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Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel mellcveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en
het aantal melkkoeien is fors toegenomen. Dit heeft
niet alleen geleid tot toename van de melkproductie,
maar vanzelfsprekend ook tot toename van de mestproductie. De mestproductie is zelfs zodanig toegenomen dat de zogeheten derogatie (van de Nitraatrichtlijn) op de tocht is komen staan. De derogatie maakt
het landbouwbedrijven mogelijk om meer stikstof uit
dierlijke mest op hun gronden uit te rijden dan de
norm uit de Nitraatrichtlijn. Dat geeft extra mestplaatsingsruimte. Die staat op het spel. Aan derogatie
is namelijk een fosfaatplafond verbonden. Dat plafond is in 2015 en 2016 overschreden. Om de fosfaatproductie weer onder het toegestane plafond te brengen, is de invoering van een stelsel van fosfaatrechten
bedacht (zie voor een beschrijving van het wetsvoorstel: LTB 2016/38). Het fosfaatrechtenstelsel heeft tot
doel de derogatie te behouden. De invoering van het
stelsel van fosfaatrechten is evenwel met één jaar vertraagd (zie hierover LTB 2016/42). De invoering valt
pas per 1 januari 2018 te verwachten. Debet daaraan
zijn staatssteunperikelen. Het stelsel van fosfaatrechten kan niet worden ingevoerd, zolang de overtreding
van de aan derogatie verbonden voorwaarden voortduurt. Een aantal betrokken partijen (LTO Nederland,
NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank) heeft daarom - in het zogeheten fosfaatakkoord - afspraken gemaakt over vermindering van de fosfaatproductie.
Een deel van die maatregelen is ondertussen in regelgeving vertaald en ingevoerd. Daarmee heeft het fosfaatakkoord een verdergaande werking gekregen dan
alleen tussen de contractspartners. In dit artikel bespreek ik de laatste stand van zaken in de regelgeving
met betrekking tot de fosfaatreductie en de maatregelen die nodig zijn om het stelsel van fosfaatrechten
te kunnen invoeren.

Stapelregelgeving
Na de afschaffing van het melkquotum zijn melkveebedrijven overvallen met zich opeenstapelende regelgeving.
In 2015 trad de Wet verantwoorde groei melkveehouderij
in werking (de wettelijke regeling heb ik beschreven in
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LTB 2015/7). Die regelgeving werd (om grondloze groei te
voorkomen) aangevuld met de AMvB grondgebonden
groei melkveehouderij. Omdat de fosfaatproductie desondanks een omvang kreeg die het fosfaatplafond oversteeg, kondigde de Staatssecretaris van Economische Zaken via Kamerbrieven een stelsel van fosfaatrechten aan,
dat in september 2016 vertaling kreeg in het Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee (hierna: het wetsvoorstel). Dit
wetsvoorstel is inmiddels in gewijzigde vorm bij de Eerste Kamer in behandeling (Kamerstukken I, 2016/17,
34532, C). Dat geldt ook voor het Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij (Kamerstukken I, 2016/17,
34295, A). Dit wetsvoorstel geeft de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij een wettelijke grondslag. Ter
uitvoering van het fosfaatakkoord zijn de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (Stcrt. 2017,
nr. 7933) en de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (Stcrt.
2017, nr. 9915) afgekondigd.

Het stelsel van fosfaatrechten
Het Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee voorziet in een
aanpassing van de Meststoffenwet en bevat instrumentarium om te bewerkstelligen dat de productie van fosfaat
door melkvee afneemt. In art. 21b bevat het wetsvoorstel
een verbod gericht aan de landbouwer om meer fosfaat te
produceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht.
De toekenning van fosfaatrechten vindt plaats op grondslag van art. 23 lid 3 van het wetsvoorstel. Het fosfaatrecht wordt door de minister vastgesteld en komt overeen met de forfaitaire productie van dierlijke meststoffen
in een kalenderjaar door melkvee dat op 2 juli 2015 op
het bedrijf werd gehouden en volgens de l&R-regels geregistreerd stond. Die omvang is niet altijd representatief
voor een bedrijf. Het wetsvoorstel bevat daarom in art. 23
lid 6 een knelgevallenregeling. Die voorziening is uiterst
beperkt: uitsluitend bij een minstens 5% lager fosfaatrecht in geval van diergezondheidsproblemen, bouwwerkzaamheden, ziekte, overlijden of vernieling van
melkveestallen volgt aanvulling. De Tweede Kamer heeft
die regeling geamendeerd (Amendement Geurts, nr. 85).
