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VOORAANKONDIGING 
23-1-2018 INFORMATIE-AVOND 
 
OVER: FOSFAAT & DEROGATIE 
WAAR: ’t Witte Huis Donkerbroek  
DAG: dinsdag 23 januari 2018 
TIJD: 20:00-22:00uur 
U ontvangt nog een uitnodiging 
 
Meer informatie en/of advies 

Via NieuwsbriefAgrarisch 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. 
 
Van der Meer  
Accountants & Adviseurs 

Fosfaatrechten ook zonder derogatie 

In de praktijk leeft soms de gedachte dat fosfaatrechten alleen worden ingevoerd 
als overeenstemming is over een nieuwe derogatie. Dit is echter niet juist. Het 
besluit om fosfaatrechten per 1 januari 2018 in te voeren, kan vanaf het moment 
dat er ‘zicht is op derogatie’. Minister Schouten heeft inmiddels het besluit 
aangekondigd dat de fosfaatrechten per 1 januari 2018 ingaan. 
 
Besluit invoeren fosfaatrechten 
Het wetsvoorstel t.a.v. de invoering van fosfaatrechten voor melkvee en jongvee 
voor zoogkoeien is in mei goedgekeurd door de Eerste Kamer. In dit 
wetsvoorstel is geen ingangsdatum opgenomen. De minister moet hierover een 
apart (koninklijk) besluit nemen. In de wet is vastgelegd dat de minister dit besluit 
pas mag nemen als er ‘zicht is op derogatie’. 
 
Zicht op derogatie 
Half november heeft de minster aangegeven, dat de gesprekken met de 
Europese Commissie over een nieuwe derogatie positief verlopen. Onder andere 
op basis van deze gesprekken heeft de minister aangegeven, dat er ‘zicht is op 
derogatie’. Dit wil niet zeggen dat er al overeenstemming is over een nieuwe 
derogatie! Maar het is wel voldoende om het besluit te nemen om het stelsel van 
fosfaatrechten in te laten gaan. 
 
Per 1 januari 2018 
De minister heeft inmiddels het besluit tot inwerkingtreding van de fosfaatrechten 
voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.  
 
Derogatie pas later bekend 
De onderhandelingen met ‘Brussel’ over een nieuwe derogatie moeten nog 
plaatsvinden. De verwachting is dat het Nitraatcomité in april 2018 hierover zal 
beslissen. Bij goedkeuring zal de derogatie met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2018 worden ingevoerd. 
 
Geen derogatie? Dan toch fosfaatrechten 
Krijgt Nederland geen nieuwe derogatie, dan zijn de fosfaatrechten inmiddels 
ingevoerd. Deze zullen blijven bestaan, ook als derogatie niet doorgaat. 
 

De laatste stap is genomen.  
Het stelsel van fosfaatrechten gaat in per 1 januar i 2018.  
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Planning melkvee 2018 noodzakelijk 

Vanaf 2018 moet het aantal stuks melkvee en jongvee voor zoogkoeien (cat. 
100, 101 en 102), dat u wilt houden, passen binnen uw fosfaatrechten. Vooral 
in het eerste jaar met fosfaatrechten is het belangrijk om tijdig een planning te 
maken. Welke aandachtspunten spelen hierbij? 
 
Verder terug dan in 2017 
Was u in 2015 niet-grondgebonden? Dan krijgt u te maken met een generieke 
korting van max. 8,3%. Uw korting kan hierdoor hoger uitpakken dan de 
korting van 4% binnen het fosfaatreductieplan. U zult dan in 2018 verder 
moeten reduceren. 
 
Doelstellingsaantal hoger dan referentie? 
Bent u gegroeid vanaf 2 juli 2015? En heeft u er dit jaar voor gekozen om wel 
te voldoen aan het doelstellingsaantal (referentie 1 oktober 2016 minus 12%), 
maar niet aan het referentieaantal? Houd er rekening mee, dat u in 2018 wel 
uit moet gaan van de referentiedatum van 2 juli 2015. 
 
Hogere melkproductie 
Op veel bedrijven is de melkproductie per koe (fors) gestegen t.o.v. 2015. Dit 
betekent een hogere forfaitaire fosfaatproductie per melkkoe. Ook dit heeft 
effect op het aantal te houden dieren in 2018. 
 
Begin op tijd! 
Produceert u volgens planning teveel fosfaat? Kunt u nog verder 
optimaliseren, gaat u uw aantal dieren verminderen of overweegt u om extra 
rechten te kopen? Maak tijdig een keuze.  
 

Maak een planning voor het benutten van uw fosfaatr echten in 2018. 
Pas uw veestapel tijdig aan, zodat u later in het ja ar niet voor 

verassingen komt te staan. 
 

