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Fosfaatreductieplan ZuivelNL – Vragen en antwoorden 
Versie 10 januari 2017  

 

In verband met het voornemen van staatssecretaris Van Dam om het Fosfaatreductieplan ZuivelNL te borgen middels  

een ministeriële regeling, is een aantal vragen uit de vorige versie over algemeen verbindendverklaring achterhaald; deze zijn vervallen. 

 

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 

   

#  trefwoord Vraag Antwoord 

    

1.  Noodzaak Waarom neemt de sector 

deze maatregelen? 

 

De maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen die de Europese 

Commissie heeft gesteld voor de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij. Als de 

productie onder het zogenoemde fosfaatplafond (à 172,9 miljoen kg) wordt gebracht, kan de 

derogatie in 2017 veilig worden gesteld en bestaat uitzicht op behoud van derogatie in de jaren 

daarna. 

 

2.  Krimp fosfaat Hoeveel fosfaat moet er 

gereduceerd worden? 

 

Het plan voorziet in de reductie van 4,0 miljoen kg fosfaat door de melkveehouderij. 

 

3.  Melkgeldregeling Hoe zit de 

Melkgeldregeling in 

elkaar? 

 

Bij deze regeling krijgt elk melkveebedrijf een referentievolume. Dat is de jaarproductie 2015 – 

4%. Vervolgens wordt een korting toegepast van 90% van de kale melkprijs (exclusief 

eventuele toeslagen). Maandelijks wordt bekeken hoeveel de daadwerkelijke productie zich 

verhoudt tot het referentievolume en wordt een eventuele inhouding gedaan op het melkgeld. 

  

4.  Melkgeldregeling Ik heb in 2015 veel melk 

aan de kalveren gevoerd, 

wordt dit bij mijn 

melkreferentie opgeteld? 

Indien u deelneemt aan de Melkgeldregeling dan is het volume melk dat u in 2015 aan uw 

onderneming leverde min 4% het referentievolume. Melk geleverd aan kalveren telt dus niet 

mee. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/12/30/kamerbrief-over-maatregelenpakket-fosfaatreductie/kamerbrief-over-maatregelenpakket-fosfaatreductie.pdf
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5.  Melkgeldregeling Ik heb begin 2015 mijn 

melk waar ik 

superheffing over moest 

betalen via de 

mengwagen aan de 

koeien gevoerd, wordt dit 

bij mijn melkreferentie 

opgeteld? 

 

Indien u deelneemt aan de Melkgeldregeling dan is het volume melk dat u in 2015 aan uw 

onderneming leverde min 4% het referentievolume. Melk dat via de mengwagen aan de koeien 

is gevoerd, telt dus niet mee. 

 

6.  GVE-

reductieregeling 

Waarom is er ook een 

GVE-reductieregeling 

Voor veel veehouders is de Melkgeldregeling erg ingrijpend. Zij zullen juist de hoogproductieve 

koeien moeten afvoeren om zo min mogelijk korting te betalen. Het doel is echter een GVE-

reductie en niet een reductie van de melkproductie. Daarom is de GVE-reductieregeling als 

alternatief bedacht en zal voor de meeste veehouders een veel beter alternatief zijn, ook  

kijkend naar het doel van de maatregelen. 

 

7.  GVE-

reductieregeling 

Hoe zit de GVE-

reductieregeling in 

elkaar? 

 

In deze regeling krijgt een melkveebedrijf een GVE-referentie. Die is gelijk aan het aantal GVE’s 

uit de categorieën 100, 101 en 102 zoals dat op 2 juli 2015 op het bedrijf geregistreerd stond, 

min 4%. Het bedrijf dient het aantal GVE’s uit deze categorieën dat op 1 oktober 2016 aanwezig 

was, te reduceren tot op of onder het niveau van de GVE-referentie. Deze taakstelling dient 

gedurende 2017 te worden gerealiseerd.  

 

8.  Wisselen van 

regeling 

Kan een veehouder door 

het jaar heen wisselen 

van regeling? 

 

Nee, hij dient aan het begin van het jaar de keuze te maken tussen de Melkgeldregeling of de 

GVE-reductieregeling. 

9.  Korting in 

Melkgeldregeling 

Hoe hoog is de korting in 

de Melkgeldregeling? 

 

Indien een veehouder boven het referentievolume levert wordt een korting toegepast van 90% 

van de kale melkprijs (exclusief eventuele toeslagen). 

