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Uitvoering mineralen- en mestwetgeving 

Dit artikel bespreekt enkele kerngegevens over de uitvoering en resultaten van het mest- en ammoniakbeleid in 
Nederland. Het gaat in op ontwikkelingen bij de mestproductie- en dierrechten, mineralenaangiften, 
mestafzetovereenkomsten en overheidsuitgaven. Het artikel is gebaseerd op de Monitor Mineralen en 
Mestwetgeving 2004 die het CBS in opdracht van het Ministerie van LNV samenstelde. 
 

Aantal mestproductie- en dierrechten neemt jaarlijks af 
Mestproductie- en dierrechten stellen een plafond aan de dierlijke mestproductie en daarmee aan de omvang 
van de veestapel op bedrijfsniveau en op landelijk niveau. Mestproductierechten kunnen worden verdeeld in 
grondgebonden rechten en niet gebonden rechten. Grondgebonden rechten zijn niet verhandelbaar en kunnen 
niet komen te vervallen. De niet gebonden rechten, en de dierrechten waarin zij sinds 1998 voor een belangrijk 
deel zijn omgezet, kunnen wel komen te vervallen. Dit is onder andere het geval bij bedrijfsbeëindiging door 
deelname aan een opkoopregeling en bij verhandeling, waarbij de verhandelde rechten met een bepaald 
percentage worden afgeroomd. Eind 2003 stond 127 miljoen kg fosfaat aan niet gebonden rechten en 
dierrechten geregistreerd. 
 

Vervallen mestproductie- en dierrechten (cumulatief) 
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Sinds 1998 is in totaal voor ruim 30 miljoen kg fosfaat aan (niet gebonden) mestproductie- en dierrechten 
komen te vervallen. Ongeveer eenderde hiervan verviel bij het van kracht worden van de Wet herstructurering 
varkenshouderij in 1998. Daarbij werden mestproductierechten waarop varkens werden gehouden omgezet in 
varkensrechten. Bij deze omzetting zijn de rechten met 10 procent gekort en werden mestproductierechten 
geschrapt die niet werden benut voor het houden van dieren, de zogenaamde latente ruimte. Voor ruim 
16 miljoen kg fosfaat aan rechten is komen te vervallen door deelname aan opkoopregelingen, waarvan 
11 miljoen kg in de vorm van varkensrechten. Bij het verhandelen en verplaatsen zijn de rechten in totaal met 
nog eens 4,7 miljoen kg fosfaat afgeroomd. 
 

Één op de vijf bedrijven betaalt mineralenheffing 
In 2001 en 2002 werd door ruim 20 procent van de bedrijven het toegestane verlies aan fosfaat of stikstof 
overschreden. Voor dit zogenaamde belastbare overschot moet een heffing worden betaald. Het gaat hierbij om 
bedrijven die gedetailleerd (verfijnd) aangifte doen van de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat op het bedrijf. 
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Ongeveer 90 procent van de bijna 80 duizend aangifteplichtige bedrijven doet op deze manier aangifte. De 
overige bedrijven kiezen voor een aangifte waarbij in plaats van de werkelijke aan- en afvoer van mineralen 
gewerkt wordt met vaste waarden (forfaits) voor aan- en afvoerposten. Overigens zijn de cijfers voor 2001 en 
2002 voorlopig, omdat ze zijn gebaseerd op deels ongecontroleerde aangiften. 
 

Aantal verfijnde mineralenaangiften1) met overschrijding van de verliesnormen 
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1)  Sommige bedrijven zijn gesplitst in meerdere onderdelen en doen per onderdeel aangifte. 
Het aantal aangiften is dus groter dan het aantal bedrijven. 

 

Door uitbreiding van de aangifteplicht in 2001 is het aantal aangifteplichtige bedrijven in dat jaar sterk 
toegenomen. Ondanks deze uitbreiding en ondanks de aanscherping van de toegestane verliezen bleef het 
aantal bedrijven met overschrijding van de verliesnormen constant. De uitbreiding van de aangifteplicht had dan 
ook voor een belangrijk deel betrekking op bedrijven die in de praktijk de verliesnormen niet overschrijden, zoals 
veel akkerbouwbedrijven. Voor varkens- en pluimveebedrijven lag in 2002 het aandeel bedrijven met 
overschrijding van de verliesnormen tussen de 35 en 45 procent. 
 
Als een bedrijf in een bepaald jaar binnen de verliesnormen blijft, kan een mineralensaldo worden opgebouwd. 
In andere jaren kan dan een belastbaar overschot worden verrekend met het opgebouwde saldo waardoor het 
bedrijf minder of zelfs geen heffing hoeft te betalen. Hierdoor wordt in de praktijk het totale heffingsbedrag niet 
betaald. 
 
