordt ontbonden, 
indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of 
geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen 
niet rechtvaardigt. Hij voerde daartoe aan dat hij de 
pacht vrijwel direct na ontvangst van de dagvaarding 
had betaald, inclusief rente en kosten. Daarnaast 
waren er tot 2011 nooit betalingsproblemen geweest. 
 
De Pachtkamer van het Gerechtshof oordeelde dat de 
hoofdverplichting van de pachter bestaat uit het beta-
len van de pacht op de overeengekomen wijze en tijd-
stippen. Niet, te laat of te weinig betalen levert een 
tekortkoming op die de verpachter de bevoegdheid 
geeft de overeenkomst te ontbinden. De landbouwer 
had stelselmatig te laat betaald. 

Het Hof wees de vordering van de Staat toe. Dat 
partijen al 42 jaar een pachtrelatie hadden en er pas 
vanaf 2011 betalingsproblemen waren ontstaan, was 
onvoldoende om te oordelen dat de tekortkomingen 
een geringe betekenis hadden en ontbinding van de 
pachtovereenkomst niet rechtvaardigden. 
 

 
 

Zesde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn raakt vooral 
akkerbouw 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de 
contouren geschetst van het zesde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2018-2021). Op grond van deze richtlijn 
moet een EU-lidstaat elke vier jaar een actieprogram-
ma opstellen. Hoofddoel van het programma is de 
nitraatbelasting van het grondwater afkomstig uit de 
landbouw, te verminderen en eutrofiëring van het 
oppervlaktewater, voor zover veroorzaakt door stikstof 
en fosfaat uit de landbouw, te bestrijden. 
 
De maatregelen in het zesde actieprogramma zullen 
vooral gericht zijn op bouwland in de zand- en löss-
gebieden. De maatregelen uit voorgaande actiepro-
gramma’s hebben weliswaar geleid tot een forse af-
name van het overschot op de stikstofbalans en tot het 
nagenoeg verdwijnen van het overschot op de fosfaat-
bodembalans, maar onder bouwland in zand- en löss-
gebieden (met name in Noord-Brabant en Limburg) 
worden nog te hoge nitraatwaarden in het ondiepe 
grondwater gemeten. Oorzaken daarvan zijn onder 
meer het relatief grote aandeel van zogenaamde uit-
spoelingsgevoelige teelten op bouwland (zoals maïs, 
aardappelen en sommige vollegrondsgroenteteelten) 
en het gegeven dat gedurende het jaar bouwland veel 
minder bedekt is met een groeiend gewas. Bedrijven 
met veel gewassen die jaarrond de bodem bedekken 
(bijvoorbeeld gras) zoals de derogatiebedrijven, laten 
in het algemeen de laagste nitraatwaarden in het 
grondwater zien. 
 
Mogelijke maatregelen zijn onder meer het bevorderen 
van de teelt van groenbemesters en vanggewassen, 
het toepassen van precisiebemesting, extensivering 
van teelten en het bevorderen van toepassing van 
bodemverbeterende meststoffen. 
 
Pas nadat er overeenstemming is met de Europese 
Commissie over het zesde actieprogramma kan er 
worden gesproken over voortzetting van de derogatie. 
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Fosfaatreductieplan melkvee 
 
Verschillende partijen uit de melkveesector hebben 
een pakket van maatregelen samengesteld om de 
fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 
substantieel te verminderen. Dit is nodig om te vol-
doen aan eisen van derogatie. Het pakket bestaat uit 
drie sporen: voerspoor, bedrijfsbeëindigings- en 
krimpregeling en het fosfaatreductieplan ZuivelNL. 
 
Voerspoor 
De diervoederbedrijven verenigd in Nevedi zullen de 
gehaltes aan bruto fosfor verder verlagen. Mengvoe-
ders voor melkvee zullen in 2017 gemiddeld 4,3 gram 
bruto fosfor per kilogram voer bevatten. 
 
Bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling 
Er wordt een bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling 
opengesteld om de veestapel te reduceren. De rege-
ling is in eerste instantie alleen bedoeld voor bedrijven 
die de melkproductie geheel willen beëindigen. 
 