Gevolgen uitspraak fosfaatreductie 

Op 31 oktober 2017 heeft een rechter uitspraak gedaan over het 
fosfaatreductieplan. De betreffende veehouders zijn niet in het gelijk gesteld. 
Daardoor is het fosfaatreductieplan alsnog van toepassing. De uitspraak heeft 
ook gevolgen voor u als u een ‘lichte toets’ heeft ingediend bij RVO.  
 
Lichte toets 
Heeft u een lichte toets ingediend en is deze goedgekeurd door RVO? Door 
de uitspraak is ook voor u de vrijstelling komen te vervallen. U moet dus ook 
met terugwerkende kracht aan het fosfaatreductieplan voldoen. 
 
Alsnog heffing? 
Door het vervallen van de vrijstelling kunt u alsnog te maken krijgen met een 
heffing. Ook over de afgelopen perioden.  
 
Betalingsregeling 
Voor het innen van de heffingen is een betalingsregeling ingevoerd. Dit houdt 
in, dat in de betreffende maanden maximaal 50% van het melkgeld gebruikt 
wordt voor het innen van een heffing. 
 
Bezwaar 
De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de individuele situaties. Wellicht 
liggen daar voor u nog mogelijkheden om in bezwaar te gaan. 
 

Krijgt u alsnog een heffing opgelegd? Ga dan met on s in gesprek, 
zodat we samen kunnen kijken naar oplossingen. Ook kunnen we 

mee beoordelen of het indienen van een bezwaar zinv ol is.  
 

Laatste periode fosfaatreductie 

Inmiddels zitten we in de tweede 
maand van de laatste periode van 
het fosfaatreductieplan. Voor de 
maand december geldt ook een 
verminderingspercentage van 12%. 
Let ook in deze maand nog op de 
afvoer van jongvee, zodat u niet 
onbedoeld met het jongveegetal te 
maken krijgt. Let, bij de afvoer van 
koeien, ook op de ‘4-maanden 
regeling’. De controle op deze 4 
maanden loopt door tot in 2018! 
 
Handboek Melkveehouderij 

Onlangs is het Handboek Melkvee-
houderij 2017/18 beschikbaar ge-
steld. Het handboek is digitaal voor 
iedereen gratis toegankelijk, zie 
www.handboekmelkveehouderij.nl.  
U kunt ook een papieren versie van 
het handboek bestellen. 
 
KWIN-Veehouderij 2017-2018 

Ook de KWIN-Veehouderij 2017-
2018 is verschenen. In de KWIN-
Veehouderij vindt u informatie over 
alle veehouderijsectoren. Zoals 
prijsinformatie en normen voor het 
opstellen van begrotingen. U kunt 
de KWIN zowel digitaal of op papier 
bestellen. 
 
POR definitief niet verlengd  

De ‘Regeling ontheffing productie-
rechten’ (POR) wordt niet verlengd. 
Daarmee vervalt de regeling op 31 
december 2017. De reden hiervoor 
is, dat met de POR-regeling de kans 
aanwezig is dat de (sectorale) 
fosfaatproductieplafonds worden 
overschreden. Dat is in het kader 
van derogatie niet wenselijk. 
Deelnemers aan deze regeling 
zullen vanaf 2018 extra varkens- of 
pluimveerechten nodig hebben.  
 
Indienen GO 2018 vanaf 1 maart 

In 2017 kon u de Gecombineerde 
Opgave (GO) indienen vanaf 1 
maart i.p.v. vanaf 1 april. De 
ervaringen met deze vervroegde 
openstelling van de GO zijn positief. 
Het streven van RVO is om ook in 
2018 de GO vanaf 1 maart open te 
stellen. Maak gebruik van deze 
vervroegde openstelling! U kunt 
altijd nog t/m 15 mei eventuele 
correcties doorvoeren. 
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Bedrijfstoeslag GLB vanaf december 

Per 1 december is de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2017 gestart. Naar 
verwachting krijgt minimaal 90% van de aanvragers in december tenminste 
de basispremie uitbetaald. Als nog niet alle controles zijn afgerond, worden de 
vergroeningspremie en/of de toeslag Jonge landbouwers later uitbetaald.  
 
Uitbetalingsschema bedrijfstoeslag 
De doelstelling voor het uitbetalen van in ieder geval de basispremie is als 
volgt: in december 90%, in januari 2018 95 % en uiterlijk 30 juni 2018 100%. 
 
Overige betalingen 
De uitbetaling van de subsidie agrarisch natuurbeheer start in januari 2018. 
De graasdierpremie wordt uitgekeerd tussen 1 maart en 30 juni 2018. 
 
Hoogte premies 
De hoogte van de basispremie is gebaseerd op de waarde van uw 
betalingsrechten. De vergroeningspremie bedraagt 43,24% van uw 
basispremie. 
 
