
 

 
Melkveesector draagt zelf bij aan fosfaatreductie 
 
LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank hebben met staatssecretaris 
Martijn van Dam (EZ) een akkoord bereikt over een pakket maatregelen dat de 
fosfaatproductie in de melkveehouderij in 2017 onder het plafond brengt en daarmee voor 
2017 derogatie veilig stelt. Het akkoord betekent dat alle partijen een offer moeten brengen. 
Voor de genoemde partijen is het wettelijke kader met fosfaatrechten in 2018 één van de 
belangrijke randvoorwaarden om akkoord te gaan met het pakket maatregelen voor 2017. 
LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank beseffen dat het akkoord zeer 
ingrijpend is, maar onderstrepen de noodzaak voor 2017 en voor de jaren daarna. 
 
Met het pakket komt de sector onder het fosfaatplafond. Het pakket bestaat uit maatregelen 
voor vermindering van fosfaat in het veevoer, een fosfaatreductieplan uit te voeren door de 
zuivelsector, goede voorwaarden voor potentiële stoppende veehouders en daarmee 
ingrijpen in de omvang van de veestapel. Alles bij elkaar opgeteld wordt in 2017 ruim 8 
miljoen kilogram minder fosfaat geproduceerd en komt de melkveehouderij daarmee onder 
het afgesproken fosfaatplafond. Met dit maatregelenpakket moet de staatssecretaris in 
Brussel de derogatie veilig kunnen stellen. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag 
een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het pakket met maatregelen 
wordt toegelicht. 
 

Reacties 
 
LTO Nederland 
“De Nederlandse melkveehouderij en -zuivelketen tonen hiermee veerkracht en laten zien 
dat zij in staat zijn gezamenlijk een inspanning te leveren om de derogatie te behouden. Voor 
de melkveehouders is dat van grote waarde”, zegt voorzitter Kees Romijn LTO 
Melkveehouderij. “Maar het is tegelijkertijd een zeer ingrijpend pakket. We vragen nogal wat 
van melkveehouders. Dit is echter nodig om derogatie veilig te stellen, waarmee 
Nederlandse melkveehouders toekomstperspectief houden. Het stelt de sector in staat om te 
blijven verduurzamen. Daar zijn we mee op de goede weg.” 
 
“We zijn er nog niet. Er staan nog best lastige besluiten op de agenda. Bijvoorbeeld of we via 
ZuivelNL geld kunnen en mogen collecteren bij melkveehouders om onderdelen van het 
pakket te kunnen financieren”, aldus Romijn. “Het helpt daarbij in ieder geval dat de 
staatssecretaris de door ons gevraagde en belangrijke Verbindend Verklaring heeft 
toegezegd aan ZuivelNL. Dit zorgt ervoor dat iedereen ook mee moet doen.” 
   
“Ik constateer ook dat Van Dam en het Kabinet met deze overeenkomst een grote 
verantwoordelijkheid hebben om met dit pakket de Europese Commissie te overtuigen van 
de noodzaak een passend milieubeleid voor de Nederlandse melkveehouder te voeren”, 
reageert Kees Romijn.  
 

Nevedi 
Henk Flipsen: “We nemen onze verantwoordelijkheid via het maximeren van de hoeveelheid 
bruto fosfor in mengvoer  via het ‘voerspoor’. Omdat het gehele voerrantsoen van 
melkkoeien van invloed is, wordt onderzocht welke extra mogelijkheden bestaan voor  
fosfaatreductie via alle voedermiddelen. De gekozen normen voor bruto fosfor in mengvoer 
zijn verantwoord en bieden een garantie voor een optimaal rantsoen met gezonde dieren. “  
 

  



 

 
Rabobank 
Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland van de Rabobank: “Het is enorm belangrijk en 
verheugend dat de betrokken partijen in gezamenlijkheid tot een akkoord zijn gekomen. De 
problematiek is ernstig en vraagt van iedereen commitment. Het is bijzonder dat de sector er 
nu in is geslaagd tot een breed pakket maatregelen te komen waarmee we de 
fosfaatproductie zodanig terugdringen dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. We 
nemen als Rabobank onze verantwoordelijkheid ook in de breedte van de maatregelen; 
zowel bij de aanpak van het voerspoor als bij het terugdringen van de veestapel.” 
 
“De Rabobank zal de melkveehouders onder haar klanten zo goed mogelijk begeleiden in de 
keuzes die zij de komende periode willen en moeten maken. Dat is een ingrijpend proces 
waar we zorgvuldig mee willen omgaan.” 
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
LTO Nederland: Djura Hoeksma (06 53728351) of www.lto.nl  
Rabobank: Margo van Wijgerden (06-12127988 of www.rabobank.com  
Nevedi: Henk Flipsen (0653747596) of www.nevedi.nl 
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