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De wet verantwoorde groei melkveehouderij: per 1 
januari 2015 in werking met een open eind! 
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Per 1 april 2015 vervalt het Europese stelsel van melk-
quotering definitief. Dat vooruitzicht heeft veel melk-
veehouders aangezet om in te zetten op groei. Zij wer-
den daarbij gestimuleerd door melkprijzen die tot 
voor kort op een hoog niveau lagen. Deze ontwikke- 
ling stelde de Staatssecretaris van Economische Zaken 
voor de vraag welke consequenties dit zou moeten 
hebben voor het landelijk mestbeleid. Onstuimige 
groei van de melkveestapel leidt tot grote gevolgen 
voor de mestproductie. 

Het algemene mestbeleid van de staatssecretaris is erop 
gericht mestoverschotten terug te dringen om aldus aan 
de uit de Nitraatrichtlijn (Richtlijn van 12 december 1991 
inzake de bescherming van water tegen de verontreini-
ging door nitraten uit agrarische bronnen 91/676/EEG) 
voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Voor varkens-
en pluimveebedrijven handhaaft de staatssecretaris het 
stelsel van dierrechten. Vanwege het belang van de zui-
velsector biedt de staatssecretaris melkveebedrijven 
daarentegen ruimte voor groei. De staatssecretaris heeft 
daartoe medio 2014 het Wetsvoorstel verantwoorde groei 
melkveehouderij (33 979) ingediend. Met dit voorstel be-
oogt de staatssecretaris in de Meststoffenwet een nieuw 
stelsel voor melkveebedrijven in te richten, dat groei mo-
gelijk maakt via grondgebondenheid en/of mestverwer-
king. Op I januari 2015 is dit nieuwe stelsel door wijzi-
ging van de Meststoffenwet in werking getreden. 

Productieverbod als kern van de regeling 

Het nieuwe stelsel is vormgegeven door invoering van 
een productieverbod met uitzonderingen daarop. Art. 21 
lid 1 Meststoffenwet verbiedt het landbouwers om op 
hun bedrijf fosfaat te produceren met melkvee. Het twee-
de lid van dit artikel noemt vier uitzonderingsgronden op 
dit algemeen verbod. Handhaving vindt plaats via het 
voor de Meststoffenwet bekende duaal regime: langs 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke weg. 

Reikwijdte 

De wettelijke regeling richt zich uitsluitend op bedrijven 
die dieren houden die nodig zijn voor de productie van 
melk. Art. 1 lid 1 onder kk Meststoffenwet begrijpt onder 
melkvee (1) melk- en kalfkoeien, (2) jongvee jonger dan 1 
jaar en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehou- 
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derij en (3) jongvee ouder dan 1 jaar en overig vleesvee 
(uitgezonderd roodvleesstieren en fokstieren). Deze rege-
ling sluit aan bij de bestaande diercategorieën in de Mest-
stoffenwet (bijlage D bij de Uitvoeringsregeling Meststof-
fenwet). De reikwijdte is daarmee breder dan het 
melkquoteringsstelsel. De gekozen definitie leidt ertoe 
dat niet alleen (1) gespecialiseerde melkveebedrijven  on-
derde regeling vallen, maar ook (2) opfokbedrijven en (3) 
gemengde bedrijven. Het nieuwe stelsel is namelijk niet 
gericht op regulering van de melkproductie, maar op re-
gulering van de productie van dierlijke mest door melk-
vee. Daarmee is de marktordeningsbenadering geheel 
verlaten. 

