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Fosfaatrechten vleesveehouderij 

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen die Nederland neemt om de 
vleesveehouderij tegemoet te komen inzake het fosfaatplafond voor de melkveehouderij. Op 
grond hiervan publiceert het ministerie een beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de 
vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Bij deze informeren wij u hierover. 

De beleidsregel heeft tot doel duidelijkheid te verstrekken over het begrip ‘melkvee’ in relatie 

tot jongvee voor de vleesveehouderij. De vrijstellingsregeling heeft tot doel om bedrijven die 

uitsluitend vlees produceren, maar ook jongvee houden om zoogkoe te worden, vrij te 

stellen van de verplichting om fosfaatrechten te hebben. 

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee 

In de beleidsregel wordt vastgesteld dat de reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel beperkt 

is tot melkvee en dat de fosfaatproductie door de vleesveehouderij niet onder het 

fosfaatplafond voor de melkveehouderij valt. Doordat de definitie van melkvee op 

verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd is er onduidelijkheid ontstaan over de 

vraag in hoeverre jongvee gehouden binnen de vleesveehouderij onder het 

fosfaatrechtenstelsel valt. De beleidsregel maakt duidelijk dat voor jongvee dat niet wordt 

gehouden voor de melkveehouderij alleen fosfaatrechten nodig zijn als de dieren bedoeld 

zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit een kalf krijgt en alleen wordt gehouden 

voor de productie van vlees zijn geen fosfaatrechten nodig. 

Deze beleidsregel treedt in werking op moment van publicatie in de Staatscourant, maar 

wordt met terugwerkende kracht toegepast. Dit kan gevolgen hebben voor de 

fosfaatrechtensituatie per 2 juli 2015 en 2018 van vleesveebedrijven die jongvee hielden 

voor de productie van vlees of kalveren. RVO gaat de vleesveebedrijven opnieuw 

beoordelen en zo nodig tot nieuwe en/of aangepaste beschikkingen besluiten. 

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij 

Met de regeling wordt op verzoek van de houder vrijstelling verleend van de verplichting om 

fosfaatrechten te hebben voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Om vrijgesteld te 

worden dient aan enkele voorwaarden te zijn voldaan. Het bedrijf dat van de vrijstelling 

gebruik maakt: 

 houdt geen melk- of kalfkoeien of jongvee voor de melkveehouderij in het 

kalenderjaar waarbij van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt; 

 draagt er zorg voor dat in het betreffende kalenderjaar gehouden vrouwelijke 

runderen nadien niet worden gehouden op melkproducerende bedrijven*; 

 moet afstand doen van de eerder verkregen fosfaatrechten**; 

 mag geen vrouwelijke runderen inscharen van, of uitscharen naar een landbouwer 

die niet is vrijgesteld.  



 
 

*Indien een vrouwelijk rund na verkoop alsnog wordt aangewend voor de melkveehouderij in 

binnen- of buitenland had de vleesveehouder met terugwerkende kracht over fosfaatrechten 

voor dit rund dienen te beschikken. 

**Indien de vleesveehouder zijn rechten reeds heeft vervreemd, zal hij ervoor moeten 

zorgen dat hij even veel fosfaatrechten verwerft als hij eerder heeft toegewezen gekregen. 

Dit criterium kan niet worden omzeild door een nieuw bedrijf te starten en vrijstelling aan te 

vragen. 

Aanvragen vrijstelling 2018. 

De Europese Commissie heeft ingestemd, maar de overige lidstaten worden gedurende drie 

maanden in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze vrijstellingsregeling (notificatie). 

Dat betekent dat de regeling in de tweede helft van oktober 2018 in werking treedt. 

Aanvragen van vrijstelling voor het kalenderjaar 2018 kunnen pas na afloop van de boven 

genoemde drie maanden worden ingediend, maar dienen uiterlijk op 1 november 2018 

gedaan te zijn. Om RVO in de gelegenheid te stellen om over alle aanvragen voor eind 2018 

een besluit te nemen, worden vleesveehouders opgeroepen om de tijd tot 1 november goed 

te besteden om aanvragen voor te bereiden. Toegekende vrijstellingen zijn van toepassing 

voor het gehele kalenderjaar 2018. 

 

De betreffende stukken zijn te vinden via:  

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2018/07/18/concept-

vrijstellingsregeling-vleesvee 

 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/07/18/kamerbrief-over-
maatregelen-vleesveehouderij-en-starterscategorie-knelgevallen.  

 

Reactie VleesveeNL: 

Duidelijkheid 

VleesveeNL is verheugd met vrijstellingsregeling waardoor vleesveehouderijen worden 

uitgezonderd van het fosfaatstelsel en de beleidsregel die de positie van jongvee binnen de 

vleesveehouderij verduidelijkt. We waarderen de inzet van het ministerie van LNV en de 

andere sectorpartijen die zich hebben ingespannen om tot deze oplossing te komen. 

Mede ten behoud van de Nederlandse vleesvee- en zoogkoeienhouderij roepen wij 

vleesvee- en zoogkoeienhouders op om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. 

Stichting VleesveeNL, Jacco Keuper, voorzitter 
0610350981 
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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 

 


