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Besluit van 12 december 1995, houdende
wijziging van het Uitvoeringsbesluit
30%-korting mestproduktierechten voor varkens
en kippen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, van 18 juli 1995, nr. J. 9510846, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 14a, tweede lid, van de Meststoffenwet;
Gehoord het Landbouwschap, het Produktschap voor Pluimvee en
Eieren, het Produktschap voor Vee en Vlees, de Nederlandse Organisatie
van Pluimveehouders en de Stichting Landelijke Mestbank;
De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1995,
no. W11.95.0395);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 7 december 1995, nr. J.9516620, Directie Juridische
Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Uitvoeringsbesluit 30%-korting mestproduktierechten voor varkens
en kippen1 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, onderdeel b, vervalt de zinsnede «ter opfok van jongvee of».
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd.
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De vermindering blijft slechts buiten toepassing ten aanzien van een
bedrijf waar in het betreffende kalenderjaar uitsluitend dieren van de
diersoort kip worden gehouden en waarvan tenminste het in artikel 2a
bedoelde percentage:
a. van de in het betreffende kalenderjaar op het bedrijf geproduceerde
hoeveelheid dierlijke meststoffen of, indien het een bedrijf betreft dat
behoort tot de in artikel 4a bedoelde bedrijven,
b. van de in een periode van vijftien maanden na de datum van aanvoer

Staatsblad 1995

649

1

van de kippen door die kippen geproduceerde hoeveelheid dierlijke
meststoffen
in de vorm van mest met een droge-stofgehalte van ten minste 55%
wordt afgeleverd aan een exporteur of mestverwerker die deze
meststoffen, al dan niet in be- of verwerkte vorm, uitsluitend afzet in het
buitenland.
2. Onder vernummering van het derde tot vijfde lid, worden na het
tweede lid twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:
3. Tot 1 januari 2000 wordt, onverminderd de overige voorwaarden van
het tweede lid, aflevering in de vorm van mest met een droge stof-gehalte
van ten hoogste 20% mede als een aflevering als bedoeld in het tweede
lid aangemerkt.
4. Indien in enig kalenderjaar de vermindering buiten toepassing is
gebleven op grond van aflevering van de in het tweede lid, onder b,
bedoelde hoeveelheid dierlijke meststoffen, kan de vermindering in een
volgend kalenderjaar niet buiten toepassing blijven op grond van
aflevering van de in het tweede lid, onder a, bedoelde hoeveelheid
dierlijke meststoffen.
C
Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2a
Het in artikel 2, tweede lid, bedoelde afleveringspercentage is:
– tot en met 31 december 1997: tenminste 60%;
– met ingang van 1 januari 1998: tenminste 65%;
– met ingang van 1 januari 1999: tenminste 70%;
– met ingang van 1 januari 2000: tenminste 75%.
D
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd.
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Bij het verzoek worden door de mestproducent met exporteurs of
mestverwerkers gesloten mestafzetovereenkomsten overgelegd, waarmee
ten genoegen van het hoofd van het Bureau Heffingen aannemelijk wordt
gemaakt dat de in de artikelen 4, tweede lid, en 4a bedoelde en aldaar
onderscheiden hoeveelheden dierlijke meststoffen, uitgedrukt in
kilogrammen fosfaat, binnen de in voornoemde bepalingen onderscheiden termijnen aan de betreffende exporteurs of mestverwerkers
kunnen worden afgeleverd.
2. In het vierde lid vervalt de zinsnede «wordt de voorraad dierlijke
meststoffen bepaald op grond van een nauwkeurige schatting en».
3. Het zevende lid komt te luiden:
7. In afwijking van het eerste en zesde lid, worden in 1995 en 1996 het
in artikel 2, eerste lid, bedoelde verzoek uiterlijk 1 februari ingediend en de
beslissing daarop uiterlijk 1 april gegeven.
E
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
2. De aflevering van tenminste 75% van het ingevolge artikel 2a
geldende percentage van de in het kalenderjaar geproduceerde
hoeveelheid dierlijke meststoffen, vindt plaats in het kalenderjaar waarop
de beslissing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, betrekking heeft. De
resterende hoeveelheid dierlijke meststoffen, overeenkomend met ten
hoogste 25% van de in de vorige volzin bedoelde hoeveelheid, is uiterlijk
1 april van het daarop volgende jaar afgeleverd.
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F
Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4a
1. In afwijking van artikel 4, tweede lid, vindt ten aanzien van de in het
derde lid bedoelde bedrijven de in artikel 2, tweede lid, bedoelde
aflevering uiterlijk plaats vijftien maanden na datum van aanvoer van de
op het bedrijf gehouden kippen. De aflevering betreft de ingevolge het in
artikel 2a bedoelde percentage vereiste hoeveelheid dierlijke meststoffen,
voor zover afkomstig van de in de vorige volzin bedoelde periode van
vijftien maanden gehouden kippen.
2. In het kalenderjaar waarvoor ten aanzien van de in het derde lid
bedoelde bedrijven voor de eerste maal een beschikking als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, is afgegeven, vindt, indien in dat jaar kippen van het
bedrijf worden afgevoerd, de in artikel 2, tweede lid, bedoelde aflevering
uiterlijk plaats vier weken na die afvoerdatum. Deze aflevering betreft de
ingevolge het in artikel 2a bedoelde percentage vereiste hoeveelheid
dierlijke meststoffen, voor zover afkomstig van de vanaf 1 januari van het
in de vorige volzin bedoelde jaar tot de datum van afvoeren van de kippen
gehouden kippen.
3. De in het eerste lid bedoelde bedrijven zijn bedrijven die behoren tot
bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën en die voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
4. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.
G
In artikel 6 wordt, onder vernummering van het vierde tot en met het
zevende lid tot vijfde tot en met achtste lid, na het derde lid een lid
ingevoegd, luidende:
4. Onder rechtstreekse afzet als bedoeld in het derde lid wordt mede
verstaan, afzet door een andere dan de in het eerste lid bedoelde
exporteur, indien wordt voldaan aan de krachtens artikel 9, tweede lid, bij
reglement vastgestelde regels.
H
Artikel 10, eerste lid, komt te luiden:
1. Indien ten aanzien van een bedrijf waarop de beslissing, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, betrekking heeft, de voorwaarden gesteld bij of
krachtens de artikelen 2, tweede en derde lid, 2a, 3, 4, 4a, 5, 8 en 9, eerste
en tweede lid, niet of niet volledig worden nageleefd, kan, tenzij de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij anders bepaalt,
gedurende 1 jaar na het kalenderjaar waarin de niet of niet volledige
naleving is geconstateerd, geen verzoek als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
worden ingediend, indien dit afkomstig is van de mestproducent wiens
bedrijf het betreft dan wel indien dit een bedrijf betreft dat in het
betreffende jaar in stand werd gehouden.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
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Stb. 1994, 896.

Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 9 januari 1996, nr. 6.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 december 1995
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

51U0730
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995
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NOTA VAN TOELICHTING
1. Algemeen
Onderhavige wijziging is tot stand gekomen naar aanleiding van het op
16 februari 1995 gevoerde overleg met de vaste commissie voor
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1994/95, 21 501-16 enz., nr. 120). Het was het gevoelen van de
commissie dat de in het Uitvoeringsbesluit 30%-korting mestproduktierechten voor varkens en kippen (hierna: het Uitvoeringsbesluit) neergelegde zg. nulkortingsregeling ruimer zou moeten worden opgezet. Door
een grotere deelname zou de export van droge pluimveemest kunnen
stijgen. Deze export vormt één van de oplossingsrichtingen van de
mestoverschottenproblematiek. Voorts zou een verruiming van de
voorwaarden ertoe leiden dat meer pluimveebedrijven in staat worden
gesteld de sinds 1 januari 1995 geldende korting op de mestproduktierechten voor varkens en kippen (wet van 19 mei 1994, Stb. 635) anders
dan via veevoeding op te vangen.
De wens tot verruiming had met name betrekking op de hoeveelheid
pluimveemest die per bedrijf moet worden aangeboden voor de export.
Voorts betrof het de termijn waarbinnen deze mest van het bedrijf moet
zijn afgevoerd. Versoepeling van deze laatste voorwaarde zou bedrijven
met welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen ook in staat stellen deel te
nemen aan de nulkorting.
Tegen de achtergrond van het overleg met de Tweede Kamer zijn – bij
wijze van vervroegde evaluatie – de voorwaarden in gezamenlijkheid met
het betrokken bedrijfsleven aangepast. Het betreft de Nederlandse
Organisatie van Pluimveehouders (NOP), het Landbouwschap, het
Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Produktschap voor Vee en
Vlees en de Stichting Landelijke Mestbank. Hun deelname is, met hun
instemming, te beschouwen als advies ten aanzien van dit besluit. Deze
instanties hebben dan ook afgezien van het uitbrengen van een afzonderlijk schriftelijk advies.
2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A
De wijziging van onderdeel b dient ertoe de definitie van mestproducent
in overeenstemming te brengen met de betreffende definitie in het Besluit
mestbank en mestboekhouding (Meststoffenwet). Deze wijziging staat los
van het bovenstaande.

