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35 949 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met 
het begrip melkvee en enkele andere 
wijzigingen betreffende het stelsel van 
fosfaatrechten 

H  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 13 januari 2023 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 hebben kennisgenomen van de 
brief van 18 november 20222 waarmee de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit gevolg geeft aan de toezegging «Informeren over 
werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel’3. De leden 
van de fractie van de SGP hebben naar aanleiding hiervan nog een aantal 
vragen. 

Naar aanleiding hiervan is op 13 december 2022 een brief gestuurd aan de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De Minister heeft op 12 januari 2023 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer 

1 Samenstelling:
Koffeman (PvdD), Faber-Van de Klashorst (PVV), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Atsma (CDA) 
(ondervoorzitter), Pijlman (D66), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), Van Rooijen (50PLUS), Van 
Ballekom (VVD), Vos (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Van Gurp (GL), Huizinga-Heringa 
(CU), Kluit (GL), Van der Linden (Fractie-Nanninga) (voorzitter), Meijer (VVD), Otten (Fractie-
Otten), Prins (CDA), vacant (GL), Van der Voort (D66), Berkhout (Fractie-Nanninga), Raven 
(OSF), Karakus (PvdA) en N.J.J. van Kesteren (CDA).

2 Kamerstukken I, 2022–2023, 35 949, G
3 T03392 – Toezegging Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechten-

stelsel (35 949)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT / LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT  

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Den Haag, 13 december 2022 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met belangstelling 
kennisgenomen van uw brief van 18 november 20224 waarmee u gevolg 
geeft aan de toezegging «Informeren over werking van wetsvoorstel 
Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel’5. De leden van de fractie van de SGP 
hebben naar aanleiding hiervan nog een aantal vragen. 

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake wijzigingen 
in het fosfaatrechtenstelsel (35 949), is naar aanleiding van een vraag van 
de SGP toegezegd (T03392) de Kamer in de tweede helft van 2022 te 
informeren of het wetsvoorstel op het onderdeel afromingsvrije lease met 
terugwerkende kracht «heeft gedaan wat hij moest doen». 
Naar aanleiding van de brief van 18 november 2022 vragen de leden van 
de fractie van de SGP welk aandeel van de transacties er tussen de 
100–150 kg en 150–200 kg zit. Kan er op korte termijn hier inzicht in 
worden gegeven en wanneer komt de evaluatie naar de Kamers? 
Vervolgens heeft u in de brief nog toegezegd om het functioneren van de 
afromingsvrije lease over heel 2022 na te gaan en te delen met de Kamer. 
Op welke termijn mag de Kamer dat totaaloverzicht verwachten en kan 
daarbij tevens aangegeven worden welk aandeel van de transacties 
tussen 100–150 kg en 150–200 kg zit, zo vragen deze leden. 
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 13 januari 2023. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
L.P. van der Linden 

4 Kamerstukken I, 2022–2023, 35 949, G
5 T03392 – Toezegging Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechten-

stelsel (35 949)
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 januari 2023 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden van de fractie 
van de SGP van de vaste commissie voor Economische Zaken en 
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van mijn 
brief van 18 november 20226. 

Aandeel in leasetransacties 

Er is gevraagd welk aandeel van de transacties er tussen de 100–150 kg en 
150–200 kg zit (kenmerk170661.06U). Dat betreft dan leasetransacties, 
waarover ook (deels) afroming op plaatsvindt. Deze gegevens zijn 
vermeld in onderstaande tabel. 

Tabel 1 Overzicht van leasetransacties in fosfaatrechten tot en met 30 september 
2022, stand 1 oktober (bron: RVO) 

Lease Categorie Aantal 

transacties 

Aantal 

rechten 

(kg) 

Aantal 

transacties 

met 100 kg 

afromings-

vrije lease 

Aantal 

rechten 

afromingsvrij 

overgedragen 

(kg) 

Lease 0–100 kg 1.209 119.779 1.205 119.514 
Lease 101–150 kg 24 2.936 1 100 
Lease 151–200 kg 18 3.059 3 300 
Lease >200 kg 189 88.415 56 5.600 
Totaal 1.440 214.1901 1.265 125.514

1 Er is bij de optelling sprake van een afrondingsverschil
 

In tabel 1 zijn de bij RVO-geregistreerde leasetransacties weergegeven. In 
mijn brief van 18 november 2022 staan de gegevens vermeld over 
geëffectueerde7 transacties. Dit verklaart enkele verschillen. Omdat de 
cijfers in tabel 1 slechts zien op een deel van het jaar, kunnen hieruit nog 
geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het functioneren van 
de afromingsvrije lease tot 100 kg. 

Ik heb eerder toegezegd (TO3394)8 om het functioneren van de afromings-
vrije lease tot 100 kg over heel 2022 na te gaan en te delen met uw Kamer. 
Bij die analyse zal ik ook het aantal leasetransacties tussen 100–150 kg en 
150–200 kg betrekken. De analyse kan pas worden gemaakt in het tweede 
kwartaal van 2023 als alle benodigde gegevens over kalenderjaar 2022 
bekend zijn. Daarna zal ik uw Kamer hierover informeren. 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
P. Adema

6 Kamerstuk 35 949, nr. G
7 Dit zijn de geregistreerde transacties na eventuele correcties
8 T03394 – Toezegging Monitoren van afromingsvrije lease en zo nodig bijstellen (35 949)
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