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Persbericht 

 

Zoogkoeienhouders verdienen meer tijd voor afgewogen 

keuze 

Brancheorganisatie Stichting VleesveeNL wil dat de inschrijftermijn voor de 

vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders wordt verlengd. Er is veel onduidelijkheid en 

ongerustheid onder vleesveehouders over de fosfaatregels waarmee zij te maken krijgen. 

VleesveeNL krijgt heel veel vragen uit zijn achterban, vaak over de praktische gevolgen die 

de regeling met zich mee brengt. RVO heeft van de minister een meer dan redelijke termijn 

gekregen om dossiers van vleesveehouders te beoordelen. VleesveeNL vindt dat de 

vleesveehouders een onredelijke korte termijn krijgen opgelegd van de minister. Een termijn 

waarbinnen op basis van te veel onduidelijkheden onomkeerbare besluiten worden 

gevraagd van vleesveehouders. 

Zoogkoeienhouders die een beschikking hebben gehad kunnen tot 6 november inschrijven. 

Boeren waaraan geen rechten zijn toegekend kunnen zich tot 1 december aanmelden voor 

de vrijstellingsregeling. VleesveeNL wil dat de aanmelding voor beide groepen 

vleesveehouders in ieder geval tot 31 december 2018 loopt, of tot een redelijk moment 

nadat een veehouder beslissing heeft gekregen op een ingediend bezwaar. 

Dat geeft RVO de tijd om boeren goed te informeren en veehouders de tijd om een 

afgewogen keuze te maken. Deelname aan de vrijstellingsregeling of onder de 

fosfaatregeling verder produceren is een grote beslissing die gevolgen heeft voor de 

bedrijfsvoering. 

Een langere inschrijftermijn is ook in het belang van de overheid zelf. Door de 

onduidelijkheid merkt VleesveeNL dat boeren niet durven kiezen voor de vrijstelling. De 

deelname aan de vrijstellingsregeling zal groter zijn als boeren over de juiste informatie 

beschikken en de gevolgen voor hun bedrijf goed in beeld hebben. Bovendien zijn 

informatiemiddelen nog volop in ontwikkeling. Zo werken beheerders van agrarische data en 

managementprogramma’s aan aanpassingen waardoor zoogkoeienhouders straks beter 

kunnen zien waar ze staan. 

Een aparte categorie vormen ondernemers die bezwaar hebben ingediend tegen de 
beschikking of de herbeschikking die ze van RVO hebben ontvangen. Zij durven niet deel te 
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nemen aan de vrijstellingsregeling uit angst dat hun bezwaar dan sneller wordt afgewezen. 
En daarbij hebben zij dat bezwaar niet voor niets aangetekend. Vaak zijn er ook 
(advies)kosten voor gemaakt; dat weerhoudt boeren er ook van in te schrijven voor de 
vrijstelling. Daarom zou het voor veehouders mogelijk moeten zijn om niet gedurende de 
behandeling van hun bezwaar, maar tot na de afhandeling van hun bezwaarprocedure de 
beslissing te kunnen nemen of ze meedoen aan de vrijstellingsregeling of niet. Pas op dat 
moment is er duidelijkheid voor hen.  
  

Noot voor de redactie: 

Bij vragen over dit bericht kunt  u contact opnemen met Jacco Keuper, voorzitter Stichting 

VleesveeNL (06) 10350981 

 


