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Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 

 

Datum:  15 juni 2020 

 

Betreft:  consultatie Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease.  

 

 

 

 

 

L.S.,  

 

Het bestuur van Dutch Dairymen Board heeft kennisgenomen van het voorgenomen Wetsvoorstel begrip melkvee, 

vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease. Namens de leden van DDB geven wij u onderstaande reactie op 

afromingsvrije lease binnen de consultatie. 

 

DDB verwelkomt deze aanpassing van het fosfaatstelsel met betrekking tot afromingsvrije lease, omdat een 

flexibilisering van het stelsel past binnen het natuurlijk proces waarvan de melkveehouderij onderdeel is: 

productieschommelingen komen immers regelmatig voor door verschillende oorzaken (weersomstandigheden, kwaliteit 

ruwvoer, afkalfpatroon, etc.). De oorzaak waardoor geleased moet worden, ontstaat nu vooral in de overgang van de 

ene klasse naar de volgende en de daaraan gekoppelde (stapsgewijze) forfaits. In verband met die praktijk, zouden wij 

nog een ruimere mogelijkheid willen voorstellen. Bijvoorbeeld naar 150 tot 200 kilogram.  

 

Een ander systeem dat tevens goed zou kunnen functioneren – want passend bij het natuurlijk proces - en wat 

kostenneutraal werkt, is het middelen van de fosfaatproductie over een aantal jaren. Dat bespaart de melkveehouder 

BTW kosten, die bij elke transactie betaald moeten worden. Tevens voorkomt dit systeem gesleep met vee op het einde 

van het kalenderjaar als blijkt dat er door productieschommelingen toch een koe teveel op het bedrijf staat. Waarmee 

voorkomen kan worden dat dieren onnodig vroegtijdig naar het slachthuis afgevoerd moeten worden terwijl ná de eerste 

januari op het bedrijf weer koeien aangevoerd moeten worden.  
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Een tegenargument zou kunnen zijn dat de hoeveelheid fosfaat daardoor voor één jaar boven het toegestane plafond 

kan uitkomen indien de omstandigheden voor de gehele Nederlandse melkveesector gelijk zijn (waarvan in de praktijk 

echter nooit sprake is). Bovendien volgt op een dergelijk jaar, een jaar dat we verder onder het fosfaatplafond blijven (in 

verband met de middeling). De melkveefosfaatproductie in Nederland was zowel in 2018 als in 2019 lager dan het 

melkveefosfaatplafond.  

 

Tenslotte maken wij u opmerkzaam op het volgende. De afgelopen maanden is door verschillende organisaties, 

waaronder Dutch Dairymen Board, veel tijd en energie gestoken in het reageren op diverse internetconsultaties. Naast 

een automatische ontvangstbevestiging, is er nooit een inhoudelijke reactie van de Overheid ontvangen. De vraag aan 

beide Ministeries is, ons mee te nemen in het proces dat volgt op de reactie op deze consultatie (nog beter was geweest 

met boeren in gesprek te gaan om hen te vragen om advies, alvorens de voorgenomen wijzigingen in een consultatie 

voor te leggen met verzoek om een reactie achteraf), of er adviezen worden overgenomen, aanpassingen worden 

gedaan voor de datum inwerkingtreding op 1 januari 2021.  

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van Dutch Dairymen Board 

 

Sieta van Keimpema, voorzitter 


