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Extra Nieuwsbericht 6 november 2018 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Geen officiële reactie op verzoek om uitstel 
 

2. Informatiebijeenkomst zoogkoeienhouders Marum 
 
 

1. Geen officiële reactie op verzoek om uitstel termijn vrijstellingsregeling 

Stichting VleesveeNL heeft tot eind dinsdagmiddag geen officiële reactie van het ministerie 
van LNV ontvangen op het verzoek dat is ingediend om zoogkoeienhouders meer tijd te 
geven voor de beslissing om te kiezen tussen fosfaatrechten of de vrijstellingsregeling voor 
de zoogkoeienhouderij. 

 
Het ministerie geeft desgevraagd telefonisch wel aan dat uitstel van de einddatum lastig ligt, 
omdat RVO voldoende tijd moet hebben om de aanmeldingen te beoordelen. Pas als dit 
gebeurd is en het aantal rechten is op '0' gezet, is er aan de voorwaarden voldaan en geldt 
de vrijstelling. 
 
Hoewel 6 november als harde deadline naar voren is gebracht, is aanmelden voor de 
vrijstellingsregeling na 6 november nog steeds mogelijk. Alleen kan RVO dan niet 
garanderen dat de melding op tijd is verwerkt. Daarmee lopen vleesveehouders een risico: 
als het de uitvoeringsinstantie van het ministerie niet lukt om de aanvraag voor het eind van 
het jaar af te handelen, zijn de rechten van de betreffende veehouder niet overgedragen 
voor de jaarwisseling en is niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldaan. Kortom: 
boeren die later indienen moeten voldoende fosfaatrechten hebben in 2018, anders zijn zij 
mogelijk in overtreding. 
 
Stichting VleesveeNL blijft van mening dat vleesveehouders veel te weinig tijd krijgen voor 
een goede afweging. Er komen tal van vragen binnen, vaak ook hoofdvragen als 'mag je vee 
verhandelen met een vleesveebedrijf dat zijn rechten houdt als je intekent voor de 
vrijstelling' of 'ik wil intekenen omdat ik dan mijn rechten behoud'. Vleesveehouders die geen 
bericht hebben gehad van RVO, en daarom maar geen actie ondernemen, kunnen voor de 
onaangename verrassing komen dat zij rechten moeten aankopen om hun bedrijf voort te 
zetten. 
 
Informatiebijeenkomst(en) VleesveeNL 
De grote onduidelijkheid en het feit dat nog niet alle vleesveehouders een duidelijke keuze 
hebben gemaakt (wie geen beschikking heeft ontvangen kan tot 1 december inschrijven 
voor de vrijstellingsregeling), zijn voor Stichting VleesveeNL aanleiding om een of nadere  
informatiebijeenkomsten te houden. Nader bericht daarover volgt. 
 
Vragen en antwoorden op website RVO 
Tal van zijn door de belangenbehartigers onder de aandacht van het ministerie van LNV 
gebracht. RVO heeft een aantal veel gestelde vragen beantwoord en deze op de website 
van RVO geplaatst: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/veelgestelde-vragen 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/veelgestelde-vragen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/veelgestelde-vragen
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2. Informatiebijeenkomst zoogkoeienhouders Marum 6-11-2018 

In de bijlage treft u de sheets aan van de presentatie die vandaag op de bijeenkomst in 
Marum door RVO is gegeven. Wij lichten hieronder de belangrijkste uit. 
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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 


