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33 322 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering 
mestverwerkingsplicht) 

Nr. 28  AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND 
Ontvangen 24 september 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste punt drie punten 
ingevoegd, luidende: 

1a. In onderdeel y wordt «varkensrecht» vervangen door: varkensmest-
productierecht. 

1b. In onderdeel z wordt «pluimveerecht» vervangen door: pluim-
veemestproductierecht. 

1c. In onderdeel aa wordt «varkensrecht of pluimveerecht» vervangen 
door: varkensmestproductierecht of pluimveemestproductierecht. 

II

In artikel I worden na onderdeel E zeven onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

 Ea

In artikel 19 wordt «varkensrecht» vervangen door: varkensmestproduc-
tierecht. 

 Eb

In artikel 20, eerste lid, wordt «pluimveerecht» vervangen door: 
pluimveemestproductierecht. 
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Ec

In artikel 22, tweede lid, wordt «het varkensrecht en het pluimveerecht» 
vervangen door: het varkensmestproductierecht en het pluimveemestpro-
ductierecht. 

 Ed

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het eerste lid wordt «varkensrecht» telkens vervangen door: 
varkensmestproductierecht.
  

2. In het tweede lid wordt «pluimveerecht» telkens vervangen door: 
pluimveemestproductierecht. 

 Ee

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het eerste lid wordt «varkensrecht of pluimveerecht» vervangen 
door: varkensmestproductierecht of pluimveemestproductierecht.
  

2. In het derde lid wordt «pluimveerecht» vervangen door: pluim-
veemestproductierecht. 

 Ef

In artikel 28, eerste lid, wordt «het varkensrecht, onderscheidenlijk 
pluimveerecht» vervangen door «het varkensmestproductierecht, 
onderscheidenlijk pluimveemestproductierecht» en wordt «het varkens-
recht, onderscheidenlijk het pluimveerecht» vervangen door: het 
varkensmestproductierecht, onderscheidenlijk het pluimveemestproduc-
tierecht. 

 Eg

In artikel 32, eerste lid, wordt «varkensrecht» vervangen door «varkens-
mestproductierecht» en wordt «pluimveerecht» vervangen door: 
pluimveemestproductierecht. 

III

In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ka

In artikel 74, eerste lid, wordt «varkensrecht onderscheidenlijk pluimvee-
recht» vervangen door: varkensmestproductierecht onderscheidenlijk 
pluimveemestproductierecht. 

IV

Na artikel IIa wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL IIb  

In artikel 96a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt 
«varkensrecht» telkens vervangen door: varkensmestproductierecht. 
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Toelichting  

Dit amendement regelt dat de begrippen «varkensrecht» en pluimvee-
recht» worden gewijzigd in «varkensmestproductierecht» en «pluim-
veemestproductierecht». 

Indiener is van mening dat deze termen beter weergeven wat er in de 
meststoffenwet wordt bedoeld. 

Ouwehand
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