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Het jaar 2017 loopt al weer tegen het einde, nog ruim 9 weken tot aan de kerstdagen. Iedereen klaagt over
een slechte zomer en dito herfst. Het vreemde hieraan is dat de weerdeskundigen zeggen dat sinds de
metingen begonnen zijn, de afgelopen zomer in de top tien staat van warmste en zonnigste zomers. Laten we
hopen dat de resterende 9 weken nog het nodige goed kunnen maken, tenminste voor ons gevoel.
Deze nieuwsbrief is voor een groot deel gewijd aan de fosfaatrechten, waarbij er specifiek aandacht is voor
toekenning en planning, overgenomen rechten en korting, alsmede als u vee uitgeschaard had op 2 juli
2015. Daarnaast ook nog aandacht voor de erkende monsternemer bij mestscheiding, ecologische
aandachtsgebieden en over de subsidie jonge landbouwers.
Wij hopen dat u uw voordeel weer kan halen uit deze nieuwsbrief en wensen u veel leesplezier toe.
W. Hulshof
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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

Hoogst waarschijnlijk worden op 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee
toegekend. Bent u melkveehouder, dan kunt u begin januari van RVO een
beschikking voor deze fosfaatrechten verwachten. Hoeveel fosfaatrechten krijgt
u? En past dit binnen uw planning voor 2018?
Toekenning
U krijgt fosfaatrechten op basis van uw aantallen stuks melkvee (cat. 100, 101 en
102) op 2 juli 2015. Per categorie wordt het aantal dieren vermenigvuldigd met de
forfaitaire fosfaatproductienorm per dier. Voor melkkoeien (cat. 100) is deze norm
afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe over heel 2015. Het aantal
toe te kennen fosfaatrechten is gelijk aan de berekende totale fosfaatproductie.
Deze fosfaatrechten kunnen nog generiek gekort worden.
Generieke korting
Was uw bedrijf in 2015 niet grondgebonden? Dan wordt een generieke korting van
maximaal 8,3% toegepast. Was uw bedrijf wel grondgebonden, dan geldt deze
korting niet. U bent grondgebonden als de fosfaatproductie in heel 2015 minus de
plaatsingsruimte negatief of nul is. Voor het bepalen van de fosfaatproductie moet
u uitgaan van het gemiddelde aantal over heel 2015 en rekent u ook met forfaitaire
normen.
Niet verder dan plaatsingsruimte
U wordt niet verder gekort dan uw plaatsingsruimte. Komt u met de maximale
generieke korting lager uit dan uw plaatsingsruimte? Dan wordt het aantal
fosfaatrechten gelijk gesteld aan uw plaatsingsruimte.
Planning 2018
Het is zinvol om nu al een planning te maken voor 2018. Hoeveel melkvee wilt u
houden en past dit binnen het aantal fosfaatrechten? Let hierbij o.a. op de
melkproductie per koe en het aantal stuks te houden jongvee. Heeft u te maken
met een generieke korting? Dan kunt u wellicht minder melkvee houden dan in
2017. U kunt de generieke korting niet (deels) opvangen met een BEX-voordeel,
omdat u moet rekenen met forfaitaire productienormen.
Bereken uw verwachte aantal fosfaatrechten en bepaal hoeveel stuks
melkvee u in 2018 wilt gaan houden. Past dit binnen uw fosfaatrechten of
moet u extra fosfaatrechten aankopen of het aantal dieren verminderen?
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Knelgeval of uitgeschaard vee
Valt u onder de knelgevallenregeling? Of heeft u rundvee
uitgeschaard in 2015 en wilt u
rechten
overnemen
van
de
inschaarder? Dan kunt u dit begin
2018 melden bij RVO. Is uw melding
terecht? Dan wordt op een later
moment
uw
beschikking
fosfaatrechten vervangen door een
nieuwe beschikking.
BEX (ook uit KLW) niet bruikbaar
In het kader van fosfaatrechten mag
u niet rekenen met de fosfaatproductie uit uw BEX-berekening. U
kunt dus, binnen uw fosfaatrechten,
niet meer melkvee houden als u voor
fosfaat een BEX-voordeel heeft. Ook
de
BEX-berekening
uit
de
KringloopWijzer
(KLW)
kan
voorlopig niet worden gebruikt. Eén
van de redenen dat de borging van
de KLW (nog) onvoldoende is
waardoor de juistheid van de
ingevulde gegevens moeilijk te
controleren is.
Korting tot fosfaatruimte
De
generieke
korting
bij
fosfaatrechten voor niet gebonden
bedrijven (in 2015) is maximaal
8,3%. U wordt echter niet verder
gekort dan uw fosfaatruimte. Stel uw
referentie voor fosfaatrechten is
6.000 kg fosfaat. Uw fosfaatruimte
2015 is 5.700 kg fosfaat. U was niet
grondgebonden in 2015 en u krijgt
dus de generieke korting opgelegd.
Bij de maximale korting zou u 6.000
minus 8,3% is 5.502 fosfaatrechten
krijgen. Dit is lager dan uw fosfaatruimte. U krijgt rechten op basis van
uw fosfaatruimte: 5.700 rechten.
Subsidiabel natuurterrein
Om te bepalen of een natuurterrein
subsidiabel is ging RVO uit van het
natuurbeheertype (N-code) van een
perceel. Door een gerechtelijke
uitspraak moet RVO de werkwijze
aanpassen. RVO beoordeelt nu de
feitelijke situatie op basis van luchten satellietfoto’s en informatie van
NVWA. Worden (overwegend) landbouwactiviteiten gesignaleerd, dan
is het natuurterrein subsidiabel. Het
natuurbeheertype nu is niet meer
leidend. Deze werkwijze hanteert
RVO ook over het jaar 2017.

