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23640 Wijziging van de Meststoffenwet

De tekst van het voorstel van wet en van de
memorie van toelichting zoals voorgelegd aan
de Raad van State is ter mzage gelegd bij de
afdeling Parlementaire Documentatie.

ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 15 februari
1994 en het nader rapport d.d. 9 maart 1994, aangeboden aan de Koningin
door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in overeen–
stemming met de Minister van Volkshuisvesting, Rumtelijke Ordening en
Milieubeheer. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 11 augustus 1993, no.93.006316, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimte–
lijke Ordening en Milieubeheer, bij de Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van wet met memorie van toelichting,
houdende een wijziging van de Meststoffenwet.

Blijkens mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 11 augustus 1993,
nr. 93.006316, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies
betreffende het voorstel van wet houdende wijziging van de Meststoffenwet,
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies gedateerd 15 februari 1994,
No. W11.93.0500, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met zijn opmerkingen rekening
zal zijn gehouden. In het onderstaande wordt op de opmerkingen van de Raad
ingegaan.

1. In de toelichting op artikel 14a (Artikel I, onderdeel B! wordt over de
verhouding van het wetsvoorstel tot de Wet verplaatsing mestproduktie onder
meer opgemerkt dat nog zal worden bezien of een verdere afstemming met die
wet nodig is. In elk geval zal, zo wordt vervolgd, het effect van de onderhavige
kortingsmaatregel na inwerkingtreding van de Wet verplaatsing mestproduktie
overeen moeten komen met het effect dat wordt bereikt onder de huidige
registratie ingevolge artikel 14, vijfde lid, van de Meststoffenwet. Met het oog
op de overzichtelijkheid van regelgeving en ter bevordering van de rechtsze–
kerheid voor de betrokken ondernemers dient naar het oordeel van de Raad
van State in beginsel reeds bij de indiening van het wetsvoorstel duidelijk te
zijn welke de onderlinge verhouding is van de verschillende met elkaar
samenhangende regelingen. In de memorie van toelichting dient dan ook te
worden uiteengezet waarom een regeling tot nadere afstemming op bepaalde
punten eerst in een later stadium in het wetsvoorstel wordt opgenomen. Aan
te geven ware bijvoorbeeld hoe de voorgestelde kortingsregeling zich
verhoudt tot die welke in artikel 6, tweede lid, van de inmiddels op 1 januari
1994 in werking getreden Wet verplaatsing mestproduktie is geregeld. Tevens
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ware in de toelichting, in aansluiting op paragraaf 7, onder b, van de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Pachtwet (kamer–
stukken II 1991/92, 22 705, nrs. 1-2), op de samenhang met dat wetsvoorstel in
te gaan.

1. De Raad heeft geadviseerd in de memorie van toelichting meer duide–
lijkheid te scheppen over de verhouding van het onderhavige wetsvoorstel tot
de Wet verplaatsmg mestproduktie, alsmede tot het wetsvoorstel tot wijziging
van de Pachtwet. Beide adviezen zijn overgenomen. Met de inwerkingtreding
van de Wet verplaatsing mestproduktie en de daarop gebaseerde uitvoerings–
regelingen per 1 januari 1994 bestaat inmiddels duidelijkheid over de concrete
invulling en gevolgen van deze regelgeving. In het onderhavige wetsvoorstel
kan hierop thans meer concreet worden aangesloten, hetgeen tot uitdrukking
komt in de omschrijving van de begrippen mestproduktierecht en
niet-gebonden mestproduktierecht voor varkens en kippen.

Deze begripsomschrijvingen sluiten direct aan bij artikel 1, eerste lid, van de
Wet verplaatsing mestproduktie en de op die wet gebaseerde regeling
vaststelling omvang verplaatsbare mestproduktie.

Het wetsvoorstel voorzlet aldus in een éénmalige generieke korting van 30%
op het niet-gebonden mestproduktierecht voor vakens en kippen, zoals dit op 1
januari 1995 bij Bureau Heffingen is geregistreerd. De onderhavige korting van
30% en de Wet verplaatsing mestproduktie staan in die zin dan ook los van
elkaar.

