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Meer informatie en/of advies 

Via Agro-actualiteiten 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 

Gecombineerde Opgave vanaf 1 maart  

Dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave (GO) indienen vanaf 1 maart. Vroeg 
indienen is handig als de werkzaamheden op het land, later dit voorjaar, uw 
aandacht opeisen. Ook heeft u dan nog tijd om eventuele onvolkomenheden, die 
uit de controles van de GO blijken, op te lossen. 
 
Aandachtspunten 2017 

Vergroening 
De eisen voor de vergroening zijn nagenoeg hetzelfde. Kiest u om uw Ecologisch 
Aandachtsgebied in te vullen met vanggewassen? Geef dan zoveel mogelijk 
percelen op. Later kunt u kiezen welk perceel u gebruikt. Zorg dat u de 5% altijd 
haalt. Extra percelen toevoegen is achteraf niet mogelijk. Wel kunt u de 
zaaidatum later nog wijzigen. 
 
Akkerranden 
U kunt ook kiezen om (deels) met akkerranden aan de vergroeningseisen te 
voldoen. Dan is het goed om te weten dat vanaf dit jaar een akkerrand breder 
mag zijn dan 20 meter. Er blijft wel gelden dat maximaal 20 meter meetelt. Door 
deze aanpassing kunt u bijvoorbeeld uw perceel met een akkerrand ‘recht’ 
maken zonder dat u tegen de 20 meter grens aanloopt. 
 
Overlap in ‘Mijn percelen’  
Nieuw is dat bij het intekenen van de percelen via rode en groene vlakken te zien 
is of er respectievelijk te weinig of te veel oppervlakte is ingetekend. Deze 
verschillen kunnen erg makkelijk overgenomen worden in uw eigen intekening. 
 
Mestbehandeling en verwerking 
Dit jaar worden er extra vragen gesteld over mestbehandeling en –verwerking. 
 
Altijd uw speciale aandacht waard 

Heeft u te maken met wijzigingen in de oppervlakte van uw bedrijf? Beoordeel 
dan altijd: 

 Of er nog een melding overdracht betalingsrechten moet plaatsvinden. 

 Of uw grondgebondenheid melkveehouderij nog op orde is. 

 Of u nog aan de derogatievoorwaarden voldoet. 
 

Via de Gecombineerde Opgave legt u belangrijke bedrijfs-
uitgangspunten vast bij de overheid. Over de juistheid en volledigheid 

mag geen enkele twijfel bestaan. Wij zijn er om u te helpen. 
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Agro-actualiteiten 
GVE-reductie: voorkom een hoge heffing 

Eindelijk is er duidelijkheid over de GVE-reductieregeling voor melk-
producerende bedrijven. Produceert uw bedrijf melk voor consumptie of 
verwerking? Dan moet uw veestapel, als uw bedrijf is gegroeid, in stappen 
terug naar uw referentieaantal. Lopende het jaar is ook nog het realiseren van 
het doelstellingsaantal van groot belang. 
 
Referentieaantal 

Het referentieaantal is het aantal runderen (uitgedrukt in GVE’s) dat uw bedrijf 
volgens de I&R-registratie op 2 juli 2015 had, verminderd met 4%. Voor een 
grondgebonden bedrijf (zie kader) is deze korting van 4% niet van toepassing. 
  
Doelstellingsaantal 

Met het doelstellingsaantal wordt bedoeld het aantal runderen (uitgedrukt in 
GVE’s) op 1 oktober 2016 minus het verminderingspercentage per periode. 
Het doelstellingsaantal kan nooit lager worden dan het referentieaantal. 
 
Verminderingspercentage 
Het verminderingspercentage bepaalt met hoeveel procent het aantal GVE’s, 
in een bepaalde periode, moet worden verminderd t.o.v. 1 oktober 2016. 
 

Periode Verminderingspercentage 

Periode 1: maart en april 5% 
Periode 2: mei en juni 10% 
Periode 3: juli en augustus Ten hoogste 20% 
Periode 4: september en oktober Ten hoogste 40% 
Periode 5: november en december Ten hoogste 40% 

 
Heffing 

Per maand wordt beoordeeld of u aan uw doelstellingsaantal heeft voldaan. 
Het gaat hierbij om het gemiddeld aantal GVE’s in een maand.  
 
