
 

 

 
B1_Voorbeeldbrief bezwaar mandaat  
 
UITLEG: 
 
Met deze brief maakt u bezwaar tegen de machtiging die door RVO is afgegeven aan uw 
zuivelonderneming (indien deze lid is van ZuivelNL) om de opgelegde heffingen voor het 
fosfaatreductieplan te verrekenen met uw melkgeld. 
 
Aangezien de machtiging behoorlijk vergaand is, en mogelijk precedent scheppend kan 
werken voor eventuele toekomstig heffingen/inningen, is het zaak om hier bezwaar 
tegen aan te tekenen. 
 
Dit bezwaar dient AANGETEKEND voor 30 mei 2017 verstuurd te worden.  
 
Een copy van de brief kan u sturen naar de gemachtigde binnen uw zuivelverwerker. 
 

U dient de rode teksten aan te passen voor uw eigen situatie. 
 

U kunt na invullen de tekstkleur handmatig op zwart zetten, of u 
zou bij het afdrukken de printenkleur op zwart kunnen zetten zo-
dat de brief in zwart wordt afgedrukt. 
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AANTEKENEN 
Ministerie van Economische Zaken 

Directie wetgeving en juridische zaken 
Postbus 20401 
2500 EK ‘S-GRAVENHAGE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Plaats, datum 

 
 

Geachte dames, heren, 
 

Langs deze weg wend ik mij tot u en maak ik hierbij bezwaar tegen het besluit 
van 6 april 2017, waarbij mandaat is verleend aan een persoon werkzaam bij 
Farmel Dairy BV / CONO BA / Hochwald Foods Nederland BV / A-ware Milkpro-

cessing BV / Friesland Campina Nederland BV / Coöperatie Noorderland Melk 
UA / DOC Kaas BV / De Zuivelmakers BV / Zuivelcoöperatie Deltamilk BA / 

Royal Bel Leerdammer BV / Nemelco BV / Kaasmakerij Henri Willig BV / Co-
operatieve Zuivelfabriek “Rouveen” UA om, kort gezegd, werkzaamheden te 
verrichten die verband houden met de Regeling fosfaatreductieplan 2017. 

 
Grieven 

 
Wij voeren een agrarisch bedrijf, meer in het bijzonder een melkveehouderij, 
en ressorteren uit dien hoofde sinds enige tijd onder de Regeling fosfaatreduc-

tieplan 2017. Naar ons oordeel is de bewuste regeling onverbindend, althans 
dient deze regeling jegens ons buiten toepassing gelaten te worden, onder 

meer vanwege strijdigheid met artikel 1 EP, de Landbouwwet en algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur.  
 

Mede om die redenen is het bewuste mandaatsbesluit onrechtmatig jegens 
mij. De regeling waarop het besluit is gebaseerd is onverbindend althans dient 

buiten toepassing gelaten te worden, hetgeen derhalve tevens geldt voor op 
die regeling gebaseerde besluiten, zoals in casu het bestreden mandaatsbe-
sluit. Een en ander klemt te meer nu dit mandaatsbesluit grondslag dient te 

vormen voor verrekening van mogelijk op te leggen geldsommen met melk-
geld, waarvoor evenmin een juridische basis aanwezig is. Onder meer de Al-

gemene wet bestuursrecht en de daarin opgenomen bepalingen over geld-
schulden, waaronder verrekening, verzetten zich daartegen. Kortom, voor het 
mandaatsbesluit is geen voldoende juridische grondslag aanwezig.  
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Aanvulling 
 

De gronden van bezwaar wil ik graag in een later stadium aanvullen.  
 
Conclusie 

 
Ik concludeer reeds nu tot gegrondverklaring van mijn bezwaarschrift, her-

overweging van het bestreden besluit en vergoeding van de gemaakte kosten 
(artikel 7:15, tweede lid, Awb).  
 

Ik verblijf in afwachting van uw snelle reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
UW NAAM ZOALS HET BEDRIJF BIJ RVO BEKEND IS 

UW ADRES ZOALS HET BIJ RVO BEKEND IS 
UW POSTCODE EN WOONPLAATS ZOALS HET BIJ RVO BEKEND IS 

(eventueel uw relatienummer bij RVO) 


