
AGRO         Actueel 

Woord vooraf
Dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave al vanaf 
1 maart indienen. 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 Gecombineerde Opgave blijken, op te lossen.

In deze speciale editie van de AGRO Actueel beschrijven 
wij waarop u moet letten bij het indienen van de 
Gecombineerde Opgave 2017.

Namens de directie en medewerkers wensen wij u veel 
leesplezier bij deze uitgave van Alan AGRO Actueel. 
Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij het invullen 
van uw Gecombineerde Opgave 2017, neem dan 
contact op met uw Alan adviseur.

Roelof Tolner en Marcel van Alphen

Special: Gecombineerde Opgave 2017
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Gecombineerde Opgave:  
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 
bedrijfsuitgangspunten vast bij de overheid. 

Over de juistheid en volledigheid mag geen enkele 
twijfel bestaan. Wij zijn er om u te helpen.

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 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 ten opzichte van 1 oktober 2016, zie tabel 1.

Tabel 1 

Periode Vermindering

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 doen 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 tot en met 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! 
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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).

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 2e 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. 
Overleg indien gewenst met ons wat te doen!

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 januari 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 worden beëindigd.
• Alle melkkoeien en het aantal kalveren en pinken, 

waarvoor subsidie is aangevraagd worden afgevoerd 
(dood, export, slacht).

Daarnaast geldt dat de aanvrager:
• Tot en met 31 december 2017 een gemaximeerd aantal 

dieren mag houden.
• Zijn relatienummer (BRS-nummer) tot en met 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! 
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Wet fosfaatrechten goedgekeurd!

Het wetsvoorstel fosfaatrechten is onlangs in de Tweede 
Kamer besproken. De Tweede Kamer is akkoord, maar heeft 
wel enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Fosfaatrechten en derogatie 
De fosfaatrechten gaan in op 1 januari 2018. Deze datum 
moet echter nog definitief worden vastgesteld. Er is 
afgesproken dat de wet, in principe, alleen ingaat als 
aannemelijk is dat ‘Brussel’ opnieuw derogatie verleent.

Geen afroming grondgebonden bedrijven
Grondgebonden bedrijven worden vrijgesteld van de 
generieke afroming. Hierbij wordt gekeken naar het jaar 
2015. Ook krijgen bedrijven met een beperkt overschot een 
lagere generieke afroming. Het aantal fosfaatrechten wordt 
voor deze bedrijven nooit lager dan de fosfaatruimte van 
het jaar 2015.

Verdelen bij uitgeschaarde dieren
Een bedrijf dat op 2 juli 2015 dieren had uitgeschaard, kan 
(een gedeelte van) de fosfaatrechten toch op naam krijgen 
zonder korting. Wel is hiervoor de instemming van de 
inschaarder nodig.

Ruimere knelgevallenregeling?
Er komt een adviescommissie die moet beoordelen of de 
knelgevallenregeling kan worden uitgebreid. Bijvoorbeeld 
voor bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële 
verplichtingen zijn aangegaan en voor biologische 
bedrijven in omschakeling. De commissie moet daarbij wel 
de gevolgen voor de generieke afroming in beeld brengen. 
Een eventuele verruiming zal dus beperkt blijven. Reken u 
dus nog niet rijk.

Fosfaatefficiëntie Kringloopwijzer
De staatssecretaris heeft de opdracht gekregen om serieus 
met de Kringloopwijzer aan de slag te gaan. De bedoeling is 
om deze in 2018 te gebruiken. Het is nog geen gelopen race 
dat dit gaat lukken.

Eerste Kamer aan zet
De wet is pas definitief als de Eerste Kamer hiermee heeft 
ingestemd. 

De invoering van fosfaatrechten is gekoppeld 
aan derogatie. Daarnaast worden grond-

gebonden bedrijven ontzien. Dit zijn enkele 
belangrijke vastgestelde wijzigingen. 

