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Extra Nieuwsbericht 24 oktober 2018 

 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Fosfaat vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders in werking 
2. Beantwoording Kamervragen fosfaatstelsel 

 
 

1. Fosfaat vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders in werking 

De vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij is op dinsdag 23 oktober gepubliceerd. Vanaf 
woensdag 24 oktober is het mogelijk gebruik te maken van de vrijstellingsregeling 
zoogkoeienhouderij. 

Voorwaarden vrijstelling: 
Voor de vrijstelling gelden de volgende voorwaarden: 

 de fosfaatrechten die zijn toegekend worden ingeleverd; dat geldt ook voor reeds 
overgedragen rechten. 

 er worden geen vrouwelijke runderen in- of uitgeschaard van of naar een landbouwer die 
niet is vrijgesteld; 

 er worden geen melk – of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee gehouden voor de 
melkveehouderij; 

 voorkomen dient te worden dat runderen die van het bedrijf worden afgevoerd na die tijd op 
een bedrijf gehouden worden dat melk produceert voor consumptie of verwerking; 

 de aanvrager van de vrijstelling was de afgelopen 3 jaar geen bestuurder van een ander 
bedrijf waar fosfaatrechten aan zijn toegekend. 

Voor meedoen vanaf 2018 geldt als extra voorwaarde dat er na aanmelding geen 
fosfaatrechten meer worden overgedragen aan een andere landbouwer. 

 
Zoogkoeienhouders met rechten 
Deelname aan de vrijstellingsregeling is vrijwillig. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, 
de belangrijkste is het inleveren van de eerder toegekende fosfaatrechten. Vleesveehouders 
die hun fosfaatrechten inleveren, kunnen daarna alle vleesvee- en zoogkoeien houden 
zonder over fosfaatrechten te hoeven beschikken. Vleesveehouders die niet deelnemen aan 
de vrijstellingsregeling, blijven vallen onder de vereisten van het fosfaatrechtenstelsel.  

Zoogkoeienhouders kunnen tot 6 november vrijstelling aanvragen en hun fosfaatrechten 
inleveren en zich daarvoor melden bij RVO.nl.  Het aanmeldformulier hiervoor is vanaf 
vandaag beschikbaar. Er geldt een registratietermijn van 8 weken, wat betekent dat 
aanvragen die na deze datum worden ingediend wel door RVO.nl in behandeling worden 
genomen, maar er is dan geen garantie dat deze voor 31 december is verwerkt. 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/vleesvee-zoogkoeien
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/vleesvee-zoogkoeien
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders
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Geen rechten 
Zoogkoeienhouders die geen fosfaatrechten toegekend hebben gekregen en daarom dus 
ook geen afstand kunnen doen van deze rechten, maar wel willen meedoen aan de 
vrijstellingsregeling, hebben tot 1 december 2018 de tijd om deelname voor het jaar 2018 
kenbaar te maken. 
 
Oproep 
VleesveeNL roept alle leden-vleesveehouders op goed na te denken over wat deze 
vrijstellingsregeling kan betekenen voor je bedrijf en zo nodig snel actie te ondernemen. Het 
is voor de toekomst van de zoogdierhouderij een hele belangrijke regeling, die onder meer 
betekent dat koeien met kalfjes buiten in de wei en in natuurgebieden kunnen blijven lopen 
omdat zoogkoeienbedrijven die willen uitbreiden niet tegen melkveehouders hoeven te 
concurreren op de fosfaatmarkt. 

Praktische vragen 
Aangezien er nog veel praktische vragen te stellen zijn verzoeken wij u deze bij 
VleesveeNL of uw eigen brancheorganisatie in te brengen. De komende weken is er 
regelmatig overleg met het ministerie en RVO over het fosfaatrechtenstelsel.  
 