De korting van 25% die in het kader van de Wet verplaatsing mestproduktie
wordt toegepast, heeft een geheel ander voorwerp, namelijk alle
niet-gebonden mestproduktierechten die verplaatst worden overeenkomstig
de Wet verplaatsing mestproduktie.

2. Met het voorgestelde artikel 14a wordt blijkens de daarop gegeven
toölichting beoogd de actuele mestreferentiehoeveelheid varkens en kippen
met 30 procent te korten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat met een
aanpassing in artikel 14a van het in artikel 14 van de Meststoffenwet geregelde
uitbreidingsverbod de omvang van de mestproduktie op een bedrijf, zoals die
als referentiehoeveelheid overeenkomstig het Registratiebesluit dierlijke
meststoffen en de daarop gebaseerde regelingen voor varkens en kippen
forfaitair is vastgesteld, kan worden beperkt. De Raad meent dat gelet op de
bewoordingen van artikel 14, eerste lid, van de Meststoffenwet het voorge–
stelde artikel 14a in samenhang met artikel 14, vijfde lid, in welk artikellid het
college een rekenvoorschhft leest waarin het woord uitbreiding in de betekenis
van resultaat van het in het eerste lid bedoelde uitbreiden wordt gebezigd,
uitsluitend gevolgen zal kunnen hebben voor na het in artikel 14a, eerste lid,
bedoelde, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip verrichte uitbreidings–
handelingen waarbij de door de korting scherper gestelde grens zal worden
overschreden. In dit verband verwijst de Raad naar punt 1 van zijn advies over
het Besluit van Wjanuari 1992, houdende wijziging van het Registratiebesluit
dierlijke meststoffen, het Besluit mestbank en mestboekhouding
(Meststoffenwet) en het Verplaatsingsbesluit Meststoffenwet (bijvoegsel bij de
Nederlandse Staatscourant van 11 februari 1992, nr. 29), bij weikadvies hij
eveneens van de hiervoor geschetste uitleg van het in artikel 14 van de
Meststoffenwet geregelde uitbreidingsverbod is uitgegaan. Omdat over de
uitleg van het uitbreidingsverbod in artikel 14 van de Meststoffenwet verschil
van inzicht mogelijk is, adviseert de Raad dat artikel bij gelegenheid van deze
wetswijziging te verduidelijken en de verduidelijkte tekst ook in het voorge–
stelde artikel 14a te volgen.

2. De mening van de Raad dat het voorgestelde artikel 14a uitsluitend
gevolgen zal hebben voor na het tijdstip van inwerkingtreding van de
onderhavige regeling (beoogd wordt 1-1-1995) verrichte uitbreidings–
handelingen waarbij de door de korting scherper gestelde grens zal worden
overschreden, wordt door mij gedeeld.

Er is hier sprake van een regeling met exclusieve werking, dat wil zeggen: de
regeling is van toepassing niet alleen op hetgeen na haar inwerkingtreding
voorvalt, doch ook op hetgeen bij haar inwerkingtreding bestaat, zoals
bestaande rechtsposities en verhoudingen. De strafbaarstelling van uitbreiding
van de fosfaatproduktie (en dus de veestapel) ten opzichte van de door de
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korting gestelde nieuwe grens gaat in op het tijdstip van inwerkingtreding van
de regeling. Aan de regeling wordt derhalve geen terugwerkende kracht
verleend.

Dit staat er niet aan in de weg dat met referentiepunten in het verleden
wordt gewerkt. Deze uitleg komt ook terug in de jurisprudentie (HR 26
november 1991, NJ 1992, nr. 306; Rechtbank 's-Gravenhage 10 november 1993,
nr. 92/8552 en Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 december 1993, nr.
20.002113.93).

Ofschoon erkend kan worden dat de redactie van artikel 14 van de
Meststoffenwet niet eenvoudig genoemd kan worden, ben ik van mening dat
het vanuit een oogpunt van bestendige handhavingspraktijk niet wenselijk is,
om de formulering van artikel 14 te wijzigen. Dit ook al om niet de indruk te
wekken dat het systeem van het uitbreidingsverbod zou zijn gewijzigd. De
onderhavige wijziging behelst immers geen andere uitleg van het uitbreidings–
verbod dan tot nu toe, doch koppelt aan het huidige begrip een extra
beperking. Een hogere fosfaatproduktie dan het op het tijdstip van inwerking–
treding geregistreerde en met 30% verlaagde niet-gebonden mestproduktie–
recht is met ingang van inwerkingtreding van de onderhavige wetswijziging
verboden.

