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Nieuwsbrief 11 december 2018 

 
 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 
 

1. Graasdierpremie 
2. Nieuws fosfaatrechten 
3. Wijzigingen in I&R per 1-4-2019 
4. Evenementenagenda 

 
 
 
 
 

 

1. Graasdierpremie 

In aanloop naar de Landbouw- en Visserijraad van 17-18 december 2018 heeft minister 
Schouten de Tweede Kamer op 7 december geïnformeerd over een aantal Europese 
aangelegenheden. Over de graasdierpremie 2018 meldt zij dat de controles nog niet zijn 
afgerond en het tarief voor 2018 nu nog niet kan worden vastgesteld. 

Ten aanzien van de graasdierpremieregeling 2019 meldt Schouten het volgende. Deze 
regeling is met name bedoeld voor landbouwers die runderen of schapen laten grazen op 
natuurterreinen. Naar aanleiding van een audit van de Europese Commissie zal de 
graasdierpremieregeling in 2019 aangepast worden. De Commissie is van mening dat de 
opzet van de regeling niet in lijn is met EU regelgeving en dat er onvoldoende zekerheid 
gegeven kan worden dat de dieren waar graasdierpremie voor is aangevraagd 
daadwerkelijk grazen op natuurgronden. De Commissie heeft Nederland verzocht 
(corrigerende) maatregelen te treffen. De voorgenomen aanpassingen in de regeling 
beogen te borgen dat de steun terechtkomt bij houders van graasdieren die daadwerkelijk 
in natuurterreinen grazen. Tevens heeft de Commissie het standpunt ingenomen dat de 
toegepaste drempel in de regeling (het minimaal uit te betalen bedrag per aanvrager) de 
landbouwers met de directe inkomenssteun discrimineert. De huidige drempel zal daarom 
vanaf 2019 niet worden toegepast. 

file:///C:/Users/jzegers/Downloads/kamerbrief-over-gannoteerde-agenda-landbouw-
en-visserijraad.pdf 
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2. Nieuws fosfaatrechten 

Bij brief van 7-12-2018 heeft minister Schouten de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
stand van zaken rondom fosfaatrechten. Het belangrijkste uit dit schrijven is: 
 

Algemeen 
- Het fosfaatrechtenstelsel, zoals dat door de Europese Commissie is goedgekeurd, 

bepaalt dat voor het houden van melkvee in Nederland fosfaatrechten nodig zijn. 
Buiten de ca. 17 duizend melkveehouderijen wordt geldt dit stelsel ook voor andere 
bedrijven, bijvoorbeeld op jongvee-opfokbedrijven (waar jongvee opgroeit tot 
melkkoe) of gemengde bedrijven (waar koeien worden gehouden voor zowel melk- 
als vleesproductie); 

- In zijn totaliteit bedroeg het aantal rechten in de markt op 28 november jl. ca. 85,7 
miljoen kilogram fosfaat. 
Overschrijding plafond 

- De nu beschikbare cijfers bevestigen het beeld dat het uiteindelijke aantal 
toegekende rechten het sectorplafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen 
kilogram fosfaat overschrijdt, ook wanneer de rechten die ten onrechte aan 
vleesveehouders zijn toegekend niet worden meegerekend; 

- Mede aangezien ook de Europese Commissie heeft verzocht om het aantal rechten 
onder het plafond te brengen, heeft de minister geen rechten om extra fosfaatrechten 
uit te geven; zij streeft er naar om het aantal rechten geleidelijk te verminderen. 
Bezwaren 

- In totaal zijn er tot 28 november 8.076 bezwaren ingediend. Van de 4.740 
afgehandelde bezwaren zijn er 2.198 (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Naar 
aanleiding van een (gedeeltelijke) gegrond verklaring van bezwaarschriften is ca. 
238.000 kilogram extra fosfaatrechten toegekend. 
Knelgevallen 

- Ruim 2.804 ondernemers hebben zich aangemeld als knelgeval, waarvan er nog 844 
moeten worden beoordeeld. Aan de 470 ondernemingen die tot nu toe als knelgeval 
zijn aangemerkt, is in totaal ca. 269.000 kilogram fosfaat extra toegekend. 
Afroming 

- Bij verhandeling van fosfaatrechten wordt 10% afgeroomd ten behoeve van de 
fosfaatbank. De minister verwacht dat aan het eind van dit kalenderjaar voor ca. 
300.000 kilogram aan fosfaatrechten is afgeroomd. 
Gevolgen maatregelen vleesvee 

- Naar aanleiding van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee is de situatie van 5.555 
ondernemingen opnieuw beoordeeld, er zijn nog 8 ondernemingen in behandeling. 
Bij 2.676 ondernemingen is het aantal rechten in totaal met ca. 319.000 kilogram 
fosfaat verminderd. Dit betreft jongvee dat uitsluitend bedoeld is voor de 
vleesproductie en dat nooit een kalf krijgt. 

