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Drie wijzigingen met betrekking tot de fosfaatgebruiksnorm:
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1. Vernieuwde klasse indeling
2. Nieuwe fosfaatindicator
3. Nieuw bemonsteringsprotocol 



Doel fosfaatgebruiksnorm:
• De fosfaattoestand in de bodem in evenwicht brengen. (fosfaatklasse neutraal)
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De vernieuwde klasse indeling/herziening van de norm

- De klasse normaal is gesplitst van neutraal naar neutraal en ruim 
voldoende. (hierdoor kan de norm bij laag en neutraal verhoogd worden)

- Verhoogde gewasopbrengst op percelen met de klasse laag en normaal is 
de fosfaatgebruiksnorm op deze percelen verhoogd.

- De fosfaatgebruiksnorm voor de percelen met de toestand hoog is verlaagd

Doel:
Percelen bereiken sneller de fosfaattoestand neutraal.

4



Nieuwe fosfaatindicator
Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om de fosfaattoestand van 
een perceel beter en sneller te bepalen.

Van PAL en PW naar: P-CaCl2- en P-Al-getallen 

(De gecombineerde indicator).

De gecombineerde indicator geeft informatie over zowel de voorraad aan 
fosfaat, waarvan een (klein) deel direct beschikbaar is en een (groter) deel 
dat op termijn beschikbaar kan komen, als de (directe) beschikbaarheid van 
fosfaat voor de landbouwgewassen. Dit maakt een preciezere 
fosfaatbemesting mogelijk.
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Overgangsperiode

Dag van het bemonsteren: Geldig tot en met:

15 mei 2016 t/m 15 mei 2017 15 mei 2021

16 mei 2017 t/m 15 mei 2018 15 mei 2021

16 mei 2018 t/m 15 mei 2019 15 mei 2022

16 mei 2019 t/m 15 mei 2020 15 mei 2023

16 mei 2020 t/m 31 december 2020 15 mei 2024
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De grondmonsters genomen voor 1-1-2021 blijven vier jaar geldig!

In 2021 was een uitzondering en waren de grondmonsters vijf jaar geldig



Fosfaattoestand melden bij RVO
Om gebruik te maken van de verhoogde fosfaatgebruiksnorm moet de 
fosfaattoestand uiterlijk 15 mei gemeld zijn. Dit melden kan in de 
Gecombineerde Opgave. 
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Nieuw bemonsteringsprotocol 

Met de ingang van de gecombineerde fosfaatindicator is ook het 
bemonsteringsprotocol gewijzigd. 

Reden:

Het oude protocol zag alleen toe op de PAL of Pw.

Wijzigingen in/door het protocol:

- Van twee protocollen naar één protocol met keuze

- Keuze in bemonstering voor Fosfaatarme fixerende gronden 

- Verschil bemonstering grasland en bouwland

- Gestratificeerde bemonstering tot 20 hectare. 
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Grondbemonstering & Derogatie
Voor 2022 is er nog geen duidelijkheid over het verkrijgen van de derogatie.

Maar

De grondbemonstering voor derogatie is gelijk aan de grondbemonstering 
van de fosfaatdifferentiatie. Dit zal niet wijzigen in de toekomst.

artikel 103 van de uitvoeringsregeling meststoffenwet. 
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Van hoe en waarom naar de praktijk:
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