Toeslag Jonge landbouwers en graasdierpremie 
De toeslag Jonge landbouwers is voorlopig vastgesteld op € 45,38. De 
graasdierpremie bedraagt € 18,11 per schaap en € 160 per rund. 
   
Uitbetalingskortingen 
Voor alle directe betalingen gelden budgetkortingen. De nationale 
budgetkorting is vastgesteld op 0,185%. De Europese budgetkorting is 
1,388149%. De eerste € 2.000 zijn vrijgesteld van de Europese korting.  
 

Controleer uw beschikking(en) directe betalingen. B ent u niet eens 
met de beschikking? Overleg dan met ons welke stapp en u kunt 

ondernemen. 
 

Veel details 6e Actieprogramma 

Vanaf 2018 gaat het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn in. Goedkeuring van 
het 6e Actieprogramma is een belangrijke voorwaarde voor derogatie. Het 
programma is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat voor de kerst het 
programma definitief wordt gemaakt. Met het 6e Actieprogramma wordt 
verdere invulling gegeven aan de Nitraatrichtlijn. De maatregelen worden 
gericht ingezet: daar waar mogelijk versoepelingen, daar waar nodig verder 
aanscherpingen. Ook gelden de meeste maatregelen niet direct per 2018, 
maar worden gefaseerd ingevoerd. 
 
Gerichte inzet 
Door de gerichte inzet van maatregelen worden de regels steeds 
gedetailleerder. Ze zijn van toepassing afhankelijk van bijvoorbeeld het 
gebied, de grondsoort en/of het gewas.  
 
Maatregelen 
Enkele genoemde maatregelen zijn: 
• Verschuiven uitrijperiode drijfmest op bouwland (2019). 
• Lagere stikstofgebruiksnorm groenbemester op zand-/lössgrond (2019). 
• Strengere eisen vanggewas na maïs op zand-/lössgrond (2019): of 

onderzaai of inzaaien vanggewas uiterlijk 21 september. 
• Verfijning fosfaatklassen en aanpassing fosfaatgebruiksnormen: ruimer 

bij fosfaattoestand laag/neutraal en lager bij toestand hoog (2020). 
• Verplicht rijenbemesting maïsland op zand-/lössgrond (2021). 
 

De regels t.a.v. het mestgebruik en –aanwending wor den steeds 
gedetailleerder. Laat u goed informeren.  

Derogatie niet voor april 2018 

Een besluit over een eventuele 
nieuwe derogatie zal naar 
verwachting niet voor april 2018 
genomen worden. Dit betekent dat 
we op 1 januari 2018 geen 
derogatie hebben. De regels die te 
maken hebben met derogatie 
worden daarom (tijdelijk) buiten 
werking gesteld. Dit betekent dat u 
begin 2018 bepaalde activiteiten 
niet hoeft uit te voeren, zoals: 
• Aanmelding derogatie. 
• Vernieuwen grondmonsters. 
• Opstellen bemestingsplan. 
Is de nieuwe derogatie definitief? 
Dan zullen nieuwe datums worden 
vastgesteld.  
Bij mestaanwending in het voorjaar 
moet u er rekening mee houden, dat 
derogatie misschien niet doorgaat of 
dat u er zelf vanaf ziet. Dat zal 
mede afhangen van de nieuwe 
derogatievoorwaarden. Het advies 
is om bij de bemesting in het 
voorjaar rekening te houden met 
een norm van 170 kg stikstof. 
Daarnaast kunt u overwegen om uw 
oude grondmonsters toch nu al te 
vervangen. Bij uw bemesting in het 
voorjaar kunt u dan rekening 
houden met de (nieuwe) 
fosfaattoestand van uw grond. 
 
Overdracht referenties fosfaat 

Heeft u op dit moment te maken 
met een bedrijfsoverdracht? En wilt 
u de referenties voor het 
fosfaatreductieplan en de 
fosfaatrechten mee overdragen? 
Zorg dat het overgenomen bedrijf 
uiterlijk 31-12-2017 is beëindigd.  
 
Agenda 

Uiterlijk 31 december 2017 
• Aanmelden fosfaatverrekening. 
• Indienen VVO of 3PO. 
31 december 2017 
• Vaststellen mestvoorraden en 

voorraden voer en/of dieren. 
T/m 15 januari 2018 
• Aanvraag subsidie Jonge 

landbouwers. 
Januari 2018 
• Aanvullende gegevens. 
• Beschikking fosfaatrechten. 
23 januari 2018 
• Fosfaatrechten & Derogatie 

Informatieavond Van der Meer 
Accountants & Adviseurs 
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 Opnieuw subsidie Jonge landbouwers 

Iedere provincie heeft de subsidie Jonge landbouwers opengesteld t/m 15 
januari 2018. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met de vorige openstelling. 
Wel is de investeringslijst uitgebreid. De openstellingen van de provincies zijn 
vergelijkbaar, maar op onderdelen kan uw provincie afwijken.  
 