 

10.  Korting in GVE-

reductieregeling 

 

Hoe hoog is de korting in 

de GVE-reductieregeling? 

 

De gemiddelde veebezetting wordt in deze regeling maandelijks vergeleken met de GVE-

referentie. Indien het aantal GVE’s hoger is dan de GVE-referentie wordt een korting toegepast 

op het maandelijkse melkgeld. Die korting wordt berekend door per maand aan elke 

boventallige GVE standaard 800 kilogram melk toe te kennen (ongeacht de werkelijke 

melkproductie) en daarop een korting van 90% op de kale melkprijs toe te passen.  

 



 

ZuivelNL - vragen en antwoorden Fosfaatreductieplan – v2  10-01-2017       3 

11.  800 kg melk Waarom wordt aan elke 

GVE standaard 800 

kilogram melk 

toegekend? 

 

Om de korting in de GVE-reductieregeling te kunnen bepalen is aan elke GVE een standaard 

jaarleverantie toegekend. Die is bepaald op 9600 kilogram melk. Op maandbasis is dat 800 

kilogram. 

12.  Vrijstelling  Wanneer krijgt een 

bedrijf vrijstelling van de 

regelingen? 

 

Melkveebedrijven die in 2017 gemiddeld 4% minder GVE’s hebben dan op 2 juli 2015 worden 

vrijgesteld. Zij moeten dat maandelijks kunnen aantonen. 

 

13.  Vrijstelling  Wat gebeurt er als een 

melkveehouder niet meer 

blijkt te voldoen aan de 

voorwaarden van de 

vrijstelling? 

 

In dat geval geldt de GVE-reductieregeling en dient de veehouder aan de voorwaarden van deze 

regeling te voldoen. 

14.  GVE-reductie Wat wordt precies onder 

GVE-reductie verstaan?  

De reductie van GVE’s uit de categorie 100,101 en 102 aan te tonen door middel van een dood-, 

export- of slachtverklaring. Ook de reguliere afvoer van nuchtere kalveren naar de 

kalvermesterij telt als vermindering.  

 

15.  GVE-reductie Wordt de afvoer van 

GVE’s naar collega-

melkveebedrijven ook als 

reductie beschouwd?  

 

De afvoer van GVE’s naar andere Nederlandse melkveebedrijven wordt ook als reductie 

beschouwd, op voorwaarde dat het ontvangende melkveebedrijf deelneemt aan de GVE-

reductieregeling. 

16.  GVE-reductie Het duurt soms enkele 

dagen voordat de GVE’s 

die van een bedrijf zijn 

afgevoerd ook als 

zodanig in het I&R-

systeem zijn verwerkt. 

Hoe wordt daar mee 

omgegaan? 

 

De reductie is geldig zodra in het I&R systeem zichtbaar is dat een dier 

dood, geslacht of geëxporteerd is. Veehouders dienen er dus rekening mee te houden dat de 

reductie met enige vertraging aangetoond kan worden in het I&R-systeem. Met betrokken 

partijen wordt overlegd om elke melding zo snel mogelijk door te voeren. 
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17.  GVE-reductie Hoeveel dieren moet ik 

per periode afvoeren? 

De reductie van GVE’s wordt gefaseerd over 5 perioden van elk ten minste twee maanden. 

Melkveebedrijven met te veel GVE’s ten opzichte van de GVE-referentie dienen in de laatste 

maand van de eerste periode gemiddeld 5% van het aantal GVE’s dat op 1 oktober 2016 

geregistreerd stond, te hebben gereduceerd. In de tweede periode is dat 10%; in de derde 

periode maximaal 20%.  

Bedrijven die deze reductiepercentages realiseren, worden vrijgesteld van verdere reductie.  

Voor bedrijven die hun reductiepercentage in de derde periode niet volledig hebben gerealiseerd 

wordt het percentage – afhankelijk van het verloop van de nationale fosfaatreductie-  in de 

vierde periode verder aangescherpt tot maximaal 40%. In de vijfde periode dient de omvang 

van de veebezetting te worden gehandhaafd op het niveau dat voor de vierde periode gold. 

GVE-toename na 1 oktober 2016 geldt als een extra taakstelling, boven genoemde percentages. 

 

18.  GVE-reductie Wat betekent de datum 

van 1 oktober 2016 ? 

De toename in GVE’s na 1 oktober 2016 tot de aanvang van de regeling die hebben geleid tot 

een GVE-toename bij dat betreffende bedrijf zullen als extra taakstelling gelden, boven de 

genoemde percentages. 