Hogere waarde betalingsrechten

De waarden van uw betalingrechten van 2016 tot en met 
2019 zijn verhoogd. Daarnaast is de vergroeningspremie 
aangepast en de toeslag Jonge landbouwers 2016 
vastgesteld.

Waarde betalingsrechten
In 2015 zijn minder betalingsrechten aangevraagd dan 
verwacht. Hierdoor is het GLB-budget niet volledig benut. 
Om deze reden is de waarde van uw betalingsrechten voor 
de jaren 2016 tot en met 2019 verhoogd met 1,874%. De 
nieuwe waarde kunt u bekijken op mijn.rvo.nl. Vanaf 2019 
hebben alle betalingsrechten eenzelfde waarde: circa € 275 
per recht.

Vergroeningspremie
De vergroeningspremie voor 2016 is vastgesteld op 
43,23% van de basispremie. Bij dit percentage wordt de 
vergroeningspremie vanaf 2019 circa € 119 per hectare.

Toeslag Jonge landbouwers
Heeft u de toeslag Jonge landbouwers aangevraagd? Voor 
2016 is deze vastgesteld op € 51,05 (2015: € 52,96). U kunt 
voor maximaal 90 hectare de toeslag Jonge landbouwers 
ontvangen.

Overdrachten
Wilt u betalingsrechten overdragen? Houd dan rekening 
met de nieuwe waarde van uw betalingsrechten. 

Bouwplan 2017: let op vergroening 

U heeft waarschijnlijk uw bouwplan voor 2017 gereed of u 
gaat hier binnenkort mee aan de slag. Let erop dat u aan de 
vergroeningseisen voldoet.

Over totaal bouwland
U moet voor uw totale areaal bouwland invulling geven 
aan de vergroening. In dit kader is tijdelijk grasland ook 
bouwland en een blijvende teelt niet. 
Ook als u minder betalingsrechten hebt dan areaal 
bouwland, moet u over alle hectares bouwland voldoen aan 
de vergroeningsverplichtingen.
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Onvoldoende EA-vanggewassen
Veel bedrijven vullen de EA-verplichting in met 
vanggewassen. Kunt u onvoldoende EA-vanggewassen 
telen? Dan kunt u uw bouwplan aanpassen door 
bijvoorbeeld stikstofbindende gewassen te telen of 
akkerranden aan te leggen. Ook landschapselementen 
tellen onder voorwaarden mee. 

Keuzes
Voor de vergroening kunt u kiezen uit de Algemene Lijst, 
het Akkerbouw-strokenpakket, het pakket Veldleeuwerik en 
het Vezelhenneppakket. 

De vergroeningseisen bevatten veel 
detailvoorwaarden. Laat u goed informeren over 

alle voorwaarden.

Forfaits dieren gewijzigd

Per 1 januari 2017 zijn verschillende diernormen 
gewijzigd. Soms zijn de nieuwe normen gunstiger en soms 
ongunstiger.
 
Productie per dier
De stikstof- en fosfaatexcretie van rosévleeskalveren, weide- 
en zoogkoeien en roodvleesstieren zijn aangepast. Dit geldt 
ook voor geiten en schapen.

Diercategorie
Bij schapen is een categorie toegevoegd (cat. 551 
Vleesschapen tot ca. 4 maanden). Daarnaast is voor 
schapen en geiten de categorie-indeling aangepast. 

Stikstofcorrectie
Bij pluimvee (kippen, kalkoenen en eenden) zijn de normen 
voor de stikstofcorrectie aangepast. De stikstofcorrecties 
zijn van belang bij de berekening van een stalbalans. 
Meestal zijn ze gunstiger (verhoogd), maar in een enkel 
geval zijn de nieuwe normen ongunstiger.

Tabellenbrochure
De nieuwe normen staan in de nieuwe tabel 4 van 
‘Diergebonden forfaitaire gehalten 2017’. 
Zie hiervoor RVO.nl of raadpleeg uw adviseur.

