GVE berekening t.b.v het Fosfaatreductieplan.
Ga naar modules -> Fosfaatreductieplan
Vul in welk % van de melkkoeien is geïnsemineerd met een vleesstier. Geeft aan of u bedrijf een melkleverend of een niet melkleverend bedrijf
is
U krijgt het onderstaande scherm te zien met de GVE berekening.
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Het aantal vrouwelijke dieren in de categorieën 100/120, 101 en 102 op 2 juli 2015 en op 1 oktober 2016
Hier kun u aangeven of u bedrijf grondgebonden of niet grondgebonden is. Klik op het veld om grondgebonden te selecteren.
Dit is de GVE referentie van 2 juli 2015 (indien niet grondgebonden 2 juli 2015 -4%)
Referentie van 1 oktober 2016
Het aantal dieren dat gemiddeld in de maand aanwezig is. Het programma berekend het gemiddeld aantal dieren in de komende maanden
doormiddel van de verwachte kalfdatum. Bij ieder kalfdatum komt er 0,5 vrouwelijk dier in categorie 101 bij het aantal dieren. Indien een
dier voor de eerste keer kalft gaat dit dier van categorie 102 naar categorie 100/120. Doormiddel van deze berekening kun je de groei van
het aantal dieren zien indien alle dieren op het bedrijf blijven (met uitzondering van de kalveren van een vleesstier. Deze worden in de
berekening na 21 dagen afgevoerd).
6. Het verwachte aantal GVE in de desbetreffende maand (of het gerealiseerde aantal GVE voor de dagen/maanden die al zijn geweest).
7. De GVE’s boven de referentie van 2-juli 2015
8. De taakstelling. Dit is de referentie van 1 oktober 2016 minus het vastgestelde reductiepercentage. In periode 3 t/m 5 is uitgegaan van het
maximale reductiepercentage. Dit percentage wordt uiterlijk de laatste dag van de voorgaande periode vastgesteld.
9. De boete die je krijgt indien je de taakstelling niet haalt in de desbetreffende maand.
10. De solidariteitsheffing. De heffing die je betaald wanneer je minder GVE’s hebt dan de taakstelling. Maar meer GVE’s hebt dan de
referentie van 2 juli 2015.
11. De bonus. Deze ontvangt u wanneer u wanneer u minder GVE’s heeft dan de referentie van 2 juli 2015. Dit is maximaal 10% van de
referentie.
12. Dit is de som van bonus, solidariteitsbijdrage en heffing.

