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Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde
actieprogramma Nitraatrichtlijn

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie en Van Haga.
Tegen: FVD en PVV.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel E
12 (Bisschop en Geurts) over de generieke korting bij veehouderijen.
De indieners beogen een gedwongen krimp van de veestapel, met inachtneming hetgeen in
overweging 14 van de derogatiebeschikking is gesteld, te vermijden. Mocht een generieke
korting toch plaatsvinden dan kan hier een reële financiële compensatie tegenover komen
te staan.
Een nieuwe generieke korting zal in de veehouderij veel pijn doen. Het doorvoeren van een
korting op productierechten is zeer ingrijpend en de inzet van dit instrument moet worden
vermeden. Daarom wordt een bepaling toegevoegd om vast te leggen dat als het
sectorplafond voor de veehouderij wordt overschreden, eerst alle andere mogelijke, minder
ingrijpende maatregelen moeten zijn benut voordat het instrument van een korting kan
worden ingezet. De indieners stellen verder voor dat rekening gehouden moet worden met
het al dan niet overschrijden van nationale plafonds. Zolang nationale plafonds niet

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

datum
blad

3 december 2019
2

overschreden worden, is er inhoudelijk tenminste minder noodzaak om generiek te korten.
Inzet van dit instrument om aan andere verdragen te voldoen achten de indieners niet de
eerst aangewezen route. Zij stellen daarom voor dit onderdeel achterwege te laten.
Het wetsvoorstel wordt zodanig geamendeerd dat:
- artikel 33Ab, eerste lid, zal regelen dat een generieke korting wegens overschrijding van
het sectorplafond alleen kan worden opgelegd als een minder ingrijpende maatregel niet
mogelijk is en dat het al dan niet overschrijden van nationale plafonds in de afweging
wordt betrokken;
- in artikel 33Ab, onderdeel b van het eerste lid, dat regelt dat ook gekort kan worden op
basis van internationale verdragen, komt te vervallen;
- artikel 33Ab, derde lid, zal regelen dat de vermindering van het fosfaatrecht door het
opleggen van een generieke korting niet groter is dan overeenkomt met de overschrijding
van het sectorplafond. Indien daarvoor in verband met de bescherming van het
eigendomsrecht of bijzondere omstandigheden aanleiding is, kan bij of krachtens de
algemene maatregel van bestuur waarmee de generieke korting wordt opgelegd, worden
geregeld dat aan bepaalde melkveehouders voor de korting een vergoeding wordt
toegekend (artikel 33Ab, vierde lid).
Aangenomen. Voor: D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD
en Van Haga
Artikel I, onderdeel E
Artikel I, onderdeel F, artikel 33Ac
11 (Bisschop) over een zware voorhang bij generieke kortingen.
Generieke kortingen zijn een vergaande vorm van regulering van eigendom en kunnen
grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. De indiener stelt daarom voor zware
voorhangbepalingen in te voeren voor de algemene maatregelen van bestuur waarmee
kortingspercentages vastgesteld kunnen worden.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga
Artikel I, onderdeel F, artikel 33Ac
4  13 (Geurts en Bisschop) over de generieke korting bij pluimvee- en varkenshouderij.
De indieners beogen een gedwongen krimp van de veestapel, met inachtneming hetgeen in
overweging 14 van de derogatiebeschikking is gesteld, te vermijden. Mocht een generieke
korting toch plaatsvinden dan kan hier een reële financiële compensatie tegenover komen
te staan.
Een nieuwe generieke korting zal in de veehouderij veel pijn doen. Het doorvoeren van een
korting op productierechten is zeer ingrijpend en de inzet van dit instrument moet worden
vermeden. Daarom wordt een bepaling toegevoegd om vast te leggen dat als het
sectorplafond voor de veehouderij wordt overschreden, eerst alle andere mogelijke, minder
ingrijpende maatregelen moeten zijn benut voordat het instrument van een korting kan
worden ingezet. De indieners stellen verder voor dat rekening gehouden moet worden met
het al dan niet overschrijden van nationale plafonds. Zolang nationale plafonds niet
overschreden worden, is er inhoudelijk tenminste minder noodzaak om generiek te korten.

