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afvoer van mestoverschotten (Meststoffenwet) 

NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
16 mei 1986 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te 

stellen met betrekking tot het verhandelen van meststoffen, zowel in het 
belang van de bevordering van de deugdelijkheid voor het doel waarvoor 
zij zijn bestemd als in het belang van de bescherming van de bodem, en 
voorts regelen te stellen in het belang van een doelmatige afvoer van 
mestoverschotten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 

Artikel 1 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw en Visserij; 
grond: dat deel van de bodem dat wordt gebruikt of is bestemd als 

voedingsbodem voor planten; 
groeimedium: materiaal in vaste of vloeibare vorm - niet zijnde grond -

dat wordt gebruikt of bestemd als voedingsbodem voor planten; 
meststoffen: produkten die bestemd zijn om 
a. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die 

geheel of gedeeltelijk bestaan uit stoffen, organismen daaronder begrepen, 
of mengsels van stoffen, welke als zodanig kunnen dienen om grond of een 
groeimedium geschikt of beter geschikt te maken als voedingsbodem voor 
planten; 

b. te worden gebruikt als groeimedium; 
c. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, 

voor zover deze produkten niet reeds zijn begrepen onder a of b; 
verhandelen van meststoffen: afleveren van meststoffen aan hande-

laren in of gebruikers van meststoffen alsmede het, met het oog daarop, 
voorhanden of in voorraad hebben, aanbieden of vervoeren; 

vee: herkauwende en éénhoevige dieren en varkens; 
pluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten; 
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dierlijke meststoffen; meststoffen of produkten die geheel of grotendeels 
bestaan uit uitwerpselen van door Onze Minister aangewezen soorten vee en 
pluimvee, alsmede van andere door Onze Minister aangewezen diersoorten; 

mestbank: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid als 
bedoeld in artikel 9; 

mestoverschot: de hoeveelheid dierlijke meststoffen die op een bepaald 
bedrijf in een bepaald jaar is geproduceerd of van derden afgenomen, 
onder aftrek van de hoeveelheid dierlijke meststoffen, die ingevolge het 
krachtens de Wet bodembescherming bepaalde door dat bedrijf mag 
worden gebruikt op de in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond, 
daaronder niet begrepen de oppervlakte waarop zich de bedrijfsgebouwen 
en daarbij behorende voorzieningen bevinden, die tot het bedrijfin eigendom 
behoort dan wel daartoe behoort ingevolge een zakelijk gebruiksrecht of 
een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst als bedoeld in 
artikel 12 van de Pachtwet (Stb. 1958, 37); 

bedrijfslichaam: produktschap of bedrijfschap bedoeld in artikel 66 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, 37); 

diervoeders: produkten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuur-
lijke staat, vers of verduurzaamd en de afgeleide produkten van hun 
industriële verwerking, alsmede organische en anorganische stoffen, al 
dan niet in de vorm van een mengsel, met of zonder toevoegingsmiddelen 
en diergeneesmiddelen, en bestemd voor dierlijke voeding langs orale 
weg; 

landbouwgrond: grond waarop enige vorm van akkerbouw, veehouderij 
- daaronder begrepen intensieve veehouderij - tuinbouw - daaronder 
begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen -
en bosbouw die aan de door Onze Minister vastgestelde voorwaarden 
voldoet, wordt uitgeoefend; 

tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond: in Nederland 
gelegen oppervlakte landbouwgrond, daaronder niet begrepen de opper-
vlakte waarop zich de bedrijfsgebouwen en daarbij behorende voorzieningen 
bevinden, die tot het bedrijf in eigendom behoort, dan wel daartoe behoort 
ingevolge een zakelijk gebruiksrecht of een door de grondkamer goedge-
keurde pachtovereenkomst welke is aangegaan voor ten minste de duur als 
bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Pachtwet. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan voor daarbij aan te wijzen 
categorieën van gevallen een van de in het eerste lid opgenomen begrips-
omschrijving van verhandelen afwijkende omschrijving worden gegeven. 

3. Voor de toepassing van artikel 13, vierde lid, wordt onder «tot het 
bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond» tevens grond gerekend 
met betrekking waartoe een door de grondkamer goedgekeurde pachtover-
eenkomstals bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Pachtwet is aangegaan, 
alsmede in grensgebieden gelegen grond die tot een bedrijf behoort en 
door dat bedrijf feitelijk gebruikt wordt voor de landbouwkundige exploitatie. 

