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Per 1 april 2015 verviel het Europese stelsel van 
melkquotering. Op de afschaffing van het melkquo-
turn hadden veel melkveehouders al in een vroegtij-
dig stadium geanticipeerd. Met als gevolg meer koei-
en en een forse groei van de melkproductie. En dus 
ook meer mest. Al in 2014 werd het fosfaatproductie-
plafond voor de melkveehouderij overschreden. 
Maar na de afschaffing van het melkquotum schoot 
de fosfaatproductie in 2015 met ruim 9% boven de 
toegestane hoeveelheid. Juist om een dergelijk scena-
rio te voorkomen sloten de Nederlandse Zuivelorga-
nisatie (NZO) en LTO Nederland in 2013 een akkoord. 
In dit geval bleek zelfregulering geen succes. Terwijl 
het Ministerie van Economische Zaken, de NZO en 
LTO Nederland nog ruziën over de oorzaak hiervan, is 
duidelijk dat ferme maatregelen onontkoombaar 
zijn. Achtereenvolgens werden de Wet verantwoorde 
groei melkveehouderij en de AMvB grondgebonden 
groei melkveehouderij afgekondigd en werd gekozen 
voor de invoering van een stelsel van fosfaatrechten 
om de fosfaatproductie aan banden te leggen. Dat 
laatste lijkt onontkoombaar om te voorkomen dat 
minder mest op landbouwgronden mag worden aan-
gewend en kosten moeten worden gemaakt voor de 
aanschaf van kunstmest. Dat zijn namelijk de gevol-
gen als de verkregen derogatie op grond van de 
Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG) verloren gaat 
vanwege overschrijving van het fosfaatplafond. 

De melkveestapel moet krimpen 

Bij brief van 8 september 2016 (kenmerk: DGAN-
PAV/16134168) heeft staatssecretaris Van Dam het al op 
2 juli 2015 aangekondigde wetsvoorstel fosfaatrechten 
melkvee (Kamerstukken 11 2015/16, 34 532) naar de Twee-
de Kamer gezonden. Met het doel de fosfaatproductie 
weer onder het toegestane niveau te brengen, beperkt het 
wetsvoorstel de mogelijkheid om melkvee te houden. Dat 
gebeurt door de introductie van fosfaatrechten, waarop 
een korting wordt losgelaten om de fosfaatproductie te 
laten krimpen. Vóór de indiening bij de Tweede Kamer 
was het wetsvoorstel om advies aan de Afdeling advise-
ring van de Raad van State voorgelegd. De Raad van State 
was uitermate kritisch, meer in het bijzonder vanwege de 

1 Mr. RIG.  Goumans is als advocaat werkzaam bij Hekkelman Advo- 
caten en Notarissen N.V. te Nijmegen bij de sectie Overheid en 
Vastgoed, praktijkgroep  Agribusiness  en landelijk gebied, 
p.goumans@hekkelman.nl, www.hekkelman.n I. 

in zijn ogen ontoereikende motivering van de ingreep 
vanuit het perspectief van eigendomsbescherming. Dit 
punt komt hieronder nader aan de orde. 