19.  1 oktober 2016/ 

2 juli 2015 

Waarom wordt de datum 

van 1 oktober 2016 

gehanteerd? Het ging 

toch om 2 juli 2015? 

 

De geregistreerde veebezetting min 4 % op 2 juli 2015 bepaalt de omvang van de veestapel 

waaraan voldaan moet worden in de GVE-reductieregeling. De referentiedatum voor het 

vaststellen van het aantal te reduceren GVE’s is 1 oktober 2016. De achtergrond is dat 

anticiperend gedrag van veehouders na 13 oktober 2016 en aangevoerd melkvee na die datum 

niet moet worden beloond met een bonus en daar van wordt uitgesloten. De datum van 13 

oktober 2016 is gekozen omdat staatssecretaris Van Dam toen uitstel van het 

fosfaatrechtenstelsel bekendmaakte. 

  

20.  1 oktober 2016 Moet de na 1 oktober 

2016 ontstane groei van 

GVE’s echt in alle 

gevallen ongedaan 

worden gemaakt? 

 

Ja, tenzij het bedrijf ondanks de na die datum ontstane groei nog steeds onder de GVE-

referentie zit óf tenzij het bedrijf genoegen neemt met een maandelijkse korting op het 

melkgeld.  
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21.  Solidariteits 

bijdrage 

Wat is de 

solidariteitsbijdrage? 

 

Deelnemers aan de GVE-reductieregeling die in een bepaalde periode wel het aantal vereiste 

GVE’s reduceren, maar desondanks de GVE-referentie nog niet hebben bereikt, dienen over alle 

nog te reduceren GVE’s maandelijks een solidariteitsbijdrage te voldoen. Die bedraagt 20% van 

de kale melkprijs en wordt berekend door aan elke GVE boven de GVE-referentie 800 kilogram 

melk toe te kennen, ongeacht de werkelijke melkproductie. 

 

22.  Solidariteits 

bijdrage 

Waarom is er een 

solidariteitsbijdrage? 

Die is bedoeld om de bonusregeling te financieren waardoor het maximale kortingspercentage 

kan worden beperkt. 

 

23.  Solidariteits 

bijdrage 

Korting in regeling en 

solidariteitsheffing 

Indien een bedrijf de GVE-referentie niet heeft bereikt en dus gekort wordt op het melkgeld, dan 

vervalt de solidariteitsheffing.  De korting is dan 90% van de kale melkprijs en niet nog eens 

daar boven op de 20% solidariteitsheffing 

24.  Solidariteits 

bijdrage 

Waar gaat de 

solidariteitsbijdrage naar 

toe? 

Die gaat samen met de opbrengst van de kortingen naar een bonuspot en komt ten goede aan 

bedrijven die hun GVE-referentie al hebben bereikt. Zij ontvangen een bonus voor elke GVE uit 

de categorieën 100, 101 of 102 onder de referentie van 2 juli 2015 minus 4 % tot maximaal 

minus 10%. 

 

25.  Bonus Waarom krijgen 

bedrijven die hun 

referentie hebben bereikt 

een bonus? 

Dat is bedoeld om deze bedrijven te stimuleren eventueel extra GVE’s  te reduceren. 

26.  Bonus Wanneer komt een 

veehouder in aanmerking 

voor de bonus? 

Een veehouder die in 2017 net zo veel of minder GVE’s op zijn bedrijf heeft geregistreerd als zijn 

GVE-referentie komt in aanmerking voor de bonus. 
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27.  Bonus Hoe hoog is de bonus? 

 

Dat is afhankelijk van wat er aan kortingen en solidariteitsbijdragen binnenkomt bij de 

zuivelonderneming. Hoe eerder een bedrijf zijn taakstelling heeft gerealiseerd hoe hoger de 

bonus per gereduceerde GVE. De bonus bedraagt tot en met september maximaal 60 euro per 

GVE per maand en in oktober tot en met december maximaal 200 euro per GVE per maand. 

Voor elke gereduceerde GVE die leidt tot een reductie groter dan 2 juli 2015 min 10% van de 

GVE-referentie, wordt geen bonus uitgekeerd. Er wordt alleen een bonus uitgekeerd als de 

gerealiseerde reductie gehandhaafd blijft tot en met 31 december 2017. 

 

28.  Bonus Wanneer wordt de bonus 

uitgekeerd? 

 

De bonus wordt maandelijks door de zuivelonderneming vastgesteld en uitgekeerd.  