De nieuw forfaits dieren hebben gevolgen voor 
uw gebruiksnormenberekening en soms ook uw 
mestverwerkingsplicht. Houd bij uw planning 

2017 rekening met deze wijzigingen.

Nieuw bij ‘Grondgebondenheid’

De Tweede kamer is akkoord met enkele wijziging van de 
Meststoffenwet ten aanzien van de ‘Grondgebondenheid 
Melkvee’. De Eerste Kamer heeft de wijzigingen nog 
niet goedgekeurd. Daarmee zijn ze nog niet definitief. 
De verwachting is dat de wijzigingen gedeeltelijk met 
terugwerkende kracht worden ingevoerd.
 

Knelgevallenregeling
Bedrijven die door ‘buitengewone omstandigheden’ 
((dier)ziekten, overlijden, vernietiging van de stal) 
in 2014 minimaal 5% minder hebben geproduceerd 
(fosfaatproductie) kunnen voor de knelgevallenregeling in 
aanmerking komen. 

Infrastructuur
Raakt u grond tijdelijk kwijt door het aanleggen 
van ‘infrastructuur’? Dan kunt u deze grond onder 
voorwaarden toch meetellen voor uw grondgebondenheid.

Voer-mestcontract vanaf 2018?
Er is ook een mogelijkheid opgenomen om grond, 
die een ander in gebruik heeft, mee te tellen voor de 
grondgebondenheid. Hierbij moet u schriftelijk vastleggen 
dat u mest aanwendt op de grond en het geteelde ruwvoer 
afneemt. De details moeten nog worden uitgewerkt. 
Waarschijnlijk kan dit pas per 2018 worden toegepast.

Houd de besluitvorming in de gaten, zodat u hier 
op in kunt spelen als de regeling definitief is.

Fiscaal voordeel met MIA/Vamil/EIA

Onlangs zijn de Milieulijst 2017 en de Energielijst 2017 
gepubliceerd. Investeert u in 2017 in bedrijfsmiddelen die 
op een van deze lijsten staan? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor fiscaal voordeel.
 
MIA/Vamil
Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? 
Dan kunt u voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of 
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 
in aanmerking komen. Uw investering moet staan op de 
‘Milieulijst 2017’ en minimaal € 2.500 bedragen. MDV-
stallen komen ook voor Vamil en/of MIA in aanmerking.
De vrije afschrijving via Vamil is maximaal 75% van het 
geïnvesteerde bedrag. Voor MIA kunt u, afhankelijk van uw 
investering, een aftrekpost van 13,5%, 27% of 36% van het 
investeringsbedrag hanteren.

EIA
Bij energiebesparende investeringen kunt u in aanmerking 
komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA) als uw 
investering op de ‘Energielijst 2017’ voorkomt. Ook 
hiervoor moet u minimaal € 2.500 investeren. In 2017 kunt 
u 55,5% van uw investeringskosten aftrekken van uw fiscale 
winst. Dit kan boven op de gebruikelijke afschrijving. 

De aanvraag dient binnen 3 maanden na de gegeven 
opdracht te worden ingediend.

Wilt u investeren en twijfelt u of uw investering 
in aanmerking komt? Neem dan gerust contact 

met ons op.
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Subsidie voor deelname 
kwaliteitsregeling kalversector

Kalverhouders, die deelnemen aan een erkende 
vrijwillige kwaliteitsregeling, kunnen van 1 maart tot 
en met 30 april 2017 subsidie aanvragen. Er komen ook 
openstellingen in 2018 en 2019. De subsidie is bedoeld als 
tegemoetkoming voor de extra kosten voor deelname aan 
de kwaliteitsregeling voor de komende vijf jaar. Aanvragen 
worden op basis van rangschikking (puntenaantal) 
toegewezen.  

