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Stichting VleesveeNL   

Bij deze informeren wij u over de Kamerbrief over de stand van zaken omtrent fosfaatrechten, die 

minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Minister Schouten meldt dat er ruim 22.000 beschikkingen voor zo’n 85 miljoen kg aan fosfaatrechten 

toegekend. Het aantal toegekende rechten zit hiermee licht boven het productieplafond. Dit komt 

onder meer doordat er ook fosfaatrechten zijn toegekend voor dieren buiten de melkveehouderij, die 

wel aan de definitie van melkvee voldoen.  

De minister geeft aan dat de positie van de vleesveehouderij herhaaldelijk naar voren is gebracht. Zij 

meldt ook dat de fosfaatproductie door de vleesveehouderij ook niet onder het plafond van de 

melkveehouderij valt en er in de vleesveehouderij ook geen sprake is geweest van groei waardoor het 

plafond is overschreden. Een deel van het jongvee in de vleesveesector valt onder het 

fosfaatrechtenstelsel om te voorkomen dat jongvee voor de melkveehouderij via de vleesveehouderij 

buiten het stelsel worden gehouden. Dit heeft echter als consequentie dat ook bedrijven, waarvan de 

dieren nooit in de melkveehouderij terecht komen, onder het fosfaatrechtenstelsel vallen. 

De afgelopen maanden is over deze problematiek en de mogelijke oplossingen overlegd tussen het 

ministerie en vertegenwoordigers van LTO Nederland, Stichting VleesveeNL en Stichting Zeldzame 

Huisdierrassen. Hieruit is de oplossing naar voren gekomen om enerzijds meer duidelijkheid te bieden 

over welk jongvee onder de wettelijke definitie van melkvee valt en anderzijds een 

vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders in te voeren. 

De minister gaat een beleidsregel opstellen waaruit duidelijk wordt dat voor jongvee gehouden buiten 

de melkveehouderij alleen fosfaatrechten nodig zijn als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. 

Vleesveehouders moeten dit in hun bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen 

achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie. 

Om te voorkomen dat voor jongvee dat in de melkveehouderij terechtkomt fosfaatrechten nodig zijn, 

is een wetswijziging noodzakelijk. Daarop vooruitlopend wil de minister een vrijstellingsregeling 

vaststellen voor jongvee in de zoogkoeienhouderij. In grote lijnen komt de regeling er op neer dat 

ondernemers die hier gebruik van willen maken afstand zullen moeten doen van de eventueel 

ontvangen fosfaatrechten. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat de van hun bedrijf afgevoerde 

runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland en mogen deze 

ondernemers geen melkveetak of jongvee opfok op hun bedrijf hebben.   

De implementatie van de beleidsregel en vrijstellingsregeling is afhankelijk van overleg met de 

Europese Commissie. De minister streeft naar invoering per 1 juli 2018 en adviseert ondernemers die 

gebruik willen gaan maken van de vrijstellingsregeling hun fosfaatrechten niet de verhandelen. Ook 

dienen ondernemers er rekening mee te houden dat hun toekenning van rechten, gelet op de 

verduidelijking van de jongveedefinitie, wordt herzien. 

De complete Kamerbrief is te vinden via: kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechten 

Reactie VleesveeNL: 

 

Zicht op meer duidelijkheid 

De vleesveehouderij hoort naar de mening van Stichting VleesveeNL niet onder het fosfaatstelsel te 

vallen; dit stelsel is bedoeld om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te begrenzen. We 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/carola-schouten/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechten


waarderen de inzet van het ministerie van LNV om gezamenlijk met sectorpartijen tot een oplossing 

voor de vleesveehouderij te komen en zijn blij dat er voor vleesveehouders na een lange periode van 

onzekerheid medio dit jaar duidelijkheid komt. 

Bedrijfsadministratie 

De minister roept vleesveehouders met nadruk op de bedrijfsadministratie met betrekking tot fosfaat 

en gebruiksdoelen van de dieren (diercategoriën) zodanig in te richten  dat bij controle inzichtelijk is 

hoe de vleesveehouder de fosfaatwet toepast. Vleesveehouders zullen zich daardoor meer bewust 

worden van de uitvoeringsmaatregelen van de fosfaatwet voor vleesveehouders. VleesveeNL roept 

beheerders en ontwikkelaars van veedatasystemen en aanbieders van applicaties voor vee-

administratie op om vleesveehouders hiervoor diensten aan te bieden.  

   

Vrijstellingsregeling 

Wij zijn het eens met een op vrijwilligheid gebaseerde mogelijkheid tot vrijstelling. Boeren hebben 

daardoor de keuze of ze vrij van rechten willen produceren of dat ze binnen het fosfaatrechtenstelsel 

willen blijven. We betreuren dat een vrijstelling niet mogelijk is met behoud van de toegekende 

rechten, bijvoorbeeld door deze te bevriezen. Dat had de deelname aan de vrijstellingsregeling 

vergroot en daarmee het effect dat deze maatregel sectoraal zal hebben. Als vleesveehouders gebruik 

maken van de vrijstelling, dan moeten de toegekende fosfaatrechten worden teruggegeven aan het 

ministerie van LNV. Deze rechten vertegenwoordigen een grote economische waarde. Een waarde die 

is toegekend aan bedrijven met jongvee van vleesvee. VleesveeNL pleit ervoor dat dit geld in de 

sector blijft en wordt ingezet voor de ontwikkeling van de vleesveesector. 

Bieden van praktijk input 

Wij ondersteunen de nadere definiëring van jongvee en willen daarbij graag onze kennis en ervaring 

inbrengen. Betere definities zullen bijdragen aan een duidelijkere afbakening om zodoende het 

fosfaatstelsel te beperken tot de melkveehouderij waarvoor dit stelsel oorspronkelijk is bedoeld. 

 

Stichting VleesveeNL 

Jacco Keuper, voorzitter 

 

0610350981 

VleesveeNL  
is een initiatief van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek 

Nederland en de samenwerkende vleesvee-integraties Keten Duurzaam Rundvlees, Vleeshandel 

Patrick van den Berg B.V., Bief Select en Vleesvee integratie Twente bv. 

 

Het bestuur van VleesveeNL  
wordt gevormd door de heren Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko 

Zwanenburg (penningmeester), Jos Bolk, John van Can, Jules Rojer, Henk Bleker en Derk Jan 

Kuenen. 

 

Secretariaat VleesveeNL 

Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 