3. Het is het college opgevallen dat met de in artikel 14a beoogde korting
van de mestproduktierechten voor varkens en kippen met 30 procent alle
bedrijven binnen de varkens– of pluimveesector over één kam worden
geschoren. Weliswaar wordt in de toelichting op artikel 14a (bladzijde 5) onder
verwijzing naar de op deelname aan het Mineralen Aanvoer Registratie
Systeem betrekking hebbende wijziging van de Regeling aanwijzing
diersoorten en hun mestproduktie uiteengezet dat het alleen bij varkens en
kippen technisch en economisch mogelijk is om door middel van wijziging in
de samenstelling van de veevoeding een aanzienlijke verlaging van fosfaat–
uitscheiding te realiseren, maar daarbij wordt niet stilgestaan bij de vraag of
die mogelijkheid voor alle binnen de varkens– en pluimveesector te onder–
scheiden categorieën bedrijven, zoals de leghennen, slachtkippen–, zeugen– en
vleesvarkenshouderijen, ook voor wat betreft de daaraan verbonden kosten, in
essentie gelijk is en of, uitgaande van de haalbaarheid van de algemene
kortingsnorm, veeleer een differentiatie per categorie bedrijven, al dan niet
met inachtneming van een overgangsperiode, geboden is. In dit verband wil
het college wijzen op de brief van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3
december 1993 (kamerstukken II1993/94, 19 882, nr. 36), waaruit kan worden
opgemaakt dat op dat moment met het landbouwbedrijfsleven nog geen
overeenstemming over de technisch-economische haalbaarheid van de 30
procents-korting van de referentiehoeveelheid voor legkippen was bereikt.
Mede met het oog daarop adviseert de Raad, onder verwijzing naar het in de
Wet milieubeheer neergelegde beginsel voor de afweging tussen milieube–
scherming en bedrijfskosten (de artikelen 8.11, derde lid, 8.22, vierde lid, 8.40,
derde lid en 8.44, derde lid) in de toelichting de generieke opzet van de korting
nader te verantwoorden.

3. In de toelichting op het onderhavige wetsvoorstel is, zoals de Raad heeft
geadviseerd, op de generieke opzet van de korting nader ingegaan. Ter
toelichting hier zij het volgende opgemerkt. De voorgestelde korting is, zoals
de Raad ook aangeeft, in principe inderdaad generiek voor wat betreft het
mestproduktierecht varkens en kippen.

Voor bedrijven die sinds de registratie van de referentiehoeveelheden
dierlijke meststoffen in 1986 een lagere fosfaatproduktie realiseren dan op
grond van die registratie mogelijk zou zijn, geldt dat de korting een gering
effect heeft. Voor hen geldt, dat hun zogenoemde latente produktieruimte
geheel of gedeeltelijk wordt weggekort. Dat hoeft voor die bedrijven niet
zonder meer een wijziging in de bedrijssituatie te betekenen. Voor bedrijven
zonder latente produktieruimte ligt dit anders. Daarom is, in navolging van het
door het bedrijfsleven gepresenteerde plan Mineraal Centraal, de mogelijkheid
tot compensatie geboden. Dit laatste houdt in dat, bij aanpassingen in de
veevoeding, met lagere fosfaatproduktienormen gerekend mag worden. Zo
kan de veehouder berekenen of hij met zijn veebezetting onder het nieuwe
produktieplafond blijft. Het kortingspercentage is zo gekozen, dat de korting in
principe opgevangen kan worden door maatregelen in de veevoeding. Over de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 640, A



technisch-economische haalbaarheid van de compensatie van de korting in de
leghennensector heb ik bij brief van 3 december 1993 aan de Tweede Kamer
mijn standpunt kenbaar gemaakt (kamerstukken II 1993/94, 19 882, nr. 36).

