
Pluimvee-, varkensrechten en fosfaatrechten 

Houdt tegen het eind van het jaar de ruimte binnen uw rechten goed in de gaten en koop of lease op 

tijd extra rechten bij. Houd hierbij rekening met de kaders die hierbij spelen zoals de 

concentratiegebieden bij pluimvee en varkens, en de verschillende diercategorieën bij rundvee. 

Onderweg merken wij dat over dit laatste nog veel onduidelijk heerst. Voor welk rundvee zijn nou 

wel fosfaatrechten nodig, en voor welke niet? 

Voor de volgende diercategorieën zijn wel fosfaatrechten nodig: 

• 100 - Melkvee 

• 101 - Vrouwelijk jongvee <1 jaar bestemd voor de melkveehouderij 

• 101 - Mannelijk jongvee <1 jaar bestemd voor de fokkerij in de melkveehouderij 

• 101 - Vrouwelijk jongvee <1 jaar bestemd om zoogkoe te worden 

• 102 - Vrouwelijk jongvee >1 jaar bestemd voor de melkveehouderij 

• 102 - Vrouwelijk jongvee >1 jaar bestemd om zoogkoe te worden 

• Nuka t/m 14 dagen, hierna vervallen de vleesvee dieren. 

Voor de volgende diercategorieën zijn geen fosfaatrechten nodig: 

• 120 - Weide en zoogkoeien 

• 112 - Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot 8 maand oud 

• 115 - Startkalveren voor rosévlees of roodvlees 

• 116 - Rosévleeskalveren van ca. 3 tot 8 maand oud 

• 117 - Rosévleeskalveren van ca. 14 dagen tot 8 maand oud 

• 122 - Roodvlees- stieren, ossen en vrouwelijke dieren vanaf 3 maand oud 

• 122  Jongvee van een melk- en Kalfkoe ouder dan 14 dagen dat u alleen houdt  

▪ Voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, zoogkoe of fokstier 

voor de melkveehouderij te worden. 

• 122  Jongvee van een zoogkoe dat u alleen houd voor de vleesproductie en niet  

▪ Bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de 

melkveehouderij te worden. 

• 104 - Fokstieren  

Melkvee als hobby 

Heeft u een (intensief) landbouwbedrijf, maar houdt u ook melkvee voor de hobby? Voor deze 
hobbydieren heeft u geen fosfaatrechten nodig, omdat u ze niet bedrijfsmatig houdt. 

Soms rechten voor vleesvee 
Houdt u vleesvee met jongvee voor de vleesproductie? De beleidsregel Fosfaatrechten jongvee 
betekent het volgende voor u: 

• U heeft alleen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat een kalf gaat krijgen. 
• U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en dat 

nooit een kalf gaat krijgen. 

  



Vrijstelling voor zoogkoeienhouders 
Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat bestemd is om kalveren te krijgen? Hiervoor heeft u 
fosfaatrechten nodig. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u als zoogkoeienhouder wel een 
vrijstelling krijgen. Met deze vrijstelling heeft u geen fosfaatrechten meer nodig om kalveren te 
krijgen. Lees meer op de site van RVO  Vrijstelling zoogkoeienhouderij. 
 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/fosfaatrechten-melkvee/vrijstelling-zoogkoeienhouderij

