
Overzicht melden overdrachten en splitsingen i.h.k.v. fosfaatrechten en fosfaatreductie (versie 13-04-2017)

Draagt u het hele 
bedrijf over aan een of 

meerdere partijen?

Als het oorspronkelijke bedrijf niet beëindigd is, blijft de referentie op het 
oude bedrijf staan. Dit geldt voor zowel de regeling fosfaatreductie als 
fosfaatrechten.

Nee

Wordt uw 
bedrijf opgedeeld 

in afzonderlijke 
bedrijven?

Ja

Melding overdracht bij splitsing
Bij een splitsing wordt een beëindigd bedrijf opgedeeld in meerdere afzonderlijke bedrijven. Per overdracht moet een Melding Overdracht door partijen gezamenlijk 
worden ingediend.

Wordt bedrijf A beëindigd en gesplitst in de bedrijven B en C? Vul dan 2 formulieren in:
=> 1 voor de overdracht van een deel van bedrijf A naar bedrijf B
=> 1 voor de overdracht van het andere deel van bedrijf A naar bedrijf C

Ja

Nee

Heeft uw bedrijfsoverdracht na 2 juli 2015 en voor 
1 maart 2017 plaatsgevonden? U had deze uiterlijk 
3 april 2017 moeten melden.
Heeft de bedrijfsoverdracht plaatsgevonden na 1 
maart 2017? Dan meldt u deze binnen 1 maand.

Heeft u een overdracht gemeld met een formulier Melding 
Overdracht en heeft u voor de regeling fosfaatrechten een reactie 
ingediend? Dan hoeft u niets te doen. RVO behandelt de 
bedrijfsoverdracht voor de regeling fosfaatrechten èn de regeling 
fosfaatreductieplan.

Bij een volledige 
bedrijfsoverdracht 
draagt u uw hele 
bedrijf over aan één 
of meerdere 
partijen.

Heeft u al een 
formulier Melden 

Overdracht ingediend 
en een reactie i.h.k.v. 

fosfaatrechten?

nee

Overdracht of splitsing? 
Wat moet u doen en hoe wordt uw melding verwerkt als u te maken heeft met de regeling fosfaatreductie en fosfaatrechten?

Agrarisch ondernemers staan bij ons geregistreerd. Als er wijzigingen plaatsvinden geeft u die aan ons door. Eén van deze wijzigingen kan een bedrijfsoverdracht of 
splitsing van uw bedrijf zijn. Als uw bedrijf wordt overgedragen of wordt gesplitst, dan geeft u deze wijziging aan ons door.

U meldt een overdacht altijd binnen 30 dagen nadat de overdacht heeft plaatsgevonden.

U meldt een  bedrijfsoverdracht via Direct regelen op mijn.rvo.nl. Vul de gevraagde informatie samen in met de opvolgende partij(en). Heeft deze nog geen 
relatienummer, dan kunt u die telefonisch bij ons aanvragen op 088 042 42 42. U vraagt TAN-codes aan via mijn.rvo.nl (eerst inloggen) of door ons te bellen: 
088 - 042 42 42. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wij sturen u per post binnen 4 werkdagen een lijst met TAN-codes.

Het kan zijn dat u te maken heeft met een bedrijfsoverdracht of splitsing en vragen heeft wat dit betekent voor de fosfaatreductieregeling of de fosfaatrechten regeling. 
In een aantal stappen leggen we u dit uit:

Als u geen reactie heeft ingediend, hebben wij geen verklaring van 
u dat de referentiegegevens worden overgedragen. U dient alsnog 
een reactie i.h.k.v. de fosfaatrechten in te dienen als u de 
referentie voor de fosfaatrechten en fosfaatreductie wenst over te 
dragen (tenzij u deze verklaring al op uw melding overdracht 
vermeld heeft). 

U meldt de overdracht op het daarvoor bestemde formulier. 
Vermeld in het opmerkingenveld dat u de referentie voor het 
vaststellen van fosfaatrechten en de referentie voor 
fosfaatreductie wilt overdragen. In geval van een splitsing stuurt u 
bijbehorend splitsingsformulier mee om de gewenste verdeling 
aan te geven.

Splitsingsformulieren bij fosfaatrechten en fosfaatreductie
Heeft u uw bedrijf beëindigd en is het beëindigde bedrijf  overgenomen door meerdere landbouwers? Dan dient u aanvullend op de melding overdracht, per regeling,  
een splitsingsformulier in. 

In het kader van fosfaatrechten stuurt u een formulier ‘Splitsing van een bedrijf’ in waarop u de verdeling van de referentiegegevens aangeeft. U kunt deze bij uw 
reactie uploaden of per digitale post nasturen wanneer u dat nog niet heeft gedaan.  

In het kader van de fosfaatreductie stuurt u een formulier ‘Melding verdeling referentieaantal fosfaatreductieplan’ in waarop u aangeef wat de verdeling wordt van de 
referentieaantallen en doelstellingsaantallen. Dit formulier stuurt u met ‘digitaal post versturen’ naar RVO.nl.

U leest hieronder meer informatie die van belang is bij het melden van een overdracht.

ja

U heeft nog geen reactie en geen melding overdracht ingediend.
U meldt de overdracht binnen 1 maand op het daarvoor bestemde 
formulier. In het opmerkingenveld neemt u op dat u de 
referentiegegevens voor de fosfaatrechten en de fosfaatreductie 
wilt overdragen. In geval van een splitsing stuurt u bijbehorend 
splitsingsformulier in om de gewenste verdeling aan te geven.

Als u een overdracht van voor 1 maart 2017 niet uiterlijk 3 april 
heeft gemeld, dan gaan de referentiehoeveelheden voor 
fosfaatreductie niet mee over. 

Voor de overdracht van referentiegegevens 
dient u een verklaring af te geven. 

De volgende situaties zijn mogelijk:

U heeft een 
melding overdracht 

ingediend maar geen 
reactie i.h.k.v. 

fosfaatrechten?

Ja

U heeft voor 
fosfaatrechten een 

reactie ingediend maar 
geen melding 
overdracht?

Ja

Fosfaatrechten
Als wij uw reactie hebben afgehandeld krijgt u van ons 
een brief waarin staat hoe wij uw overdracht hebben 
verwerkt in het kader van fosfaatrechten.

Fosfaatreductie 

Heeft u een melkproducerend bedrijf? 
Dan beoordeelt RVO of de overdracht invloed heeft op 
uw referentiegegevens en uw doelstellingsaantal voor 
de Fosfaatreductie. In dat geval passen wij de 
referentiegegevens en het doelstellingsaantal voor u 
aan. Als wij onvoldoende informatie hebben om de 
overdracht te verwerken dan nemen wij contact met u 
op.  

Terugkoppeling resultaat
Het resultaat van de verwerking voor de 
fosfaatreductie ziet u terug in uw beschikking van de 
eerstvolgende periode. Is uw melkfabriek aangesloten 
bij ZuivelNL, dan ziet u na verwerking het voorlopig 
resultaat als mutatie op het portal. 

Fosfaatrechten: 
Bij fosfaatrechten gaat RVO de mutatie ambtshalve 
opvoeren en ontvangt u een ambtshalve brief.

Nee

Nee


	170413 Melden overdrachten en splitsingen.vsd
	Overzicht