De omvang van het belastbare overschot per hectare is sterk afhankelijk van het bedrijfstype. Het gemiddelde 
belastbare fosfaatoverschot op intensieve melkveebedrijven met overschrijding van de verliesnorm ligt jaarlijks 
rond 14 kg fosfaat per hectare. Dit komt overeen met eenderde van de fosfaatuitscheiding van een melkkoe. 
Het belastbare overschot per hectare op pluimvee- en varkensbedrijven is vele malen hoger en loopt op tot 
300 kg fosfaat per hectare. Deze bedrijven worden gekenmerkt door grote aantallen dieren op een relatief 
kleine oppervlakte cultuurgrond. 
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Belastbaar fosfaatoverschot bij bedrijven met overschrijding van de verliesnorm op basis van verfijnde 
aangiften 
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Ongeveer 7 duizend bedrijven deden over 2002 forfaitair aangifte. Dit zijn vooral bedrijven die verwachten de 
toegestane mineralenverliezen niet te overschrijden zoals akkerbouwbedrijven of extensieve veebedrijven. Van 
alle bedrijven met een forfaitaire aangifte overschreed 10 procent de verliesnorm voor fosfaat of stikstof. 
 

Mestafzetovereenkomsten voor meer dan 100 miljoen kg stikstof 
Mestleveranciers hebben zowel voor 2002 als voor 2003 iets meer dan 30 duizend mestafzetovereenkomsten 
afgesloten. De hoeveelheid stikstof die hierbij betrokken is, nam toe van 95 miljoen kg in 2002 tot 
107 miljoen kg in 2003. Voor ongeveer 60 procent van deze hoeveelheid stikstof werden overeenkomsten 
afgesloten met tussenpersonen, voor 30 procent met landbouwbedrijven en voor de overige 10 procent met 
exporteurs/mestverwerkers. Varkens- en pluimveebedrijven sloten voor 2003 voor ongeveer 75 miljoen kg 
stikstof mestafzetovereenkomsten af. 
 

Door mestleveranciers afgesloten mestafzetovereenkomsten in miljoen kg stikstof, 2003 
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Het doel van het stelsel van Mestafzetovereenkomsten (MAO’s) is te waarborgen dat op bedrijfsniveau en 
landelijk niveau niet meer mest wordt geproduceerd dan door producenten op het eigen bedrijf kan worden 
aangewend of bij derden kan worden afgezet. Een nadere analyse van de werking van dit instrument heeft het 
kabinet doen besluiten het stelsel van mestafzetovereenkomsten per 1 januari 2005 af te schaffen. 
 

Overheidsuitgaven in vijf jaar tijd verviervoudigd 
De kosten van de overheid voor uitvoering en handhaving van de mestwetgeving namen toe van 
19 miljoen euro in 1998 tot 86 miljoen euro in 2002. Deze stijging wordt veroorzaakt door toename van de 
uitvoeringskosten voor MINAS in 2000 en 2001 en de introductie van mestafzetovereenkomsten in 2002. Uit het 
voorlopige cijfer voor 2003 blijkt dat de kosten met 16 miljoen euro dalen. Met het besluit om het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten per 1 januari 2005 af te schaffen en vanaf aangiftejaar 2003 de MINAS-plicht te 
beperken voor akkerbouwbedrijven en extensieve veebedrijven, zullen de kosten naar verwachting verder 
dalen. 
 

Kosten overheid voor uitvoering en handhaving mestwetgeving 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Overig

Mestproductie- en dierrechten

Mestafzetovereenkomsten

MINAS

mln euro

Bron: Hubeek & de Hoop (LEI, 2004).

In 2002 werd in totaal voor een recordbedrag van 260 miljoen euro aan investeringen voor de gecombineerde 
VAMIL/MIA-regeling aangemeld. Vrijwel het volledige bedrag had betrekking op investeringen in emissiearme 
en diervriendelijke stallen. Door dergelijke fiscale stimulering van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen betaalt de 
overheid indirect mee aan milieu-investeringen in de landbouw. Landbouwbedrijven kunnen investeringen in 
bedrijfsmiddelen die voorkomen op een zogenaamde ‘milieulijst’, aanmelden voor deelname aan de regeling 
Willekeurige (vrije) afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit 
kan bedrijven een fiscaal voordeel opleveren. 
 
Bron: Monitor Mineralen en Mestwetgeving 2004.

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/recent-verschenen/monitor-mestwetgeving/mest-monitor.htm
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