HOOFDSTUK II. REGELEN INZAKE HET VERHANDELEN VAN MEST-
STOFFEN 

TITEL 1. ALGEMEEN 

Artikel 2 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in het belang 
van de bevordering van de deugdelijkheid voor het doel waarvoor mest-
stoffen zijn bestemd, alsmede in het belang van de bescherming van de 
bodem, het verhandelen van meststoffen worden verboden indien deze 
meststoffen niet voldoen aan de bij of krachtens die maatregel gestelde 
eisen met betrekking tot: 

a. de hoedanigheid, de aard, de gehalten aan bepaalde stoffen en 
verdere samenstelling, het gewicht en de verpakking van meststoffen; 
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b. de benaming, de gebruiksaanwijzing en andere vermeldingen voor 
meststoffen; 

c. de wijze waarop de vermeldingen van meststoffen worden aangebracht. 
Deze eisen kunnen verschillend worden vastgesteld afhankelijk van het 

gebruiksdoel van de desbetreffende meststof. 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, kunnen, in het 

belang van de bevordering van de deugdelijkheid voor het doel waarvoor 
dierlijke meststoffen zijn bestemd, alsmede in het belang van een doelmatige 
afvoer daarvan, regels worden gesteld aan de kwaliteit van diervoeders. 

Artikel 3 

Het is verboden een produkt, dat blijkens zijn aanduiding of anderszins 
kennelijk bestemd is om als meststof te worden gebruikt, te verhandelen, 
indien dat produkt niet voldoet aan de krachtens artikel 2 met betrekking 
tot meststoffen gestelde eisen. 

TITEL 2. VERGUNNINGEN 

Artikel 4 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 
2 kan het verhandelen als meststof van produkten die geheel of gedeeltelijk 
uit zuiveringsslib, havenslib, compost of andere soortgelijke voor bemesting 
bruikbare produkten bestaan, zonder vergunning verleend door of vanwege 
Onze Minister of door een bij de maatregel aangewezen overheidsorgaan, 
worden verboden. Daarbij kunnen tevens regelen worden gesteld met 
betrekking tot het verlenen, weigeren of intrekken van een vergunning. 

2. Aan een vergunning, als bedoeld in het vorige lid, kunnen voorschriften 
worden verbonden. Zij kan onder beperkingen worden verleend. Tot de 
voorschriften kunnen onder meer behoren: 

a. de verplichting om van monsters, welke op een daarbij aangegeven 
wijze zijn genomen, analyses te verrichten ten aanzien van de hoedanigheid, 
de aard, de gehalten aan bepaalde stoffen en verdere samenstelling van de 
meststof; 

b. de verplichting de uitkomsten van de onder a bedoelde analyses ter 
beschikking te stellen aan afnemers van de betrokken meststof of aan te 
wijzen overheidsorganen; 

c. een verbod de meststof af te leveren aan bepaalde, bij het voorschrift 
aangewezen gebruikers of groepen van gebruikers, in grotere dan bij het 
voorschrift vastgestelde hoeveelheden; 

d. de verplichting om de naleving van de onder c bedoelde voorschriften 
te staven met bij het voorschrift vastgestelde bewijsstukken; 

e. voorschriften inzake het voeren van een administratie, welke worden 
gesteld om de naleving van de onder c bedoelde voorschriften genoegzaam 
te kunnen controleren. 

3. De aan een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, verbonden 
voorschriften en de beperkingen waaronder zij is verleend, kunnen worden 
gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. 

HOOFDSTUK III. REGELEN IN HET BELANG VAN EEN DOELMATIGE 
AFVOER VAN MESTOVERSCHOTTEN 

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 5 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in het 
belang van een doelmatige afvoer van mestoverschotten regelen worden 
gesteld met betrekking tot het in voorraad hebben, verwerken, vernietigen, 
vervoeren en verhandelen van dierlijke meststoffen. 
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2. De in het eerste lid bedoelde regelen kunnen onder meer inhouden 
een verbod de in het eerste lid bedoelde meststoffen: 

a. te verhandelen zonder kennisgeving daarvan op een daarbij aangege-
ven wijze aan een daarbij aangewezen orgaan; 

b. in voorraad te houden, te verwerken of te vernietigen op een andere 
wijze dan daarbij is voorgeschreven; 

c. af te leveren anders dan op een daarbij aangewezen wijze aan of door 
bemiddeling van een daarbij aangewezen mestbank; 

d. te verhandelen zonder vergunning verleend door of vanwege Onze 
Minister of een bij de maatregel aangewezen orgaan, waarbij tevens 
regelen kunnen worden gesteld met betrekking tot de verlening, weigering 
of intrekking van een vergunning. 

3. Aan een vergunning, als bedoeld in het tweede lid, onder d, kunnen 
voorschriften worden verbonden. Zij kan onder beperkingen worden 
verleend. Tot de voorschriften kunnen onder meer behoren: 

a. een verbod de desbetreffende meststoffen af te leveren aan bij het 
voorschrift aangewezen gebruikers of groepen van gebruikers, in grotere 
dan bij het voorschrift vastgestelde hoeveelheden; 

b. de verplichting de naleving van de onder a bedoelde voorschriften te 
staven met bij het voorschrift vastgestelde bewijsstukken; 

c. voorschriften inzake het voeren van een administratie welke worden 
gesteld om de naleving van de onder a bedoelde voorschriften te kunnen 
controleren. 

