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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 

t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

Geachte heer Berkelmans, 

 

Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een 

wetenschappelijk onderbouwd advies opgesteld over de hoogte van het 

kortingspercentage fosfaatrechten.  

 

Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking treden. 

Bedrijven krijgen op basis van de fosfaatproductie in mest door het melkvee, dat op 

2 juli 2015 werd gehouden, per 1 januari 2018 fosfaatrechten toegekend, uitgedrukt 

in kg fosfaat. De fosfaatproductie in mest door melkvee was in 2015 echter hoger 

dan het zogenoemde fosfaatplafond voor de melkveesector. Om die reden worden 

bedrijven bij de toekenning gekort op hun fosfaatrechten, tenzij een bedrijf behoort 

tot een bij Wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van 

bedrijven. De CDM heeft het kortingspercentage fosfaatrechten berekend op basis 

van gegevens van RVO.nl, rekening houdend met uitzonderingen en knelgevallen. 

 

Het kortingspercentage op fosfaatrechten zou 5,1% zijn, indien geen rekening zou 

worden gehouden met de uitzonderingen voor grondgebonden melkveebedrijven, 

melkveebedrijven met een relatief laag fosfaatoverschot en met knelgevallen. Het 

kortingspercentage is 7,3% als rekening wordt gehouden met de uitzonderingen voor 

grondgebondenheid en een relatief laag fosfaatoverschot. Het kortingspercentage 

neemt verder toe als ook rekening wordt gehouden met compensatie voor 

knelgevallen. De omvang van de knelgevallen was op 3 juli 2017 nog niet bekend. Bij 

een veronderstelde compensatie van 0,5 miljoen kilogram fosfaat bedraagt het 

kortingspercentage 8,1%. Bij een veronderstelde compensatie van 1,0 miljoen 

kilogram fosfaat bedraagt het kortingspercentage op fosfaatrechten 8,8%. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Prof.dr. Oene Oenema 

 
 
cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit (PAV) 

drs.ing. M. van Rietschoten, ministerie van EZ, directie PAV 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 