Artikel I, onderdeel B en C
Tot nu toe was vereist dat de mestproducent zijn gehele jaarlijkse
kippenmestproduktie aanbood voor afzet in het buitenland. Binnenlandse
mestafzet was niet toegestaan. Deze mest diende bovendien steeds een
droge-stofgehalte te bevatten van tenminste 55%. Deze combinatie werkte
verstarrend, omdat de kwaliteit door weersomstandigheden en het
daarmee samenhangende waterverbruik door de dieren niet het gehele
jaar constant is. Het opmengen van mest is evenwel kostbaar en
omslachtig. Anderzijds hecht het bedrijfsleven vanuit marktoverwegingen
sterk aan een dergelijke kwaliteitseis.
Een en ander had tot gevolg dat veel bedrijven bij nader inzien afzagen
van het indienen van een verzoek om toepassing van de nulkorting.
Gelet hierop is de volgende wijziging aangebracht. Voor wat betreft de
aflevering door de mestproducent is tot en met 31 december 1997 een
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aandeel van tenminste 60% van de jaarlijkse kippenmestproduktie in de
vorm van tenminste 55% droge-stof voldoende. In vergelijking met de
oorspronkelijke opzet van het Uitvoeringsbesluit, levert dit het volgende
beeld op. In 1995 vielen ca. 300 bedrijven onder de toepassing van de
nulkorting. Zij exporteerden ca. 5.5 mln kg fosfaat. De totale fosfaatproduktie van stapelbare pluimveemest was in 1994 22.2 miljoen kg
fosfaat. Op de bedrijven, die hun mest niet volgens de nulkortingsregeling
exporteren, is de maximale fosfaatproduktie in 1995 met 30% gekort. De
maximale afzet aan stapelbare pluimveemest in Nederland bedraagt
derhalve 70% van 16.7 mln kg fosfaat, ofte wel 11.7 mln kg fosfaat. Naar
verwachting zal de deelname aan de nulkortingsregeling als gevolg van
de wijziging stijgen tot ca. 70%–80% van de (ca. 2000) pluimveebedrijven
met stapelbare pluimveemest. De export van fosfaat zal derhalve
aanzienlijk kunnen stijgen, tot ca. 10.7 mln kg fosfaat. Op grond van de
onderhavige wijziging is een bedrijf dat in aanmerking komt voor de
nulkorting niet meer verplicht al zijn mest te exporteren. Als alle bedrijven
slechts de noodzakelijke hoeveelheid exporteren en geen
voermaatregelen nemen is dit maximaal 7.1 mln kg fosfaat. Daarnaast kan
ook alle mest van de niet deelnemende bedrijven in Nederland worden
afgezet. Deze hoeveelheid bedraagt maximaal 3.1 mln kg fosfaat. Bij een
verwacht deelnamepercentage van 70%–80% bedraagt de maximale afzet
in Nederland 10.2 mln kg fosfaat. De binnenlandse afzet zal bovendien
geleidelijk aan verder worden verminderd doordat, ingevolge het nieuwe
artikel 2a, het afleveringspercentage na 1997 wordt verhoogd tot 75% in
het jaar 2000.
Los daarvan zal de binnenlandse fosfaatproduktie en -afzet verder
kunnen worden verminderd door een verlaging van het fosforgehalte in
het pluimveemengvoer. De verwachting is dat de meeste pluimveebedrijven zonder veel extra kosten een verlaging van 15% zullen realiseren.
Ondanks een toename van de toegestane fosfaatproduktie – er worden
minder bedrijven met 30%-gekort – zal de binnenlandse afzet van fosfaat
derhalve kunnen afnemen. De effectiviteit van de 30%-kortingsmaatregel
wordt hierdoor zo min mogelijk aangetast.
Het nieuwe onderdeel b van artikel 2, tweede lid, hangt samen met de
invoering van het hierna toegelichte artikel 4a. De verlegging van het
tijdstip waarop de geproduceerde kippenmest van het producerende
bedrijf moet worden afgeleverd betekent namelijk ook, dat de met de
aflevering gepaard gaande hoeveelheid kippenmest niet langer gelijk is
aan de hoeveelheid kippenmest die in een kalenderjaar wordt geproduceerd.
Het nieuwe derde lid van artikel 2 heeft betrekking op de export van
pluimveedrijfmest. Gebleken is dat de export van pluimveedrijfmest naar
met name Duitsland sterk is gestegen. De export van deze mestsoort biedt
echter op de langere termijn geen reëel perspectief. Daarbij komt dat de
pluimveesector zich in verband met de eisen inzake ammoniakreductie in
een omschakelingsproces bevindt van natte naar droge pluimveemest.
Om enerzijds de huidige exportinspanningen te belonen, maar anderzijds
de omschakeling naar export van droge pluimveemest te bevorderen,
wordt tot 2000 de export van pluimveedrijfmest met een drogestofgehalte van ten hoogste 20% ook onder de nulkortingsregeling
gebracht. Een dergelijk gehalte waarborgt dat de mest goed verpomp- en
verspreidbaar is en als zodanig exportwaardig.
Op grond van deze wijziging is op bedrijfsniveau een exportkwaliteit
mogelijk van tenminste 55% en/of ten hoogste 20% droge-stof.
Deze laatste wijziging geldt overigens ook voor de erkende exporteur of
mestverwerker. Het door de Stichting Landelijke Mestbank vastgestelde
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Reglement Mestbank inzake Erkenning Mestexport zal met deze wijziging
in overeenstemming worden gebracht.
Uit een oogpunt van uitvoerbaarheid is in het vierde lid bepaald dat
indien eenmaal toepassing van onderdeel b van artikel 2, tweede lid, heeft
plaatsgevonden, toepassing van onderdeel a van die bepaling in de
toekomst uitgesloten is.