4. De aan een vergunning, als bedoeld in het tweede lid, onder d, 
verbonden voorschriften en de beperkingen waaronder zij is verleend, 
kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. 

Artikel 6 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen wor-
den gesteld omtrent het opmaken, bewaren, overleggen en afdragen van 
gegevens door producenten, handelaren en bedrijfsmatige gebruikers van 
meststoffen met betrekking tot door hen geproduceerde, in voorraad 
gehouden, ontvangen, verhandelde en gebruikte hoeveelheden meststoffen, 
en, wat producenten van dierlijke meststoffen betreft, met betrekking tot 
door hen gehouden soorten en aantallen vee, pluimvee en andere krachtens 
artikel 1, eerste lid, aangewezen dieren. 

2. Het is verboden onjuiste gegevens als bedoeld in het eerste lid op te 
maken, over te leggen en af te dragen. 

Artikel 7 

De toepassing van de in de artikelen 5 en 6 bedoelde regelen kan worden 
beperkt tot bepaalde, bij of krachtens de in artikel 5, onderscheidenlijk 
artikel 6, bedoelde maatregel aangewezen gebieden, waarbij deze regelen 
per gebied en per categorie van bedrijven alsmede dierlijke meststoffensoort 
verschillend kunnen worden vastgesteld. 

Artikel 8 

1. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 6 worden regels gesteld met betrekking tot de berekening van het 
mestoverschot en de daartoe op te maken, te bewaren, over te leggen of af 
te dragen gegevens. 

2. Onze Minister kan regelen stellen ter bepaling van de omvang van de 
mestproduktie van vee, pluimvee en andere krachtens artikel 1 aangewezen 
diersoorten. 

3. Bij onvoldoende medewerking van de betrokkene aan het verstrekken 
van de in het eerste lid bedoelde gegevens, kan de omvang van het 
mestoverschot ambtshalve worden vastgesteld. 

4. Het bepaalde in artikel 6, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing 
op de in het eerste lid bedoelde gegevens. 
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TITEL 2. MESTBANKEN 

Artikel 9 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen een of meer 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid worden belast voor een 
bij of krachtens de maatregel aangewezen gebied met het afnemen van 
mestoverschotten of het bemiddelen in de verhandeling daarvan, alsmede 
met het toezicht op de naleving door bij hen aangeslotenen van daarbii 
nader aangegeven regelen, gesteld krachtens de artikelen 5 en 6. 

2. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaald dat regionale afdelingen van de in het eerste 
lid bedoelde rechtspersonen met de in dat lid bedoelde taken worden 
belast. Het bepaalde in het derde en vierde lid, alsmede in de artikelen 10 
tot en met 12 en 35, vierde lid, is op een regionale afdeling van overeen-
komstige toepassing. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald 
dat één of meer gedragingen ter zake waarvan bij of krachtens artikel 5 
regelen zijn gesteld, aan producenten van dierlijke meststoffen uitsluitend 
zijn toegestaan indien zij aangesloten zijn bij een krachtens die maatregel 
aangewezen mestbank. 

4. Een mestbank kan, overeenkomstig bij of krachtens algemene maatre-
gel van bestuur te stellen regelen, bijdragen verlenen in de kosten van 
verwerking, vernietiging en transport van dierlijke meststoffen, indien 
daarmee naar haar oordeel een doelmatige verwerking en afvoer overeen-
komstig de doelstellingen van deze wet wordt bevorderd. 

Artikel 10 

1. Een mestbank dient te voldoen aan de volgende eisen: 
a. zij moet ten doel hebben een doelmatige afvoer van mestoverschotten 

te bevorderen door middel van het verlenen van bemiddeling bij of 
geldelijke bijdragen aan het verhandelen, verwerken en vernietigen van 
dierlijke meststoffen, het afnemen en verhandelen daarvan, alsmede, 
indien zij ingevolge artikel 9 met toezicht is belast, door het uitoefenen van 
toezicht op het in voorraad hebben, verhandelen, verwerken en vernietigen 
van dierlijke meststoffen door bij haar aangeslotenen; 

b. zij mag niet werkzaam zijn met het oogmerk winst te behalen; 
c. zij moet, indien zij ingevolge artikel 9 met toezicht is belast, iedere 

belanghebbende als aangeslotene toelaten, die haar schriftelijk de wens te 
kennen geeft zich overeenkomstig het in de statuten bepaalde aan haar 
toezicht te onderwerpen; 

d. zij moet door de samenstelling van haar bestuur een algemeen de 
belanghebbenden vertegenwoordigend karakter hebben; 

e. zij moet een reglement vaststellen met betrekking tot de wijze waarop 
de bemiddeling wordt verleend, de wijze waarop en de plaatsen waar de 
door haar afgenomen meststoffen worden afgezet en, indien zij ingevolge 
artikel 9 met toezicht is belast, de wijze waarop dat toezicht wordt uitgeoe-
fend. 

