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Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de 
Meststoffenwet in verband met tijdelijke 
verhoging van het afromingspercentage bij 
overgang van een fosfaatrecht 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de 

hoeveelheid fosfaatrechten te reduceren en dat het daartoe wenselijk is de 
afroming bij overgang van een fosfaatrecht tijdelijk te verhogen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 32a, eerste lid, wordt «90 procent» vervangen door 
«80 procent». 

 B

Na artikel 75 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 75a  

Artikel 32a, eerste lid, zoals dat luidde onmiddellijk voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van het onderhavige artikel, blijft van toepassing op de 
overgang van een fosfaatrecht, of gedeelte daarvan, waarvan voor dat 
tijdstip een kennisgeving als bedoeld in artikel 27, eerste lid, heeft 
plaatsgevonden. 

 C

Na artikel 77a wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 77b  

Uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten niet meer 
bedraagt dan het fosfaat productie plafond, bedoeld in de staatssteunbe-
schikking van de Europese Commissie van 19 december 2017 (C(2017) 
8483), wordt bij koninklijk besluit in artikel 32a, eerste lid, «80 procent» 
vervangen door «90 procent». 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 juni 2019 
Willem-Alexander 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
C.J. Schouten 

Uitgegeven de twaalfde juni 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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