- Voor de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij hebben zich in totaal 1.955 
ondernemers gemeld, met in totaal ca. 140.000 kilogram fosfaatrechten. Er zijn tot nu 
toe 1.454 meldingen beoordeeld, waarvan 481 ondernemingen beschikten over 
fosfaatrechten.In totaal is er ca. 55.000 kilogram aan fosfaatrechten ingeleverd. 501 
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meldingen moeten nog beoordeeld worden, waardoor de ingeleverde rechten op 
kunnen lopen tot 140.000 kilogram. 

- Vleesveehouders met rechten hebben echter nog steeds de mogelijkheid zich aan te 
melden voor de vrijstellingsregeling. Om vleesveehouders maximaal de mogelijkheid 
te bieden gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, zal RVO.nl kennisgevingen 
van het vervallen van rechten die uiterlijk 31 december 2018 worden gedaan, met 
terugwerkende kracht registreren. Dat betekent dat deze vleesveehouders, mits zij 
voldoen aan de criteria, met ingang van 2018 gebruik kunnen maken van de 
vrijstellingsregeling. 

- De minister moedigt vleesveehouders nogmaals aan om gebruik te maken van de 
vrijstellingsregeling. Deze regeling biedt voor een vleesveehouder de mogelijkheid 
om zijn bedrijfsvoering voort te zetten zonder rekening te hoeven houden met het 
aantal fosfaatrechten waarover hij beschikt. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-stand-van-
zaken-fosfaatrechtenstelsel 
 
https://www.foodlog.nl/artikel/ministerie-van-landbouw-heeft-te-veel-fosfaatrechten-
uitgegeven/ 
 

3. Wijzigingen in I&R per 1-4-2019 

Minister Schouten meldt het volgende over de maatregelen die worden getroffen na eerdere 
onregelmatigheden rondom meldingen in I&R. Een werkgroep heeft een pakket aan 
maatregelen opgesteld om de kans op onjuiste registraties te verkleinen. Het betreft 
maatregelen van de sector zelf en van de overheid. Twee maatregelen vergen aanpassing 
van de regelgeving: 
 

- de verplichting om kalveren vóór het melden te voorzien van oormerken per 1-4-
2019;  

- de mogelijkheid om bestuurlijke boetes toe te kunnen passen per 1-7-2019. 

Op de concept wijzigingsregeling zijn in totaal 453 reacties gekomen. Een groot aantal 
reacties op de internetconsultatie had betrekking op de invoering van de bestuurlijke boete. 
De NVWA zal een  interventiebeleid voor de Regeling I&R ontwikkelen en over het concept 
een bijeenkomst met de sectororganisaties organiseren. In dit beleid is het uitgangspunt dat 
de sanctie in verhouding staan tot de ernst van de overtreding. 
 
Tegen het verkorten van de meldtermijn van drie werkdagen tot drie dagen zijn de 
praktische bezwaren, onder andere bij vleesvee, gehonoreerd. De meldtermijn blijft dus 
maximaal drie werkdagen.  
De brief en een overzicht van alle maatregelen kunt u vinden via: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-
verbetervoorstellen-identificatie-en-registratie-ir-rundvee 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechtenstelsel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechtenstelsel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechtenstelsel
https://www.foodlog.nl/artikel/ministerie-van-landbouw-heeft-te-veel-fosfaatrechten-uitgegeven/
https://www.foodlog.nl/artikel/ministerie-van-landbouw-heeft-te-veel-fosfaatrechten-uitgegeven/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-verbetervoorstellen-identificatie-en-registratie-ir-rundvee
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-verbetervoorstellen-identificatie-en-registratie-ir-rundvee
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-verbetervoorstellen-identificatie-en-registratie-ir-rundvee
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4. Evenementenagenda 

 

 

 

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 