Artikel I, onderdeel D en E
Als gevolg van de wijziging van het afleveringspercentage, is ook de
redactie van de artikelen 3, tweede en vierde lid, en 4, tweede lid,
gewijzigd. Uitgangspunt van die bepalingen was namelijk dat het aandeel
dat voor export moest worden aangeboden precies overeen moest komen
met de jaarlijkse kippenmestproduktie. Vanuit controle- en uitvoeringsoverwegingen was bepaald dat dan ook de beginvoorraad moest worden
afgeleverd voor afzet in het buitenland. Nu het aandeel voor de export
niet langer gelijk hoeft te zijn aan de totale jaarproduktie, kan die
voorwaarde vervallen.
Benadrukt zij dat bovenstaande wijzigingen uitsluitend betrekking
hebben op de terzake geldende verplichtingen van de mestproducent. De
terzake aan de erkende exporteur of mestverwerker gestelde eisen zijn
niet gewijzigd. Voor hen gelden vorenaangehaalde bezwaren namelijk
niet.

Artikel I, onderdeel F
Op grond van dit artikel kan worden gecontroleerd of de mestproducent
op tijd en voldoende kippenmest heeft afgeleverd aan de erkende
exporteur. Aangrijpingspunt hiervoor is de reguliere mestboekhouding
waarmee de fosfaatproduktie en -afvoer (afleveringsbewijzen) wordt
vastgesteld.
Door het landbouwbedrijfsleven is aangegeven dat de in artikel 4
neergelegde eis met betrekking tot de termijnen waarbinnen de mest van
het bedrijf moest zijn afgevoerd naar de exporteur (de zg. doorstroomeis)
tot gevolg had dat een aanzienlijk aantal bedrijven, met name welzijnsvriendelijke pluimveehouderijsystemen (strooiselsystemen en scharrelhennenhouderijen) en deeppitstallen buiten het Uitvoeringsbesluit zouden
vallen. De betreffende veehouders kunnen in verband met de op hun
bedrijven gangbare produktiecycli (de perioden tussen aan- en afvoer van
dieren) niet tijdig de vereiste hoeveelheid mest uit de stallen verwijderen.
Als gevolg van het verlagen van het afleveringspercentage naar 60%,
zal een deel van de onderhavige bedrijven nu wel kunnen voldoen aan
artikel 4. Dit zal echter afhangen van de produktiecyclus en, in verband
daarmede, het tijdstip van afvoer van dieren en mest. Daarom is alsnog
een versoepeling aangebracht, welke in artikel 4a is neergelegd. Wel is in
overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven een aantal randvoorwaarden geformuleerd waarmee zoveel mogelijk aan de eerdere, in de
nota van toelichting bij het Uitvoeringsbesluit uiteengezette, bezwaren
van de regering op het punt van handhaving en uitvoering tegemoet is
gekomen.
De uitzondering komt op het volgende neer.
Het tijdstip waarop de mestproducent van het betreffende bedrijfstype
de kippenmest moet hebben afgeleverd aan de erkende exporteur of
mestverwerker, is gesteld op vijftien maanden na de datum waarop de
kippen die op het bedrijf gehouden worden, zijn aangevoerd (eerste lid).
Deze termijn is gekoppeld aan de gemiddelde periode tussen aan- en
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afvoer van kippen op de onderhavige groep bedrijven (ca. 14 maanden).
De mest wordt direct na de afvoer van de kippen uit de stallen verwijderd.
De hoeveelheid kippenmest die moet worden afgeleverd bedraagt het
