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 datum 29 mei 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35208 
 
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het 
afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 29 mei 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. 
Tegen: SGP, SP, PVV en FvD. 
 
Aangenomen amendementen 
Artikel I, onderdeel C, artikel 77b  
7  10 (Geurts en Lodders) over na uiterlijk twee weken na het bereiken van het plafond 
bij kb het afromingspercentage op 10% zetten 
 
Dit amendement regelt dat uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten 
onder het fosfaat productie plafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kg ligt het 
afromingspercentage weer wordt verlaagd. De indieners beogen hiermee de tijdelijkheid 
van het onderhavige wetsvoorstel te borgen. De stand van zaken ten aanzien van het 
aantal fosfaatrechten wordt door de Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RvO) 
nauwkeurig bijgehouden. Wanneer fosfaatrechten worden overgedragen, wordt binnen 
acht weken na de betaling van de leges de zaak beoordeeld en ontvangen beide partijen 
een nieuw overzicht van hun fosfaatrechten.  
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Dit betekent dat het RvO op dat moment ook weet of het plafond is bereikt. Vanaf dat 
moment moet uiterlijk binnen twee weken bij koninklijk besluit het afromingspercentage 
moet worden verlaagd. 
Aangenomen. Voor: D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en 
FvD 
 
Verworpen amendementen 
Invoegen onderdeel 0A in artikel I voor onderdeel A 
Invoegen artikel 20a na artikel 20 
11 (Ouwehand) over het maximeren van de melkproductie van koeien 
 
Dit amendement regelt dat er geen fosfaat mag worden geproduceerd met koeien die meer 
dan 6000 kg melk per jaar produceren. In de afgelopen decennia is de melkproductie per 
koe zo zeer sterk opgevoerd dat een koe in 2015 een dubbele hoeveelheid melk gaf ten 
opzichte van 1950. Waar een koe van nature een hoeveelheid melk produceert die 
voldoende is om één kalf te voeden, gaf een koe in 2015 gemiddeld maar liefst 8.000 liter 
per jaar. De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) stelde in 2006 al dat het onwenselijk is 
“als melkkoeien voortdurend op de toppen van hun kunnen zitten, zoals bij een maximaal 
melkproductieniveau het geval is.” 
Tussen 2015 en 2018 is de productieverhoging nog verder opgeschroefd, waardoor koeien 
gemiddeld nog eens zo’n 1.000 kilo melk extra per jaar moeten produceren, met 
uitschieters tot wel 11.000 kilo melk per koe per jaar bij bepaalde bedrijven.  
De invoering van het fosfaatrechtenstelsel heeft nog een extra prikkel geïntroduceerd om 
met minder of eenzelfde hoeveelheid dieren meer melk te kunnen produceren. 
Hoogproductieve bedrijven kunnen ervoor kiezen de melkproductie per koe te 
‘maximaliseren’ om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen binnen de beschikbare 
ruimte. De verwachting is dat dit zich in de toekomst zal voortzetten. 
De voortdurende inzet op het vergroten van de melkproductie per koe is volledig strijdig 
met het streven naar dierenwelzijn en diergezondheid. In 2016 stelde de RDA dat de 
langdurige selectie op hoge producties bij melkkoeien heeft geleid tot een toegenomen 
risico op stoornissen in uiergezondheid, locomotie en vruchtbaarheid.  
De indiener kiest voor een maximale productie per koe van 6000 kg per jaar. Dit is een 
gemiddelde melkproductie van de Groninger Blaarkop, een ras dat niet verder is 
doorgefokt op hoge producties. 
De indiener geeft de melkveehouderij hiervoor een overgangstermijn van vijf jaren. 

Verworpen. Voor: fractie van de PvdD 
 
Artikel I, onderdeel A, “80 procent” wordt vervangen door “70 procent” 
artikel I, onderdeel C, in het voorgestelde artikel 77b wordt “80 procent” 
vervangen door “70 procent” 
8 (Bromet en Ouwehand) over het verder verhogen van het afromingspercentage 
 
Dit amendement regelt dat het afromingspercentage verder wordt verhoogd 30 procent. 
Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks en de PvdD 
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Artikel I, onderdeel C 
9 (Ouwenhand) over het niet verlagen van het afromingspercentage bij kb 
 
Dit amendement regelt dat het verlagen van het afromingspercentage niet bij koninklijk 
besluit kan. Dit betekent dat als de minister het afromingspercentage wenst te verlagen, 
zij dit door middel van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal moeten voorleggen 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD 
 
Artikel I, onderdeel C, voorgestelde artikel 77b 
5 (Bromet) over een voorhangbepaling op het kb 
Dit amendement regelt dat het koninklijk besluit waarmee het afromingspercentage kan 
worden verlaagd, bij de Kamer moet worden voorgehangen en dat de Kamer kan besluiten 
niet in te stemmen. Dit verhoogt de parlementaire controle op dit koninklijk besluit. 
Aangezien dit besluit van grote invloed is op het milieu, de bodemkwaliteit en agrarische 
ondernemers is het wenselijk dat het parlement hierover meebeslist. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK 
 
Moties 
12 (Lodders/Geurts) over een wijziging van de fosfaatexcretiecijfers 
Aangenomen. Voor: D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV 
 
13 (De Groot/Dik-Faber) over omissies in de regelgeving repareren 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
14 (Moorlag) over een systeem waarin inname en wederuitgifte van fosfaatrechten via 
een overheidsmestbank verloopt 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK 
 
 