2. Een mestbank kan bij reglement bedragen vaststellen voor de kosten 
die voor haar voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 5 en 9, 
alsmede voor de kosten die voor haar voortvloeien uit overige door haar 
verrichte taken of verleende diensten. Zij regelt daarbij de wijze van inning 
van het uit dien hoofde door degenen die van haar diensten gebruik 
maken, verschuldigde. Daarbij kan zij bepalen dat deze kosten jaarlijks 
tevoren worden geraamd en vooruit voldaan dienen te worden. 

3. De statuten en reglementen, alsmede wijzigingen daarvan behoeven 
de goedkeuring van Onze Minister. Zij worden door de zorg van Onze 
Minister in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 
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Artikel 11 

1. Onze Minister benoemt de voorzitter van een mestbank; de benoeming 
van een directeur van een mestbank behoeft de goedkeuring van Onze 
Minister. 

2. Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer kunnen elk afzonderlijk ten hoogste twee 
ambtenaren aanwijzen die recht van toegang hebben tot de vergaderingen 
van het bestuur van een mestbank. Zij hebben daarin een raadgevende 
stem. 

3. Op een mestbank wordt rijkstoezicht uitgeoefend vanwege Onze 
Minister volgens door deze vast te stellen regelen. Zij is verplicht ten 
behoeve van het welslagen daarvan alle inlichtingen te verstrekken en alle 
medewerking te verlenen. 

4. Onze Minister kan, gehoord het Landbouwschap, aanwijzingen aan 
een mestbank geven. De mestbank is gehouden de aanwijzingen op te 
volgen. 

Artikel 12 

1. Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens een algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 5, onderscheidenlijk artikel 6, 
door aangeslotenen bij een mestbank kunnen één of meer der volgende 
maatregelen worden opgelegd: 

a. een berisping; 
b. geldboete tot ten hoogste 30000 gulden; 
c. het stellen van de aangeslotene onder verscherpte controle op zijn 

kosten voor ten hoogste twee jaren; 
d. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de aangeslo-

tene. 
2. De artikelen 2, 4, 5, eerste lid, 6, 7, 9-33, 34, eerste lid, en 36, eerste 

zin, van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 417) zijn 
van overeenkomstige toepassing. De mestbank geeft aan de opbrengsten 
van de geldboeten een bijzondere bestemming, welke de goedkeuring van 
Onze Minister behoeft. 

3. De mestbank regelt bij reglement de samenstelling en bevoegdheid 
van haar organen die de tuchtrechtspraak uitoefenen, alsmede de rechtsgang 
van het tuchtrechtelijk geding, een en ander met inachtneming van bij 
algemene maatregel van bestuur te stellen regelen. 

HOOFDSTUK IV. OVERSCHOTHEFFING 

Artikel 13 

1. Ter zake van het produceren van dierlijke meststoffen wordt onder de 
naam overschotheffing een heffing ingevoerd ter bestrijding van kosten die 
zijn verbonden aan: 

a. de apparaten van de mestbanken als bedoeld in artikel 9; 
b. de bijdragen als bedoeld in artikel 9, vierde lid; 
c. het scheppen van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van een 

doelmatige afvoer, aanvoer, be- of verwerking dan wel vernietiging van 
mestoverschotten; 

d. het toezicht verband houdende met de uitvoering van de hoofdstukken 
III en IV. 

2. De heffing wordt geheven van degenen op wier bedrijf dierlijke 
meststoffen worden geproduceerd. 

3. De heffing wordt geheven naar de belastbare hoeveelheid dierlijke 
meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, per tijdseenheid. Deze 
hoeveelheid dierlijke meststoffen kan per diersoort door Onze Minister 
forfaitair worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde krachtens 
artikel 8, tweede lid. 
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4. Het tarief van de heffing bedraagt per kilogram fosfaat: 
a. bij een totale produktie van 125 kilogram of minder, dan wel, indien 

tot het bedrijf landbouwgrond behoort, voor een hoeveelheid fosfaat van 
125 kilogram per hectare van de oppervlakte van die landbouwgrond: nihil; 

b. indien tot het bedrijf landbouwgrond behoort, voor een hoeveelheid 
fosfaat van meer dan 125 kilogram, maar niet meer dan 200 kilogram per 
hectare van de oppervlakte van die landbouwgrond: f 0,25; 

c. voor een volgens een afzetovereenkomst, die aan bij algemene 
maatregel van bestuurte stellen voorwaarden voldoet, afgezette hoeveelheid 
fosfaat: een bij de regeling als bedoeld in het vijfde lid te bepalen gereduceerd 
tarief; 

d. in de overige gevallen: f 0,50. 
Voor een gedeelte van een hectare wordt de vorige volzin naar evenre-

digheid toegepast, met dien verstande dat de oppervlakte van de tot een 
bedrijf behorende landbouwgrond op niet lager dan één hectare wordt 
gesteld. 