29.  Bonus Wat gebeurt er als er 

meer geld aan kortingen 

en solidariteitsbijdragen 

binnenkomt dan dat er 

aan bonussen uit gaat? 

 

In dat geval zal het restant aan bonussen in het eerste kwartaal van 2018 worden verdeeld over 

alle melkveebedrijven die een reductie hebben gerealiseerd ten opzichte van 1 oktober 2016.  

30.  Bonus Is de bonus gelijk bij alle 

zuivelondernemingen ? 

Dat hoeft niet perse. De opzet is gelijk, maar de hoogte van de bonus, hangt af van de hoogte 

van de bonus pot, die weer afhangt van het aantal inhoudingen en de inkomsten uit de 

solidariteitsheffing. 

31.   

 

Vervallen  

 

 

32.   Vervallen 

 

 

33.  Sanctiebeleid Wat gebeurt er als een 

melkveehouder 

onvoldoende koeien 

reduceert? 

 

Dan wordt hij gekort op het melkgeld.  
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34.  Melkweigering Kan een 

zuivelonderneming melk 

weigeren als een 

veehouder niet of 

onvoldoende koeien 

reduceert? 

De regelingen voorzien in een korting op het melkgeld als veehouders geen of onvoldoende 

GVE’s reduceren. Melkweigering als zodanig is niet in de regelingen van dit plan opgenomen. 

Dat laat onverlet dat een zuivelonderneming daar toe kan overgaan als zij daar op basis van 

haar statuten of contractuele overeenkomsten aanleiding toe ziet.  

35.  Grondgebonden 

bedrijven 

Hoe wordt er omgegaan 

met grondgebonden 

bedrijven?  

 

Grondgebonden bedrijven hoeven bij deelname aan de GVE-reductieregeling geen krimp van 4% 

te realiseren ten opzichte van hun veebezetting op 2 juli 2015, zoals andere bedrijven. Hun 

GVE-referentie is gelijk aan de veebezetting op 2 juli 2015. Bij de melkgeldregeling indien van 

toepassing , wordt deze vrijstelling van 4% korting niet toegepast 

 

36.  Grondgebonden 

bedrijven 

Wat wordt verstaan 

onder grondgebonden 

bedrijven? 

Daarmee worden de bedrijven bedoeld die in 2015 geen fosfaatoverschot hadden en daarmee 

volgens de definitie van de meststoffenwet grondgebonden zijn. 

 

37.  Grondgebonden 

bedrijven 

Ik was in 2015 niet 

grondgebonden maar in 

2016 en 2017 wel. Wordt 

daar rekening mee 

gehouden met de 

korting? 

 

Nee, conform het per 2018 in te voeren fosfaatrechtenstelsel is 2015 het peiljaar om vast te 

stellen of een melkveebedrijf grondgebonden is. 

38.  Grondgebonden 

bedrijven 

Telt grondbezit in het 

buitenland ook mee bij 

de bepaling of een 

melkveebedrijf als 

grondgebonden wordt 

beschouwd? 

 

Nee, conform de Meststoffenwet geldt voor de bepaling van grondgebondenheid alleen het in 

Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond. 

39.  Jongvee Gaat het alleen om de 

reductie van melkkoeien 

of telt jongvee ook mee? 

 

Het gaat om de reductie van fosfaat, dus telt zowel het aantal melkkoeien als het jongvee. Dat 

wil zeggen vee uit de GVE-categorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan een 

jaar) en 102 (jongvee ouder dan een jaar). 
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40.  Jongvee Telt het jongvee dat een 

melkveehouder op ander 

bedrijf uitbesteedt ook 

mee als reductie? 

 

Aan een melkveebedrijf dat de opfok van jongvee op 1 oktober 2016 of in de periode daarna tot 

de start van de regeling geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, wordt standaard een aandeel 

jongvee (GVE-categorie 101 en 102) toegekend van minimaal 33% van het aantal melkkoeien 

(GVE-categorie 100), tenzij het melkveebedrijf kan aantonen dat een lager aandeel reëel is.  

 

41.  Zoogkoeien/ 

Weidekoeien 

Tellen zoogkoeien en 

weidekoeien ook mee of 

vallen die buiten het 

plan? 

De op 2 juli 2015 aanwezige dieren in de GVE-categorie 120 (zoog- en weidekoeien) tellen niet 

mee voor het vaststellen van de referentie. Dieren die van de GVE-categorieën 100, 101, 102 

worden omgezet naar categorie 120 tellen niet mee als reductie. Deze dieren tellen wel mee als 

reductie op het moment dat zij geslacht of geëxporteerd worden of dood gaan. 

