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Nederland heeft in de derogatiebeschikking een fosfaatproductieplafond gekregen. Dat is in 2015 en in 2016 
overschreden. Het Ministerie wil voorkomen dat ook in 2017 dit plafond wordt overschreden en is tot actie overgegaan. 
Deze actie heeft geresulteerd in het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. 

Eén van de maatregelen is de reductie van de veestapel. In deze folder leest u hier meer over.

Let op: we staan stil bij termijnen waarbinnen rundveebedrijven actie moeten ondernemen. Het is belangrijk dat u deze 
termijnen goed in de gaten houdt en actie onderneemt wanneer dat op u van toepassing is. 

Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017
Doel van het maatregelenpakket Fosfaatreductie 2017 is het terugbrengen van de fosfaatreductie in Nederland tot het 
niveau dat de derogatiebeschikking ‘Nitraatrichtlijn’ toestaat. Dat moet voor het einde van 2017 gebeuren.
Het maatregelenpakket bestaat uit drie maatregelen:

 Voerspoor melkveehouder: minder fosforgehalte in mengvoer
 Fosfaat reductie door de zuivelondernemingen: reductie van fosfaat via de zuivelsector
 Veestapel reductie: verkleinen van de veestapel 

Reductie van de veestapel: wat is het en voor wie geldt het?
De regeling voor de reductie van de veestapel is op 1 maart 2017 in werking getreden en geldt tot 31 december 2017. De 
regeling onderscheidt vijf periodes van twee maanden. De eerste periode bestaat uit de maanden maart en april.

Per periode wordt voor een melkveebedrijf het toegestane aantal runderen berekend. Dat gebeurt door het aantal GVE 
van 1 oktober 2016 te verminderen met het verminderingspercentage voor de betreffende periode. Het aantal runderen 
dat boven het toegestane (doelstellings)aantal komt, moet worden gereduceerd. 

Onder reductie wordt verstaan het afvoeren voor de slacht, export of afvoeren naar een ander bedrijf. 

De regeling geldt voor twee categorieën bedrijven:
  de melk-leverende bedrijven die melk produceren voor de consumptie, verwerking en die leveren aan een 

zuivelbedrijf
  de niet-melk-leverende bedrijven die meer dan 5 stuks vrouwelijk jongvee hebben en meer dan 2 runderen hebben 

aangevoerd na 15 december 2016.

Het onderscheid tussen referentieaantal en doelstellingaantal
Referentieaantal: het aantal runderen dat een bedrijf hield op 2 juli 2015, verminderd met 4%. Deze 4% geldt niet voor 
bedrijven die grondgebonden zijn.

Doelstellingsaantal: het aantal GVE dat op 1 oktober 2016 stond geregistreerd in het I&R-systeem, verminderd met het 
percentage dat geldt voor die maand.
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Er kunnen twee soorten geldsommen worden opgelegd
Elke maand wordt het gemiddelde aantal GVE van het bedrijf vergeleken met het doelstellingsaantal van die maand. 
Dat gebeurt vanaf april tot en met december 2017. Bij overschrijding van het referentieaantal kunnen twee soorten 
geldsommen worden opgelegd:

  Als het gemiddelde aantal GVE in de desbetreffende maand hoger is dan het doelstellingsaantal, dan wordt een 
hoge geldsom opgelegd. Die bedraagt 240 euro voor melk-leverende bedrijven en 480 euro voor niet-melk-
leverende bedrijven voor elke GVE boven het referentieaantal. 
Voor de maand april geldt een dubbele geldsom omdat in maart geen geldsom is verschuldigd. 
Het bedrijf is geen hoge geldsom verschuldigd als het doelstellingsaantal is gehaald.

  Als een melk-leverend bedrijf wel voldoet aan het doelstellingsaantal, maar het aantal GVE nog niet heeft 
gereduceerd tot het referentieaantal, dan is hij een solidariteitsgeldsom verschuldigd. Die bedraagt 56 euro voor 
elke GVE boven het referentieaantal. Deze solidariteitsgeldsom geldt enkel voor melk-leverende bedrijven en dus 
niet voor niet-melk-leverende bedrijven.