Hoge heffing 
Verlaagt u het aantal GVE’s in een bepaalde maand onvoldoende? Dan volgt 
een heffing van € 240 per GVE. Let op: deze heffing wordt berekend over het 
aantal GVE’s boven het referentieaantal. De totale heffing kan fors oplopen. 
 
Solidariteitsheffing 
Deze heffing bedraagt € 56 per GVE en wordt opgelegd als het aantal GVE’s 
op uw bedrijf, in de betreffende periode, nog hoger is dan het referentieaantal, 
maar inmiddels lager is dan het doelstellingsaantal. 
 
Uitzondering periode 1 
In de eerste periode (maart/april) worden beide heffingen pas berekend over 
de maand april. De aantallen dieren in de maand maart doet er dus niet toe. 
Deze maand is bedoeld ter voorbereiding op de maand april. Maar let op, in 
de maand april zijn beide heffingen wel dubbel zo hoog.  
 
Tweede maand blijft leidend 
Voldoet u in periode 2 t/m 5, pas in de tweede maand van de betreffende 
periode, aan de maximale omvang? Dan wordt een eventueel betaalde 
heffing over de eerste maand in die periode terugbetaald. Het is van groot 
belang om de tweede maand van elke periode aan de referenties te voldoen! 
 
Voorkom hoge heffing 

Reduceer het aantal GVE’s in de tweede maand van een periode altijd tot 
onder het doelstellingsaantal. U voorkomt er een ‘hoge heffing’ mee. 
 

Het GVE-reductieplan bestaat uit lastige regelgeving met forse 
financiële risico’s. Laat ons u bijstaan om de gevolgen door te 

rekenen en van advies te voorzien. Daar zijn wij voor!  

 
  
 

Grondgebonden: geen -/- 4%  

Een bedrijf is grondgebonden als in 
het kalenderjaar 2015 de fosfaat-
productie kleiner of gelijk is dan de 
fosfaatruimte in dat jaar. 
Voor de fosfaatproductie geldt het 
gemiddeld aantal runderen in 2015 
maal een forfaitaire norm per rund. 
Voor melkkoeien geldt ook één 
vaste norm per dier (41,3 kg). 
Ook de fosfaatruimte op natuur-
terreinen dient tegen vaste normen 
meegerekend te worden. 
 
GVE’s 

Bij de GVE-berekening moet u 
rekenen met onderstaande GVE’s. 
Het betreft alleen vrouwelijke 
dieren. 
 

Categorie GVE 

0 tot 1 jaar 0,23 
Vanaf 1 jaar  0,53 
Ten minste 1x gekalfd 1,00 

 
Voorkom ook te veel krimpen 

De verminderingspercentages in de 
periode 3, 4 en 5 staan niet vast. De 
genoemde percentages zijn 
maxima. 
Houd het nieuws hierover de 
komende tijd goed in de gaten. 
Het zou jammer zijn als u onnodig 
te veel inkrimpt.  
 
Bonus  

Melkproducerende bedrijven die het 
aantal GVE’s terugbrengen tot 
onder het referentieaantal, hebben 
recht op een bonus. Deze bedraagt 
in periode 1 (april) € 120, in periode 
2 en 3 € 60 per GVE per maand en 
€ 150 per GVE per maand in de 
periode 4 en 5. 
Dit echter met een maximum van 
10% van het referentieaantal.  
 
Bedrijfsoverdracht 

Het aantal dieren dat op 2 juli 2015 
of 1 oktober 2016 gehouden werd, 
kan bij een bedrijfsoverdracht 
overdragen worden. 
De referentie kan ook bij 
bedrijfssplitsing naar rato worden 
verdeeld. 
Voorwaarde is wel, dat het 
overdragende bedrijf in alle gevallen 
beëindigd wordt en de overdracht 
tijdig gemeld wordt bij RVO. 
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GVE-reductie: ook voor ander rundvee 

De GVE-reductieregeling gaat nu ook gelden voor alle niet-melkproducerende 
bedrijven met vrouwelijke runderen zoals jongveeopfokkers, bedrijven met 
zoogkoeien met bijbehorend jongvee en vleesveebedrijven (niet zijnde 
kalverhouders, zie kader). 
 
Referentiedatum afwijkend 

Voor niet-melkproducerende bedrijven geldt de referentiedatum van 15 
december 2016. Het aantal dieren wat op die datum aanwezig was geldt als 
referentieaantal. 
 
In één keer 

Vanaf 1 maart 2017 (praktisch gezien vanaf 1 april) mogen dit soort bedrijven 
niet meer vrouwelijke runderen (GVE’s) houden dan het referentieaantal. 
 