 

  

42.  Zelfzuivelaars Hoe wordt omgegaan 

met zelfzuivelaars? 

 

Bedrijven die al hun melk zelf verwerken zijn gehouden aan de werking van de AVV en dienen 

dus GVE’s te reduceren conform hun taakstelling. Bedrijven die melk van andere bedrijven 

kopen en verwerken zijn eveneens gebonden aan de AVV en dienen een keuze te maken voor 

een van de reductieregelingen. 

 

43.  Starters Hoe wordt omgegaan 

met bedrijven die na 2 

juli 2015 zijn gestart?  

 

Melkveebedrijven die na 2 juli 2015 zijn gestart, zijn voor 100% gegroeid. Zij kunnen minimaal 

60% van hun melkveestapel behouden. Bij tijdige en volledige realisatie van de 

reductiepercentages is de maximale korting 20%, vermeerderd met de groei die na 1 oktober 

2016 is opgetreden. 

 

  

 

44.  Biologisch Gelden deze maatregelen 

ook voor biologische 

melkveebedrijven? Zij 

hebben immers per 

definitie geen derogatie. 

 

Net als bij de meststoffenwet en bij het in te voeren wettelijke fosfaatrechtenstelsel gelden deze 

fosfaatreductiemaatregelen voor alle bedrijven met melkvee ongeacht of zij biologisch zijn of 

niet of al dan niet gebruik maken van de derogatie. Het gaat om de overschrijding van het 

fosfaatplafond en ook biologische bedrijven kunnen hebben bijgedragen aan deze overschrijding 

als gevolg van groei. 

  

45.  Bedrijfs-

beëindigers 

Komt een 

bedrijfsbeëindiger in 

aanmerking voor een 

bonus in het kader van 

de reductieregeling ?  

Ja, ook een melkveehouder die zijn bedrijf na 1 januari 2017 beëindigt kan in aanmerking 

komen voor de bonus.  
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46.  Bedrijfs-

beëindigers 

Kom ik nog in 

aanmerking voor de 

bedrijfsbeëindiging- en 

krimpregeling als ik mijn 

bedrijf in december 2016 

heb beëindigd? 

 

Nee, de bedrijfsbeëindiging- en krimpregeling geldt uitsluitend voor melkveebedrijven die hun 

activiteiten in het eerste of tweede kwartaal van 2017 beëindigen en op het moment van de 

aanvraag nog actief zijn. 

 

47.  Bedrijfs-

beëindigers 

Waar moet ik me melden 

voor de 

beëindigingsregeling? 

 

Dat is nu nog niet bekend. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Zodra er meer over 

bekend is, hoort u dat via RVO. 

 

48.  Krimpregeling Waar moet ik me melden 

voor de krimpregeling? 

 

Dat is nu nog niet bekend. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Zodra er meer over 

bekend is, hoort u dat via RVO. 

 

49.   Vervallen 

 

 

50.   Vervallen 

 

 

51.   Vervallen 

 

 

52.   Vervallen 

 

 

53.   Vervallen 

 

 

54.   Vervallen 

 

 

55.   Vervallen 
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56.  Derogatie Gelden de maatregelen 

ook als de huidige 

derogatie wordt 

ingetrokken? 

 

Het plan treedt niet in werking als de huidige derogatie wordt ingetrokken en/of als er geen zicht 

is op de derogatie voor 2018 en volgende jaren. In het geval de huidige derogatie onverhoopt 

wordt ingetrokken na inwerkingtreding van het plan, dan trekt ZuivelNL het fosfaatreductieplan 

in.  

 

57.  KringloopWijzer Speelt de 

KringloopWijzer nog een 

rol bij deze maatregelen? 

 

De KringloopWijzer zal in 2017 nog geen werking hebben, maar waarschijnlijk wel vanaf 2018 

als het fosfaatrechtenstelsel in werking treedt. Vooralsnog is de KringloopWijzer een 

managementinstrument voor de melkveehouder.  

 

58.  BEX Ik heb in 2015 een hoog 

BEX-voordeel 

gerealiseerd, wordt dit 

meegenomen in mijn 

melk/GVE referentie? 

Nee, BEX telt in zijn geheel niet mee in fosfaatreductieplan van ZuivelNL. De BEX blijft nog wel 

bestaan voor de meststoffenwet. Mogelijk kan de bedrijfsspecifieke excretie wel per 1 januari 

2018 worden ingezet in het stelsel van fosfaatrechten.  