Overgenomen fosfaatrechten en korting
Was uw bedrijf in 2015 niet grondgebonden? Dan worden uw fosfaatrechten
generiek gekort met maximaal 8,3%. Heeft u met een bedrijfsoverdracht
fosfaatreferentie overgenomen? Dan worden de overgedragen rechten gekort
als het ‘oude’ bedrijf niet grondgebonden was. Hoe werkt dit?
Overgenomen referentie
U kunt bij een (gedeeltelijke) overdracht van een beëindigd bedrijf tussen 2 juli
2015 en 1 januari 2018 de referentie fosfaatrechten (gedeeltelijk) overnemen.
Als het ‘oude’ bedrijf in 2015 grondgebonden was, dan worden de
overgenomen rechten niet gekort. Was het bedrijf niet-grondgebonden, dan
worden de rechten wel gekort. Is er bij de overdracht een nieuw bedrijf ontstaan
(nieuwe KvK-nr), dan wordt ook rekening gehouden met de status van
grondgebondenheid van het oorspronkelijke bedrijf.
Splitsing of samenvoeging
Bij een splitsing of samenvoeging wordt ook steeds gekeken naar de status
grondgebondenheid van het oorspronkelijke bedrijf (of bedrijven). Bij een
samenvoeging (bedrijf A en bedrijf B gaan over naar bedrijf C) kan het
voorkomen dat een gedeelte van de overgenomen rechten wordt gekort en een
gedeelte niet. Bijv. als bedrijf A niet grondgebonden was en bedrijf B wel.
Overdracht naar bestaand bedrijf
Net als bij een samenvoeging kan bij een overname door een bestaand bedrijf
ook een gedeelte van de rechten wel en een gedeelte van de rechten niet
worden gekort. Dit is afhankelijk van de status van grondgebondenheid in 2015
van het bestaande bedrijf en van het overgenomen bedrijf.
Heeft u referentie voor fosfaatrechten overgenomen? Informeer dan
bij het overgenomen bedrijf naar de status van grondgebondenheid.

