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Deze notitie is de reactie van LTO Nederland op de internetconsultatie ‘Wetsvoorstel begrip melkvee, 
vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease’.  
 
Voorop staat dat de LTO Nederland blij is om te zien dat er eindelijk beweging lijkt te komen om 
afroming bij lease vrij te stellen. Bij de introductie van het fosfaatrechtenstelsel heeft de vakgroep hier al 
voor gepleit. In de Kamerbrief wordt voorgesteld om deze vrijstelling te introduceren en daarbij uit te 
gaan van een vast aantal kilogram fosfaatrechten (100 kg) per leasende melkveehouder (of 
vleesveehouders in het bezit van fosfaatrechten) per jaar. Dit biedt melkveehouders flexibiliteit om hun 
fosfaatplanning voor ieder jaar rond te krijgen.  
 
Echter, de vorm waarin dit nu wordt gegoten, een absoluut getal in plaats van een maximale 
verhouding in fosfaatrechten, is niet in verhouding met de veestapel die een melkveehouder heeft. Er is 
hiervoor gekozen omdat dit voor de meeste melkveehouders voldoende zou moeten zijn op het 
moment dat zij onverwacht in een hogere melkproductieklasse komen. Hier wordt uitgegaan van een 
gemiddeld melkveebedrijf en die gemiddelde bedrijven bestaan niet. De vakgroep acht het niet 
wenselijk dat bedrijven groter dan gemiddeld op deze wijze benadeeld worden omdat de flexibiliteit 
waar de regeling in moet voorzien voor ieder bedrijf moet gelden. LTO Nederland stelt daarom een 
aantal alternatieven voor: 

1. Stel een percentage vast zodat het maximum voor de vrijstelling altijd in verhouding is met de 

veestapel op een melkveebedrijf. De vakgroep stelt maximaal 10% voor. 

a. Kijk op het moment van de leasetransactie naar de hoeveelheid aanwezige 

fosfaatrechten op datzelfde moment en bepaal welk deel binnen de 10% van de 

vrijstelling valt. Hierbij dient het aantal afromingsvrije lease transacties tot een per jaar 

beperkt te worden. 

b. Of bepaal aan de hand van een vastgestelde datum het aantal fosfaatrechten per 

melkveehouder dat voor dat jaar geldt voor de berekening van het aantal te (ver)leasen 

rechten. Iedere melkveehouder mag aan de hand van dit vastgestelde aantal rechten 

maximaal 10% daarvan leasen of verleasen.  

2. Introduceer een rekening courant-systeem. Melkveehouders zullen eerst een saldo op moeten 

bouwen om hier vervolgens gebruik van te kunnen maken. Dat wil zeggen dat een 

melkveehouder nooit in het “rood” kan komen staan en dus eerst rechten zal moeten sparen 

om in jaren later te kunnen inzetten. Bijkomend voordeel is dat hiervoor geen makelaars nodig 

zijn en een melkveehouder hier dus geld op kan besparen. Hierbij is het wenselijk een cap in te 

bouwen, van bijvoorbeeld 5%, zodat het niet kan gebeuren dat in enig jaar zoveel is 

opgespaard door de Nederlandse melkveehouders dat het fosfaat- of stikstofplafond wordt 

overschreden. 

De regeling is van toepassing op de omvang van transacties bij de leasende partij. Dit betekent dat het 
voor de verleasende partij interessant kan zijn om een (groot) deel van de fosfaatrechten afromingsvrij 
over te dragen door dit in kleine porties tijdelijk maar ook jaarlijks repeterend te verleasen. Dit acht de 
vakgroep ongewenst voor de structurele ontwikkeling van de sector. Wij pleiten voor een regeling die 
zowel voor de leasende als de verleasende partij van toepassing is. 
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