Is in de tweede maand van een periode alsnog het doelstellingsaantal (voor de hoge geldsom) of het referentieaantal 
(voor de solidariteitsgeldsom) behaald, dan is de hoge geldsom of de solidariteitsgeldsom over de voorgaande maand 
alsnog niet verschuldigd en wordt deze terugbetaald.

Begin op tijd met reduceren van de runderen
Let op: Het maandgemiddelde bepaalt het doelstellingsaantal. Dit betekent dat per dag het aantal GVE vastgesteld 
moet worden. Wanneer u pas op de laatste dag de veestapel reduceert, valt het maandgemiddelde hoger uit. U loopt 
dan het risico dat u een hoge geldsom moet betalen. 

Rekenvoorbeeld maandgemiddelde

Doelstellingsaantal is 104 GVE
Op 1 maart aanwezig: 110 GVE
Op 30 maart gereduceerd: 6 GVE

1 maart t/m 29 maart staan 110 GVE geregistreerd.
Op 30 maart wordt 6 GVE gereduceerd.

Berekening
29 dagen x 110 GVE = 3190 GVE
2 dagen x 104 GVE = 208 GVE

Gemiddeld aantal GVE in maart =
3398 GVE / 31 dagen = 109,61 GVE

Rekenvoorbeeld hoge geldsom

Op 2 juli 2015 stond 120 GVE geregistreerd = 
referentieaantal
Op 1 oktober 2016 stond 140 GVE geregistreerd.
Doelstellingsaantal is 140 GVE - 5% = 133 GVE

Maandgemiddelde van april is 134 GVE. 
Dan wordt de geldsom berekend over 14 GVE:
14 x € 480,- = € 6.720,-

Voor bedrijven die grondgebonden zijn geldt niet de aftrek van 
4% op het referentieaantal. In plaats van 1 oktober 2016 geldt 
voor niet-melk-leverende bedrijven het aantal GVE dat op 15 
december 2016 geregistreerd stond.

Tip: Graag verwijzen wij u naar het rekenmodel op Zuivel.nl.

Bonusgeldsom
Als het gemiddelde aantal GVE per maand lager is dan het referentieaantal, dan kunnen melk-leverende bedrijven 
in aanmerking komen voor een bonusgeldsom. De bonus geldt voor elke GVE onder het referentieaantal, tot een 
maximum van 10% daling ten opzichte van het referentieaantal. De hoogte van de bonus is in de periode 2 tot en met 
3 maximaal 60 euro per GVE en in de periode 4 en 5 maximaal 150 euro per GVE. In de maand april van periode 1 
bedraagt deze maximaal 120 euro per GVE. De bonus wordt betaald uit de opbrengsten van de geldsommen. Ook de 
hoogte van de bonus is dus afhankelijk van de geldsomopbrengsten.

Rekenvoorbeeld bonus
Referentieaantal is 120 GVE. 
Maandgemiddelde over mei is 112 GVE.
Bonus: 8 GVE x €60,- = €480,-.

Maximale bonus is een GVE die 10% lager ligt. Dus als het maandgemiddelde over mei 108 GVE zou zijn. 
Dan is de maximale bonus 12 GVE x €60,- = € 720,-
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Samengevat geldt voor melk-leverende bedrijven1:
  Hoge geldsom: wanneer uw maandgemiddelde hoger is dan het vereiste doelstellingsaantal;
  Solidariteitsgeldsom: uw maandgemiddelde is gelijk aan of lager dan het doelstellingsaantal maar hoger dan het 

referentie-aantal;
  Geen geldsom: wanneer het maandgemiddelde gelijk is aan het referentie-aantal;
  Bonus: uw maandgemiddelde ligt onder het referentie-aantal (over maximaal 10% daling).

Inning van de geldsommen en uitbetaling van de bonus
Zuivelbedrijven die zijn aangesloten bij ZuivelNL innen de geldsommen en betalen de bonus via de maandelijkse 
melkgeldafrekening. Als een zuivelbedrijf niet is aangesloten bij ZuivelNL, dan zal de inning en uitbetaling worden 
uitgevoerd door RVO.nl. 