De uitzonderingsgronden: mogelijkheden 
tot groei 

De reikwijdte van het nieuwe stelsel kent een onder-
grens. Voor zeer kleine bedrijven worden de lasten van 
het stelsel niet gelegitimeerd geacht. Om die reden zijn 
bedrijven met een fosfaatproductie van minder dan 250 
kg uit melkvee uitgezonderd (art. 21 lid 2 onder a Mest-
stoffenwet). In omvang zijn dit zeer kleine bedrijven met 
bijvoorbeeld 6 melk- of kalfkoeien of 25 stuks jongvee 
(jonger dan 1 jaar) of 10 stuks jongvee (ouder dan 1 jaar). 
Het algemene verbod geldt ook niet voor bedrijven die 
geen bedrijfsoverschot produceren (art. 21 lid 2 sub b 
Meststoffenwet). Voor deze uitzonderingsgrond is aan-
sluiting gezocht bij de al bestaande verplichtingen uit de 
Meststoffenwet. In art. 33a kent de wet een algemeen 
verbod op de productie van dierlijke meststoffen. Bedrij-
ven die geen bedrijfsoverschot produceren zijn hiervan 
uitgezonderd. Als er geen bedrijfsoverschot is, dan is er 
ook geen melkveefosfaatoverschot. Bedrijfsoverschot is 
dus: mestproductie minus legale afzet (art. 1 lid 1 sub bb 
Meststoffenwet). 
Van het verbod zijn vervolgens bedrijven uitgezonderd 
die geen melkveefosfaatoverschot produceren (art. 21 lid 
2 sub c Meststoffenwet). Voor elk bedrijf met melkvee 
wordt de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot in 2013 
als referentie vastgelegd. Op die manier wordt geregeld 
dat de groei van een bedrijf niet tot extra druk op de 
mestmarkt leidt. Dat gebeurt concreet via de vaststelling 
van de melkveefosfaatreferentie (art. I lid 1 sub mm 
Meststoffenwet). Deze referentie is de maat voor het door 
melkvee geproduceerde fosfaatoverschot in 2013. Daar-
mee is de melkveefosfaatreferentie de mestproductie 
(uitgedrukt in kilogram fosfaat) van het in 2013 op het 
bedrijf gehouden melkvee minus de fosfaatruimte op ba-
sis van de oppervlakte grond die bij het bedrijf in dat jaar 
in gebruik was. Is de mestproductie kleiner dan de fos-
faatruimte, dan is de melkveefosfaatreferentie: 0. Alleen 
in 2013 actieve bedrijven krijgen een melkveefosfaat-
ruimte. Het begrip melkveefosfaatoverschot is gedefini-
eerd in art. 1 lid 1 sub  nn  Meststoffenwet. 
Tot slot noemt art. 21 lid 2 sub d Meststoffenwet een 
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groep van 5 gevallen die ieder voor zich een uitzondering 
opleveren. Samengevat is daarvan sprake als (1) 100 % 
van het melkveefosfaatoverschot wordt verwerkt, (2) 
wordt overgedragen ingeval van door de minister aange-
wezen categorieën, (3) afzet plaatsvindt op bij het bedrijf 
in Duitsland of België in gebruik zijnde gronden, (4) bij 
contractuele overdracht voor aanwending op landbouw-
grond binnen 20 kilometer van de productielocatie en (5) 
bij huisvestingssituaties op stro. 

Bedrijfsoverdracht 

Via het uitzonderingenstelsel kan de melkveehouderij 
dus groeien ten opzichte van het jaar 2013 als bedrijven 
de beschikking hebben over extra grond en/of als mest-
verwerking wordt toegepast. Om grondgebondenheid en 
verantwoorde afzet door verwerking te stimuleren wordt 
de regeling gecompleteerd door in te zetten op het laten 
verdwijnen van referenties. Dat gebeurt door de over-
dracht van referenties te beperken. Die beperking heeft 
vertaling gekregen in art. 21 a lid 5 Meststoffenwet: over-
dracht is enkel mogelijk aan een landbouwer met wie 
bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede 
of derde graad voor het bedrijf waarvoor de melkveefos-
faatreferentie is afgegeven. Ook bij erfopvolging gaat de 
melkveefosfaatreferentie over (art. 21 a lid 6 Meststoffen-
wet). Als in 2013 een bedrijfsoverdracht plaatsvond of 
een bedrijf vóór 1 november 2014 is overgenomen, dan 
worden de gegevens van het overgenomen bedrijf bij de 
bepaling van de melkveefosfaatreferentie meegenomen. 
Bij elke andere vorm van overdracht of bedrijfsbeëindi-
ging vervalt de referentie. Het hele melkveefosfaatover-
schot moet dan worden verwerkt. Ongetwijfeld komt de 
oplossing van mesthuwelijken weer uit de oude doos. 