Definitie Jonge landbouwer 
U kunt voor subsidie in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
• U bent op moment van aanvraag jonger dan 41 jaar. 
• U heeft langdurige zeggenschap in de onderneming. 
• U heeft zich voor het eerst gevestigd op een landbouwbedrijf. 
• U bent voldoende vakbekwaam. 
 
Langdurige zeggenschap 
Bij samenwerkingsverbanden kan discussie ontstaan over de langdurige 
zeggenschap. U heeft langdurige zeggenschap als u in een samenwerkings-
verband blokkerende zeggenschap heeft voor ondernemersbeslissingen van 
meer dan € 25.000. Daarnaast moet u belast zijn met de dagelijkse 
bedrijfsvoering. 
 
Niet eenzijdig opzegbaar 
Neemt u deel in een samenwerkingsverband? Dan is één van de 
voorwaarden, dat de overeenkomst niet eenzijdig opgezegd mag kunnen 
worden. Deze regel is echter vooral bedoeld voor zogenaamde 
proefmaatschappen. Is uw overeenkomst eenzijdig opzegbaar, maar wel voor 
onbepaalde tijd aangegaan? Dan kunt u toch langdurige zeggenschap 
hebben. Overleg bij twijfel met uw adviseur.  
 
Subsidie  
De subsidie bedraagt maximaal 30%. Het subsidiebedrag moet minimaal 
€ 10.000 zijn en is maximaal € 20.000. U kunt in één aanvraag voor meerdere 
investeringen subsidie aanvragen. Er geldt geen minimaal investeringsbedrag 
per investering meer. 
 
Lager subsidiepercentage 
Heeft u een samenwerkingsverband met niet-Jonge landbouwers, dan wordt 
het maximale subsidiepercentage verlaagd. Dit is afhankelijk van: 
• Het percentage Eigen Vermogen van u als Jonge landbouwer, of 
• Van het aantal niet-Jonge landbouwers in uw samenwerkingsverband. 
 
Investeringslijst 
De investeringslijst is t.o.v. vorig jaar uitgebreid met een zevental 
investeringscategorieën. In totaal zijn er nu 27 categorieën. Sommige 
provincies hebben niet alle categorieën opengesteld. Informeer naar de 
investeringen die, in uw provincie, voor subsidie in aanmerking komen. 
 
Aanvragen 
U kunt de subsidieaanvraag indienen bij RVO. Heeft u al eerder een subsidie 
voor Jonge landbouwers ontvangen? Dan kunt u nu geen subsidie meer 
aanvragen. Een andere Jonge landbouwer in het samenwerkingsverband kan 
onder bepaalde voorwaarden nog wel subsidie aanvragen. Dit kan alleen 
indien het bedrijf deze subsidie afgelopen jaar niet ontvangt of heeft 
ontvangen vanuit de huidige regeling (POP3, openstellingen 2016). 
 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de subsidie aanvraag? Wij 
kunnen u hierbij van dienst zijn. 

 

Over ons 

Van der Meer Accountants & 
Adviseurs is een regionale            
full-service dienstverlener op het 
gebied van accountancy. Dit doen 
we met een dertigtal medewerkers, 
waaronder accountants, fiscalisten 
en agrarisch specialisten.  
 
 
Als agrarisch ondernemer kunt u 
met uw vragen rechtstreeks contact 
opnemen met:  
 
 
Albert Folkertsma  
a.folkertsma@vandermeeracc.nl 
0516 820 920 
 
 
Tim van Bostelen 
t.m.vanbostelen@vandermeeracc.nl 
050 31 37 040 
 
 
 
 
Onze kantoren 

OOSTERWOLDE  
 
 
Bezoekadres 
Venekoterweg 44 
8431 HH  Oosterwolde 
 
Postadres 
Postbus 18 
8430 AA Oosterwolde 
 
Telefoon  0516 820 920 
Fax 0516 820 921 
 
 
GRONINGEN 
 
 
Bezoekadres 
Van Ketwich Verschuurlaan 287 
9721 SM Groningen 
 
Postadres 
Postbus 30019 
9700 RM Groningen  
 
Telefoon  050 31 37 040 
Fax  050 31 24 497 
 
Algemeen 
 
agro@vandermeeracc.nl 
www.vandermeer-accountants.nl 

Van der Meer Accountants & Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard 
dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit NieuwsbriefAgrarisch. 
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon voor u tot actie overgaat. 