Daarin heb ik aangegeven dat ik van mening ben dat de 30%-korting bij
legkippen een forse inspanning betekent voor het landbouwbedrijfsleven.
Maar na het doorvoeren van de voorgenomen actualisering van de rekenregels
van het Mineralen Aanvoer Registratie Systeem (MiAR) per 1995 verwacht ik
dat de korting binnen een prijsstijging van ca. 5% met veevoeraanpassingen
haalbaar is. Daarmee acht ik de korting voor de leghennensector haalbaar
binnen redelijke grenzen. Dit geldt in beginsel ook voor alle andere categorieën
van bedrijven. Niettemin zal, mede in het licht van gevoerd overleg met het
landbouwbedrijfsleven en de Tweede Kamer (kamerstukken II 1993/94, 19 882,
nr. 37), bekeken worden in hoeverre in specifieke bedrijfssituaties de korting
(gedeeltelijk) buiten toepassing zou dienen te blijven. Eventuele uitzonde–
ringen zullen echter nadrukkelijk op hun jurïdische en technische uitvoer–
baarheid en handhaafbaarheid worden beoordeeld. Om dergelijke uitzonde–
ringen mogelijk te maken (gedacht kan worden aan bepaalde situaties van
export van mest) is in het onderhavige wetsvoorstel een kapstokbepaling
opgenomen (artikel 14a, tweede lid,). Gedurende de parlementaire behan–
deling wordt bezien of, en zo ja, hoe daaraan uitvoering zal kunnen worden
gegeven.

Tenslotte zij nog gewezen op de mogelijkheden van de Wet verplaatsing
mestproduktie tot het aankopen van mestproduktierechten, zodat het onder
omstandigheden niet kunnen compenseren van de kortingsmaatregel niettot
onomkeerbare gevolgen hoeftte leiden.

4. In artikel 14a, tweede lid, wordt voorzien in de bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te regelen mogelijkheid de in het eerste lid van dat
artikel bedoelde maximaal toegestane produktie van dierlijke meststoffen
ambtshalve vast te stellen. In de memorie van toelichting wordt hierover
opgemerkt dat tegen zo'n besluit een administratieve bezwaar– en beroeps–
procedure open zal staan. Mede gelet op de uitspraak van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven van 21 september 1990, nr. 89/0340/60/178 (AB
1991, nr. 97), betreffende een vergelijkbare vaststellingsbevoegdheid in artikel
9 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen, verdient het aanbeveling in
het wetsvoorstel een zodanige regeling op te nemen dat duidelijk is welke
rechtsgevolgen aan dergelijke ambtshalve vaststellingen worden verbonden.
Daartoe zou in het wetsvoorstel de bepaling kunnen worden opgenomen dat
het in de in artikel 14a, tweede lid, bedoelde gevallen verboden is meer
dierlijke meststoffen te produceren dan krachtens dat artikellid ambtshalve is
vastgesteld.

5. Blijkens de toelichting op artikel 14a, tweede lid, strekt dit artikellid ertoe
de ambtshalve vaststelling van de toegestane mestproduktie in «bijzondere
individuele gevallen» - bedoeld zal zijn: bijzondere gevallen - mogelijk te
maken. Die beperking tot «bijzondere individuele gevallen» is evenwel niet
verwoord in artikel 14a, tweede lid, omdat in die delegatiebepaling in het
algemeen wordt gesproken van regelen die betrekking hebben op gevallen
waarin de in het eerste lid van dat artikel bedoelde maximaal toegestane
produktie van dierlijke meststoffen ambtshalve wordt vastgesteld. De tekst van
het voorgestelde artikel 14a, tweede lid, dient met de hiervoor aangehaalde
passage van de memorie van toelichting in overeenstemming te worden
gebracht. In de memorie van toelichting ware in algemene zin te verduidelijken
aan de hand van welke criteria zal moeten worden vastgesteld of van een
«bijzonder individueel geval» sprake is.

4. en 5.
Anders dan het indertijd aan de orde zijnde artikel 9 van het Registratie–

besluit dierlijke meststoffen kent het.onderhavige artikel 14c een bevoegdheid
toe tot vaststelling door de Minister van het (gekorte) mestproduktierecht.

