TEVENS PER MAIL VERZONDEN
Staatssecretaris van Economische Zaken
De heer M.P.H. van Dam
Postbus 20401
2500 EK ’S-GRAVENHAGE

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp
Informatie

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Adres

: Bezuidenhoutseweg 225
2594 AL Den Haag

Telefoon

: +31(0)70-3382700

E-mail

: secretariaat@lto.nl

: 18 mei 2017
: MC\JA\170518
: Voorstel aanpassing Fosfaatreductieregeling
: Kees Romijn | cromijn@ltonoord.nl | 06-20018695

Geachte heer Van Dam,
Om de gewenste reductie van fosfaat dit jaar te realiseren is draagvlak in de melkveehouderij voor
de fosfaatreductieregeling van groot belang. Zoals eerder aangegeven in het bestuurlijk overleg
staat dit draagvlak onder druk door de wijze waarop het onlangs geïntroduceerde jongveegetal in
de praktijk uitwerkt op melkproducerende bedrijven. Het bedrijfsleven heeft daarom de afgelopen
dagen uitvoerig gekeken naar mogelijke aanpassingen van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
op dit punt. Daarbij is de insteek gekozen om de basis van de huidige regeling zoveel mogelijk in
tact te laten maar tegelijk te komen tot een praktischer uitwerking op bedrijven.
Over de verschillende opties heeft afstemming met uw ministerie plaatsgevonden. Kernpunten
daarbij waren dat een aanpassing niet ten koste mag gaan van de effectiviteit van de regeling,
juridisch haalbaar moet zijn en niet tot ongewenste markteffecten mag leiden voor andere sectoren.
Na weging van verschillende opties stellen LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi, en Rabobank voor dat
u door een wijziging van de Fosfaatreductieregeling het jongveegetal buiten werking stelt voor
bedrijven die alleen vrouwelijk jongvee (ouder dan 35 dagen en dat nog niet heeft gekalfd) afvoeren
voor export, slacht of dood. Deze bedrijven mogen vrouwelijke kalveren tot een leeftijd van 35
dagen afzetten naar bedrijven met een Nederlands UBN. Daarmee is afzet van deze kalveren naar
de vleeskalverhouderij blijvend mogelijk. Voor bedrijven die vrouwelijke dieren ouder dan 35 dagen
willen afzetten in Nederland (bijvoorbeeld voor jongveeopfok) blijft het jongveegetal gelden.
Deze aanpassing is beoordeeld op effectiviteit, marktsituatie en op eventuele gevolgen voor andere
bedrijven. Aan Wageningen Economic Research is gevraagd voor deze beoordeling een
onafhankelijk oordeel te geven over deze aanpassing en effecten te vergelijken met de situatie met
het jongveegetal.
1. Effectiviteit
Bij effectiviteit spelen twee aspecten een rol. De voorgestelde aanpak zal bijdragen aan herstel
van draagvlak voor de reductieregeling en draagt op die manier bij aan de realisatie van de
uiteindelijke doelstelling.
Aan de andere kant biedt de vrije afvoer van kalveren tot 35 dagen de mogelijkheid om deze
jonge kalveren op een niet-melkproducerend bedrijf te laten opfokken. Daarmee blijven deze
dieren binnen Nederland. Voor veel melkveebedrijven is deze alternatieve route nieuw en
daarmee niet direct aantrekkelijk. Inschatting van het Wageningen Economic Research is dat
het effect beperkt is. Het risico zou zo’n 17.800 GVE groot zijn, vergeleken met de huidige
regeling met jongveegetal. Daarnaast geldt dat als niet melkproducerende bedrijven deze
dieren niet kunnen aanvoeren vanui Nederland, alternatieve aanvoer van dieren vanuit het
buitenland nog steeds mogelijk is.
2. Markt
Huidige ontwikkelingen in de vleesmarkt laten zien dat alleen het toegenomen aanbod geen
drukkend effect heeft op de prijzen. Meerdere factoren zijn bepalend voor de feitelijke
marktsituatie. Het aanbod van dieren in Nederland is slechts één van deze factoren.
Inschatting van Wageningen Economic Research is dat het extra aanbod van dieren
vermoedelijk geen verstoring zal veroorzaken van de exportmarkten.
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3. Invloed op andere sectoren
Aanpassing van de regeling heeft voor bedrijven die een relatie hebben met de
melkveehouderij de volgende effecten:
 Voor de kalverhouderij betekent de voorgestelde aanpassing een verruiming.
Melkveehouders kunnen gemakkelijker dieren afzetten naar de kalverhouderij. In de praktijk
worden jonge kalveren door de kalverhouderij geaccepteerd tot een leeftijd van 35 dagen.
 Voor de vleesveehouderij heeft de aanpassing feitelijk geen effect. Jongvee uit de
melkveehouderij wordt niet ingezet in de vleesveehouderij. Kruislingkalveren worden
meestal ingezet in de rosé-kalverhouderij, dit traject wordt eerder gemakkelijker dan
moeilijker.
 Afzet van dieren jonger dan 35 dagen voor jongveeopfok blijft mogelijk. Als afzet normaal
gesproken gebeurt op een leeftijd ouder dan 35 dagen dan kan een melkveebedrijf dat nog
steeds blijven doen, maar dient dan wel te rekenen met het jongveegetal. Vergeleken met
de huidige situatie (met jongveegetal) is dat echter geen verzwaring. Voor
jongveeopfokbedrijven zonder vaste relatie met een melkveebedrijf en die normaliter dieren
ouder dan 35 dagen aanvoeren zal de aanvoer van Nederlandse bedrijven moeilijker
worden. Import van dieren blijft voor deze bedrijven wel mogelijk
Inschatting van Wageningen Economic Research is dat effecten voor niet melkproducerende
bedrijven marginaal zijn. Dat komt in belangrijke mate door de mogelijkheid dieren te
importeren als ze niet uit de Nederlandse veehouderij te krijgen zouden zijn.
Op basis van bovenstaande afweging zijn wij van mening dat de door ons voorgestelde aanpassing
voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Deze optie is afgestemd met Vee&Logistiek. Zij hebben
schriftelijk bevestigd dat zij vanuit het export belang de optie ondersteunen. Binnen LTO is deze
optie besproken met alle dierlijke sectoren, waaronder de vleesveehouderij. Deze sectoren steunen
voorgestelde aanpassing.
Wij zijn van mening dat deze optie zal bijdragen aan herstel van het draagvlak voor de
fosfaatreductieregeling en daarmee aan de realisatie van de fosfaatreductiedoelstelling. Aan de
andere kant is er het risico dat de fosfaatreductie kleiner is dan met het jongveegetal. Dit mogelijke
risico moet verdisconteerd worden in de mee- en tegenvallers voor de derde periode. Om
ontwikkeling goed te volgen is monitoring van het aantal dieren op niet-melkproducerende bedrijven
nodig. De doelstelling voor het totale fosfaatreductieplan blijft staan.
Tenslotte is het van groot belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de
melkveehouders. We verzoeken u daarom op zo kort mogelijke termijn een besluit te nemen over
dit voorstel.

Hoogachtend, mede namens NZO, NAJK, NMV, Nevedi, Rabobank

Marc Calon
Voorzitter LTO Nederland
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