59.  In- en 

uitschaarders 

Hoe wordt er omgegaan 

met in- en uitschaarders? 

 

Dieren die tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015 zijn afgevoerd van een bedrijf en tussen 3 juli 

2015 en 31 december 2015 weer aangevoerd zijn op hetzelfde bedrijf tellen mee bij het 

vaststellen van de GVE-referentie van dat bedrijf. De leeftijd van deze dieren op 2 juli 2015 

bepaalt tot welke GVE-categorie de dieren behoren. De veehouder dient dit zelf bij de 

zuivelonderneming aan te tonen. 

 

60.  In- en 

uitschaarders 

Ik ga in 2017 vee 

uitscharen naar een 

vleesvee/zoogkoe/ 

weidekoe opfokker, heb 

ik daarmee ook GVE’s 

gereduceerd? 

 

Nee, uitsluitend de aantoonbare afvoer van GVE’s door middel van een dood-, export- of 

slachtverklaring of de afvoer naar een ander melkveebedrijf dat aan de GVE-reductieregeling 

deelneemt, geldt als reductie.  

61.  Wisselen van 

onderneming 

Wat gebeurt er met de 

referentie als 

melkveebedrijven 

wisselen van 

zuivelonderneming? 

 

In dat geval verhuist de referentie van de melkveehouder mee naar de nieuwe afnemer. 
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62.  GVE-berekening Hoeveel GVE’s is een 

koe/een kalf? 

 

Het gaat om GVE's gebaseerd op tabel 4 en tabel 6 van de Meststoffenwet. 

Bij tabel 6 gaan we uit van een melkproductie van 8.300 kg. Daaraan is een fosfaatexcretie 

gekoppeld van 41,3 kg. 

Op basis van de gegevens in tabel 4 leidt dat tot een verhouding van: 

1 voor melk- en kalfkoeien (categorie 100) 

0,23 voor jongvee jonger dan een jaar (categorie 101) 

0,53 voor jongvee ouder dan een jaar (categorie 102)  

 

 

63.  Jersey Geldt voor een Jersey-

veestapel een andere 

GVE-verhouding? 

  

Nee, ook bij de berekening van het aantal GVE’s van een Jersey-veestapel geldt (conform de 

Meststoffenwet) de standaard omrekeningsfactor.  

64.  Heffing ZuivelNL  Waarop is het bedrag als 

van 18 cent p/100 kg 

gebaseerd?  

 

 

Dat bedrag is gebaseerd op de 25 miljoen euro die ZuivelNL ter beschikking stelt voor de opkoop 

en bedrijfsbeëindigersregeling en de te verwachten melkaanvoer in 2017. Het ministerie van EZ 

stelt ook 25 miljoen beschikbaar deels vanuit EU-gelden. 

 

65.  Heffing ZuivelNL Wat gebeurt er als de 

contributieverhoging 

gaandeweg het jaar 

onvoldoende blijkt? 

 

Het bestuur van ZuivelNL kan gaandeweg het jaar besluiten de hoogte van de contributie aan te 

passen, mocht dat nodig zijn. 

66.  Heffing ZuivelNL 

 

Wat gebeurt er als de 

opbrengst van de heffing 

groter uitvalt dan 25 

miljoen euro? 

 

Als de opbrengst hoger is dan nodig, kan het bestuur gaandeweg het jaar besluiten de hoogte 

van de bijdrage te verlagen. Ook kan het bestuur van ZuivelNL na afloop van het boekjaar 

besluiten hoe er met eventuele meeropbrengsten wordt omgegaan. 

 

67.  Heffing ZuivelNL 

 

Moeten 

bedrijfsbeëindigers ook 

mee betalen aan de 

heffing? 

 

Ook melkveebedrijven die slechts gedurende een deel van 2017 actief zijn, betalen contributie 

aan ZuivelNL over de in die periode geleverde melk. De verhoogde contributiebijdrage geldt dus 

ook voor deze bedrijven. 
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68.  Hogan-regeling 

 

In september 2016 heb 

ik 30 koeien gereduceerd 

vanwege de Hogan-

regeling. Krijg ik over 

deze gereduceerde GVE’s 

ook een bonus? 

 

Nee, de bonusregeling maakt onderdeel uit van het Fosfaatreductieplan ZuivelNL. De regeling 

geldt zodra het fosfaatreductieplan in werking treedt. 