Heffing 

Deze bedrijven krijgen een heffing opgelegd als het gemiddeld aantal GVE’s 
in de tweede maand van een periode groter is dan het aantal GVE’s op 15 
december 2016.  
 
€ 480 over te veel in tweede maand 
De heffing bedraagt € 480 per GVE over het teveel aantal GVE’s boven de 
referentie, wat in de 2

e
 maand gehouden is. Voor iedere periode geldt, dat 

voor de eerste maand geen heffing wordt opgelegd. 
 
Grondgebonden bedrijven 
De regeling kent geen extra kortingen dus ook geen uitzonderingen voor 
grondgebonden bedrijven. 
 

Er bereiken ons veel praktische problemen die (nog) niet opgelost 
kunnen worden met de knelgevallenregeling (zie kader).  

Overleg indien gewenst met ons wat te doen! 

 

Toch verruiming gebruiksnormen!?  

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam uitlatingen gedaan over de 
verruiming van de gebruiksnormen voor diverse akkerbouwgewassen voor 
2017. Dit worden ook wel de equivalente maatregelen genoemd.  
 
Voor wie? 

Omdat er, op het moment van schrijven nog niets is gepubliceerd, is het lastig 
met zekerheid te zeggen voor wie deze verruimingen zullen gelden. In grote 
lijnen zal het gaan om de reeds eerder aangekondigde verruimingen. Als dat 
zo is, dan gaat het om de volgende verruimingen: 
 

 Verruimde stikstofnormen afhankelijk van gewasopbrengst 

 Verruimde stikstofnormen bij een beperkte drijfmestgift 

 Verruimde stikstofnormen voor maïs met GPS-rijenbemesting 

 Verruimde fosfaatnormen afhankelijk van gewasopbrengst 
 
Wat nu te doen? 

Op het moment van schrijven was er nog geen zekerheid te verkrijgen. 
Anticiperen op deze verruiming is riskant en veelal teelttechnisch (nog) niet 
direct noodzakelijk. Wacht daarom op definitieve berichtgeving en handel dan 
naar bevind van zaken. 
 

Staatssecretaris Van Dam heeft toegezegd, dat de regeling binnenkort 
wordt gepubliceerd. Een positief geluid, nadat eerder de hoop voor 

2017 was verdwenen. Houd het nieuws hieromtrent goed in de gaten.  

 
 

Niet voor kalverhouders 

Bedrijven die zuiver en alleen 
vleeskalveren houden, vallen niet 
onder de GVE-reductieregeling. 
Komen op hetzelfde bedrijf ook 
andere runderen voor, dan geldt de 
GVE-reductieregeling voor alle 
aanwezige vrouwelijke runderen!  
 
Knelgevallen 

De knelgevallenregeling geldt zowel 
voor melkproducerende en niet-
melkproducerende bedrijven. De 
regeling is van kracht als door 
onvoorziene omstandigheden de 
referentie minimaal 5% lager is. 
Het gaat daarbij zowel om de 
referentie op 2 juli 2015 als die op 
15 december 2016, maar niet die op 
1 oktober 2016 (bepalend voor 
doelstellingsaantal). 
 
Als onvoorziene omstandigheden 
worden aangemerkt: 

 Ziekte van de houder van de 
dieren. 

 Ziekte of overlijden van 
personen in een 
samenwerkingsverband. 

 Bouwwerkzaamheden. 

 Vernieling van de stal. 

 Diergezondheidsproblemen. 
 
Regeling voor in- en uitscharen 

Wanneer in 2015 en/of 2016 
runderen zijn in- of uitgeschaard 
dan kan dat vervelende gevolgen 
hebben voor uw referentieaantallen.  
Er zijn mogelijkheden om uw 
referentie te corrigeren met de in- of 
uitgeschaarde dieren. 
Een belangrijke voorwaarde is wel, 
dat de andere partij hiermee 
instemt. 
De regeling geldt voor melk- als 
niet-melkproducerende bedrijven. 
 
Agenda 

T/m 30 april 

 Aanvraag subsidie kwaliteits-
regeling kalversector. 

 
T/m 15 mei 

 Indien GO zonder korting. 

 Overdracht betalingsrechten. 

 Uiterste datum analyse 
grondmonsters voor fosfaat-
differentiatie. 