5. Onze Minister kan van het in het vierde lid bepaalde tarief naar de 
aard, de vorm of de bestemming van de dierlijke meststoffen dan wel naar 
de bedrijfsomvang van de mestproducerende bedrijven, of in bepaalde 
groepen van gevallen afwijken in dier voege dat het tarief ten hoogste met 
100% kan worden verhoogd, kan worden verlaagd, dan wel op nihil kan 
worden gesteld. Na het tot stand komen van een regeling als in de vorige 
volzin bedoeld, wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee 
maanden, een voorstel van wet tot goedkeuring van de regeling aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien het voorstel wordt 
ingetrokken of indien een van de Kamers der Staten-Generaal tot het niet 
aannemen van het voorstel besluit, wordt de regeling onverwijld ingetrokken. 

6. De heffing wordt door of vanwege Onze Minister geheven en ingevor-
derd, met dien verstande dat de betekening en de tenuitvoerlegging van 
dwangbevelen door de rijksbelastingdienst geschieden. 

7. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, geschieden de 
heffing en de invordering van de heffing met overeenkomstige toepassing 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) als ware de 
heffing een rijksbelasting en van de Invorderingswet (wet van 22 mei 1845, 
Stb. 1926, 334) als ware de heffing een directe belasting, een andere dan 
grondbelasting. 

8. Bij het heffen van de heffing blijven van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen buiten toepassing de artikelen 2, vierde lid, 37 tot en met 
40, 48, 49, 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87. 

9. Voor de toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de 
Invorderingswet en artikel 19 van de Wet administratieve rechtspraak 
belastingzaken treedt Onze Minister in de plaats van Onze Minister van 
Financiën. Voor de in deze wetten genoemde funtionarissen treden de door 
Onze Minister aangewezen functionarissen in de plaats. 

10. De heffing wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de mest wordt 
geproduceerd. De in een tijdvak verschuldigd geworden heffing moet op 
aangifte worden voldaan. 

11. De heffingplichtige houdt aantekening omtrent de op het bedrijf 
gehouden dieren, de periode gedurende welke hij deze dieren gehouden 
heeft en de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond. De 
artikelen 25, derde lid, en 29, eerste lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen vinden overeenkomstige toepassing ingeval niet of niet 
volledig is voldaan aan de bij het eerste lid opgelegde verplichting. Hij die 
niet voldoet aan de hem bij de vorige volzin opgelegde verplichting wordt 
gestraft met een geldboete van de derde categorie. 

12. Voor de toepassing van artikel 21, tweede lid, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen wordt met een onherroepelijke veroordeling 
gelijkgesteld het vervallen van het recht tot strafvordering op de voet van 
de artikelen 74 en 74a van het Wetboek van Strafrecht. 
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13. Naheffingsaanslagen zijn invorderbaar een maand na de dagtekening 
van het aanslagbiljet. 

14. Met betrekking tot de betekening en de tenuitvoerlegging van 
dwangbevelen is bevoegd de door Onze Minister van Financiën aangewezen 
ambtenaar van de rijksbelastingdienst. De bevoegdheden omschreven in de 
artikelen 7, 7bis en 17, tweede lid, van de Invorderingswet komen, zolang 
het dwangbevel in handen is van de rijksbelastingdienst, toe aan die 
ambtenaar. 

15. Hoofdelijk aansprakelijk is: 
a. voor de heffing, verschuldigd door een lichaam in de zin van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen zonder rechtspersoonlijkheid of 
zonder volledige rechtsbevoegdheid: ieder van de bestuurders; 

b. voor de heffing, verschuldigd door een lichaam in de zin van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen dat is ontbonden: ieder van de met 
vereffening belast personen; 

c. voor de heffing, verschuldigd door een niet in Nederland gevestigd 
lichaam in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen: de leider 
van zijn vaste inrichting in Nederland, alsmede zijn in Nederland gevestigde 
vaste vertegenwoordiging. 

16. De in het vijftiende lid bedoelde aansprakelijkheid rust niet op een 
door de rechter benoemde vereffenaar. Andere vereffenaars en de in dat 
lid, onderdeel c, genoemde personen zijn niet aansprakelijk, voor zover zij 
aantonen dat het niet aan hen te wijten is dat de heffing niet is voldaan. 

17. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen inzake de 
heffing en de invordering nadere in het kader van dit artikel passende 
regelen worden gesteld ter aanvulling van de daarin geregelde onderwerpen. 

