
Red de BIOKOE: mail een Tweede Kamer lid 
 

 

Deze partijen vonden eerder dat biologische bedrijven niet gedupeerd mochten 

worden door het fosfaatrechtenstelsel: SP, GL, D66, PvdA, PvdD, CU 

 

Zij steunden in april 2016 een motie van Smaling van de SP, Grashoff van GL en Koser 

Kaya van D66. Een motie is een dringend verzoek aan de regering.  

Motie Smaling c.s. 33979-nr 110. “De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de 

regering om met een regeling te komen waardoor nieuwe biologische melkveebedrijven, 

uitbreidende biologische melkveebedrijven en bedrijven die omschakelen naar 

biologische melkveehouderij, niet gedupeerd worden door het fosfaatrechtenstelsel, en 

gaat over tot de orde van de dag.” Ingediend door Smaling, Grashoff en Koser Kaya.  

 

Deze motie kreeg een meerderheid, maar toch voert Van Dam deze niet uit. 

Waar zijn de partijen die deze motie indienden en steunden? Inmiddels ligt er een 

voorstel voor een fosfaatwet waarbij biologische bedrijven juist wel gedupeerd worden.  

 

In november 2016 heeft de SP een speciaal amendement ingediend om de 

biologische bedrijven tegemoet te komen.  

 

Wat doet de rest? Stemmen ze voor het SP amendement of dienen ze zelf alsnog 

amendementen in om biologische bedrijven te sparen?  

Deze vraag speelt vooral bij PvdA, D66 en CU. Maar steun van anderen voor bio, 

bijvoorbeeld van CDA, is dringend gewenst. Bent u lid of sympathisant, mail ze! 

 

 

Blijf beleefd en vraag vriendelijk wat ze gaan doen om de biologische koeien te sparen. 

Een kamerlid heeft weinig tijd, dus wees kort en duidelijk. 

Vermeld het als u lid of sympathisant bent van de partij waaraan u mailt, dat helpt. 

Probeer aan te sluiten bij het gedachtegoed van de partij. 

 

 

 

VVD Helma Lodders h.lodders@tweedekamer.nl   40 zetels 

 

PvdA   Henk Leenders h.leenders@tweedekamer.nl   35 zetels 

 

SP  Henk van Gerven h.vgerven@tweedekamer.nl   15 zetels 

 

CDA  Jaco Geurts j.geurts@tweedekamer.nl    13 zetels 

 

PVV  Dion Graus d.graus@tweedekamer.nl    12 zetels 

 

D66  Fatma Koser Kaya f.koserkaya@tweedekamer.nl  12 zetels 

  

CU  Carla Dik-Faber c.dik@tweedekamer.nl    5 zetels 

 

GL  Rik Grashoff r.grashoff@tweedekamer.nl   4 zetels 

 

SGP  Elbert Dijkgraaf e.dijkgraaf@tweedekamer.nl   3 zetels 

 

PvdD  Esther Ouwehand esther.ouwehand@tweedekamer.nl  2 zetels 

 
 

In de Tweede Kamer zijn meerdere zeer kleine partijen en afsplitsingen. 

Alle kamerleden staan op https://www.tweedekamer.nl/kamerleden 
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