Overschrijding sectorplafond varkens- en
pluimveehouderij
Zoals aangegeven in mijn brief van 30 juni jongstleden hebben ook de varkens- en de
pluimveehouderij hun respectievelijke sectorplafonds in 2015 overschreden (Kamerstuk 33 979, nr.
140). In genoemde brief heb ik uw Kamer toegezegd om, na overleg met de sectoren, te bepalen
welke maatregelen nodig zijn.
Het is van het grootste belang dat ook de varkens- en pluimveehouderij de noodzakelijke
maatregelen nemen om de nationale fosfaatproductie weer onder het plafond te brengen en te
houden. Zoals in eerdergenoemde brief van 3 maart jongstleden aangegeven, wordt het definitieve
afromingspercentage voor het stelsel van fosfaatrechten vanaf 1 juli 2017 aangekondigd. Dat is ook
het moment waarop bepaald zal worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de
fosfaatproductie in de varkens- en/of pluimveehouderij onder de respectievelijke sectorplafonds te
krijgen. Daartoe is in het wetsvoorstel een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt om, bij
Algemene Maatregel van Bestuur, een generieke korting toe te passen op de varkens- en/of
pluimveerechten. Een alternatieve maatregel zou er uit kunnen bestaan om de ontheffingen die in
het kader van de Regeling ontheffing productierechten (POR-regeling), de Kaderregeling het Zuivere
Ei en de Kaderregeling Golden Harvest zijn verleend en waarvan de einddatum is vastgesteld op 31
december 2017, niet te verlengen.
De varkenshouderij heeft in 2015 haar sectorale fosfaatproductieplafond met 1% overschreden. De
Regiegroep vitale varkenshouderij, onder leiding van de heer Rosenthal, heeft in juni het Actieplan
vitalisering varkenshouderij gepubliceerd (Kamerstuk 28 973, nr. 180). Een belangrijk onderdeel van
het actieplan is het verantwoord laten stoppen van varkensbedrijven zonder toekomstperspectief,
het saneren van niet-duurzame locaties en het versterken van het toekomstperspectief van de
toekomstgerichte bedrijven. Hiertoe richten Rabobank en de Producenten Organisatie
Varkenshouderij (POV) op korte termijn de Stichting Vitaliseringsmaatschappij en het
Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij op. Onderdeel van de aanpak is het opstellen van zogenoemde
Varkenskaarten tussen POV en de provincies, waarin onder andere afspraken worden gemaakt
over het aantal productielocaties en het aantal varkens. De verwachting is dat de komende jaren het
aantal varkensbedrijven zal dalen van 5.000 naar circa 2.000 bedrijven, die op ongeveer 2.500 tot
3.000 locaties zullen produceren. De verwachting is dat met name in de varkensrijke gebieden het
aantal varkens zal dalen door het grote aantal bedrijven dat de productie zal beëindigen. Daarnaast
schakelt de Nederlandse retail om naar onderscheidende varkensvleesconcepten met een lagere
dierbezetting in stallen. Met deze aanpak neemt de varkenssector haar verantwoordelijkheid voor
het treffen van maatregelen die naar verwachting zullen leiden tot een daling van de
fosfaatproductie door de varkenshouderij.
De pluimveehouderij heeft in 2015 haar sectorale fosfaatproductieplafond met 3,3% overschreden.
De vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland en de Nederlandse Organisatie van
Pluimveehouders en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben mij per brief laten weten de
verwachting en de overtuiging te hebben dat de fosfaatproductie in 2016 niet boven het
sectorplafond zal uitkomen. Volgens de pluimveesector zijn er zodanig wezenlijke veranderingen in
de sector gaande dat de overschrijding van het sectorplafond in 2015 als een incident kan worden
gezien. Door de lagere bezetting per stal en langere productieperiode die het gevolg is van de
omschakeling naar het concept ‘Kip van Morgen’ zal de fosfaatproductie afnemen. Naar inschatting
van de sector wordt reeds nu door 20 tot 30% van de vleeskuikenhouders een trager groeiend ras

gehouden. De verwachting van de sector is dat de fosfaatproductie in de vermeerdering- en
leghennensector in 2016 ook lager zal zijn dan in 2015 als gevolg van de huidige
marktontwikkelingen.
In 2017 zullen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitwijzen of de
fosfaatproductie in de varkens- en pluimveehouderij in 2016 weer onder de respectievelijke
sectorplafonds is. Op basis van die gegevens zal ik uiterlijk medio 2017 bepalen of de overheid
aanvullende maatregelen, zoals hierboven beschreven, moet nemen om zeker te stellen en te borgen
dat de varkens- en pluimveesector onder hun sectorale fosfaatplafond produceren.

