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Op 17 september 2018 is een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel voorziet in 
een aanpassing van de gebruiksnormen. het vastleggen van het fosfaatproductieplafond en de mogelijkheid om productierechten 
te verminderen bij een overschrijding van het fosfaatproductieplafond. 

Met de voorgestelde wijziging van de Meststoffenwet wordt het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn geïmplementeerd. Het zesde actie 
programma geldt voor de periode 2018-2021 en geeft aan hoe Nederland 
in die periode aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn voldoet. Daar 
voor zijn in het actieprogramma bepaalde maatregelen opgenomen. Die 
maatregelen moeten nu nog in de Meststoffenwet worden vastgelegd. 

Gebruiksnormen 
In de Meststoffenwet zijn gebruiksnormen opgenomen om het gebruik 
van meststoffen op of in de bodem te begrenzen. Het zesde actie 
programma Nitraatrichtlijn bevat veranderingen in het stelsel van 
fosfaatgebruiksnormen. Door die veranderingen zouden de fosfaatgebruik 
snormen beter moeten aansluiten op de stijgende gewasopbrengsten en 
de fosfaattoestand van de bodem. De veranderingen hebben betrekking op 
de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling. 

Op dit moment bevat de Meststoffenwet een klasse-indeling van de 
fosfaattoestand van de bodem in hoog, neutraal en laag. Vanaf 1 januari 
2020 zal de klasse arm (die nu nog als een specifieke subklasse van de klasse 
laag wordt aangemerkt) als een aparte klasse worden opgenomen en wordt 
de klasse neutraal gesplitst in de klassen neutraal en ruim voldoende. 

In de Meststoffenwet zal worden vastgelegd dat de fosfaatgebruiksnorm 
voor dierlijke meststoffen 75 kg fosfaat per hectare grasland en 40 kg 
fosfaat per hectare bouwland bedraagt. In een ministeriële regeling 
kunnen hogere fosfaatgebruiksnormen worden vastgesteld, onder andere 
afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem en het gebruik van de 
landbouwgrond als grasland of bouwland. 

De afgelopen jaren is het 
nationale fosfaatplafond 

overschreden. De overheid 
vindt het voor het behouden 

van derogatie cruciaal dat een 
nieuwe overschrijding in de 
toekomst wordt voorkomen. 

Daarom zijn sectorale 
plafonds opgenomen in de 
gewijzigde meststoffenwet. 

De aanwendingsnormen zijn ook aangepast in de nieuwe mest 
stoffenwet. 

Fosfaatp rodu ctieplafon d 
Nederland is op grond van de derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn 
gebonden aan een fosfaatproductieplafond (fosfaatplafond) van 172,9 
miljoen kg per jaar en een stikstofproductieplafond van 504,4 miljoen kg 
per jaar. In het verleden hebben de verschillende veehouderijsectoren deze 
nationale plafonds al 'doorvertaald' naar sectorale plafonds. 

De afgelopen jaren is het nationale fosfaatplafond overschreden. De over 
heid vindt het voor het behouden van derogatie cruciaal dat een nieuwe 
overschrijding in de toekomst wordt voorkomen. Hiervoor zijn de sectorale 
fosfaatplafonds en de bijbehorende dierrechtenstelstels bepalend. Daarom 
worden het nationale fosfaatplafond én de sectorale fosfaatplafonds 
wettelijk vastgelegd in de Meststoffenwet. Hiervoor wordt een nieuw 
artikel 18a Meststoffenwet ingevoerd. In het nieuwe artikel 18a Meststof 
fenwet wordt voor de varkenshouderij het volgende vastgelegd: 
"De totale omvang van de productie van dierlijke meststoffen afkomstig 
van varkens bedraagt per kalenderjaar uitgedrukt in kilogrammen fosfaat 
ten hoogste 39,7 miljoen en uitgedrukt in kilogrammen stikstof ten 
hoogste 99,1 miljoen." 

Vermindering rechten 
Het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet maakt het tot slot 
mogelijk dat de overheid het productierecht (varkensrecht, pluimveerecht, 
fosfaatrecht) vermindert als een sectoraal fosfaatplafond (of een sectoraal 
stikstofplafond) wordt overschreden. In een Algemene Maatregel van 
Bestuur zal dan worden vastgesteld met welk percentage een productie 
recht wordt verminderd. De omvang van dat percentage wordt bepaald 
door de omvang van de totale overschrijding in de veehouderijsector die 
het betreft. 

Het is de bedoeling dat de wijziging van de Meststoffenwet op 1 januari 
2020 in werking treedt. ~ 
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