HOOFDSTUK V. REGELEN TER VOORKOMING VAN EEN ONVERANT-
WOORDE UITBREIDING VAN DE PRODUKTIE VAN DIERLIJKE MESTSTOF-
FEN 

Artikel 14 

1. Het is verboden de produktie van dierlijke meststoffen op een bedrijf 
uit te breiden indien de produktie groter is of daarmee groter wordt dan 
125 kilogram fosfaat per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende 
oppervlakte landbouwgrond. 

2. Indien geen produktie aan dierlijke meststoffen op een bedrijf plaats-
vond, is het verboden dierlijke meststoffen te produceren in een grotere 
hoeveelheid dan 125 kilogram fosfaat per hectare per jaar van de tot het 
bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond. 

3. Het is verboden dierlijke meststoffen te produceren op een bedrijf 
waarvan de daartoe behorende oppervlakte landbouwgrond na inwerking-
treding van dit artikel is verkleind, tenzij de produktie is verminderd met 
een hoeveelheid die overeenkomt met 125 kilogram fosfaat per hectare per 
jaar waarmee deze verkleining heeft plaatsgevonden. 

4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing: 
a. indien de produktie aan dierlijke meststoffen op het bedrijf na verklei-

ning van de daartoe behorende oppervlakte landbouwgrond de 125 
kilogram fosfaat per hectare per jaar niet overschrijdt; 

b. indien de verkleining van de tot het bedrijf behorende oppervlakte 
landbouwgrond behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur 
vastgestelde categorie van gevallen. 

5. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder een uitbreiding van 
de produktie van dierlijke meststoffen verstaan een grotere produktie van 
dierlijke meststoffen dan de produktie die blijkt uit de gegevens als bedoeld 
in artikel 6, met dien verstande dat indien het bedrijf een varkens- en 
pluimveehouderijbedrijf betreft als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 
Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen (Stb. 1985,1) deze 
produktie niet groter is dan zoals die ten tijde van de werking van die wet 
toegestaan was. 
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6. Indien de produktie van dierlijke meststoffen of een gedeelte daarvan 
op een bedrijf afkomstig is van vee, pluimvee of andere diersoorten die 
niet behoren tot de diersoort varken of kip, is het verboden deze hoeveelheid 
dierlijke meststoffen te doen produceren door varkens of kippen. 

7. Indien ingevolge artikel 1, eerste lid, diersoorten worden aangewezen 
die voordien niet op grond van die bepaling waren aangewezen, is het 
gedurende driejaren na de aanwijzing verboden de hoeveelheid dierlijke 
meststoffen, die door deze diersoorten op een bedrijf worden geproduceerd, 
vervolgens te laten produceren door diersoorten die voordien wel aange-
wezen waren. 

Artikel 15 

Verplaatsing van de produktie van dierlijke meststoffen naar een andere 
locatie of een ander bedrijf is verboden, tenzij aan bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen voorwaarden wordt voldaan die onder meer 
betrekking kunnen hebben op: 

a. de omvang van de te verplaatsen bedrijfstak of bedrijfstakken van 
waaruit de dierlijke meststoffen worden verkregen; 

b. de vermindering van de produktie aan dierlijke meststoffen op het 
bedrijf van waaruit verplaatsing plaatsvindt; 

c. de aantekening van de verplaatsing bij de ingevolge artikel 6 op te 
maken, te bewaren, over te leggen of af te dragen gegevens op een 
daarbij aangegeven wijze; 

d. een kennisgeving van de verplaatsing binnen een daarbij aan te 
geven termijn aan een daarbij aangewezen orgaan op een daarbij aange-
geven wijze. 

Artikel 16 

1. Onze Minister kan op aanvrage ontheffing verlenen van de in artikel 
14 bedoelde verboden aan: 

a. centra als bedoeld in de Verordening kunstmatige inseminatie bij 
dieren 1973 (Vb. Bo.afl. 48 dd. 31-12-1973 L 136) voor zover zulks naar zijn 
oordeel voor de ontwikkeling van de kunstmatige inseminatie noodzakelijk 
is; 

b. instellingen voor wetenschappelijke of praktijkgericht onderzoek 
ressorterend onder Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
alsmede instellingen voor lager, middelbaar of hoger agrarisch onderwijs 
in de zin van de Wet op het agrarisch onderwijs (Stb. 1967, 387), voor zover 
zulks naar zijn oordeel voor ontwikkeling of voortgang van het onderzoek, 
onderscheidenlijk onderwijs noodzakelijk is; 

c. instellingen, waarin zoötechnisch, diergeneeskundig, ethologisch dan 
wel voedertechnisch onderzoek wordt verricht en die naar zijn oordeel 
daartoe geschikt en geëquipeerd zijn, voor zover zulks naar zijn oordeel voor 
de ontwikkeling of voortgang van dat onderzoek noodzakelijk is. 