De kern van het stelsel 

Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de Meststof-
fenwet en is zodanig ingericht dat met nieuw instrumen-
tarium kan worden bereikt dat de productie van fosfaat 
door melkvee afneemt. Daartoe is in art. 21b lid 1 het ver-
bod geformuleerd om met melkvee meer mest te produ-
ceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht. De 
omvang van dat fosfaatrecht volgt uit art. 23 lid 3. Fos-
faatrechten worden bepaald aan de hand van het op 2 juli 
2015 gehouden aantal stuks melkvee en de op de gemid-
delde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fos-
faatexcretie en de forfaitaire fosfaatexcretie voor jongvee. 
Het aantal dieren wordt afgeleid uit de registratie volgens 
de I&R (Identificatie en Registratie) regeling. De wettelij-
ke regeling heeft enkel een bereik tot dieren die nodig 
zijn voor de productie van melk. Dit zijn samengevat de 
melk- en kalfkoeien en het ter vervanging daarvan gehou-
den jongvee. Meer precies gaat het om de diercategorieën 
100, 101 en 102 uit bijlage D bij de Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet Daar kan overigens ook jongvee voor de 
vleesveehouderij onder vallen. De fosfaatexcretie wordt 
forfaitair vastgesteld. Art. 21b lid 2 biedt de minister wel 
de ruimte om een alternatieve methode aan te wijzen. 
Dat kan bijvoorbeeld de Kringloopwijzer zijn. Toepassing 
van de nu door melkveehouders veel gehanteerde Hand-
reiking Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) wordt niet toe-
gestaan. Bedrijfsspecifieke verantwoording moet voorlo-
pig wijken voor het hogere doel om de derogatie te 
behouden. Bedrijven die na 2 juli 2015 zijn gegroeid, krij-
gen geen rechten toegekend. Bovendien worden fosfaat-
rechten enkel toegekend als het bedrijf op de datum van 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel (streefdatum is 
1 januari 2017) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland nog geregistreerd staat. Fosfaatrechten worden 
toegekend aan de feitelijke houder van de dieren. Een 
aantal melkveehouders heeft het jongvee aan gespeciali-
seerde opfokbedrijven uitbesteed. De fosfaatrechten gaan 
in zo'n situatie naar de opfokker. Het wetsvoorstel laat 
hierover geen onduidelijkheid bestaan. Civielrechtelijk 
kunnen de verhoudingen anders liggen. Dat geldt bijvoor-
beeld ook bij pacht. Verpachter en pachter hebben elk 
een eigen belang bij de beschikbaarheid van fosfaatrech-
ten. Over wie in een pachtverhouding aanspraak heeft op 
de fosfaatrechten zal de pachtrechter ongetwijfeld moe-
ten gaan oordelen. Ingeval van pacht van een hoeve is een 
benadering als bij melkquotum naar mijn inschatting 
verdedigbaar. Bij los land ligt dat anders nu fosfaatrech-
ten niet grondgebonden zijn. 
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Herstel van het fosfaatproductieplafond 

Het stelsel van fosfaatrechten is gericht op reductie van 
de fosfaatproductie. Rechten moeten worden afgeroomd 
om de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond te 
brengen. Het wetsvoorstel bevat daartoe twee instru-
menten. Fosfaatrechten zijn verhandelbaar. Bij elke han-
delstransactie wordt slechts 90% van de kilogrammen 
fosfaat waarop de transactie betrekking heeft overge-
schreven naar de koper of  leaser  (art. 32a lid 1). Ingeval 
van lease vindt geen extra afroming plaats als de partij 
rechten in hetzelfde jaar teruggaat naar het bedrijf waar 
de rechten vandaag kwamen (art. 32a lid 2 onder c). Van 
de afroming zijn erfopvolging en overdracht in de fami-
liesfeer (art. 32a lid 2 onder a en b) uitgezonderd. De  afro-
ming bij handelstransacties is niet in de tijd beperkt. De 
afroming gaat dus door ook als de fosfaatproductie af-
doende is gereduceerd. Die rechten gaan in een nog op te 
richten fosfaatbank (art. 38a). Vanuit die fosfaatbank 
kunnen rechten worden uitgegeven aan bedrijven die aan 
bij ministeriële regeling vast te leggen voorwaarden vol-
doen. U moet dan denken aan aspecten van grondgebon-
denheid, duurzaamheid, dierenwelzijn en het stimuleren 
van jonge landbouwers. Aankoop van rechten van pluim-
vee- of varkenshouders (uitwisseling) is vooralsnog niet 
mogelijk. Het wetsvoorstel bevat wel een voorziening om 
omzetting van rechten mogelijk te maken (art. 33Aa). Dat 
dient dan bij AMvB te gebeuren. Daarbij geldt de beper-
king dat omzetting geen toename mag veroorzaken van 
de hoeveelheid geproduceerde stikstofverbindingen, fos-
faat en fijnstof. Voorlopig kunnen melkveehouders een 
tekort aan fosfaatrechten dus niet aanvullen door aan-
koop bij varkens- en pluimveebedrijven. Korten bij han-
delstransacties levert naar verwachting onvoldoende re-
ductie op. Daarom voorziet het wetsvoorstel in de 
mogelijkheid van een generieke korting (overigens niet 
alleen voor melkveebedrijven, maar ook voor varkens- en 
pluimveehouderijen). Die afroming wordt bij AMvB gere-
geld. Voor die aanpak is gekozen omdat het precieze kor-
tingspercentage nog niet bekend is. Dat percentage hangt 
namelijk af van de feitelijke fosfaatproductie, de afroming 
bij handelstransacties en lease en de fosfaatrechten die 
nodig zijn om knelgevallen op te lossen en grondgebon-
den en biologische bedrijven te compenseren. Het kabi-
net schat in op 1 juli 2017 duidelijkheid over het kortings-
percentage te kunnen geven. De invoering vindt plaats 
per 1 januari 2018. Bedrijven hebben dan voldoende tijd 
om hun bedrijfsvoering op de korting in te richten. Het 
kabinet streeft naar een kortingspercentage van maxi-
maal 8%, maar geenszins is uitgesloten dat dit percentage 
hoger uitvalt. De Tweede Kamer heeft in moties aange-
drongen op volledige compensatie voor grondgebonden 
bedrijven. Biologische bedrijven zouden volgens de 
Tweede Kamer moeten worden ontzien. Het wetsvoorstel 
bevat een voorziening om deze bedrijven geheel of ge-
deeltelijk vrij te stellen van de generieke korting (art. 
33Ab). Het politieke debat zal uitwijzen in hoeverre vol-
ledige compensatie plaatsvindt. Dat zal overigens wel ge-
volgen hebben voor de hoogte van de generieke korting. 

