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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 27 juni 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28818          Wijziging van de Meststoffenwet en van de Wet herstructurering varkenshouderij 

in verband met het schrappen van de tweede generieke korting en het 

aanbrengen van enkele praktische verbeteringen 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 26 juni 2003 aangenomen 

door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Invoegen onderdelen Aa, Na, Oa, S en T  

wijziging artikel IV 

89 (Van den Brink) 

De in bijlage C van de Meststoffenwet opgenomen forfaitaire normen zijn van dien aard, dat 

slechts een klein aantal veehouders gebruik kan maken van het forfaitaire spoor. De 

meerderheid van de veehouders moet kiezen voor het verfijnde spoor, waarbij wegen en 

bemonsteren van de mest verplicht is. Uit onderzoek is gebleken, dat met name het 

bemonsteren grote afwijkingen geeft met de werkelijkheid. Dit amendement strekt ertoe op 

basis van de in bijlage C bij deze wet vastgelegde gemiddelde forfaits de veehouder een reële 

keuzemogelijkheid te bieden. 

Aangenomen. Voor: VVD, CDA, SGP en LPF 

 

 



2 / 2 

 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Invoegen onderdeel Ia 

7 (Waalkens) 

De minister houdt met dit amendement de mogelijkheid open om de tweede generieke korting 

bij koninklijk besluit toch in te voeren. Als blijkt dat de maatregelen die verbonden zijn aan 

het akkoord over het derogatie-verzoek aan de Europese Commissie, onvoldoende effect 

sorteren, kan dit instrument alsnog leiden tot het gewenste resultaat. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 