Uitgeschaard in 2015? Rechten delen!
Heeft u melkvee (melkkoeien en/of jongvee) uitgeschaard op 2 juli 2015? Dan
worden de fosfaatrechten van deze dieren in principe toegekend aan de
inschaarder. U kunt onderling afspreken dat de fosfaatrechten (deels) worden
overgedragen naar de uitschaarder. Dit moet u tijdig melden bij RVO.
Overdragen rechten
Het overdragen van deze fosfaatrechten kan, eenmalig, zonder korting. Hierbij
kunnen de partijen onderling afspreken welk deel moet worden overgedragen.
U moet de verdeling begin 2018 melden bij RVO.
Doel verdeling
Als het overdragen en de verdeling van rechten niet mogelijk zou zijn, dan krijgt
de inschaarder ‘teveel’ rechten toegekend. Het aantal dieren op 2 juli 2015 is
immers bepalend. Heeft u op deze datum bijvoorbeeld 20 stuks jongvee
uitgeschaard, dan zou de inschaarder op basis hiervan fosfaatrechten krijgen,
terwijl op jaarbasis misschien maar 10 stuks jongvee zijn gehouden. Als
uitschaarder komt u dan rechten tekort.
Niet verplicht?
Volgens de Meststoffenwet is de inschaarder niet verplicht om mee te werken
aan het overzetten en verdelen van de rechten. De intentie van de wet is echter
dat de rechten dusdanig worden verdeeld dan dit overeenkomt met het aantal
dieren dat beide partijen op jaarbasis houden. Werkt de inschaarder niet mee?
Wellicht moet een juridische procedure overwogen worden.
Maak nu alvast afspraken met uw inschaarder. Heeft u hierbij
ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.
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Fosfaatreductieplan: waar nog op letten!
Het jaar 2017, dus ook het fosfaatreductieplan, nadert zijn einde. Wat is van
belang voor de laatste twee perioden van het fosfaatreductieplan?
Kortingspercentage
Voor periode 4 en 5 is het verminderingspercentage vastgesteld op 12% t.o.v.
het doelstellingsaantal. Dit percentage is gelijk aan periode 3. U hoeft dus,
vergeleken met periode 3, uw veestapel in deze periode en periode 5 niet
verder te verlagen.
Jongveegetal
Hoeft u het jongveegetal niet toe te passen? Let erop dat u blijft voldoen aan
de regel dat u geen vrouwelijk rundvee ouder dan 35 dagen afvoert. Alleen
afvoer voor slacht, export of i.v.m. sterfte is toegestaan. Voldoet u deze maand
niet aan deze voorwaarden, dan moet u zowel voor periode 4 als 5 met het
jongveegetal rekenen.
Tijdelijke afvoer (droge) koeien
Voert u koeien tijdelijk af en komen deze dieren binnen 4 maanden weer terug
op uw bedrijf, dan tellen deze dieren niet als GVE-reductie. Ook niet voor de
periode dat het dier niet op uw bedrijf was. Deze regel geldt ook als u de
komende tijd koeien afvoert en in 2018 (binnen 4 maanden) laat terug komen.
Bedrijfsoverdracht
Bij een bedrijfsoverdracht zal vaak ook de referentie voor het
fosfaatreductieplan mee overgedragen worden. Let er op, dat u de overdracht
binnen 30 dagen meldt bij RVO.
Blijf aan de voorwaarden van het fosfaatreductie voldoen. Hiermee
kunt u een heffing in de laatste perioden voorkomen.

Erkende monsternemer vanaf 1 oktober
Past u mestscheiding toe? En voert u dikke fractie van varkens- en/of
rundveemest af? Dan moet u de dikke fractie laten bemonsteren door een
erkende (onafhankelijke) monsternemer.
Mestcode
Deze verplichting geldt vanaf 1 oktober voor de mestcodes:

Mestcode 13: Koek na mestscheiding (rundvee).

Mestcode 43: Koek na mestscheiding (varkens).
De verplichting geldt ook voor mengsels met deze mestcodes.
Inschakelen monsternemer
De vracht dikke fractie die u afvoert, moet bij het laden of bij het lossen worden
bemonsterd.
Partijbemonstering mogelijk
Onder strikte voorwaarden kunt u een partij dikke fractie (max. 200 m3) in één
keer laten bemonsteren. Eén van de voorwaarden is, dat op uw bedrijf geen
ander ‘hoop vaste mest’ aanwezig mag zijn. Hieronder valt ook mestcode 10
(vaste mest rundvee), die op veel melkveebedrijven aanwezig is. Om deze
reden zal partijbemonstering op melkveebedrijven vaak niet zijn toegestaan.
Een partijbemonstering moet door u bij RVO worden gemeld. U kunt wel uw
vervoerder machtigen om deze melding te doen. Dit kunt u regelen via het
machtigingenregister van RVO.
Houd rekening met de gewijzigde regels t.a.v. de afvoer van dikke
fractie na mestscheiding. U kunt dit (na eventuele machtiging) ook
aan uw vervoerder overlaten.