Algemeen
In 2015 is binnen het GLB een overstap gemaakt van 
een systeem van bedrijfstoeslag naar een systeem van 
gelijke betalingen per hectare landbouwgrond. Door 
deze wijzigingen heeft de kalversector een fors deel aan 
rechtstreekse betalingen ingeleverd. Om de sector te 
compenseren, is in 2015 een bedrag van € 10 miljoen 
per jaar toegezegd. Een deel van dit bedrag wordt 
gebruikt voor het opzetten van een vrijwillig erkend 
voedselkwaliteitssysteem. Voor deelname aan een dergelijk 
kwaliteitssysteem kan een subsidie worden aangevraagd.

Doel van de subsidie
De subsidieregeling is bedoeld om de sector een 
kwaliteitsimpuls te geven, waarmee ze in 2020 
concurrerend en duurzaam kan zijn. Met de 
kwaliteitsregeling wordt beoogd om het welzijn en de 
gezondheid van het kalf te verbeteren, waardoor onder 
andere het antibioticagebruik kan worden verminderd.

Subsidie
De subsidie is bedoeld voor kalverhouders die kalveren 
houden voor de productie van kalfsvlees. 

Hoogte van de subsidie
De subsidie wordt maximaal vijf jaar uitgekeerd, als deze in 
2017 wordt aangevraagd. Wordt de subsidie aangevraagd 
in 2018 of 2019 dan wordt de subsidie maximaal vier 
respectievelijk drie jaar uitgekeerd. 

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per jaar.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:
• De kosten die gemaakt worden voor toetreding tot de 

kwaliteitsregeling.
• De jaarlijkse bijdrage voor deelneming aan de 

kwaliteitsregeling.
• De kosten voor verificatie van de naleving van de op 

grond van de kwaliteitsregeling geldende eisen.

Budget
Voor de subsidie is, voor een periode van vijf jaar, maximaal 
€ 6.000.000 per jaar beschikbaar.

Voorwaarden
Voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:
• De aanvrager moet zich aangemeld hebben bij een 

erkende kwaliteitsregeling.
• Het bedrijf moet voldoen aan de voorwaarden en eisen 

van de kwaliteitsregeling.

• Het aantal behaalde punten (zie toewijzing) is  
minimaal 6.

KvK-inschrijving
Om subsidie te kunnen ontvangen, moet het bedrijf 
ingeschreven staan bij de KvK met één van de SBI-codes 
011 tot en met 016. Deze voorwaarden gelden ook bij de 
uitbetaling van betalingsrechten.

Aanvraag
De subsidie kan vanaf 1 maart tot en met 30 april 2017 
worden aangevraagd bij mijn.rvo.nl. 

Investeringssubsidie Veenkolonien

Investeren in innovatie en modernisering
Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie 
en modernisering van agrarische ondernemingen willen 
de provincies Groningen en Drenthe landbouwers in 
het Veenkoloniaal gebied (de gemeenten; Aa en Hunze, 
Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, 
Tynaarlo,Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, 
Menterwolde, Slochteren, Pekela, Stadskanaal, Veendam, 
Vlagtwedde) stimuleren om te investeren in innovatie en 
modernisering van het agrarische bedrijf.

Doel van de maatregel
De maatregel fysieke investeringen voor innovatie en 
modernisering van agrarische ondernemingen is vooral 
bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en 
machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun 
positie op gebied van innovatie en modernisering in 
duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering 
moet bijdragen aan verbetering van het milieu, 
klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.
Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen 
voor een regeling die gekoppeld is aan een investeringslijst, 
met een concrete score per investering. De investeringslijst 
is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit. 

Voor wie
De openstelling richt zich op landbouwers (met name 
akkerbouwers), waarbij minimaal 50% van het areaal van 
de landbouwondernemer in de Veenkoloniën ligt, die 
willen investeren in innovatie en modernisering van het 
landbouwbedrijf. Voorts wordt alleen subsidie verstrekt aan 
de fysieke investering van het project wanneer deze in de 
Veenkoloniën plaatsvindt.