69.  RFC-

melkreductie 

regeling 

Ik heb in 2016 koeien 

gereduceerd vanwege 

melkreductieregeling van 

FrieslandCampina. Kom 

ik in aanmerking voor de 

bonus over deze GVE’s? 

 

Nee, de bonusregeling maakt onderdeel uit van het Fosfaatreductieplan ZuivelNL. De regeling 

geldt, zodra het fosfaatreductieplan in werking treedt. 

70.  Bedrijfs- 

overname 

Wat gebeurt er met de 

referenties indien het ene 

melkveebedrijf het 

andere overneemt en 

beide aan een andere 

zuivelonderneming 

leveren?  

 

Bij een (gedeeltelijke) bedrijfsovername worden referenties bij elkaar opgeteld en verhuizen 

deze mee, indien geregistreerd door RVO. Indien deze overname heeft plaatsgevonden in de 

periode van 2 juli 2015 en voor de start van de regeling, dan wordt de correctie volgens het 

fosfaatrechtenstelsel gevolgd. De bewijslast ligt van ook bij de betreffende veehouder. RVO 

heeft hiervoor een afzonderlijke procedure en protocol. 
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71.  Knelgevallen Is er een regeling voor 

knelgevallen? 

 

Het plan voorziet in een knelgevallenregeling, die nauw aansluit bij de knelgevallenregeling van 

de wet fosfaatrechten melkvee.  

Een melkveebedrijf dat een beroep wil doen op de knelgevallenregeling moet aantonen dat de 

veebezetting op 2 juli 2015 als gevolg van tijdelijke buitengewone omstandigheden niet 

representatief was voor de normale bedrijfsvoering van dat moment. De zuivelonderneming kan 

de referentie aanpassen als deze minimaal vijf procent lager is door:  

 bouwwerkzaamheden;  

 diergezondheidsproblemen, ziekte;  

 ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer 

of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;  

 vernieling van de melkveestallen of, 

 omschakeling van gangbaar naar biologisch of vice versa. 

Aanpassing is in deze gevallen mogelijk door de referentie te stellen op het niveau van de GVE-

bezetting waarover het melkveebedrijf zonder deze buitengewone omstandigheden zou hebben 

beschikt.  

De knelgevallenregeling bevat geen voorziening voor gedane investeringen; het plafond in het te 

realiseren reductiepercentage fungeert feitelijk als voorziening voor investeringen. 

  

72.  GVE-berekening 

 

Hoe weet een 

melkveehouder hoeveel 

GVE’s zijn bedrijf telde 

op 2 juli 2015? 

 

Daarover is hij in augustus 2016 per brief geïnformeerd door RVO. 

73.  GVE-berekening 

 

Wordt bij de berekening 

van het aantal GVE’s 

uitgegaan van hele 

getallen of wordt er 

gewerkt met decimalen? 

 

De omvang van het melkveebestand wordt vastgesteld in hele getallen door reguliere afronding. 

De omvang wordt gebaseerd op de gemiddelde bezetting per maand (behalve voor de referentie 

op 2 juli 2015) 

74.  Starters  

 

Kunnen bedrijven die na 

2 juli 2015 zijn gestart 

ook deelnemen aan de 

melkgeldregeling?  

 

Ja, dat is mogelijk maar dan wordt er wel een korting toegepast over hun volledige melkgeld, 

aangezien zij nog geen referentie hebben. 
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75.  Grondgebonden 

bedrijven 

35a 

Worden 

melkveebedrijven die net 

niet grondgebonden zijn 

maar op 2 juli 2015 een 

geringer overschot 

hadden dan 4% alleen 

voor dat overschot 

gekort of over de 

volledige 4%? 

 

Het is alles of niets. Een bedrijf dat volgens de definitie van het wet fosfaatrechten melkvee in 

2015 grondgebonden was, krijgt een referentie gebaseerd op de veebezetting op 2 juli 2015. 

Een bedrijf dat bij voorbeeld 1 koe te veel had om grondgebonden te zijn, is dus niet 

grondbonden en krijgt een referentie gebaseerd op de situatie van 2 juli 2015 minus 4 %. 

 

76.  Grondgebonden 

bedrijven 

 

Hoe weet een 

melkveehouder of zijn 

bedrijf in 2015 

grondgebonden was?  

 

Daarover is hij in augustus 2016 per brief geïnformeerd door RVO. 

77.  Kringloopwijzer 

 

Waarom tellen de 

KringloopWijzer en het 

BEX-voordeel niet mee 

bij de bepaling van 

grondgebondenheid? 