Uitspraak 31 oktober 2017
In
het
kader
van
het
fosfaatreductieplan wordt op 31
oktober een uitspraak in een hoger
beroep verwacht. De uitspraak geldt
voor
de
eerste
groep
van
veehouders
waarvoor
het
fosfaatreductieplan buiten werking is
gesteld. Op dit moment is het niet
duidelijk wat de uitslag van het hoger
beroep gaat worden. Daarnaast is
het de vraag of deze uitspraak ook
gaat gelden voor de bedrijven uit het
tweede kortgeding. Ook is het de
vraag of met deze uitspraak al
duidelijkheid komt voor de bedrijven
die van RVO een positief besluit
hebben gehad op de ‘lichte toets’.
Daarnaast zal de uitspraak ook
richtinggevend zijn voor het stelsel
van fosfaatrechten. 31 oktober wordt
een belangrijke dag voor veel
melkveehouders!
Subsidie beëindigen varkens
De
subsidie
beëindiging
varkenshouderijlocatie is opengesteld t/m 31 oktober 2017. Wilt u
hieraan meedoen? Dien dan tijdig
uw aanvraag in.
Openstelling SDE+
Onlangs is de subsidieregeling
SDE+ 2017 opengesteld. Binnen
deze regeling kunt u subsidie
aanvragen voor productie van
duurzame energie. Hieronder valt
o.a. de aanschaf van zonnepanelen
voor grootverbruikers (aansluitingen
meer dan 3 x 80 A). U kunt de
subsidie aanvragen tot 26 oktober
17.00 u.
Agenda
Vanaf 1 oktober

Erkende monsternemer
afvoer dikke fractie.

bij

T/m 31 oktober

Aanvraag subsidie beëindiging
varkenshouderijlocatie.
December

Openstelling Subsidie Jonge
landbouwers.
T/m 31 december

Aanmelden fosfaatverrekening.

Blad 4 van 4

AgroActualiteiten
AgroActualiteiten

Ecologisch aandachtsgebied: wat speelt
In Europees verband zijn enkele versoepelingen van de vergroeningseis
‘Ecologisch aandachtgebied’ (EA) vastgesteld. Er geldt ook een verzwaring.
Aanpassingen EA-eisen
Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen die in de EU-verordening zijn
opgenomen. Enkele versoepelingen zijn al in 2017 doorgevoerd: soya
toegestaan als EA-eiwitgewas en akkerranden mogen breder dan 20 meter zijn.
Het is nog de vraag welke aanpassingen Nederland overneemt per 1 januari
2018!
EA-vanggewas
Vanaf 2018 geldt voor een EA-vanggewas, volgens de EU-verordening, geen
uiterste zaaidatum meer. Ook is de teeltperiode maximaal 8 weken. Nederland
lijkt toch te gaan kiezen voor een uiterste inzaaidatum (15 oktober). Daarnaast
blijft de teeltperiode waarschijnlijk minimaal 10 weken.
Grenzend aan EA
Tot nu toe telt een EA-gebied alleen mee als dit aansluitend aan bouwland ligt.
Vanaf 2018 mogen, volgens de EU-verordening, akkerranden, bufferstroken en
landschapselementen ook aansluitend aan een ander EA-gebied liggen. Dit
‘andere’ EA-gebied moet wel grenzen aan bouwland.
Landschapselementen
Heggen, bomen en houtwallen worden samengevoegd. Er geldt geen
maximale breedte meer. De uitbetaling gaat over maximaal 10 meter. Ook voor
bosjes geldt vanaf 2018 geen maximale oppervlakte. Er wordt wel voor
maximaal 0,3 ha subsidie verstrekt. Het is de vraag of Nederland de verruiming
van breedte en oppervlakte overneemt.

Over ons

Gewasbeschermingsmiddelen verboden
Er geldt vanaf 2018 ook een verzwaring. Het is dan niet meer toegestaan om
in EA-gebieden gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken Nederland heeft
hierin geen keuze en moet dit ook zo doorvoeren. Hierdoor wordt het lastig om
bepaalde gewassen te telen. Met name voor de teelt van bepaalde
eiwitgewassen kan dit verbod zeer nadelig zijn.
Houd de wijzigingen t.a.v. de EA-vergroeningseisen goed in de gaten.
De aanpassingen gaan in per 1 januari 2018.

Subsidie Jonge landbouwers in december
RVO heeft aangekondigd dat de subsidie voor Jonge landbouwers in december
2017 door de afzonderlijke provincies wordt opengesteld. Om in aanmerking te
komen voor deze subsidie moet de jonge landbouwer jonger zijn dan 41 jaar.
De overige voorwaarden zijn nog niet bekend.
Investeringslijst
RVO geeft wel aan dat de investeringslijst, in samenwerking met het NAJK, is
aangepast. Deze lijst is nu meer toegespitst aan de wensen van de Jonge
landbouwer.
Eind oktober kunt u meer informatie verwachten over de
subsidieregeling Jonge landbouwers!

trippel aaa
Tinnegieter 9b
Postbus 380
9500 AJ STADSKANAAL
tel.nr. 0599-696490
info@trippelaaa.nl
www.trippelaaa.nl

Trippel aaa 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.

