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Op 1 januari 2018 is - via een wijziging van de Mest-
stoffenwet - het stelsel van fosfaatrechten in werking 
getreden. Met dat stelsel van fosfaatrechten wordt be-
oogd de fosfaatproductie door melkvee zodanig te re-
guleren dat die weer beneden het toegestane fosfaat-
plafond komt. Dat is weer noodzakelijk om derogatie 
van de Nitraatrichtlijn (die het mogelijk maakt meer 
stikstof uit dierlijke mest op de bodem te kunnen 
brengen dan de richtlijn toestaat) te kunnen behou-
den. Na het vervallen van het stelsel van melkquote-
ring nam de fosfaatproductie namelijk toe door groei 
van de melkveestapel. Daardoor kwam de derogatie 
op het spel te staan. Het stelsel van fosfaatrechten had 
hiervoor in 2017 een oplossing moeten bieden. Van-
wege staatssteunperikelen (zie hierover LTB 2016/42) 
kon de wettelijke regeling niet worden ingevoerd. Een 
pakket van maatregelen (LTB 2017/15), waaronder de 
Regeling fosfaatreductieplan 2017, moest uitkomst 
bieden. De afkondiging van die regeling had een reeks 
van gerechtelijke procedures tot gevolg (LTB 2017/23). 
In dit artikel bespreek ik de laatste stand van zaken. 

Civiele procedures 

In kort geding hebben een aantal melk- en vleesveebe-
drijven kort na de inwerkingtreding van de Regeling fos-
faatreductieplan 2017 de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag buitenwerkingstelling daarvan ge-
vraagd. Samengevat werd aangevoerd dat de Regeling 
fosfaatreductieplan 2017 niet kan worden gebaseerd op 
art. 13 Landbouwwet, de Regeling regulering van eigen-
dom inhoudt en een onevenredige last oplegt aan betrok-
ken bedrijven meer in het bijzonder door gedane investe-
ringen. Dat levert strijd op met art. 1 van het Eerste 
Protocol bij het EVRM (art. 1  EP).  Bij vonnissen van 4 mei 
2017 (onder andere ECLI:NL:RBDHA:2017:4638) stelde de 
Voorzieningenrechter de Regeling fosfaatreductieplan 
2017 voor de betrokken bedrijven buiten werking. 
Niet-melkproducerende bedrijven werden kort voor aan-
yang van het kort geding door de Staatssecretaris van 
Economische Zaken bij brief van 12 april 2017 al buiten 
de werking van de Regeling gebracht. De Voorzieningen-
rechter volgde de betrokken bedrijven in hun standpunt 
dat de Regeling fosfaatreductieplan 2017 strijd met art. 1  
EP  oplevert. Het initiatief van de betrokken melkveebe- 
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drijven kreeg direct navolging. Er volgde een reeks van 
kort gedingen met als uitkomst (zie bijvoorbeeld: 
ECLI:NL:RBDHA:2017:9248) dat ook voor deze bedrijven 
de Regeling fosfaatreductieplan 2017 buiten werking 
werd gesteld als zij gelijk waren aan de gevallen waarover 
op 4 mei 2017 werd beslist. Om dat vast te stellen werd 
een eenvoudige en snelle procedure ontwikkeld die de 
'lichte toets' werd genoemd. Via die toets werden ook be-
drijven buiten de werking van de Regeling fosfaatreduc-
tieplan 2017 gebracht die zich buiten een kort geding om 
bij het Ministerie van Economische Zaken meldden. De 
Staat stelde onmiddellijk hoger beroep in tegen de von-
nissen van de Voorzieningenrechter. Bij arresten van 31 
oktober 2017 (bijvoorbeeld: ECLI:NL:GHDHA:2017:3067) 
komt het Gerechtshof Den Haag tot een (deels) ander 
oordeel dan de Voorzieningenrechter. Het Gerechtshof 
oordeelt namelijk: 

