
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2016–2017 

34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met 
de invoering van een stelsel van fosfaatrechten 

Nr. 41  AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER 
Ontvangen 14 november 2016 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «vijf leden» vervangen door: de volgende leden. 

2. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 
8. Ten einde onbillijkheden van overwegende aard te voorkomen 

verhoogt Onze Minister het op het bedrijf rustende fosfaatrecht met 
ingang van het tijdstip waarop het verbod, bedoeld in artikel 21b, eerste 
lid, in werking treedt, tot een bij algemene maatregel van bestuur 
bepaalde omvang, indien kan worden vastgesteld dat het bedrijf behoort 
tot een bij algemene maatregel van bestuur omschreven categorie van 
bedrijven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 
nadere regels worden gesteld voor het verkrijgen van een verhoging als 
bedoeld in de eerste volzin. 

Toelichting  

De indieners zijn van mening dat meer ruimte moet worden geboden 
voor een knelgevallenregeling. De indieners verwachten dat de regering 
op de zo kortst mogelijke termijn van deze bevoegdheid gebruik maakt 
zodra blijkt dat groepen bedrijven disproportioneel worden geraakt door 
de introductie van het fosfaatrechtenstelsel. De indieners willen dat de 
regering zich hierbij laat adviseren door een conform de Kaderwet 
adviescolleges ingestelde adviescommissie. Deze commissie kan op basis 
van individuele casussen tot een advies komen of de knelgevallenvoor-
ziening moet worden uitgebreid. Hierbij verwachten de indieners dat de 
commissie in het bijzonder oog heeft voor bedrijven die voor 2 juli 2015 
onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan. De commissie 
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kan bij adviezen meewegen wat de impact van een eventuele uitbreiding 
is op de generieke afroming en het fosfaatproductieplafond. 

Geurts
Dik-Faber
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