Aan art. 23 is daarom een negende lid toegevoegd:

"Ten einde onbillijkheden van overwegende aard te voorkomen verhoogt Onze Minister het op het bedrijf rustende fosfaatrecht met ingang van het tijdstip waarop het
verbod, bedoeld in artikel 21b, eerste lid, in werking
treedt, tot een bij algemene maatregel van bestuur bepaalde omvang, indien kan worden vastgesteld dat het
bedrijf behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur omschreven categorie van bedrijven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor het verkrijgen van een
verhoging als bedoeld in de eerste volzin."
Met behulp van een adviescommissie wordt gewerkt aan
een uitgebreidere regeling die in een AMvB wordt opge-
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nomen. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft
al instructies geformuleerd:
1 de gevolgen voor andere melkveehouders dienen te
worden meegenomen;
2 er moeten heldere en onderscheidende criteria worden geformuleerd;
3 oneigenlijk gebruik moet worden voorkomen.
Met de eerste instructie zet de staatssecretaris de voet
weer op de rem. Hij blijft vasthouden aan een beperkte
regeling met de insteek te voorkomen dat een ruimere
voorziening een hogere generieke korting voor alle melkveehouders veroorzaakt. Dat is niet wat de Tweede Kamer met het amendement Geurts heeft beoogd.

Fosfaatreductie in 2017
Zolang niet is voldaan aan de aan de derogatie verbonden
voorwaarde het fosfaatplafond te respecteren, kan het
stelsel van fosfaatrechten niet worden ingezet ten behoeve van behoud van de derogatie. Om de derogatie toch te
kunnen behouden, werden in het fosfaatakkoord drie
maatregelen afgesproken: 1) reductie van fosfor in het
veevoer, 2) een regeling om tijdelijke afvoer van runderen
in 2017 te stimuleren en 3) een (heffinggestuurde) rundveereductieregeling. Met deze maatregelen moet worden
bewerkstelligd dat de overtreding van de derogatievoorwaarden nog in 2017 wordt beëindigd. Een breed bereik
van het akkoord is daarmee noodzakelijk. Opnieuw moet
dus regelgeving worden ingezet.
Voer
Om de fosfaatproductie met 1,7 miljoen kg terug te brengen, verlagen voerproducten het fosfaatgehalte in mengvoer. Deze afspraak wordt al vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd. Als in de uitvoering strubbelingen ontstaan dan
grijpt de staatssecretaris in. Hij kondigt borging aan via
art. 3.8 van het Besluit diervoeders als in het eerste kwartaal niet ten minste 20% van de reductiedoelstelling is gehaald. Bij deze aanpak passen kanttekeningen. Is een reductie van 1,7 miljoen kg feitelijk wel haalbaar, wat
betekent dit voor individuele bedrijven en is art. 3.8 van
het Besluit diervoeders wel bedoeld om niet-schadelijke
stoffen in diervoeders te beperken? Bij een vrijwillige en
stipte uitvoering van deze afspraken hoeven deze vragen
echter niet beantwoord te worden. Deze maatregel
spreekt de melkveehouder vooral aan op zijn bedrijfsmanagement.
Stoppen
De Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij
beoogt geen definitieve beëindiging van de melklevering
door melkveebedrijven. Bedrijven moeten in 2017 stoppen met het houden van melkkoeien en de levering van
melk aan zuivelondernemingen. Deze bedrijven krijgen
in beginsel in 2018 fosfaatrechten toegekend en kunnen
weer opstarten of de rechten verkopen. De regeling geldt
alleen voor melkleverende bedrijven (en dus niet voor
vleesveebedrijven). Subsidie wordt verstrekt voor het
aantal melkkoeien dat de veehouder had op 20 februari
2017 of (als dat lager is) het aantal melkkoeien op 1 okto-
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ber 2016. Per melkkoe komen ten hoogste 0,44 kalveren
en 0,36 pinken voor subsidie in aanmerking. Per koe geldt
een subsidie van € 1.200, per kalf € 276 en per pink € 636.
Binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening moet de veehouder al zijn melkvee afvoeren naar de
slacht of exporteren. Sterfte op het eigen bedrijf telt ook
mee. Een speciale regeling is er (vanwege welzijnsredenen) voor pinken of koeien die bij subsidieverlening 5,5
maanden drachtig zijn. Pas als aan alle voorwaarden is
voldaan, vindt (op aanvraag) de definitieve subsidievaststelling plaats. De subsidieregeling kent drie openstellingsperiodes (waarvan de eerste liep van 20 februari tot
3 maart en de andere twee later te bepalen). De eerste
openstelling is direct gesloten toen de regeling op de eerste dag al overtekend bleek. De staatssecretaris besloot
daarop het budget te verhogen en alle aanvragen in behandeling te nemen (Kamerbrief van 2 maart 2017 met
kenmerk DGAN-DAD/17033477). Van de tweede openstelling wordt afgezien. Mogelijk volgt in mei 2017 nog
een derde openstelling. De subsidiebedragen zijn dan in
ieder geval minder interessant. Dit reductiespoor kent
nog een flankerende maatregel. Banken bieden een liquiditeitspremie als voorschot op verkoop van de fosfaatrechten die in 2018 volgen. Die premie dient ter overbrugging van de periode totdat de fosfaatrechten kunnen
worden verkocht.
GVE-reductie
Het fosfaatakkoord is door staatssecretaris Van Dam met als wettelijke grondslag art. 13 Landbouwwet - gedeeltelijk vertaald in de (ministeriële) Regeling fosfaatreductieplan 2017. De regeling is op 16 februari 2017
afgekondigd (Stcrt. 2017, 9915) en per 1 maart 2017 in
werking getreden. Met de heffing van geldsommen en het
toekennen van bonussen, wordt de afvoer van runderen
in 2017 'gestimuleerd'. Er is anders dan bij de 'stoppersregeling' geen verplichting tot eliminatie van de runderen.
En al evenmin is de regeling vrijwillig. En ook de melklevering hoeft niet te worden gestopt. De regeling heeft enkel werking in het jaar 2017. Per 1 januari 2018 zou immers het regime van fosfaatrechten moeten gaan gelden.
Het bereik van de regeling is ruimer dan het stelsel van
fosfaatrechten. De regeling ziet 1) op alle vrouwelijke
runderen van 0 tot 1 jaar, 2) vrouwelijke runderen van 1
jaar of ouder die nog niet hebben gekalfd en 3) vrouwelijke runderen die ten minste eenmaal hebben gekalfd.
Daarmee ziet de regeling niet alleen op melkvee, maar
ook op vleesvee (met uitzondering van vleeskalveren).
Alle runderen worden omgerekend naar GVE's (0,23 GVE
voor een rund van 0 tot 1 jaar, 0,53 GVE voor een rund van
1 jaar of ouder dat nog niet heeft gekalfd en 1 GVE voor
runderen die hebben gekalfd). De af te voeren aantallen
runderen worden dus in GVE's uitgedrukt. De fosfaatproductie of de melkproductie speelt geen rol. De op 2 juli
2015 in het l&R-systeem geregistreerde aantallen dieren
(te verminderen met 4%) vormen het referentie-aantal.
Bij grondgebonden bedrijven geldt de korting van 4% niet.
Voor melkleverende bedrijven geldt dat het aantal runderen dat op 1 oktober 2016 in het l&R-systeem geregistreerd stond tot het referentieaantal teruggebracht dient
te worden aan de hand van de in de regeling opgenomen
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verminderingspercentages. De verminderingspercentages (art. 3 van de regeling) verschillen per periode van
twee maanden: voor maart/april 5%, voor mei/juni 10%,
voor juli/augustus nader in te vullen maar ten hoogste
20% en voor de periodes september/oktober en november/december maximaal 40%. Ook niet melkleverende
bedrijven met vrouwelijke runderen dienen te reduceren.
Voor deze bedrijven geldt 15 december 2016 als peildaturn. Deze bedrijven dienen in de tweede maand van de
eerste periode (maart/april) het aantal dieren te reduceren tot het dieraantal op 15 december 2016. Niet melkleverende bedrijven die na 15 december 2016 niet meer
dan twee runderen hebben aangevoerd (eigen aanwas
uitgezonderd) of niet meer dan vijf dieren houden, zijn
van de reductieregeling uitgezonderd. Op www.zuivelnl.
org is een rekentool te vinden om de gevolgen per bedrijf
in te schatten.
