ECONOMIE FOSFAATREDUCTIEPLAN

Einddoel fosfaatreductie
in zicht
Het behouden of terugwinnen van het draagvlak voor de
fosfaatreductieregeling. Dat is de rode draad in de communicatie
die sectorpartijen op dit moment naar buiten brengen. Want met de
haven in zicht wil men geen schipbreuk lijden. Een overzicht en
update van de actualiteiten rondom de regeling.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

Begin mei al 2,5 procent gve onder referentie
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Het afgesproken doel van de gve-reductie en
de stoppersregeling is 160.000 gve’s.
Op 1 juni worden er nieuwe cijfers berekend,
die rond 7 juni bekend zijn. In combinatie met
de resultaten van het voerspoor – die tot nu
toe twee keer hoger uitvallen dan begroot –
zal dan blijken hoe het met het sectordoel
staat.
Daarop vooruitlopend moet staatssecretaris
Martijn van Dam de reductiepercentages voor
de derde periode al bekendmaken. Wordt het
een pas op de plaats tot de nieuwe tellingen
bekend zijn of gaat de reductie nog iets verder? In debat met de Tweede Kamer gaf hij al
aan dat vasthouden aan de eerder gecommuniceerde maximale percentages van 20 en
40 procent niet nodig lijkt.

aantal gve’s (x 1000)

Iedere eerste dag van de maand brengt CRV
op verzoek van ZuivelNL het aantal gve’s van
melkkoeien en jongvee in beeld. Dit als vinger aan de pols bij de gve-reductie (zie figuur
1). Op 1 mei stond de teller op 2.236.574
gve’s, dat is 2,5 procent minder dan de
2.292.982 gve’s die melkveehouders op de
referentiedatum 2 juli 2015 hadden. Op
1 januari 2017 lag het aantal gve’s op ruim
2,35 miljoen. Sindsdien is dit aantal dus
119.500 gve’s gereduceerd.
Richting het verdere verloop van de grafiek is
het belangrijk te bedenken dat een groot
deel van de koeien van stoppers nog moeten
worden afgevoerd. Aan de andere kant zijn er
steeds meer melkveehouders die de taakstelling van hun gve-reductie hebben gehaald.

datum

Figuur 1 – Het verloop van het totaal aantal
grootvee-eenheden (gve’s) aan melkvee in
Nederland (bron: CRV, geaggregeerde data)

NMV-voorman Harm Wiegersma:
‘Voorkomen dat er te veel koeien weggaan’
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond
verraste in het weekend van 20 mei met het
gerucht dat de fosfaatreductieregeling gehaald zou zijn. ‘Het was een intern bericht dat
niet in de pers had moeten komen’, reageert
voorzitter Harm Wiegersma. ‘Maar,’ zo gaat
Wiegersma over op de inhoud, ‘naar aanleiding van CBS-cijfers die we onder ogen hebben gehad, gaat de reductie erg voorspoedig
en is te herleiden dat we zo ongeveer op het
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reductiedoel zitten.’ Wiegersma geeft aan dat
het doel van de interne communicatie alleen
was om nu de balans op te gaan maken en
niet non-stop door te blijven reduceren. ‘We
willen voorkomen dat we achteraf concluderen dat er te veel koeien zijn weggegaan.
Maar begrijp me goed, als NMV willen we dit
traject goed afronden. Mocht na het balansen
blijken dat we er nog niet zijn, dan moeten er
in een van de volgende periodes gewoon

nog wat gve’s extra gereduceerd worden.’
Harm Wiegersma geeft aan dat het bericht
ook bedoeld was om interne rust te creëren.
‘Niemand is bij heel veel rechtszaken gebaat
of bij veehouders die riskeren om de laatste
maanden de boete maar voor lief te nemen.
Rust is nodig om draagvlak voor de fosfaatreductieregeling te laten terugkeren. Daarom
lijkt ons een pas op de plaats goed’, motiveert
Wiegersma.
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Kees Romijn van LTO:
‘Jongveegetal praktischer met acceptabel risico’
De verbolgenheid was groot toen 28 april het
jongveegetal werd geïntroduceerd. Deze
regeling bevroor de verhouding tussen melkvee en jongvee met 28 april als referentiedatum. Het moest voorkomen dat melkveehouders jongvee zouden stallen bij niet-melkleverende bedrijven, nadat deze bedrijven in
april uit de regeling zijn gehaald. Van Dam gaf
al snel aan dat hij de sector ruimte gaf om
aanpassingen op de regeling voor te stellen.
Dat deden LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi en
Rabobank per brief op 18 mei. Ze stellen voor
om bedrijven buiten de regeling te stellen die
jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren voor
export, slacht of dood. Deze bedrijven mogen
vrouwelijke kalveren tot een leeftijd van 35
dagen ook afvoeren naar een Nederlands