Meer nieuws vindt u op: 
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-
zoogkoeienhouders 
 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
0ndernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/vleesvee-zoogkoeien 
 
https://mijn.rvo.nl/fosfaatrechten 
 

 

2. Beantwoording Kamervragen fosfaatstelsel 

Bij schrijven van 17 oktober heeft minister Schouten de vragen van Tweede Kamerfracties 
beantwoord die waren gerezen na het Schriftelijk Overleg fosfaatrechten. Het schrijven zelf 
is in te zien via onderstaande link. Ten aanzien van de vleesvee-/zoogkoeienhouders zijn de 
volgende zaken met name van belang: 
 
Aantal bij het fosfaatrechtenstel betrokken bedrijven 
22.816 bedrijven hebben in eerste instantie een primair besluit inzake het fosfaatrechten-
stelsel ontvangen. Nog 58 bedrijven wachten op een primair besluit. Er zijn ruim 28.000 
bedrijven die bij de Gemeenschappelijke Data Inwinning (GDI) rundvee hebben opgegeven. 
Het verschil is verklaarbaar doordat niet elk bedrijf met runderen melkvee houdt.  
 
Aantal vleesveebedrijven 2-7-2015 
RVO heeft ca. 5300 bedrijven in beeld die op 2 juli 2015 dieren hielden die aan te merken 
zijn als vleesvee. Het gaat naast bedrijven die alleen vleesvee houden ook om bedrijven die 
zowel melkvee als vleesvee houden. Van deze bedrijven wordt per dier bepaald of het 
vleesvee of melkvee betreft. De helft van deze bedrijven is inmiddels beoordeeld. Tot en met 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-0ndernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/vleesvee-zoogkoeien
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-0ndernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/vleesvee-zoogkoeien
https://mijn.rvo.nl/fosfaatrechten
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24 september hebben 608 bedrijven een herziene beschikking ontvangen. Daarnaast 
hebben 358 bedrijven een besluit ontvangen op hun – aangehouden - verzoek tot 
toekenning van fosfaatrechten. De inzet is er op gericht om alle vleesveebedrijven uiterlijk in 
oktober 2018 te beoordelen. 
 
Knelgevallen 
Er hebben zich in totaal 2.490 bedrijven aangemeld voor de knelgevallenregeling. Op dit 
moment is de behandeling van 1.933 aanvragen voor de knelgevallenvoorziening afgerond. 
Hiervan zijn 311 aanvragen toegewezen en 1.622 aanvragen afgewezen.  
Een deel van de nog niet afgehandelde aanvragen betreft vleesveehouders, waarbij eerst de 
herbeoordeling op basis van de beleidsregel moet zijn afgerond rond, voordat de aanvraag 
voor de knelgevallenvoorziening kan worden afgehandeld. 
 
 
Overdracht fosfaatrechten door vleesveehouders 
RVO heeft, op het moment dat de problematiek van de vleesveehouderij boven water kwam,  
de registratie van overdrachten van fosfaatrechten van vleesveebedrijven aangehouden, 
omdat mogelijk sprake was van ongeoorloofde staatssteun. 
 
In de periode voor 29 maart is er een aantal transacties geweest die niet zijn aangehouden. 
Ongeveer 10 vleesveehouders hebben fosfaatrechten verkocht waarvan achteraf is 
geconstateerd dat (deels) sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Nederland is gehouden 
ongeoorloofde staatssteun terug te vorderen. In dit geval gaat het in totaal om 2400 kg 
fosfaat. 
 
Tot en met 29 september 2018 zijn er 1.191 kennisgevingen ingediend voor overdracht van 
fosfaatrechten door vleesveehouders. Hiervan zijn 646 transacties geregistreerd 
en dus afgehandeld. Er zijn nog 545 transacties die worden aangehouden omdat het een 
bedrijf met vleesvee betreft waarvan de herbeoordeling volgens de beleidsregel nog niet 
heeft plaatsgevonden. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/17/beantwoording-
kamervragen-naar-aanleiding-van-het-schriftelijk-overleg-fosfaatrechten 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/17/beantwoording-kamervragen-naar-aanleiding-van-het-schriftelijk-overleg-fosfaatrechten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/17/beantwoording-kamervragen-naar-aanleiding-van-het-schriftelijk-overleg-fosfaatrechten
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VleesveeNL Stichting VleesveeNL wordt ondersteund door de Federatie 
Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de 
Nederlandse Vleesvee-Ketens.  

Het bestuur van VleesveeNL wordt gevormd door mw. Michelle van der Poel en de heren 
Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester), 
Jos Bolk, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 