Regulering van eigendom 

De mogelijkheden om melkvee te houden worden dus in-
geperkt door generieke afroming en korting bij handels-
transacties. Maar beperkingen vloeien ook voort uit het 
feit dat geen rechten worden toegekend voor latente 
ruimte en uitbreiding van de melkveestapel na 2 juli 2015 
en stalrenovaties (buiten knelgevallen) buiten beschou-
wing blijven. Deze ingrepen gelden als regulering van ei-
gendom in de zin van art. 1 Eerste Protocol bij het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens en art. 17 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
Een dergelijke ingreep is alleen mogelijk als die is geba-
seerd op het algemeen belang en er sprake is van een be-
hoorlijk evenwicht (proportionaliteit) tussen het alge-
meen belang en de bescherming van de rechten van de 
eigenaar. Daarvan is geen sprake als de ingreep een indi-
viduele en buitensporige last bij de eigenaar oplevert. Op 
dit punt is de Afdeling advisering van de Raad van State 
uiterst kritisch (Kamerstukken  II,  2015/16, 34 532 nr. 4). 
Aan de zogeheten fair  balance-toets worden stevige eisen 
gesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de serie uitspraken van 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven op beroe-
pen tegen de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie 
op grond van de Wet verantwoorde groei melkveehoude-
rij. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oor-
deelde (ECLI:NL:CBB:2016:150) dat de ingreep in principe 
gerechtvaardigd was, maar dat onvoldoende was onder-
zocht of sprake was van een individuele en buitensporige 
last. Een ander recent voorbeeld van deze toets ziet op de 
Wet verbod pelsdierhouderij. Advocaat-generaal Vlas 
heeft in die procedure (die bij de Hoge Raad ligt) een con-
clusie (ECLI:NL:PHR:2016:898) genomen die ook relevant 
is voor de fair  balance-toets van het stelsel van fosfaat-
rechten. Advocaat-generaal Vlas acht van belang of (1) 
compensatie wordt geboden, (2) de maatregel voorzien-
baar was, (3) een overgangstermijn wordt geboden en (4) 
of er een regeling voor hardheidsgevallen bestaat 

Hardheidsgevallen 

In art. 23 lid 5 bevat het wetsvoorstel een regeling van 
hardheidsgevallen. Die regeling is uiterst beperkt omdat 
elke toekenning van extra rechten tot een hogere generie-
ke korting leidt. Dat acht het kabinet ongewenst. Van een 
knelgeval kan sprake zijn als op 2 juli 2015 minimaal 5% 
minder kilogrammen fosfaat met melkvee zijn geprodu-
ceerd dan gebruikelijk vanwege een vijftal buitengewone 
omstandigheden. De lagere fosfaatproductie moet sa-
menhangen met (1) bouwwerkzaamheden, (2) dierge-
zondheidsproblemen, (3) ziekte van de ondernemer, (4) 
ziekte of overlijden van een mede-ondernemer of bloed-
of aanverwant in de eerste graad of (5) vernieling van de 
melkveestallen. Opvallend is dat onomkeerbare financië-
le verplichtingen eerder door staatssecretaris Van Dam 
nog wel als knelgevalsituatie werden gezien, maar van-
wege afbakeningsproblemen nu niet meer. Dat schuurt. 
Met een dergelijke uiterst beperkte knelgevallenvoorzie-
ning is voorzienbaar dat het stelsel van fosfaatrechten 
voor individuele bedrijven excessieve lasten kan veroor-
zaken. Voorspelbaar is dat in bezwaar- en beroepsproce- 
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dures en mogelijk ook civiele procedures de verbindend-
heid van de wettelijke regeling ter discussie zal worden 
gesteld. Art. 38 van de huidige Meststoffenwet geeft de 
minister een algemene bevoegdheid om in individuele 
gevallen tot een oplossing te komen. Een verzoek om als 
knelgeval te worden aangemerkt moet de melkveehouder 
vóór 1 april 2017 doen. Daartoe wordt nog een formulier 
ontwikkeld. 