Voor welke activiteiten
Er is in totaal € 1.800.000 subsidie beschikbaar. De subsidie 
bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale 
hoogte van de subsidie bedraagt € 100.000. Er wordt geen 
subsidie verstrekt indien de na beoordeling berekende 
subsidie lager is dan € 10.000.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel 
voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel 
van de investering:
• de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing 

van onroerende goederen;
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• de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines 
en installaties tot maximaal de marktwaarde van de 
activa;

• kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
• de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en 

economisch gebied.

Let op: er wordt geen subsidie verstrekt voor 
voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat 

de aanvraag om subsidie is ingediend.

Selectiecriteria en rangschikking
Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen 
gehonoreerd met subsidie, wat betekent dat het project 
dat de hoogste score haalt op de selectiecriteria als eerste 
in aanmerking komt voor subsidie. De aanvragen worden 
gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

De aanvragen krijgen punten toegekend aan de hand van de 
investeringslijst (de selectiecriteria) zoals opgenomen in de 
bijlage behorende bij het openstellingsbesluit. Vervolgens 
worden de aanvragen gerangschikt op basis van het 
gemiddelde van de aangevraagde investeringscategorieën. 

Overige bepalingen
Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 
op 31 december 2019 te zijn ingediend.

Wanneer een aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Het loket 
staat open tot en met 1 mei 2017. Daarna kunt u geen 
aanvraag meer indienen

Herstelkader Rentederivaten

Hoe kwam het herstelkader tot stand?
De derivatencommissie is met ondernemers, hun 
belangenbehartigers en de banken in gesprek gegaan om 
de problematiek vanuit verschillende perspectieven te 
benaderen. 
Op 5 juli 2016 heeft de derivatencommissie het 
herstelkader gepubliceerd. Rabobank, ABN AMRO, ING, 
SNS, Van Lanschot en Deutsche Bank nemen deel aan het 
herstelkader. Het herstelkader richt zich met name op de 
kleine tot middelgrote ondernemingen met leningen en 
rentederivaten.

Is het herstelkader op u van toepassing en moet u zelf 
iets doen?
Indien u als ondernemer tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 
een rentederivaat had, is het herstelkader in principe op u 
van toepassing en wordt u actief door uw bank benaderd. 
Indien u een rentederivaat had dat na 1 januari 2005 is 
aangegaan en tot na 1 april 2011 zou doorlopen, maar dat 
voordien is afgewikkeld, is het herstelkader eveneens van 
toepassing. Dan moet u zich wel op uiterlijk 30 juni 2017 bij 
uw bank melden. 

Waar bestaat de compensatie onder het 
herstelkader uit?
De compensatie bestaat uit één of meer van de volgende 
elementen:
• Gestructureerde, complexe (‘exotische’) derivaten 

worden door de banken aangepast.
• De banken bieden compensatie aan wanneer 

rentederivaten niet (voldoende) aansluiten bij 
onderliggende leningen.

• De banken bieden een coulancevergoeding aan. Deze 
vergoeding bedraagt maximaal 20% van de rente die 
per saldo onder een renteswap dan wel rentecollar aan 
de bank is betaald en naar verwachting nog zal worden 
betaald. 

• De banken vergoeden onverwachte verhogingen van 
renteopslagen op financiering(en) die door een renteswap 
worden afgedekt.

De hoogte van de coulancevergoeding (derde element) is 
gemaximeerd op € 100.000. De compensatie van de overige 
elementen is niet begrensd. Indien al eerder door de bank 
compensatie voor een rentederivaat is toegekend, wordt dit 
op uw compensatie onder het herstelkader in mindering 
gebracht. 
Daarnaast is er een vergoeding mogelijk (i) van kosten 
voor juridisch/financieel advies over klachten over een 
rentederivaat (max. € 10.000) of (ii) van kosten voor 
deelname aan een belangenorganisatie (max. € 3.000), 
indien de betreffende advisering of de deelname vóór 
1 maart 2016 is gestart en deze kosten vóór 19 december 
2016 zijn gemaakt.