De regeling wordt drie keer opengesteld. De uit te 
keren premie per melkkoe wordt in de volgende open-
stellingen steeds lager en minder aantrekkelijk. De 
eerste openstelling zal van 20 februari tot en met 3 
maart zijn. In die openstelling bedraagt de premie 
€ 1.200 per melkkoe. 
 
De koeien moeten na de aanvraag aantoonbaar wor-
den afgevoerd door middel van een dood-, export- of 
slachtverklaring.  
 
Uitsluitend het aantal koeien van de GVE-categorie 
100 dat op 13 oktober 2016 op het bedrijf geregis-
treerd stond, komt voor de regeling in aanmerking. 
Bedrijfsbeëindigers mogen jongvee (cat. 101 en 102) 
aanhouden, maar dit aantal mag in 2017 niet toene-
men. 
 
Vooruitlopend op het invoeren van fosfaatrechten per 
1 januari 2018 zullen de banken een voorziening in-
stellen voor liquiditeitsoverbrugging. De stoppende 
melkveehouders moeten hierover zelf contact opne-
men met hun bank. Na toekenning van de rechten 
kunnen zij deze verkopen.  
 
Fosfaatreductieplan ZuivelNL  
De zuivelsector heeft een fosfaatreductieplan opge-
steld, welke wordt geborgd via een ministeriële rege-
ling. De regeling zal half februari worden gepubliceerd 
en moet op 1 maart in werking treden. 
 
De regeling stuurt op een stapsgewijs verkleinen van 
de melkveestapel. Op bedrijfsniveau moet de 
veestapel worden teruggebracht tot het niveau van 2 
juli 2015 minus 4%. Grondgebonden bedrijven zijn 
uitgezonderd van de korting van 4%, 
 
Per periode van twee maanden wordt een reductie-
doelstelling opgelegd. Bedrijven die daar niet aan vol-
doen betalen een heffing. Bedrijven die wel voldoen 
aan de bij die periode behorende reductiedoelstelling, 
maar de veestapel nog niet hebben gereduceerd tot 
het niveau van 2 juli 2015 (minus 4%), betalen een 

lagere heffing. Uit de heffingsinkomsten wordt een 
bonus uitgekeerd aan ondernemers die hun melkvee-
stapel reduceren tot onder het niveau van 2 juli 2015 
(minus 4%). 
 
De ministeriële regeling ziet daarnaast op niet-melk-
leverende bedrijven om te voorkomen dat rundvee 
naar deze bedrijven wordt verplaatst om aan de doel-
stelling voor vermindering van dieren te voldoen zon-
der dat feitelijk sprake is van fosfaatreductie.  
 
 

Fosfaatreductie varkenshouderij 
 
Eind januari hebben de NVV en LTO varkenshouderij 
een voorstel gedaan voor het eenmalig reduceren van 
de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Uitgangs-
punt is een vrijwillige aanpak, waarbij een varkenshou-
der de keuze heeft fosforarmer voer te gebruiken. De 
varkenssector en de diervoederindustrie werken een 
private stimuleringsregeling uit, waarbij een deelne-
mende varkenshouder voor elke kilogram fosfaat-
reductie een premie krijgt. De regeling treedt per 1 
april 2017 in werking. 
 
 

 
 
 
 
Belangrijke data 
 

20 februari t/m 3 maart 2017 
Eerste openstelling bedrijfsbeëindigings- en krimpre-
geling melkveehouderij 
 
t/m 17 maart 2017 
Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering 
melkproductie (tweede openstellingsperiode) 
 
1 maart t/m 15 mei 2017 
Gecombineerde opgave 2017 
 
1 maart t/m 30 april 2017 
Subsidie deelname kwaliteitssysteem kalfsvlees 
 
T/m 15 mei 2017 
Melding overdracht betalingsrechten 
 
T/m 15 mei 2017 
Opstellen KringloopWijzer voor melkveebedrijven 
(tenzij zuivelfabriek anders voorschrijft) 
 
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. 