Het betreft hier dus niet slechts een bevoegdheid om een opgave van
gegevens als bedoeld in artikel 6 van de Meststoffenwet te corrigeren, maar
een expliciete bepaling dat de omvang van de gekorte toegestane
mestproduktie door de Minister kan worden vastgesteld. Inmiddels is gebleken
dat het wenselijk is een ruimere vaststellingsbevoegdheid te creëren dan één
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die uitsluitend betrekking heeft op het met 30% verlaagde produktieplafond.
Aangezien daardoor het directe verband met de korting van artikel 14a is
verbroken, is het oorspronkelijk voor advies voorgelegde tweede lid in een
afzonderlijke bepaling ondergebracht. (artikel 14c). Aan het advies van de Raad
op het punt van het rechtsgevolg van de ministerïële vaststelling van het
mestproduktierecht is gevolg gegeven met een afzonderlijke verbodsbepaling
in de door de Raad voorgestelde zin. (artikel 14c, tweede lid).

Wel zij opgemerkt dat artikel 14c niet is bedoeld voor het overgrote deel van
de gevallen waarin de registratie in 1986 kennelijk juist is bevonden en in die
zin onomstreden is. De toelichting is met het vorenstaande in overeen–
stemming gebracht.

6. Naar aanleiding van de in Artikel I, onderdeel C, voorgestelde wijziging
van artikel 20 van de Meststoffenwet geeft het college in overweging dit
beroepsartikel bij gelegenheid van deze wetswijziging met de eerste model–
bepaling van aanwijzing 152 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) in
overeenstemming te brengen.

7. Artikel 14a, eerste lid, zal blijkens de bewoordingen van dit artikellid vanaf
een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Gelet hierop
verdient het aanbeveling dat in plaats van de in artikel 14a, eerste lid, gekozen
formulering de inwerkingtreding van dit artikellid afzonderlijk wordt geregeld
in Artikel II van het wetsvoorstel overeenkomstig aanwijzing 180, onderdeel A,
juncto aanwijzing 178, onderdeel C onderscheidenlijk D, Ar.

6. en7.
Deze opmerkingen zijn overgenomen. Tevens is van de gelegenheid gebruik

gemaakt in onderhavig voorstel nog een wijziging aan te brengen (art. 8,
tweede lid). Deze hangt samen met de aan de korting gekoppelde
compensatiemogelijkheid in de veevoedingssfeer. Tot nu toe was de
toepassmg van de in de Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie
neergelegde lagere fosfaatproduktienormen dan de standaard-forfaitaire
normen uit die regeling, uitsluitend mogelijk bij de berekening van de
overschotheffing en het mestoverschot. Met het onderhavige wetsvoorstel
wordt het, door een wijziging van de zojuist genoemde regeling, mogelijk dat
deze lagere normen (de zg. MiAR-normen) tevens worden gebruikt bij de
berekening van de jaarlijkse fosfaatproduktie, en dus voor de toepassing van
het uitbreidingsverbod. De lagere normen van de genoemde Regeling kunnen,
zonder nadere voorziening, echter tot een «overcompensatie» leiden. Dat wil
zeggen, de daadwerkelijk te realiseren fosfaatproduktie is zo laag, dat niet
alleen geen dieren hoeven te worden afgestoten, maar dat zelfs uitbreiding
van de veestapel mogelijk wordt. Ook zouden, zonder nadere voorziening, de
lagere MiAR-normen kunnen worden gebruikt bij de berekening van de
fosfaatproduktie op basis van het grondgebonden mestproduktierecht, welk
recht in het geheel niet wordt gekort.

Door het gewijzigde artikel 8, tweede lid, kunnen beide mogelijke nadelen
worden ondervangen.

De genoemde wijziging beoogt daarnaast tevens buiten eike twijfel te stellen
dat artikel 8, tweede lid, van de wet, niet alleen van toepassing is in het kader
van de bepalingen van titel 1 van hoofdstuk III, maar ook in het kader van de
bepalingen van andere titels en hoofdstukken van de wet.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met het vorenstaande rekening
zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Ftaad van State,
W. Scholten

Tot slot is bij deze gelegenheid artikel 35 van de Meststoffenwet in dier
voege gewijzigd, dat overtreding van de voorgestelde artikelen 14a, 14b en
14c, tweede lid, evenals artikel 14 een strafbaar feit opleveren in de zin van de
Wet op de economische delicten.
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Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde Memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
R Bukman
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