Wat gaan de banken vanaf 19 december 2016 doen? 
De banken maken hun systemen klaar om de dossiers te 
herbeoordelen. Eerst zal de bank beoordelen of een klant 
in aanmerking komt voor een aanbod tot herstel. Daarna 
zullen de banken een aanbod tot herstel doen. De bank zal 
voorrang geven aan kwetsbare groepen, waaronder klanten 
in bijzonder beheer. 

Wat kunt u doen als u een aanbod krijgt?
Zodra u een aanbod van uw bank ontvangt moet u goed 
bekijken of u zich in het aanbod herkent en of het voor 
u een oplossing biedt. U kunt hierover eventueel advies 
bij ons inwinnen. Indien u het aanbod accepteert, geeft 
u de bank ‘finale kwijting’. Dit houdt in dat u over het 
rentederivatendossier geen claims meer kunt indienen bij 
uw bank. Wel is het mogelijk, als u het aanbod accepteert, 
op een paar specifiek omschreven punten bindend advies 
te vragen. Het aanbod van uw bank zal hierover meer 
informatie geven.

    Korte wenken
Geen korting dierrechten
Bij de aanpassing van het wetsvoorstel fosfaatrechten is de 
mogelijkheid om varkens- en pluimveerechten te korten 
geschrapt. De reden is, dat deze sectoren niet of nauwelijks 
bijgedragen hebben aan de overschrijding van het fosfaat-
plafond in 2015.

7



Uitstel verbod sleepvoetmachine
In 2014 is aangekondigd, dat de sleepvoetmachine op klei- 
en veengrond verboden zou worden per 1 januari 2017. 
Deze datum is verschoven naar 1 januari 2018. Vanaf deze 
datum is de sleepvoet alleen nog toegestaan in combinatie 
met een sleepslangsysteem, waarbij de mest met water 
wordt verdund.

Grondgebonden: geen 4% korting GVE’s 
Een bedrijf is grondgebonden als in het kalenderjaar 2015 
de fosfaatproductie 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 natuurterreinen 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, zie tabel 2.

Tabel 2 

Categorie GVE

0 tot 1 jaar 0,23

Vanaf 1 jaar 0,53

Ten minste 1x gekalfd 1,00

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.

Knelgevallen
De knelgevallenregeling geldt zowel voor 
melkproducerende als 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.

U kunt zich tot 1 april 2017 aanmelden voor de 
knelgevallenregeling.

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 zowel melk- als niet-
melkproducerende bedrijven.

2017: Extra korting vergroening
Voldoet u in 2017 niet aan de vergroeningseisen, dan 
kunt u een extra korting op de vergroeningspremie 
krijgen. Deze extra korting bedraagt maximaal 20% van 
de vergroeningspremie. Voldoet u helemaal niet aan de 
vergroeningseisen, dan is de korting maximaal 120% van 
de vergroeningspremie.

Biologische normen ongewijzigd
Eerder is aangekondigd dat de biologische diernormen 
(fors) verhoogd zouden worden. Bij de meeste graasdieren 
zouden de SKAL-normen vervallen en u zou vanaf 2017 
de normen uit de Meststoffenwet moeten gebruiken. Deze 
aanpassingen zijn echter voor 2017 niet doorgevoerd. Voor 
2017 gelden dus de normen van 2016. De (hogere) normen 
gaan wellicht wel vanaf 2018 gelden.

Alan Agro Actueel is een uitgave van :

Alan Accountants en Adviseurs aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade van welke 
aard dan ook als gevolg van beslissingen en/of 
handelingen gebaseerd op de informatie uit  
Agro Actueel.

Vormgeving/dtp: Dox Imagemakers

Lorentzpark 8  
9351 VJ LEEK   
Postbus 101  
9350 AC LEEK  
(0594) 55 85 25 
(0594) 55 85 20 
info@alan.nl
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