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Om de gevolgen van de groei van de melkveestapel te 
reguleren, bereidde staatssecretaris Van Dam een 
wettelijke regeling voor de invoering van een stelsel 
van fosfaatrechten voor. Dat stelsel zou de productie 
van fosfaat door melkvee terug moeten brengen on-
der het geldende fosfaatplafond. Inzet van staatsse-
cretaris Van Dam was om via deze route voor de 
melkveehouderijsector de derogatie op grond van de 
Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG) te behouden. 
Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee is door de 
staatssecretaris bij brief van 8 september 2016 aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel heb ik 
besproken in LTB 2016/38. Nog voordat de Tweede Ka-
mer het wetsvoorstel plenair kon bespreken, zag de 
staatssecretaris zich genoodzaakt wijzigingen aan te 
brengen. Wetstechnisch zijn die wijzigingen niet sub-
stantieel of ingrijpend. In de praktijk is dat anders. De 
melkveesector is in rep en roer. 

Uitstel 

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten kan in de 
sector op veel draagvlak rekenen. Het behoud van dero-
gatie is naar het oordeel van de sector van zeer groot be-
lang. De invoering van het stelsel van fosfaatrechten 
wordt door staatssecretaris Van Dam echter een jaar uit-
gesteld naar 1 januari 2018. En verder wordt de regeling 
van de fosfaatbank aangescherpt. De staatssecretaris be-
sloot hiertoe in grote haast. De aanleiding daarvoor ligt in 
het feit dat de Europese Commissie de invoering van fos-
faatrechten kwalificeert als ongeoorloofde staatssteun. 
Dat ziet de melkveehouderijsector volledig anders. Zij er-
vaart de invoering als een beperkende ingreep. 

Staatssteun 

De staatssecretaris was ervan op de hoogte dat de invoe-
ring van fosfaatrechten als staatssteun aangemerkt zou 
kunnen worden. Dat volgt uit de Memorie van Toelichting 
(paragraaf 7.1.7) op het wetsvoorstel. Staatssteun is door 
de overheid aan een onderneming verleende steun die 
daardoor een niet-marktconform voordeel krijgt ten op-
zichte van andere ondernemers en waardoor de handel 
tussen lidstaten ongunstig kan worden beïnvloed. De Eu-
ropese Commissie is van mening dat het fosfaatrechten-
stelsel staatssteun oplevert omdat rechten gratis worden 
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verstrekt, vrij verhandelbaar en overdraagbaar zijn, de 
rechten schaars zijn en door dit alles waarde krijgen in het 
economisch verkeer. Niet elke vorm van staatssteun is ver-
boden. De Europese Commissie ziet echter twee doorslag-
gevende argumenten om de staatssteun niet verenigbaar 
te verklaren met de interne markt. Nederland voldoet na-
melijk niet aan de leidraad zoals opgenomen in de Mede-
deling richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieube-
scherming en energie 2014-2012 (Pb. EU 2014/C 200/01). 
Staatssteun mag niet worden verstrekt als sprake is van 
schending van een EU-norm en ter voorkoming van een 
inbreukprocedure. De Europese Commissie beschouwt het 
fosfaatproductieplafond in de derogatiebeschikking als 
een EU-norm die geldt voor individuele ondernemers. Dat 
is een wel uiterst stringente uitleg, maar die uitleg levert 
wel het risico op van een ingebrekestelling vanwege het 
onjuist toepassen van de staatssteunkaders. Het gevolg 
daarvan is dat het voordeel dat de melkveebedrijven heb-
ben ontvangen, moet worden teruggevorderd. De tweede 
belemmering is dat een stelsel van verhandelbare rechten 
zodanig moet zijn ingericht dat milieudoelstellingen wor-
den bereikt die verder gaan dan de EU-norm. Het stelsel 
moet dus een bovenwettelijk doel dienen. 

Wijzigingen 

De invoering van fosfaatrechten wordt uitgesteld tot 
1 januari 2018. De generieke korting wordt dan meteen 
en in volle omvang doorgevoerd. En eerst daarna wordt 
de handel in fosfaatrechten mogelijk. Dit uitstel heeft tot 
gevolg dat in 2017 geen reductie van de fosfaatproductie 
kan worden afgedwongen. Een wettelijk instrument ont-
breekt daarvoor immers. Aan het eerste hiervoor ge-
noemde bezwaar van de Europese Commissie komt de 
staatssecretaris tegemoet door de verhandelbaarheid van 
fosfaatrechten pas te laten ingaan nadat de reductie tot 
het fosfaatproductieplafond is gerealiseerd. Althans, dat 
is de opzet. De staatssecretaris doet een beroep op de sec-
tor de vereiste daling van de fosfaatreductie vrijwillig te 
realiseren. De belangen van de sector en de individuele 
onderneming lopen echter niet parallel. Zonder krachtige 
sturing valt van zelfregulering niet veel te verwachten. 
Aan het tweede bezwaar wordt tegemoetgekomen door 
extra eisen te verbinden aan de uitgifte van fosfaatrech-
ten door de fosfaatbank. Te verwachten valt dat zal wor-
den gestuurd op grondgebondenheid en duurzaamheid. 
De Europese kaders vereisen op deze facetten namelijk 
geen sturing. De uitgiftevoorwaarden zullen te zijner tijd 
bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Wetstech-
nisch is de wijziging van het wetsvoorstel uiterst beschei-
den. Uitdrukkelijk houdt de staatssecretaris voor het ove-
rige vast aan het aan de Tweede Kamer voorgelegde 
wetsvoorstel. Zo komt er bijvoorbeeld geen wijziging in 
de peildatum 2 juli 2015, de overdrachts- en knelgeval-
lenregeling (Nota naar aanleiding van het nader verslag 
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inzake het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet 
van 25 oktober 2016). 

En verder? 

Melkveehouders krijgen na inwerkingtreding van het 
stelsel op 1 januari 2018 van de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland een beschikking omtrent de toeken-
ning van fosfaatrechten. De generieke korting wordt 
daarin verwerkt. De staatssecretaris streeft er wel naar 
om vanaf 1 juli 2017 de hoogte van de generieke korting 
kenbaar te maken. De behandeling van het wetsvoorstel 
loopt ondertussen flinke vertraging op. Hoe de Tweede 
en Eerste Kamer over het gewijzigde wetsvoorstel zullen 
oordelen, zal moeten worden afgewacht. Ondertussen ligt 
de bal bij de sector. De uitdaging de fosfaatproductie fors 
te reduceren is daar immers neergelegd. Voor de sector 
schept dit veel onzekerheid. Financiers maken pas op de 
plaats. Bedrijfsovernames komen op de tocht, stoppers 
wachten af en sommige grondgebonden bedrijven zien 
toch nog kansen op groei. De dynamiek in de sector zal in 
2017 fors afnemen. Dat is meestal geen goed teken. Het 
risico op verlies van de derogatie is ongekend groot. Als 
dat gebeurt, zal de sector worden geconfronteerd met 
hoge extra kosten voor de afzet van mest en de inkoop 
van kunstmest om de vruchtbaarheid van de bodem op 
peil te houden. Alternatieve oplossingen zullen uitkomst 
moeten bieden. 
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