 
 
 
 



 

www.deelstrajansen.nl 

4
 

Maart 2017 
Jaargang 18, nummer 2 

 

Agro-actualiteiten 
 Discussie over einde POR-regeling 

Pluimvee- en varkensbedrijven die gebruik maken van de POR-regeling 
moeten er serieus rekening mee houden, dat deze regeling vanaf 1-1-2018 
niet wordt verlengd. Staatssecretaris Van Dam heeft dit onlangs bekend 
gemaakt via een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Aanleiding 

De ontheffingen om 50% van de benodigde dierrechten te vervangen door 
volledige mestverwerking zijn verstrekt op het moment dat de landelijke 
fosfaatproductie onder het fosfaatplafond lag. Nu dat niet meer zo is en de 
fosfaatproductie moet worden verminderd, vindt Van Dam ‘het niet wenselijk 
dat individuele ondernemers worden ontzien van de verplichting om over 
voldoende dierrechten te beschikken’. 

 
Dierrechten verwerven 

De dierrechten zullen ook na 1 januari 2018 blijven bestaan. Deelnemers aan 
de POR-regeling zullen, als de POR-regeling inderdaad wordt beëindigd, in 
2018 rechten moeten verwerven.  
 
Besluit in het najaar 

Van Dam heeft aangegeven dat het definitieve besluit in het najaar wordt 
genomen. 
 

Het plan om de POR-regeling te beëindigen stuit op veel verzet, zowel 
vanuit de sector als de politiek. Zolang de regelgeving niet wordt 

aangepast, vervalt de ontheffing automatisch per 31 december 2017. 

 

Subsidie stoppersregeling toegekend?  

Bijna 500 bedrijven hebben geopteerd voor de stoppersregeling voor 
melkveebedrijven. Alle aanvragen worden gehonoreerd. 
 
Heftige keuze 

Een bedrijf beëindigen is een heftige keuze die vaak met emoties gepaard 
gaat. Het opteren voor de stoppersregeling moest op korte termijn 
plaatsvinden, maar zal zeker doordacht gebeurd zijn.  
 
Terugtrekken 
Toch is het goed om te weten dat u nog altijd terug kunt. Als u geen 
vaststellingsaanvraag indient, vervalt het recht op subsidie automatisch. 
 
Voorwaarden 

Na verlening van de subsidie (beschikking) moet(en) binnen 6 weken: 

 De melklevering wordt beëindigd. 

 Alle melkkoeien en het aantal kalveren en pinken, waarvoor subsidie is 
aangevraagd worden afgevoerd (dood, export, slacht). 

 
Daarnaast geldt dat de aanvrager: 

 T/m 31 december 2017 een gemaximeerd aantal dieren mag houden. 

 Zijn relatienummer (BRS-nummer) t/m 31 december 2017 moet 
behouden. 

 Binnen 8 weken na de subsidiebeschikking de vaststelling aanvraagt. 
 

Om uw subsidie in 2017 en uw fosfaatrechten in 2018 zeker te stellen, 
dient uw bedrijf begin 2018 nog ‘actief landbouwer’ te zijn! Dit moet u 

goed regelen. Met elkaar komen wij er wel uit! 

 
 
 
 

Over ons 

Deelstra Jansen administratie en 
advies is een zelfstandige allround 
adviesorganisatie op financieel, 
bedrijfskundig en fiscaal gebied 
voor ondernemers in het midden en 
kleinbedrijf en de agrarische sector. 
Met een team van goed opgeleide 
en betrokken medewerkers bieden 
wij onze klanten flexibele en 
efficiënte dienstverlening tegen een 
redelijke prijs op het gebied van: 
 

 Samenstellen jaarrekening 

 Bedrijfseconomisch advies 

 Bedrijfsoverdracht 

 Samenwerking 

 Mestwetgeving 

 Subsidies 

 Inkomstenbelasting 

 Omzetbelasting 

 Vennootschapsbelasting 

 Loonadministratie en 
personeelsbeleid 

 Agrarische studiegroepen 
 
 
Onze adviseurs 

Ruurd Deelstra 
Jules Jansen 
Oepke Plat 
Sietze Algra 
Dineke Hof 
Dukke Greidanus 
 
 
 
 
 
 
 
Ons kantoor 

 
 
Wismastate 9 
8926 RA Leeuwarden 
Postbus 52 
8900 AB Leeuwarden 
T 0888 - 18 18 18 
F 0888 - 18 18 00 
 
www.deelstrajansen.nl 

Deelstra Jansen administratie en advies 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 