Vaststelling van mellcveefosfaatreferentie 

De referentie wordt over het jaar 2013 aan de hand van 
forfaitaire normen bepaald en vervolgens bij beschikking 
vastgesteld. De melkveehouder heeft vanzelfsprekend 
belang bij een zo hoog mogelijke referentie. Tegen een 
vaststellingsbeschikking staat rechtsbescherming open. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is 
eind vorig jaar al gestart met de voorbereidingen voor de 
definitieve vaststelling van de melkveefosfaatreferentie. 
Via het klantportaal van RVO (mijn.rvo.nliverantwoor-
de-groei-melkveehouderij) kunnen de referentiegege-
vens worden ingezien en via Direct regelen kan daarop 
worden gereageerd. In februari 2015 zijn de definitieve 
toekenningen te verwachten. Gedurende de termijn van 6 
weken staat daartegen bezwaar en vervolgens ook beroep 
open. De vaststelling wordt definitief als daarvan geen 
gebruik wordt gemaakt. 

Grondgebondenheid 

Bij het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 
Verantwoorde groei melkveehouderij ontstond grote on-
rust over de verwachte fikse groei van de melkveestapel. 
Dat leidde tot de wens vanuit een groot deel van de Twee-
de Kamer om groei zonder grond te beperken. Zelfs ver- 

plichte weidegang werd geopperd. Dit debat had uitein-
delijk tot uitkomst dat in het wetsvoorstel een 
sturingsinstrument is opgenomen om de grondgebon-
denheid van de melkveehouderij te versterken. Dat wil 
zeggen dat in art. 21 lid 5 Meststoffenwet een basis is ge-
legd om bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) be-
perkingen te stellen aan uitbreiding van melkveebedrij-
ven. Dat biedt de mogelijkheid om te bepalen dat de 
uitbreiding van fosfaatproductie niet alleen kan worden 
gecompenseerd met mestverwerking, maar ook aan ge-
bruik van grond verbonden moet zijn. Groei zonder grond 
kan dus per AMvB worden beperkt. Politiek werd daar-
mee de angel uit de discussie gehaald, maar in feite is de 
hete aardappel naar de toekomst doorgeschoven. De 
Meststoffenwet zelf wordt immers niet aangevuld met 
een sturingsinstrument, maar daarin is slechts de moge-
lijkheid opgenomen om bij AMvB beperkingen te stellen. 
Aan die AMvB (bevordering grondgebondenheid) is bo-
vendien nog geen invulling gegeven en dat zal op zijn 
vroegst later dit voorjaar pas gebeuren. De staatssecreta-
ris heeft bij brief van 11 december 2014 (DGA-
PAV/14203506) aan de Tweede Kamer wel een schets op 
hoofdlijnen gegeven. Zij noemt 3 systematieken: 
1 Grondgebondenheid gekoppeld aan een norm voor 

het fosfaatoverschot per hectare. 
2 Grondgebondenheid op basis van maximaal drie 

graasdiereenheden per hectare. 
3 Grondgebondenheid gekoppeld aan de grond die al 

bij een bedrijf in gebruik is. 

Hoe verder? 

De Wet verantwoorde groei melkveehouderij is op 1 ja-
nuari 2015 opgenomen in de Meststoffenwet en per die 
datum in werking getreden. De groei van melkveebedrij-
ven is daarmee gereguleerd en ook daadwerkelijk moge-
lijk volgens de oorspronkelijke opzet van wetsvoorstel 33 
979. Maar boven de markt hangt de juridische uitwerking 
van de AMvB bevordering grondgebondenheid. Die kan 
schrijnende gevallen veroorzaken. Een aantal bedrijven 
heeft immers al jaren terug beslissingen genomen voor-
uitlopende op het vervallen van het melkquotum, vervol-
gens stalruimte gebouwd, jongvee in opfok genomen en 
erop vertrouwd dat via mestverwerking de extra fosfaat 
verantwoord zou kunnen worden afgezet. Voor deze be-
drijven is de in gang gezette groei onomkeerbaar. De 
staatssecretaris sluit een knelgevallenregeling niet uit, 
maar zekerheid wordt niet geboden. Zij schat in nog een 
maand of twee tot drie nodig te hebben om een ontwerp 
voor de AMvB gereed te hebben. Afwachten dus. Wordt 
zeker vervolgd. 
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