In- en uitscharing
U kunt RVO verzoeken om het referentieaantal aan te passen als op 2 juli 2015 runderen uitgeschaard stonden bij een 
inschaarder. Een voorwaarde is wel dat de runderen vóór 31 december 2015 weer zijn teruggekomen en de inschaarder 
instemt met het aanpassen van het referentieaantal. 

Let op: Het verzoek moet vóór 1 april 2017 worden ingediend via een formulier op mijn.rvo.nl.

Knelgevallenregeling
De regeling kent beperkte uitzonderingen in de vorm van een knelgevallenregeling. De regeling noemt als knelgevallen:

  bedrijfsoverdracht: als een melk-leverende bedrijf na 2 juli 2015 (gedeeltelijk) is overgedragen kunnen de 
referentieaantallen van deze bedrijven bij elkaar worden opgeteld tot een gecombineerd referentieaantal. Voor niet-
melk-leverende bedrijven geldt als datum van overdracht 15 december 2016 of later. 

Let op: deze bedrijfsoverdracht moet vóór 1 april 2017 worden gemeld via een formulier op mijn.rvo.nl. Als een bedrijf 
na 1 maart 2017 wordt overgedragen, dan moet de melding bij RVO.nl worden gedaan binnen 1 maand na de overdracht. 

  onvoorziene omstandigheden. Hieronder vallen:
– Bouwwerkzaamheden
– Diergezondheidsproblemen
– Ziekte 
– Ziekte of overlijden van de houder of bloedverwant in de 1e graad
– Vernieling van melkveestallen 

Er is sprake van een onvoorziene omstandigheid als het referentieaantal lager uitvalt dan onder normale 
omstandigheden het geval zou zijn geweest. Het referentieaantal kan worden aangepast naar het aantal dat op het 
bedrijf aanwezig was voordat de onvoorziene omstandigheid zich voordeed. Voorwaarde is dat door de onvoorziene 
omstandigheid minimaal 5% minder runderen aanwezig waren dan onder normale omstandigheden. Alles onder de 5% 
wordt gezien als ondernemersrisico.

Let op: een verzoek om als knelgeval te worden aangemerkt moet u vóór 1 april 2017 indienen via een formulier op 
mijn.rvo.nl. 

Het verzoek staat los van eventueel in oktober 2016 doorgegeven omstandigheden ten behoeve van de toekenning van 
fosfaatrechten. Als u ook in het kader van de reductieregeling als knelgeval wilt worden aangemerkt, moet u daarvoor 
opnieuw een verzoek indienen en wel voor 1 april 2017.

Het verzoek tot het aanpassen van het referentieaantal schort de werking van de regeling niet op. Dit betekent 
dat de geldsommen nog steeds betaald moeten worden. Als het referentieaantal wordt aangepast dan zal de 
zuivelonderneming het verschil achteraf verrekenen. 

1  Voor niet-melk-leverende bedrijven geldt alleen de hoge geldsom. De solidariteitsgeldsom en de bonusgeldsom gelden niet. Als het 
aantal GVE gelijk is aan of lager dan het aantal GVE op 15 december 2016, zijn deze bedrijven geen geldsom verschuldigd.
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Uitvoering van de regeling en indienen van bezwaar
De uitvoering voor de melk-leverende bedrijven gebeurt door de zuivelsector. RVO.nl geeft het aantal GVE door aan 
ZuivelNL. Via melkweb (FrieslandCampina) en Z-net (overige zuivelondernemingen) komt een portal (link) beschikbaar 
voor het fosfaatreductieplan waarin uw gegevens staan. De geldsom en bonus worden berekend aan de hand van het 
aantal GVE en verrekend via de melkgeldafrekening. 

Tegen de regeling zelf kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel bezwaar maken bij RVO.nl tegen:
  de geldsom 

U kunt eerst een toelichting opvragen bij de zuivelonderneming. Bent u het daarna nog steeds niet eens met de 
geldsom dan kunt u bezwaar maken bij RVO.nl.

  de afwijzing om als knelgeval aangemerkt te worden

Wilt u meer informatie? Of een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering?
Mail dan uw vragen of uw verzoek naar: RHFFR2017@unive.nl.
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