
Nogmaals fosfaatrechten en vleesveehouderij 
Omdat er veel vragen op tafel zijn gekomen over fosfaatrechten en vleesveehouderij is er vanuit LTO 
opnieuw overleg gevoerd met RVO. Doel was duidelijkheid te krijgen voor vleesveehouders over 
welke dieren wel en welke dieren niet straks meetellen.  
 
We adviseren alle vleesveehouders (voor zover u dat nog niet hebt gedaan) om via Mijn RVO uw 
gegevens te bekijken en via het wijzigingsformulier eventuele aanpassingen door te geven. Het is 
belangrijk dat u opgeeft hoeveel dieren er op 2 juli 2015 aanwezig waren in de diercategorieën 101 
en 102 (vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij). Zie voor toelichting op de diercategorieën 
hieronder. Naast gegevens over dieren moet u ook gegevens over grond opgeven.  
 
RVO heeft aangegeven dat het formulier waarmee u wijzigingen kan doorgeven voorlopig nog 
beschikbaar blijft. Maar hoe eerder u wijzigingen en/of zienswijze doorgeeft, des te groter is de kans 
dat RVO (na beoordeling) hier ook rekening mee kan houden. Overigens blijft er voor alle  bedrijven 
de mogelijkheid om bezwaar te maken als u in de verdere procedure een formele toekenning hebt 
gekregen waar u het niet mee eens bent.  Kijk voor meer informatie ook op de site van RVO: 
www.rvo.nl.  
 
Diercategorieën 
Puntsgewijs proberen we, op basis van huidige kennis en inzichten, zaken zo duidelijk mogelijk uiteen 
te zetten.  

 Het wetsvoorstel schrijft dat fosfaatrechten ingevoerd worden voor melkvee. Waar in het 
wetsvoorstel steeds over melkvee wordt gesproken, wordt dat in wet-termen vertaald in de 
categorieën 100, 101 en 102 uit de mestwet. In de praktijk betekent dit dat de fosfaatrechten 
een bredere werking zullen hebben dan alleen bedrijven met melkkoeien, aangezien er ook 
veel vleesveebedrijven dieren hebben in de diercategorieën 101 en 102.  

 Over diercategorie 100 is niet veel discussie: dit zijn de melk- en kalfkoeien.  

 Diercategorie 101 betreft in termen van de mestwet: Jongvee jonger dan 1 jaar voor de 
melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij. Onder categorie 
101 van de mestwet valt voor vleesvee dan: 

o Vrouwelijk jongvee voor de vleesproductie (mestwet gebruikt term opfokkalveren) 
jonger dan 1 jaar (met uitzondering van dieren die als vleeskalf (wit of rosé) 
gehouden worden en vrouwelijke dieren die in intensieve mesterij gehouden worden 
(vergelijkbaar met roodvleesstieren)). 

 Diercategorie 102 betreft in termen van de mestwet: Jongvee van 1 jaar en ouder (alle 
runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van 
roodvleesstieren en fokstieren). In deze categorie zitten voor de vleesveebedrijven: 

o Vrouwelijk jongvee voor de vleesproductie tussen 1 en 2 jaar. 
o Vrouwelijk jongvee ouder dan 2 jaar, dat nog nooit heeft gekalfd. 
o Ook hier: met uitzondering van vrouwelijke dieren die in intensieve mesterij 

gehouden worden (vergelijkbaar met roodvleesstieren) 

 Categorie 101 en 102 betreft voor vleesvee dus alleen het vrouwelijk jongvee. Daarbij gaat 
het dan nog met name om dieren die in de zoogkoeienhouderij een plek krijgen. Vrouwelijke 
dieren die in intensieve mesterij gehouden worden (vergelijkbaar met roodvleesstieren) 
zitten niet in categorie 101 en 102 maar in 122.  

 
Servicebrieven 
RVO heeft eerder servicebrieven verstuurd naar veehouders met de vraag om voor 1 oktober 
gegevens over aantal dieren en aantal ha grond te controleren. Dat betreft nog geen toekenning van 
rechten. RVO heeft deze verzoeken verstuurd om vooraf controle op gegevens te laten doen om 
bezwaren na toekenning van rechten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij constateren dat niet 

http://www.rvo.nl/


iedereen zo’n brief heeft ontvangen maar dat het wel noodzakelijk is dat iedere veehouder kijkt of 
zijn gegevens kloppen. 
Als u wijzigingen doorgeeft aan RVO zal RVO die gegevens controleren en beoordelen. Voeg daarom 
documentatie bij waarmee u uw wijzigingen kunt onderbouwen. 
 
Gegevens controleren en wijzigen 
Als u via Mijn RVO uw gegevens controleert komt u terecht bij het formulier Wijzigen gegevens. 
Hierop kunt u onder andere aangeven hoeveel dieren u in de drie genoemde categorieën had op 2 
juli 2015. Het is handig om bewijsmateriaal (stallijsten) bij te voegen.  
 

 
 
Hoe u bij het formulier komt staat hieronder: 

1. Ga naar Mijn RVO/fosfaatrechten. Rechts op de site vind u een link  BEKIJKEN EN WIJZIG 
onder het kopje direct regelen. 

2. Klik deze link aan. 
3. Loop het formulier door en vul uw gegevens in. 
4. Wijzig zo nodig de gegevens die zijn weergegeven. Hier hebt u ook een mogelijkheid om 

bewijsmateriaal bij te  voegen. Doe dit voor zover u die hebt. Geef op de stallijst aan welke 
dieren onder cat 101 en 102 vallen en wat het gebruiksdoel is. 

 
 