Handhaving 

Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee zal bij inwer-
kingtreding volledig opgaan in de Meststoffenwet. Voor 
handhaving van dit onderdeel van de wet behoeft dan ook 
geen aparte systematiek te worden opgetuigd. Strafrech-
telijke handhaving vindt plaats via de Wet op de econo-
mische delicten net als bij varkens- en pluimveerechten. 
Het toezicht op naleving van de wettelijke verplichtingen 
en de opsporing van strafbare feiten worden uitgevoerd 
door de NVVVA. 

Rechtsbescherming 

Het wetsvoorstel zal na inwerkingtreding vertaling moe-
ten krijgen naar individuele bedrijfssituaties. Dat levert 
besluiten op. Tegen deze besluiten staan bezwaar en ver-
volgens beroep open op het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven. De staatssecretaris hanteert het uitgangs-
punt van beroep in eerste en enige instantie op het Colle-
ge van Beroep voor het bedrijfsleven. Hierin voorziet de 
Meststoffenwet nu al. Er is geen reden om dit te verande-
ren. Te meer niet omdat in de procedures die worden ver-
wacht veelal dezelfde beroepsgronden zullen worden ge-
formuleerd, maar vooral ook omdat een korte procedure 
volgens de staatssecretaris het grote voordeel biedt dat 
de mellcveebedrijven snel duidelijkheid hebben over de 
omvang van het fosfaatrecht. 

De Kamers aan zet 

Nu het wetsvoorstel er ligt, is het woord aan de Tweede 
en vervolgens de Eerste Kamer. De definitieve vorm van 
het stelsel van fosfaatrechten wordt pas na het parlemen-
taire proces duidelijk. Er is voldoende stof voor debat. Er 
liggen immers de nodige aandachtspunten. Allereerst ligt 
er de vraag of de voorgenomen regelgeving fair  balance-
proof  is. De mogelijkheid op bedrijfsspecifieke omstandig-
heden (fosfaatefficiëntie) te sturen wordt niet geboden, 
de grondgebonden en biologische bedrijven worden niet 
ontzien, de knelgevallenregeling gaat voorbij aan bedrij-
ven die onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aan-
gegaan en de leaseregeling is niet reëel. Het stelsel van 
fosfaatrechten zal - gelet op de politieke verhoudingen - 
de eindstreep wel halen, maar op het gebied van kwaliteit 
van regelgeving ligt er nog een uitdaging. 

Belang voor de praktijk 

Zelfregulering, de Wet verantwoorde groei melkveehou-
derij en de AMvB grondgebonden groei hebben na het  

wegvallen van de melkquotering de met groei van de 
melkveehouderij samenhangende nadelige effecten niet 
kunnen voorkomen. Werd de melkveehouderij tot 1 april 
2015 begrensd door een quoteringsstelsel, als het wets-
voorstel fosfaatrechten melkvee kracht van wet krijgt 
vindt groeiregulering plaats door een stelsel van fosfaat-
rechten. Net  als varkens- en pluimveerechten kwalifice-
ren fosfaatrechten als een  licence  to  produce.  Het stelsel 
van fosfaatrechten voorziet echter ook in krimp. De melk-
veestapel neemt daardoor in omvang af. Er ontstaat een 
geheel nieuwe vorm van ordening van de sector. Daarin 
zal de melkveehouderij zijn weg moeten zien te vinden. 
Dat brengt een nieuwe dynamiek met zich mee. 
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