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Geachte heer Van Dam, 

 
De Europese Commissie heeft Nederland derogatie verleend, waarbij is bepaald dat de 

fosfaatproductie in de landbouw niet het productieniveau van 2002 (172,9 miljoen kilogram) 

mag overstijgen. De fosfaatproductie in Nederland is echter boven dit plafond gestegen. U bent 

daarom voornemens om fosfaatrechten te introduceren. U heeft de benodigde aanpassingen 

van de Meststoffenwet ter toetsing aan ons voorgelegd. Wij baseren deze toetsing op het 

conceptwetsvoorstel dat wij op 5 april 2016 hebben ontvangen, en op de concepttoelichting die 

wij op 10 mei 2016 hebben ontvangen. 

 

Beoordelingskader 

Wij beoordelen de gevolgen van het wetsvoorstel voor de regeldruk aan de hand van het 

volgende toetsingskader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op de aard en inhoud van het voorstel richten wij ons advies op de 2
e
 en 3

e
 toetsvraag.  

 

Overgang fosfaatrechten en afroming 

Na invoering van het voorgenomen stelsel kunnen de fosfaatrechten worden verhandeld. De 

overgang van een fosfaatrecht naar een ander bedrijf moet worden gemeld aan het ministerie. 

Bij iedere transactie van fosfaatrechten wordt een percentage van de fosfaatrechten afgeroomd. 

Dit percentage wordt per ministeriële regeling vastgesteld en is nu gesteld op 10 procent. Deze 

afroming draagt bij aan het doel om de fosfaatproductie beneden het plafond te laten uitkomen.  

 

Het afromen van de fosfaatrechten leidt voor een ondernemer die wil uitbreiden, tot additionele 

kosten. Negentig procent van de door deze ondernemer gemaakte kosten bij overgang van de 

rechten vertalen zich direct tot fosfaatrechten die de ondernemer in kwestie in staat stellen zijn 

veestapel te laten groeien. De overige 10 procent zijn kosten om te voldoen aan de wet- en 

regelgeving, zonder dat deze direct ten goede komen aan de onderneming. Deze inhoudelijke 

nalevingskosten bedragen structureel € 42,55 miljoen. Zij zijn in de toelichting verantwoord. 



 

 Blad 2/2 

De introductie van het fosfaatrechtenstelsel brengt ook andere inhoudelijke nalevingskosten 

met zich mee. Vergeleken met een situatie zonder zo’n stelsel moet de ondernemer 

inspanningen leveren om fosfaatrechten te verwerven of te verkopen. Het gaat dan met name 

om de transactiekosten die zijn gemoeid met het verwerven of verkopen van de rechten 

(bijvoorbeeld notariskosten voor de overgang van de fosfaatrechten naar de kopende partij). 

Deze kosten zijn niet in kaart gebracht en evenmin in de Memorie van toelichting verantwoord.  

 

Wij adviseren om de berekening van de inhoudelijke nalevingskosten aan te vullen met 

de transactiekosten die zijn gemoeid met het verwerven of verkopen van de rechten, en 

de Memorie van toelichting hierop aan te passen. 

 

Afroming na productieplafond 

De mate van afroming van de fosfaatrechten op macroniveau en daarmee de daling van het 

productieniveau is afhankelijk van de omvang van de handel in de fosfaatrechten. Deze 

omvang is op voorhand niet bekend, zodat ook onbekend is wanneer met de afroming van de 

verhandelde fosfaatrechten het beleidsdoel zal zijn gerealiseerd. Het is verder niet duidelijk of 

er wijzigingen in het stelsel zullen worden aangebracht, indien de fosfaatproductie onder de 

172,9 miljoen kilogram per jaar blijft. Deze onduidelijkheid leidt tot investeringsonzekerheid bij 

melkveehouders die fosfaatrechten willen aanschaffen. Deze onzekerheid over de gevolgen 

van investeringsbeslissingen kan een belangrijke bron zijn van ervaren regeldruk.  

 

Wij adviseren om in de Memorie van toelichting aan te geven of en in hoeverre het stelsel 

van fosfaatrechten zal worden gewijzigd, indien het beleidsdoel is gerealiseerd. 

 

Invoeren uitzondering voor kleine ondernemers vermindert regeldruk 

Het stelsel van fosfaatrechten is van toepassing op alle melkveebedrijven. Kleine bedrijven 

hebben echter een beperkt aandeel op de totale fosfaatproductie van de Nederlandse 

landbouw. De vraag is of de regeldruk voor deze kleine bedrijven in verhouding staat met hun 

bijdrage aan de vermindering van de fosfaatproductie.  

 

Wij adviseren om een uitzondering voor kleine melkveebedrijven te overwegen en 

hierover een passage in de toelichting op te nemen. 
 

Eindoordeel 

Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel in te dienen nadat met het 

vorenstaande rekening is gehouden. 

 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 