 

Gebruik maken van een bedrijfsspecifieke norm vanuit de KringloopWijzer zal alleen worden 
toegestaan als de borging van de KringloopWijzer voldoende is. Mogelijk is dat vanaf 2018 het 
geval. Vooralsnog is de KringloopWijzer een managementinstrument voor de melkveehouder. 
 

78.  Bedrijfssplitsing  
 

Mogen gesplitste 
melkveebedrijven samen 
voldoen aan de regels 
van het 

fosfaatreductieplan op 
basis van de 
veebezetting van 2 juli 
2015?  
 

De uitvoering van het fosfaatreductieplan ZuivelNL staat zo dicht mogelijk bij het stelsel van 
fosfaatrechten. Ten aanzien van de splitsing van de melkveebedrijven wordt de zienswijze van 
RVO op dit punt gevolgd.  
Zie ook: https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-

9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4  

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4
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79.  Bedrijfssplitsing  
 

Mogen gesplitste 
melkveebedrijven hun 
referentiegegevens van 2 
juli 2015 (GVE bezetting) 

of melkproductie 2015 
splitsen zodat ieder 
bedrijf 50% van de 
referentie krijgt? 
 

De uitvoering van het fosfaatreductieplan ZuivelNL staat zo dicht mogelijk bij het stelsel van 
fosfaatrechten. Ten aanzien van de splitsing van de melkveebedrijven wordt de zienswijze van 
RVO op dit punt gevolgd.  
Zie ook: https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-

9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4  

80.  Bedrijfssplitsing  
 

Wordt in het geval van 

een bedrijfssplitsing het 
bedrijf dat als 
eenmanszaak verder 
gaat als een startend 

bedrijf beschouwd en 
behoudt de bestaande 
VOF alle 
referentiegegevens? 
 

De uitvoering van het fosfaatreductieplan ZuivelNL staat zo dicht mogelijk bij het stelsel van 

fosfaatrechten. Ten aanzien van de splitsing van de melkveebedrijven wordt de zienswijze van 
RVO op dit punt gevolgd.  
Zie ook: https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-
9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4  

81.  Ministeriële 

regeling 

 

Waarom wordt het 

fosfaatreductieplan van 

ZuivelNL geborgd via een 

ministeriële regeling op 

basis van de 

Landbouwwet? 

 

De gesprekken met de Europese Commissie over een Algemeen Verbindend Verklaring van het 
fosfaatreductieplan van ZuivelNL vergen meer tijd, hetgeen een tijdige implementatie van het 

plan in de weg kan staan. Met een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet wordt het 
fosfaatreductieplan van ZuivelNL in een algemeen voorschrift vervat.  

 

82.  Ministeriële 

regeling 

Wat houdt omzetting van 

het fosfaatreductieplan in 

een ministeriële regeling 

in? 

Het fosfaatreductieplan als ministeriële regeling  houdt het volgende in: 

 het ministerie neemt het plan in een eigen regeling op, in plaats van de 

regeling van ZuivelNL algemeen verbindend te verklaren; 
 met de ministeriële regeling ligt de (juridische) verantwoordelijkheid bij de 

overheid; de overheid draagt iets op aan zuivelondernemingen en 

melkveehouders, de zuivelondernemingen moeten dat uitvoeren (zoals 

voorheen bij de melkquotering); 
 een ministeriële regeling kan op korte termijn van kracht worden. Er zijn geen 

procedurele belemmeringen en mededingingsaspecten spelen niet omdat de 

overheid de maatregel afkondigt. 
 

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/95921/Splitsing+van+een+bedrijf/b59ece5c-9f97-4a53-bef0-d80d4d4737b4


 

ZuivelNL - vragen en antwoorden Fosfaatreductieplan – v2  10-01-2017       16 

83.  Ministeriële 

regeling 

Kan de borging via een 

ministeriële regeling er 

toe leiden dat het 

fosfaatreductieplan 

wijzigt? 

   

Dat is op dit moment nog onbekend. Het fosfaatreductieplan zal zo spoedig mogelijk worden 
omgezet in een ministeriële regeling.   

84.  Ministeriële 

regeling 

Op welke termijn kan de 

ministeriële regeling 

fosfaatreductieplan in 

werking treden? 

 

Zodra definitieve goedkeuring van de Europese Commissie over het totale maatregelenpakket 
fosfaatreductie is verkregen kan de ministeriële regeling worden gepubliceerd en uiterlijk per 1 
maart 2017 in werking treden. 

 