2. Onze Minister stelt regelen omtrent het indienen van een aanvrage 
voor een ontheffing, alsmede omtrent de gegevens die een aanvrage dient 
te bevatten. 

3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Zij kan 
onder beperkingen worden verleend. 

4. Een ontheffing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan 
de daaraan verbonden voorschriften of de daaraan gestelde beperkingen 
dan wel, indien de ontheffing is verleend op grond van onjuiste gegevens. 

5. Een beschikking houdende weigering of intrekking van een ontheffing 
is met redenen omkleed. 

6. Een beschikking bedoeld in het derde of vijfde lid wordt aan de 
aanvrager schriftelijk medegedeeld. 
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HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 17 

1. Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur kan worden 
voorzien in het door of vanwege Onze Minister of een bij de maatregel 
aangewezen orgaan verlenen van vrijstelling en, op aanvraag, ontheffing 
van hetgeen bij of krachtens die maatregel is geregeld. 

2. Aan vrijstellingen en ontheffingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen 
voorschriften worden verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden 
verleend. De voorschriften en beperkingen kunnen worden gewijzigd, 
aangevuld of ingetrokken. 

Artikel 18 

1. Onze Minister kan regelen stellen omtrent het indienen van aanvragen 
voor vergunningen en ontheffingen, die krachtens deze wet kunnen 
worden verleend en de wijze van behandeling van die aanvragen. 

2. Bij de in het eerste lid bedoelde regelen kan worden bepaald dat 
a. een aanvraag eerst in behandeling wordt genomen nadat een daarvoor 

vastgesteld bedrag is voldaan; 
b. de kosten van het onderzoek voortvloeiende uit de aanvraag om een 

vergunning of een ontheffing geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
aanvrager worden gebracht. 

Artikel 19 

Indien in deze wet geregelde onderwerpen in het belang van een goede 
uitvoering van de wet nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij 
algemene maatregel van bestuur. 

Artikel 20 

1. Tegen een krachtens deze wet genomen beschikking, die een besluit 
genomen ter uitvoering van de artikelen 8, derde lid, 15 en 16, dan wel die 
een vergunning, een ontheffing of een besluit genomen ter uitvoering van de 
krachtens de artikelen 4, 5,17 en 19 vastgestelde regelen, betreft, kan 
degene die door die beschikking rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, 
beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

2. De artikelen 3, 5 en 29-75 van de Wet administratieve rechtspraak 
bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416) zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 21 

1. Alvorens Ons een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking 
van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van deze wet te 
doen, worden de bedrijfslichamen en andere organisaties en instellingen 
die daarbij naar het oordeel van Onze Minister in belangrijke mate zijn 
betrokken, in de gelegenheid gesteld over het ontwerp daarvan van advies 
te dienen. 

2. Tenzij naar het oordeel van Onze Minister dringende redenen zich 
daartegen verzetten worden ministeriële regelingen ter uitvoering van deze 
wet niet vastgesteld dan nadat de bedrijfslichamen en andere organisaties 
en instellingen, welke naar zijn oordeel daarbij in belangrijke mate zijn 
betrokken, in de gelegenheid zijn gesteld over het ontwerp daarvan van 
advies te dienen. 

3. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
de artikelen 5, 9, 13 en 15, waaromtrent advies wordt gevraagd als 
bedoeld in het eerste lid, wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend 
gemaakt. 

4. Binnen een bij de bekendmaking als bedoeld in het derde lid te stellen 
termijn kan een ieder zijn wensen en bezwaren ter kennis van Onze 
Minister brengen. 
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Artikel 22 

De voordracht voor algemene maatregelen van bestuur krachtens 
deze wet wordt Ons gedaan door Onze Minister of, voor zover deze 
maatregelen worden getroffen in het belang van de bescherming van de 
bodem, door Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te zamen. 

Artikel 23 

Een krachtens de artikelen 5, 9, 13 en 15 vastgestelde algemene 
maatregel van bestuur wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal 
overgelegd. Binnen dertig dagen na de overlegging kan door tenminste 
een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van één der Kamers de 
wens te kennen worden gegeven dat het in de maatregel te regelen 
onderwerp bij de wet wordt geregeld. Indien zodanige wens te kennen is 
gegeven, dienen wij zo spoedig mogelijk een desbetreffend wetsontwerp 
in. De maatregel treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen 
tijdstip, dat niet eerder gelegen zal zijn dan nadat dertig dagen na de 
overlegging zijn verstreken, indien gedurende die termijn niet door of 
namens één der Kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk 
aantal leden van één der Kamers de wens wordt te kennen gegeven, dat de 
inwerkingtreding van de maatregel bij de wet zal worden geregeld. 

Artikel 24 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet uit hoofde van 
ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een ge-
heimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behou-
dens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht 
of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot bekendmaking 
voortvloeit. 