• "artikel 13 Landbouwwet kan dienen als grondslag 
voor de Regeling en van strijd met artikel 104 Grondwet 
is geen sprake; 
• de Regeling als zodanig is niet onmiskenbaar in strijd 
met artikel 1  EP;  
• voor het oordeel dat sprake is van een buitensporige in-
dividuele last is inzicht nodig in alle bedrijfsmatige gege-
vens en omstandigheden van elke individuele veehouder, 
zoals zijn vermogenspositie, de totale financieringsposi-
tie, eventuele nevenactiviteiten of overige inkomsten, 
eventuele mogelijkheden om de overtollige bedrijfsmid-
delen op andere wijze aan te wenden  etc.;  
- een kort geding leent zich er in het algemeen niet voor 
om op dergelijk individueel niveau te beoordelen of de 
uitwerking van de Regeling tot een disproportionele last 
leidt; 
- voor zover is aangevoerd dat ook buiten de kaders van 
artikel 1  EP  sprake is van schade die valt buiten het nor-
male bedrijfsrisico, faalt dat betoog op dezelfde gronden; 
• deze conclusies gelden ook voor de biologische veehou-
ders en (andere) grondgebonden groeiers." 

Het Gerechtshof acht dus wel aannemelijk dat de Rege-
ling tot schade leidt, maar dat maakt nog niet dat sprake 
is van een individuele buitensporige last. Het Gerechts-
hof vernietigde dan ook het vonnis van de Voorzienin-
genrechter van 4 mei 2017. Voor de betrokken melkvee-
bedrijven kreeg de Regeling fosfaatreductieplan 2017 
weer werking. De behandeling van het hoger beroep te-
gen latere kortgedingvonnissen vergde meer tijd. Voor 
deze bedrijven bleef de buitenwerkingstelling van de Re-
geling fosfaatreductieplan 2017 gelden. Voor bedrijven 
die enkel via de lichte toets' buiten de werking van de 
Regeling waren gebracht, 'herleefde' de Regeling weer na 
het arrest van 31 oktober 2017. Op 11 september 2018 
heeft het Gerechtshof een viertal arresten (bijvoorbeeld: 
ECLI:NL:GHDHA:2018:2247) gewezen in de hogerbe-
roepsprocedures tegen latere kortgedingvonnissen. Geens- 
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zins onverwacht houdt het Gerechtshof vast aan het oor-
deel van bijna een jaar eerder. Het Gerechtshof voegt nog 
de volgende vingerwijzing toe: 

"Het hof voegt daar aan toe dat die individuele toets in 
voorkomend geval door de bestuursrechter wordt uitge-
voerd en dat er in dit stadium, waarin de Regeling is uit-
gewerkt, ook geen noodzaak meer is om die individuele 
toets in een kort geding uit te voeren." 

Kortom, een verwijzing naar het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven. Voor de laatste groepen melkveehou-
ders die door de werking van een kortgedingvonnis nog 
buiten de werking van de Regeling vallen, zal het Ge-
rechtshof in december 2018 arrest wijzen. De uitkomst 
daarvan is voorspelbaar. Een groep biologische veehou-
ders heeft cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. Op 
het oordeel van de Hoge Raad wordt nog gewacht. 

