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Met ingang van 1 januari 2015 is in de Meststoffenwet 
voor melkveehouderijen het verbod opgenomen om 
fosfaat met melkvee te produceren (art. 21 lid 1 Mest-
stoffenwet). De wettelijke regeling geeft een aantal 
uitzonderingen op dit verbod (in art. 21 lid 2 Mest-
stoffenwet). Bedrijven met melkvee mogen groeien 
als voldoende grond beschikbaar is om daarop de ex-
tra mest af te zetten en/of als de extra geproduceerde 
mest wordt verwerkt. In L773 2015/7 is het wettelijk 
stelsel van de Wet verantwoorde groei melkveehou-
derijen, zoals dat per 1 januari 2015 is opgenomen in 
de Meststoffenwet, beschreven. Grondloze groei acht 
de wetgever ongewenst. Bij AMvB worden daarom re-
gels gesteld om de grondgebondenheid van de melk-
veehouderij te versterken. Grondgebondenheid wordt 
ook gestimuleerd door een beperkende regeling bij 
bedrijfsoverdrachten. 

Melkveefosfaatreferentie 

De melkveefosfaatreferentie is de maat voor het door 
melkvee in 2013 geproduceerde fosfaatoverschot. Die 
maat wordt gebruikt om vast te stellen of de mestproduc-
tie van een melkveebedrijf ten opzichte van 2013 is geste-
gen en er daarmee al of niet sprake is van een melk-
veefosfaatoverschot. De melkveefosfaatreferentie wordt 
door de Minister van Economische Zaken bij beschikking 
vastgesteld en verleend aan een landbouwer (art. 21a lid 
1 Meststoffenwet). In verhandelbaarheid van de melk-
veefosfaatreferentie voorziet de wettelijke regeling uit-
drukkelijk niet. Via de wettelijke regeling wordt namelijk 
ingezet op het laten verdwijnen van de voorraad aan refe-
renties. De Memorie van Toelichting is hierover duidelijk: 

"Doordat in de meeste situaties de referentie vervalt bij 
bedrijfsbeëindiging, zal de voorraad aan referenties 
langzaam verdwijnen en daarmee een steeds groter deel 
van het door melkvee geproduceerde fosfaatoverschot op 
nationaal niveau onder de verwerkingsplicht komen te 
vallen. Doordat boeren de keuze hebben tussen verwer-
king en plaatsing op eigen grond, zal hierdoor enerzijds 
grondgebondenheid gestimuleerd worden en anderzijds 
een verantwoorde afzet door verwerking." 

Art. 21a lid 5 Meststoffenwet bepaalt vanuit dat perspec-
tief dat de melkveefosfaatreferentie alleen kan worden 
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overgedragen aan een landbouwer met wie bloed- of aan-
verwantschap in de eerste, tweede of derde graad bestaat 
voor het bedrijf waarvoor de melkveefosfaatreferentie is 
afgegeven. Overgang kan ook plaatsvinden via erfopvol-
ging (art. 21a lid 6 Meststoffenwet). 

Landbouwer en bedrijf 

In art. 21a Meststoffenwet zijn 'landbouwer' en 'bedrijf' 
kernbegrippen. Op grond van lid I van dit artikel wordt 
de melkveefosfaatreferentie verleend aan een landbou-
wer en wordt daarbij het bedrijf vermeld, waarvoor de 
melkveefosfaatreferentie wordt afgegeven. Landbouwer 
is (volgens art. 1 lid 1 onder gg Meststoffenwet) de 'na-
tuurlijke persoon of rechtspersoon die of samenwer-
kingsverband van natuurlijke personen of rechtsperso-
nen dat enige vorm van landbouw uitoefent op een 
bedrijf'. Bedrijf is het 'geheel van productie-eenheden be-
staande uit één of meer gebouwen of afgescheiden ge-
deelten daarvan en de daarbij behorende landbouw-
grond, uitsluitend of onder meer dienende tot de 
uitoefening van enige vorm van landbouw, zulks beoor-
deeld naar de feitelijke omstandigheden' (art. 1 lid 1 on-
der 1 Meststoffenwet). De melkveefosfaatreferentie ver-
valt bij een bedrijfsoverdracht alleen dan niet als die 
plaatsvindt naar een natuurlijk persoon met wie bloed-
of aanverwantschap (in de eerste, tweede of derde graad) 
bestaat (lid 5). 

Weerbarstige praktijk 

De Memorie van Toelichting op art. 21a Meststoffenwet 
licht toe dat overdracht aan een bloed- of aanverwant (in 
de hiervoor genoemde graden) is toegestaan en dat dat 
ook geldt voor inbreng in een maatschap met een per-
soon, met wie bloed- of aanverwantschap bestaat. Dat 
sluit volledig aan bij het begrip landbouwer', zoals de 
wet dat definieert in art. 1 lid 1 onder gg. Dit betekent 
wel dat het aangaan van een samenwerkingsverband met 
een natuurlijk persoon, met wie geen bloed- of aanver-
wantschap bestaat zoals de echtgeno(o)t(e) of geregis-
treerd partner, leidt tot verval van de melkveefosfaatrefe-
rentie. Datzelfde geldt voor inbreng in een rechtspersoon 
of het aangaan van een samenwerking daarmee. De prak-
tijk is weerbarstig. Is dan het aangaan van een maatschap 
met een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner niet 
mogelijk zonder verval van de melkveefosfaatreferentie? 
Of overdracht van de referentie door een maatschap aan 
één van de maten? En hoe zit het wanneer één maat uit-
treedt, bij het aangaan van een vennootschap onder firma 
of in geval van een bedrijfssplitsing of -afsplitsing? De 
wettelijke regeling roept voor de dagelijkse praktijk veel 
vragen op en creëert rechtsonzekerheid. Bij elke wijzi-
ging in de bedrijfsvoering of in het bedrijf dreigt het risi-
co op verval van de melkveefosfaatreferentie, behalve in 
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de met zo veel woorden genoemde overdrachts- of sa-
menwerkingssituaties. 

