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Excellentie, 

 

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. 

Artikel 21 b Meststoffenwet luidt: Het is een landbouwer verboden op zijn bedrijf in een kalenderjaar 

meer dierlijke meststoffen met melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, te produceren dan het op 

het bedrijf rustende fosfaatrecht. De productie van dierlijke meststoffen door melkvee wordt forfaitair 

vastgesteld overeenkomstig de regels, bedoeld in artikel 35. 

Artikel 23 lid 3 Meststoffenwet bepaalt: Het op het bedrijf rustende fosfaatrecht op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het verbod, bedoeld in artikel 21b, eerste lid, wordt door Onze Minister 

vastgesteld en komt overeen met de forfaitaire productie van dierlijke meststoffen in een kalenderjaar 

door melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden en krachtens de artikelen 4, 96 en 111 van 

de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gestelde regels (I&R) is geregistreerd. Artikel 21a, vierde 

lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Het begrip “melkvee” is gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onder kk: 

1.    melk- en kalfkoeien, te weten koeien (bos taurus) die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die 

voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden met inbegrip van koeien die drooggezet zijn 

alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken; 

2.    jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de 

vleesveehouderij tot 1 jaar en 

3.     jongvee ouder dan 1 jaar, te weten alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, 

maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren. 

Op mijn bedrijf is rundvee aanwezig dat onder deze categorieën valt. Gelet hierop strekt de 

werkingssfeer van artikel 21 b en 23 lid 3 Meststoffenwet zich kennelijk ook uit tot mijn bedrijf. 

Voor mijn bedrijf hebt u tot op heden evenwel nog niet het aantal fosfaatrechten (in kg fosfaat) 

vastgesteld. Hierdoor bestaat voor mijn bedrijf een rechts onzekere situatie, waaraan op zo kort 

mogelijke termijn een einde dient te komen. 

Gelet hierop verzoek ik u een beschikking te nemen tot vaststelling van het op mijn bedrijf rustende 

fosfaatrecht. Dit verzoek behelst een formele aanvraag tot het nemen van een besluit. 



Wilt u uw reactie op dit verzoek in een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing neerleggen en 

tegelijkertijd binnen de wettelijke beslistermijn reageren? 

Naar ik aanneem is mijn verzoek duidelijk. Hebt u aanvullende vragen of stelt u overleg op prijs neemt 

u dan zeker contact met mij op. 

 

Hoogachtend, 

[Naam] 

[Adres] 

[Woonplaats] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