Bestuursrechtelijke procedures 

Voor de bedrijven waarvoor de Regeling fosfaatreductie-
plan 2017 door de arresten van het Gerechtshof weer 
werking kreeg, volgde opnieuw de oplegging van 
geldsommen. De inning van de opgelegde heffingen 
werd dus hervat. Tegen die besluiten staat (gedurende 
de termijn van 6 weken) bezwaar en beroep (op het Col-
lege van Beroep voor het bedrijfsleven) open. Om rich-
tinggevende uitspraken te kunnen doen heeft het Colle-
ge van Beroep voor het bedrijfsleven regie genomen en 
bewerkstelligd dat een zestal zaken door de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit versneld in be-
zwaar zijn behandeld en vervolgens versneld door het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven in behande-
ling zijn genomen. In deze zaken heeft het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven op 21 augustus 2018 (on-
der meer: ECLI:NL:CBB:2018:417) uitspraak gedaan. Het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven zoekt aanslui-
ting bij de beoordeling van het Gerechtshof in het civiele 
spoor en oordeelt dat de Regeling een adequate wettelij-
ke grondslag heeft in de Landbouwwet. Dat geldt ook 
voor de beantwoording van de vraag of de Regeling strij-
dig is met art. 1  EP.  De Regeling doorstaat dus de rechter-
lijke toets. In de bezwaarprocedures wees de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het beroep van de 
melkveehouders op art. 1  EP  van de hand met het stand-
punt dat uitbreiders in volle omvang het risico dragen van 
hun eigen keuze uit te breiden. Die motivering vindt het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven vergaand on-
toereikend: 

"Verweerder is niet ingegaan op de mate waarin het be-
drijf van appellante financieel wordt getroffen en welke 
gevolgen dit bijvoorbeeld heeft voor de continuïteit van 
de bedrijfsvoering. Dit is echter wel een element dat bij 
de belangenafweging die verweerder moet maken een 
rol speelt. Op voorhand acht het College niet uit te slui-
ten dat de impact van de Regeling voor sommige uitbrei-
ders zo verstrekkend is, dat daaraan niet zonder enige 
vorm van compensatie, danwel ontheffing van de beta-
lingsverplichting, voorbij kan worden gegaan. In de be- 

langenafweging die verweerder moet uitvoeren kan niet 
worden volstaan met de enkele verwijzing naar het on-
dernemersrisico van appellante, maar moet een afwe-
ging van de betrokken belangen worden gemaakt. Door 
niet in te gaan op deze individuele belangen heeft ver-
weerder het besluit niet voldoende zorgvuldig voorbereid 
en gemotiveerd." 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vernietigt 
de beslissing van de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit vanwege dit motiveringsgebrek. Dit be-
tekent dat de Minister een nieuwe beslissing moet ne-
men. 

Vervolg 

In de uitspraken van 21 augustus 2018 merkt het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven uitdrukkelijk op dat de 
bewijslast dat sprake is van een disproportionele last ligt 
bij de melkveehouder. In haar brief van 14 september 
2018 aan de Tweede Kamer (met kenmerk DGAN-PAV/ 
18221910) schetst de minister een beoordelingskader. Zij 
verlangt van de melkveehouder dat deze aantoont dat 1) 
de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar is, 2) dat sprake 
is van een bijzondere individuele omstandigheid buiten 
zijn invloedssfeer en 3) dat een causaal verband bestaat 
tussen het fosfaatreductieplan en het feit dat de be-
drijfscontinuïteit in gevaar is. Inmiddels geeft de site van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meer speci-
fieke informatie over de verlangde bewijsstukken: 
https://mijn.rvo.nlifosfaatrechten. Evident  is dat dit kader 
weinig perspectief op compensatie biedt. 

Betekenis voor de praktijk 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven geeft geen 
criteria voor de individuele toetsing van het beroep op 
art. I  EP  door getroffen melkveehouders. Wel overweegt 
het College dat het standpunt van de minister dat waar 
alleen financiële omstandigheden spelen nimmer sprake 
kan zijn van een disproportionele last niet volledig recht 
doet aan de toets die art. 1  EP  vereist. Een eerste inkijkje 
geeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de 
uitspraak van 17 oktober 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:522) 
over het stelsel van fosfaatrechten: 

"De beoordeling houdt in een toetsing aan alle omstan-
digheden van het betrokken geval, die uitdrukkelijk in 
onderlinge samenhang en hun totaliteit bezien moeten 
worden". 

Alles moet dus op tafel. 
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