datum
blad

3 december 2019
3

Inzet van dit instrument om aan andere verdragen te voldoen achten de indieners niet de
eerst aangewezen route. Zij stellen daarom voor dit onderdeel (te weten het vierde lid van
voorgesteld artikel 33Ac) achterwege te laten.
Het wetsvoorstel wordt zodanig geamendeerd dat:
- artikel 33Ac, eerste en tweede lid, zal regelen dat een generieke korting wegens
overschrijding van het sectorplafond alleen kan worden opgelegd als een minder
ingrijpende maatregel niet mogelijk is en dat het al dan niet overschrijden van nationale
plafonds in de afweging wordt betrokken;
- in artikel 33Ac het voorgestelde vierde lid dat regelt dat ook gekort kan worden op basis
van internationale verdragen komt te vervallen.
- artikel 33Ac, vierde (nieuw) en vijfde lid, zal regelen dat de vermindering van het
productierecht door het opleggen van een generieke korting niet groter is dan
overeenkomt met de overschrijding van het sectorplafond.
- artikel 33Ac, vijfde lid, zal regelen dat indien daarvoor in verband met de bescherming
van het eigendomsrecht of bijzondere omstandigheden aanleiding is, bij of krachtens de
algemene maatregel van bestuur waarmee de generieke korting wordt opgelegd, kan
worden geregeld dat aan bepaalde varkenshouders dan wel pluimveehouders voor de
korting een vergoeding wordt toegekend.
Aangenomen. Voor: 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de
PVV, FvD en Van Haga

Verworpen en ingetrokken amendementen
Artikel I, onderdeel C, artikel 18a
8 (Futselaar) over een jaarlijkse afweging.
Dit amendement regelt dat de minister van LNV jaarlijks moet overwegen of de
productieplafonds kunnen worden verminderd of dat de kortingsbevoegdheden worden
ingezet en dat de minister de uitkomsten hiervan uiterlijk 1 november met de Kamers
deelt.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen
en 50PLUS
Invoegen onderdeel Da in artikel I na onderdeel D
Toevoegen onderdeel K in artikel I na onderdeel J
10  14 (Bisschop) over het afromingspercentage terug naar 10%.

Mede als gevolg van de verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20
procent bij overdracht van fosfaatrechten is er weinig handel in fosfaatrechten. De
indruk bestaat dat er hierdoor eerder minder dan meer rechten uit de markt zijn
gehaald. De indiener stelt voor het afromingspercentage weer te verlagen naar 10
procent.
Verworpen. Voor: SGP, de PVV en FvD
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Artikel I, onderdeel D
9 (Bisschop) over alleen afromen indien strikt noodzakelijk.
Afroming van dierrechten bij overdracht kan grote invloed hebben op de handel in
dierrechten. De indiener stelt daarom voor een dergelijke afroming tenminste alleen toe te
passen indien dit strikt noodzakelijk is.
Het gaat de Europese Commissie om handhaving van de nationale productieplafonds. De
indiener is van mening dat bij de vaststelling of afroming toegepast moet worden
meegewogen moet worden of al dan niet sprake is van dreigende overschrijding van de
nationale productieplafonds. Hij stelt daarom voor de zinssnede ‘en indien dit ook geldt
voor de totale omvang van de productie van dierlijke meststoffen’ in artikel 32 te
handhaven.
Verder constateert de indiener dat de mestproductie over de jaren heen fluctueert. Het ene
jaar is sprake van onderschrijding, het andere jaar van een lichte overschrijding.
Structurele overschrijding is het echte probleem. De indiener stelt daarom voor te sturen
op dreigende structurele overschrijding.
Omdat afroming van dierrechten bij overdracht grote invloed kan hebben op de handel in
dierrechten, stelt de indiener voor de voorhangbepaling te handhaven.
Ingetrokken

Moties
18 (Wassenberg) over rechtenstelsels voor de mestproductie van de categorie "overige
sectoren"
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en
50PLUS
17 (Wassenberg) over het jaarlijks verlagen van de mestproductieplafonds voor melkvee,
varkens en pluimvee
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen
en 50PLUS
16 (Geurts en Lodders) over de gevolgen van veranderingen in fosfaattoestanden van de
bodem voor de plaatsingsruimte
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de
SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga
15 (Bromet) over een plan van aanpak om binnen redelijke termijn te voldoen aan de
normen uit de Nitraatrichtlijn
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen
en 50PLUS