Herstructureringssituaties 

Niet ter discussie staat dat het aangaan van een maat-
schap met een bloed- of aanverwant in de eerste, tweede 
of derde graad mogelijk is zonder verval van de melk-
veefosfaatreferentie. De tekst van art. 21a lid 5 van de 
Meststoffenwet blokkeert formeel de overdracht van de 
melkveefosfaatreferentie tussen echtgenoten en geregis-
treerde partners. De Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland (RVO) vindt het echter onwenselijk dat bij het 
aangaan van een man-vrouwmaatschap de melkveefos-
faatreferentie vervalt en laat weten (binnenkort op www. 
mijn.rvo.n1) dat aan overdracht in deze situatie soepel zal 
worden meegewerkt. Als man en vrouw een maatschap 
aangaan, komt de referentie volgens RVO niet te verval-
len. RVO verlangt wel dat sprake is van een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap. RVO is niet bereid deze bena-
dering toe te passen als een vof wordt aangegaan. De uit-
zondering geldt volgens RVO alleen voor de maatschap. 
De redenering is: 'het kan niet en de enige uitzondering 
die we toestaan is de maatschap'. In de Meststoffenwet 
heeft dit beleid echter (nog) geen vertaling gekregen. Een 
vergelijkbare soepele benadering hanteert RVO niet bij 
inbreng van een melkveefosfaatreferentie in een maat-
schap/vof/cv met een  by  of bij het toetreden van een 
nieuwe vennoot tot een personenvennootschap, die geen 
bloed- of aanverwant is. En al evenmin bij omzetting van 
een maatschap naar een cv of een maatschap naar een vof 
(zelfs niet als het om dezelfde personen gaat). De referen-
tie vervalt dan. Als in geval van een maatschap tussen 
niet-familieleden een maat uittreedt, blijft de referentie 
gewoon bestaan. Voortzetting van het oorspronkelijke 
bedrijf vanuit een maatschap als eenmanszaak wordt niet 
als een overdracht gezien. Dat is anders bij een bedrijfs-
splitsing. Ook dan zal de referentie vervallen. Simpelweg 
omdat de wettelijke regeling niet voorziet in splitsing van 
de melkveefosfaatreferentie (aldus RVO). Desondanks is 
er nog ruimte om creatief met de wettelijke regeling om 
te gaan. Als een melkveehouder in het noorden van het 
land voor zijn bedrijf een melkveefosfaatreferentie heeft 
en van een bloed- of aanverwant in Noord-Brabant een 
bedrijf verwerft en deze bedrijven samenvoegt, ontstaat 
één melkveefosfaatreferentie. Die kan de melkveehouder 
vervolgens voor het bedrijf in Noord-Brabant aanwenden 
en het andere bedrijf in het noorden verkopen. De ver-
kochte locatie heeft dan natuurlijk geen referentie meer. 
Via deze route kunnen referenties in familieverband wor-
den samengevoegd en behouden. 

Bedrijfsoverdracht tussen 1 januari 2013 en 
1 november 2014 

Art. 21a lid 3 Meststoffenwet geeft een regeling voor situ-
aties waarin door bedrijfsoverdrachten tussen 1 januari 
2013 en 1 november 2014 een lagere melkveefosfaatrefe-
rentie wordt afgegeven dan wanneer de overdracht wel in 
de berekening van lid 1 zou zijn betrokken. Als een derge-
lijk nadeel wordt aangetoond, wordt alsnog met de be- 

drijfsoverdracht rekening gehouden. Een voorbeeld. Als 
in de periode tussen 1 januari 2013 en 1 november 2014 
een  by  toetreedt tot een vof zal voor de vof - als die in 
2013 melkvee hield - een melkveefosfaatreferentie wor-
den berekend. De juridische afwikkeling moet wel voor 1 
november 2014 plaatsgevonden hebben, dat wil zeggen 
dat de notariële akte voor die datum gepasseerd moet 
zijn (enkel contractuele verplichtingen acht RVO ontoe-
reikend). Als de toetreding tussen I november en 31 de-
cember 2014 plaatsvond, wordt de vof geen referentie 
toegekend. Toetreding na 1 januari 2015 levert verval van 
de referentie op. Ditzelfde geldt als een man-vrouw-
zoon-maatschap wordt omgezet in een man-vrouw-
zoon-bv-vof. 

Betekenis voor de praktijk 

Art. 21a lid 5 Meststoffenwet staat overdracht van de 
melkveefosfaatreferentie slechts toe tussen bloed- en 
aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad. Ook 
inbreng in een maatschap met genoemde bloed- en aan-
verwanten valt hieronder. In de praktijk legt uitvoerings-
instantie RVO deze bepaling soepel uit voor de 
man-vrouwmaatschap. Die benadering vindt geen steun 
in de wet, maar is ingegeven door beleidsmatige overwe-
gingen. Die overwegingen zijn begrijpelijk, maar de 
rechtsonzekerheid die voortvloeit uit deze benadering 
moet worden weggenomen (door aanpassing van de 
wet). Voor elke aanpassing in de bedrijfsvoering of de 
structuur van een melkveebedrijf is een waarschuwende 
vinger op zijn plaats. Het risico op verval van de melk-
veefosfaatreferentie ligt steeds op de loer. Maak daarom 
weloverwogen en verantwoorde keuzes. 
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