
Op vrijdag 10 februari jongstleden is de Subsidie-

regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel 

de ‘stoppersregeling’ gepubliceerd. Dit is één van de 

onderdelen uit het Maatregelenpakket fosfaatreductie 

2017. In dit overzicht staan de belangrijkste 

aandachtspunten van de stoppersregeling.

Algemeen

1 De titel van de subsidieregeling is verwarrend. U 

hoeft namelijk het resterende deel van uw agrarisch 

bedrijf niet te staken en het is zelfs toegestaan om 

na 1 januari 2018 weer melkvee te gaan houden.

2 Om in aanmerking te komen voor fosfaatrechten 

is het juist van belang dat uw relatienummer ten 

minste tot 1 januari 2018 actief blijft. Er mag geen 

overdracht van het bedrijf plaatsvinden in 2017. 

3 Er volgen in 2017 drie openstellingen. De 

hoogte van het subsidiebedrag neemt per 

openstellingsperiode af. Gedurende de eerste 

openstelling is het subsidiebedrag per dier het 

hoogst.

4 De eerste openstellingsperiode loopt van 20 

februari 2017 tot en met 3 maart 2017. De tweede 

en derde openstelling vinden eind maart 2017 en 

begin mei 2017 plaats.

Subsidie

5 De hoogte van de subsidie bedraagt bij de eerste 

openstelling € 1.200 (geen btw) per melkkoe. De 

vergoeding van een kalf en een pink bedraagt € 276 

(= € 1.200 x 0,23) respectievelijk € 636 (= € 1.200 x 

0,53). De hoogte van de subsidie tijdens de tweede 

en derde openstelling is nog niet bekend, maar die 

zal dus lager liggen.

6 De subsidieregeling geldt alleen voor bedrijven die 

melk leveren, dus niet voor bijvoorbeeld jongvee-

opfokbedrijven. 

7 Iedere melkkoe die ten minste eenmaal gekalfd 

heeft, moet afgevoerd worden. Hebt u naast 

melkvee ook zoog- en weidekoeien op uw 

bedrijf, dan bent u ook verplicht om alle zoog- en 

weidekoeien af te voeren. 

8 Het aantal melkkoeien dat in aanmerking komt 

voor een subsidie, is begrensd. In beginsel geldt 

het aantal melkkoeien op de eerste dag van de 

openstellingsperiode (= 20 februari 2017), tenzij 

het aantal melkkoeien op 1 oktober 2016 lager lag. 

Dan ontvangt u maximaal subsidie voor het aantal 

melkkoeien dat u hield op 1 oktober 2016. 

9 Mocht u momenteel minder melkkoeien hebben 

dan op 1 oktober 2016 het geval was, dan is het 

toegestaan om vóór de eerste openstellingsperiode 

nog melkkoeien aan te voeren tot het niveau van  

1 oktober 2016.

10 Het staat u vrij om (een deel van het) jongvee te 

houden. Het aantal kalveren en pinken dat bij de 

aanmelding wordt opgegeven, bent u overigens wel 

verplicht om af te voeren.

11 Wenst u (een deel van het) jongvee af te voeren, 

dan is ten aanzien van de kalveren en pinken 

bepaald dat ten hoogste 0,44 kalveren en 0,36 

pinken per melkkoe waarvoor subsidie wordt 

verleend, in aanmerking komt voor subsidie. Het 

overige jongvee mag u behouden.

12 Besluit u om geen jongvee af te voeren, dan mag u 

niet meer kalveren en pinken houden dan u hield op 

de eerste dag van de openstelling, tenzij het aantal 

kalveren en pinken op 1 oktober 2016 lager lag.

De belangrijkste aandachtspunten bij deelname 
stoppersregeling op een rij



13 Als geldige afvoerbestemmingen geldt: slacht, 

export of sterfte. Afvoer naar een collega-

melkveehouder of een jongvee-opfokker geldt niet.

Aanvraag

14 U kunt uw bedrijf alleen digitaal aanmelden bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

via mijn.rvo.nl.

15 Van belang is dat de I&R-gegevens op orde zijn vóór 

aanvang van de openstelling. 

16 De hoogte van het budget voor de eerste 

openstellingsperiode is beperkt tot 12 miljoen euro. 

17 Ten aanzien van overschrijding van het budget 

en loting geldt het volgende. Als het budget 

gedurende de eerste dag op raakt, loten alle 

aanvragen van de eerste dag mee als zijnde 

ingediend op hetzelfde moment. Mocht het 

budget op de tweede dag op raken, dan worden 

alle aanvragen van die tweede dag afgewezen en 

schuift het resterende subsidiebedrag door naar de 

volgende openstellingsperiode. Uitgelote bedrijven 

krijgen bij de volgende openstelling géén voorrang!

Fiscale aspecten

18 Deelname aan de stoppersregeling betekent geen 

fiscale staking van uw onderneming. Als u in 2018, 

na verkoop van de fosfaatrechten, de beslissing 

neemt om uw onderneming te staken, dan kan 

er sprake zijn van een langlopende liquidatie. Dat 

geeft meer mogelijkheden. 

19 De premie die u per koe ontvangt is een vergoeding 

voor de inkomensschade. Deze vergoeding is 

in beginsel belast met inkomstenbelasting. Er 

wordt momenteel nog met de Belastingdienst 

onderhandeld over de toepassing van de 

stakingsfaciliteiten bij een langlopende liquidatie. 

De vergoeding is niet belast met omzetbelasting. 

20 Eventuele boekwinst bij verkoop van de 

koeien en het jongvee is in beginsel belast 

met inkomstenbelasting. De boekwinst kan 

desgewenst onder voorwaarden onder de 

herinvesteringsreserve worden gebracht en in 

andere bedrijfsmiddelen worden geherinvesteerd. 

21 De liquiditeitsvoorziening die door banken 

wordt aangeboden is een geldlening. Als in 

2018 een gedeelte van deze voorziening wordt 

kwijtgescholden, valt deze kwijtschelding onder 

inkomstenbelasting.

22 Omdat deelname aan de stoppersregeling leidt 

tot een extra inkomen, kan dit invloed hebben op 

toeslagen die u ontvangt. Het is belangrijk om hier 

rekening mee te houden. 

Aanvraag door ABAB laten verzorgen

23 Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, bestaat 

het risico dat 100% van het subsidiebedrag wordt 

teruggevorderd. Bij kleine overtredingen zal de 

korting niet gematigd worden!

24 Het is dus van belang dat de aanmelding voor 

deelname en het verzoek om vaststelling van de 

subsidie tijdig en compleet ingediend worden. 

Daarnaast is het van belang om tussentijds aan alle 

voorwaarden te voldoen. 

25 Medewerkers van ABAB Agro Advies doen de 

aanvraag graag voor u. U kunt hiervoor contact 

opnemen met fosfaatrechten@abab.nl. Hebt u 

nog vragen over de regeling? Stel deze dan aan uw 

contactpersoon bij ABAB.

Stoppersregeling
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