Artikel 25 

In de Nederlandse Staatscourant worden bekend gemaakt: 
a. ministeriële regelingen als voorzien in de artikelen 2, 4, eerste lid, 5, 

eerste lid, 6, 9, 17, eerste lid, 18, eerste lid en 31, tweede lid; 
b. ministeriële regelingen, bedoeld in de artikelen 1, 8, tweede lid, 11, 

derde lid, 13, vijfde lid, en 16, tweede lid; 
c. vrijstellingen, bedoeld in artikel 17. 

HOOFDSTUK VII. TOEZICHT 

Artikel 26 

Onze Minister wijst in overeenstemming met Onze bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen Ministers ambtenaren aan, belast met het toezicht 
op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde. 

Artikel 27 

De krachtens artikel 26 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd inzage te 
verlangen en afschrift te nemen van boeken en andere zakelijke bescheiden 
waarvan de inzage redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 
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Artikel 28 

De krachtens artikel 26 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd vervoer-
middelen waarmee, naar zij redelijkerwijs kunnen vermoeden, meststoffen 
worden vervoerd, staande te houden en hun lading te onderzoeken, voor 
zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

Artikel 29 

De krachtens artikel 26 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd met hun 
apparatuur alle plaatsen, met uitzondering van woningen te betreden, voor 
zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig 
verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

Artikel 30 

De krachtens artikel 26 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd zich door 
personen die daartoe door hen zijn aangewezen, te doen vergezellen, voor 
zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

Artikel 31 

1. De krachtens artikel 26 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd stoffen 
die zij aantreffen op of in vervoermiddelen als bedoeld in artikel 28, dan 
wel stoffen, grond of gewassen die zij aantreffen op plaatsen, als bedoeld 
in artikel 29, aan opneming en onderzoek te onderwerpen en daarvan 
monsters te nemen, een en ander voor zover dit redelijkerwijs voor de 
vervulling van hun taak nodig is. 

2. Onze Minister kan voorschriften geven betreffende de monsterneming, 
de verpakking, de conservering, de verzegeling, de verzending en het 
onderzoek van de in het eerste lid bedoelde monsters. 

Artikel 32 

leder is verplicht aan de krachtens artikel 26 aangewezen ambtenaren 
desgevraagd alle medewerking te verlenen en alle inlichtingen te verstrek-
ken, die zij redelijkerwijs bij de uitvoering van de hun op grond van deze 
wet opgedragen taak behoeven. 

HOOFDSTUK VIII. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 33 

Deze wet is niet van toepassing ten aanzien van meststoffen voor zover 
daaromtrent de Hinderwet (Stb. 1981, 410) van toepassing is. 

Artikel 34 

Indien artikel 85 van het voorstel van Wet houdende regelen inzake de 
bescherming van de bodem (Wet bodembescherming) dat bij Koninklijke 
boodschap van 16 december 1980 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
is ingediend, kracht van wet verkrijgt en in werking treedt op een tijdstip 
voorafgaande aan dat waarop deze wet in werking treedt, komt artikel 97, 
tweede lid, van de Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455) te luiden: 

2. Deze wet is niet van toepassing op gedragingen, voorzover daaromtrent 
regels gelden, die zijn gesteld bij of krachtens: 

de Wet bodembescherming; 
de Meststoffenwet. 
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Artikel 35 

1. In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten vervalt 
op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip: de Meststoffenwet 1947, de 
artikelen 2 en 4. 

Aan het slot van het bedoelde artikelonderdeel wordt toegevoegd: de 
Meststoffenwet, de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, derde lid, 15,16,17, tweede 
lid, 19 en 32. 

2. Aan het slot van artikel 1, onder 3°, van de Wet op de economische 
delicten wordt toegevoegd: de Meststoffenwet, artikel 14; 

3. Handelen in strijd met het bepaalde in artikel 14 is een misdrijf. 
4. Artikel 12 vindt geen toepassing indien de Officier van Justitie, na 

overleg met de mestbank, heeft beslist dat een overtreding strafrechtelijk 
zal worden afgedaan. 

Artikel 36 

In de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288) wordt de volgende 
wijziging aangebracht: 

In artikel 1, eerste lid, onder d, wordt in plaats van «meststoffen in de zin 
van de Meststoffenwet 1947» gelezen: meststoffen, waarvoor krachtens de 
Meststoffenwet regelen zijn gesteld. 

Artikel 37 

Artikel 12, tweede lid, van de Interimwet beperking varkens- en pluim-
veehouderijen wordt vervangen door: 

2. Zij vervalt met ingang van het tijdstip, waarop artikel 14 van de 
Meststoffenwet in werking treedt. 

Artikel 38 

De Meststoffenwet 1947 (Stb. H 123) wordt ingetrokken. 

Artikel 39 

1. Deze wet kan worden aangehaald als: Meststoffenwet. 
2. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk 

besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De minister van Landbouw en Visserij, 

De ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
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