Bij overschrijding van de reductienorm valt voor melkveehouders een geldsom van € 240 te betalen voor elke
GVE die per maand te veel wordt gehouden. Voor de eerste periode (van twee maanden) is dat in totaal € 480. In
de tweede maand van elke periode kan de melkveehouder nog corrigeren. Andere bedrijven betalen € 480 voor
elk rund dat in de tweede maand van elke periode te veel
wordt gehouden. Melkveehouders die conform het verminderingspercentage hebben gereduceerd, maar nog
boven het referentieaantal zitten, betalen een solidariteitsheffing van € 56 (voor de eerste twee maanden samen € 112). Deze heffing is niet verschuldigd als de hoge
geldsom moet worden betaald. Melkleverende bedrijven
die onder het referentieaantal zitten, betalen vanzelfsprekend geen geldsom. Zij kunnen rekenen op een bonus die
betaald wordt uit de heffingen. De bonus loopt op van €
60 per GVE per maand tot € 150. Zuivelbedrijven aangesloten bij ZuivelNL zorgen voor de uitvoering voor melkleverende bedrijven. Voor andere bedrijven wordt de inning en uitbetaling uitgevoerd door RVO.nl. In het laatste
geval staat tegen de heffing bezwaar open bij RVO.nl. In
het eerste geval is de rechtsbescherming mistig. Veelal
zal verrekening met het melkgeld plaatsvinden. ZuivelNL
meent dat de melkveehouder via een formulier bezwaar
dient te maken bij RVO.nl. Dat is dubieus. Eerder ziet het
ernaar uit dat bezwaar bij de uitvoerende zuivelfabriek
dient te worden gemaakt. Via de doorzendplicht komt er
echter altijd een oplossing. Uiteindelijk oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven over deze kwesties.
De Regeling kent in art. 11 een oplossing voor knelsituaties ingeval van in- en uitscharing. Betrokkenen kunnen alleen in overleg - referentieaantallen uitwisselen. Ingeval van overname van een beëindigd bedrijf (art. 12) kan
de minister een hoger referentieaantal vaststellen voor
het overnemende bedrijf. In hetzelfde artikel is voor alle
bedrijven met vrouwelijke runderen een knelgevallenvoorziening opgenomen. Daartoe dient uiterlijk 1 april
2017 (bij RVO.nl) een aanvraag te worden gedaan. De
voorziening is uiterst beperkt en is gelijk aan de regeling
die in het oorspronkelijke Wetsvoorstel fosfaatrechten
melkvee stond. Voor bedrijven die rond 2 juli 2015 in een
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groeifase zaten, wordt dus geen oplossing geboden. Juist
voor deze bedrijven leidt dit tot een forse reductieopgave.
Op de ministeriële regeling bestaat veel kritiek. Vleesveehouders waren niet voorbereid op een dergelijke regeling. Daarbij komt dat de peildatum (15 december 2016)
veelal geen representatief beeld geeft van de dierbezetting op deze bedrijven. Dat geldt zeker voor bedrijven
waar vee wordt vetgeweid. Onder de reikwijdte van de
regeling vallen ook exportstallen. Dat is waarschijnlijk
onbedoeld, omdat deze bedrijven een belangrijke rol
hebben in de uitvoering van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij. Twijfels bestaan er ook
over de in de Landbouwwet gezochte wettelijke grondslag voor de regeling. De Landbouwwet is er om de voortbrenging en afzet van landbouwproducten te bevorderen.
Daar lijkt de regeling niet aan bij te dragen, al meent de
staatssecretaris van wel. Opvallend is dat de regeling
geen aandacht schenkt aan de gevolgen van de ingreep in
de eigendom van de rundveehouderijen. juist op dit punt
was er scherpe kritiek van de Afdeling advisering van de
Raad van State op het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. De toelichting op de regeling zwijgt op dit item in
alle talen. En dat terwijl de knelgevallenvoorziening minimaal is en voorbijgaat aan het amendement Geurts. Een
verklaring daarvoor wordt niet gegeven. Voorspelbaar is
dat de rechter hieromtrent om een oordeel wordt gevraagd.

Betekenis voor de praktijk
Alhoewel de Regeling fosfaatreductieplan 2017 geen verbod inhoudt op het houden van te veel runderen, is de financiële sturing dermate dwingend dat bedrijven niet
ontkomen aan het afvoeren van runderen. Voor veel bedrijven is dat ingrijpend. Voor een aantal zelfs onoverkomelijk. Immers ook in 2017 moeten de voor 2 juli 2015
aangegane financiële verplichtingen worden afgelost en
dient daarover rente te worden betaald. Als geen opbrengst kan worden gegenereerd met de extra koeien,
dan houdt het snel op. Door creatief oplossingen op bedrijfsniveau te zoeken, kan de pijn hier en daar worden
verzacht, maar dat zal vaak niet genoeg zijn. Het is de
vraag of de gang naar de rechter tijdig uitkomst biedt. Het
is in ieder geval wel zaak om de rechtsbeschermingsmogelijkheden maximaal te benutten. Houd de bezwaar- en
beroepstermijnen daarom nauwlettend in het oog.
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