UBN, zodat afvoer naar de vleeskalverhouderij blijvend mogelijk is. Het jongveegetal blijft
daarmee alleen gehandhaafd voor bedrijven
die vrouwelijke dieren ouder dan 35 dagen
willen afzetten in Nederland, bijvoorbeeld
naar een jongveeopfokker.
‘We willen het jongveegetal praktischer maken, zodat melkveehouders die nog in jongvee willen reduceren, dat kunnen doen. Daarnaast wordt het probleem van natuurlijke
aanwas opgelost, zodat er niet een koe afgevoerd hoeft te worden als er een vaars afkalft’,
zo stelt Kees Romijn, vakgroepvoorzitter
Melkveehouderij bij LTO. ‘De aanpassing
vergroot het draagvlak voor de regeling en
heeft een acceptabel risico op lagere reductie. Vrije afvoer van kalveren tot 35 dagen

schept de mogelijkheid om deze op te laten
fokken op een niet-melkproducerend bedrijf.
Voor veel melkveebedrijven is deze alternatieve route echter nieuw en daarmee niet
direct aantrekkelijk’, aldus Romijn. Het volledig
afschaffen van het jongveegetal was niet
mogelijk, omdat jongveeopfokkers dan niet
meer aan dieren zouden kunnen komen.
De sectorpartijen hebben Wageningen Economic Research het risico op lagere gvereductie door de aanpassing laten doorrekenen en de instantie kwam op 17.800 gve’s uit.
De sector ziet dit als acceptabel, omdat de
reductie ‘voortvarend’ gaat. Het is nu aan Van
Dam om op het sectorvoorstel te reageren.
Een reactie hierop wordt rond het hemelvaartweekend verwacht.

Advocaat Jan Teun Fuller:
‘Er volgen zeker wat nieuwe kort gedingen’
In de op 4 mei gewonnen kort gedingen
stond Benthem Gratama Advocaten twintig
veehouders bij in de verdediging. Met dit
resultaat op zak organiseerde het advocatenkantoor woensdag 24 mei een informatiemiddag. ‘We gaan een reëel beeld schetsen van
de situatie en vragen beantwoorden van
melkveehouders en erfbetreders’, blikt advocaat Jan Teun Fuller ten tijde van het ter perse gaan van dit artikel vooruit.
Er hadden zich twee dagen voor de informatiemiddag zo’n veertig mensen aangemeld.

Inmiddels zijn er ook melkveehouders die
zich gemeld hebben om eveneens een kort
geding tegen de Staat aan te spannen. ‘We
bekijken in een objectief gesprek of er een
reële kans is om als knelgeval aangemerkt
te worden. Het belang van de cliënten die
we reeds dienen, staat voorop. Casussen
die geen kans hebben, versterken het proces niet. Zeker is wel dat er wat nieuwe kort
gedingen volgen voor veehouders met een
vergelijkbare situatie als de melkveehouders
die in het gelijk zijn gesteld. Maar over veel

durf ik op dit moment zeker nog niet te
spreken.’
Volgens LTO-voorman Kees Romijn is het
hoger beroep dat staatssecretaris van Dam,
met steun van de sectorpartijen, aantekent
‘begrijpelijk’. ‘De uitspraak is zo generiek,
zonder toelichting waarom bedrijven wel of
niet proportioneel zijn geraakt. Hij kon niet
anders dan in hoger beroep om een betere
duiding te krijgen en zo ook wat te kunnen
zeggen over vergelijkbare bedrijven’, aldus
Romijn.
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