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Besluit van 26 april 2022 tot uitvoering van 
artikel 77b van de Meststoffenwet (verlaging 
percentage afroming bij overdracht 
fosfaatrechten) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit van 22 april 2022, nr. WJZ / 22153900/WJZ; 

Gelet op artikel 77b van de Meststoffenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1  

In artikel 32a, eerste lid, van de Meststoffenwet wordt met toepassing 
van artikel 77b van de Meststoffenwet «80 procent» vervangen door 
«90 procent». 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 26 april 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
H. Staghouwer 

Uitgegeven de negenentwintigste april 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Artikel 28, eerste lid, van de Meststoffenwet bepaalt dat op het tijdstip 
van registratie van de kennisgeving van een overdracht van een fosfaat-
recht het fosfaatrecht wordt vergroot van het bedrijf waarnaar dat 
fosfaatrecht overgaat. 

Artikel 32a, eerste lid, bepaalt dat deze vergroting van het fosfaatrecht 
beperkt wordt tot 80%. 

Artikel 77b van de Meststoffenwet bepaalt dat dit percentage van 80 
procent uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten in 
Nederland onder het fosfaatproductieplafond bedoeld in de staatssteun-
beschikking van de Europese Commissie van 19 december 2017 (C(2017) 
8483) is gekomen wordt vervangen door 90 procent. Deze staatssteunbe-
schikking vermeldt in overweging 9 voor melkvee een fosfaatproductie-
plafond van 84,9 miljoen kg. Dit plafond is vastgesteld in artikel 18a, 
tweede lid, van de Meststoffenwet. 

De verhoging van het percentage, bedoeld in artikel 32a, eerste lid, 
betekent dat de minister bij een registratie van een overdracht van 
fosfaatrechten na de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit geen 
afroming van 20% toepast, maar een afroming van 10%. 

Artikel 77b van de Meststoffenwet houdt in dat bij koninklijk besluit met 
onmiddellijke werking het afromingspercentage wordt verlaagd van 20% 
naar 10%. Dit betekent dat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland 
(RVO) bij een registratie van een kennisgeving van een overdracht van 
fosfaatrechten die na het moment van inwerkingtreding van dit koninklijk 
besluit wordt geregistreerd, afroomt tegen het lagere percentage van 
10%. 

Bij een registratie van een kennisgeving die is uitgevoerd tussen de 
inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de 
Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingsper-
centage bij overgang van een fosfaatrecht (Stb. 2019, 212) op 6 juni 2019 
en de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit, blijft het 
percentage 20%. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
H. Staghouwer
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