– ingevolge artikel 2a – geleidelijk oplopende percentage van de
mestproduktie afkomstig van de in vijftien maanden op het bedrijf
gehouden kippen.
In het tweede lid van artikel 4a is een voorziening getroffen voor het jaar
waarvoor de betreffende mestproducent voor de eerste maal toepassing
van de nulkorting door middel van artikel 4a vraagt.
Op deze bedrijven kunnen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de
nulkorting toepassing vindt, kippen aanwezig zijn die ver vóór die datum
zijn aangevoerd. Deze zullen, na afloop van de 14 maanden-cyclus, in de
loop van dat kalenderjaar worden afgevoerd. Vervolgens vindt in datzelfde
jaar aanvoer van een nieuwe koppel dieren plaats. Het is wenselijk om ook
de mestproduktie van de eerste koppel dieren, in evenredigheid en met
inachtneming van het geldende percentage, onder de afleveringsvoorwaarde te brengen. Vanuit een oogpunt van uitvoerbaarheid is niet
aangesloten bij de aanvoerdatum – deze datum is immers gelegen op een
tijdstip ver voor het nulkortingsjaar – maar bij de datum van afvoer van de
dieren. Bepaald is dat deze mestproduktie binnen vier weken na datum
van afvoer van de dieren moet zijn afgeleverd aan de erkende exporteur
of mestverwerker.
De bewijsvoering voor wat betreft de in het eerste en tweede lid
bedoelde aflevering van de mest vindt, ingevolge het vierde lid, onverminderd plaats door middel van de op grond van het Besluit mestbank en
mestboekhouding voorgeschreven afleveringsbewijzen.
Aan de, in de nota van toelichting bij het Uitvoeringsbesluit, uiteengezette handhavings- en uitvoeringstechnische bezwaren zal tegemoet
worden gekomen door eisen te stellen aan bedrijfsvoering, gegevensverstrekking en mestboekhouding (o.a. het Mineralen Aangifte Registratiesysteem van de Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie,
hierna MiAR).
Deze eisen zullen worden gesteld op grond van het derde lid. Het betreft
in hoofdlijn de volgende eisen.
– Bedrijven hanteren op hun gehele bedrijf het zg. all in all outsysteem.
Dit systeem houdt in dat alle dieren op het bedrijf gezamenlijk en
gelijktijdig worden aan- en afgevoerd. Dit systeem wordt, vanuit
diergezondheidsoverwegingen, in belangrijke mate reeds toegepast.
Bedrijven die dit bedrijfssysteem niet volledig hanteren kunnen hun
bedrijf splitsen volgens de regels van de Wet verplaatsing mestproduktie.
Met het hanteren van het all in all out-systeem wordt de controle en
handhaving vereenvoudigd. Voor de vaststelling van de fosfaatproduktie
van de betreffende dieren hoeft namelijk geen rekening te worden
gehouden met afzonderlijke koppels van verschillende leeftijden of met
afzonderlijke stallen.
De mestproducent zal moeten aantonen dat zijn bedrijf is aan te merken
als een vermeerderingsbedrijf met strooiselsysteem, scharrel- of
volièresysteem of deeppitstal. Voor de bepaling van deze bedrijven zal in
de ministeriële regeling worden aangesloten bij regelgeving inzake
diervriendelijke pluimveehouderij-systemen (Landbouwkwaliteitsbesluit
scharreleieren en daarop gebaseerde regelgeving) alsmede bij veterinaire
en zoötechnische regelgeving van het Produktschap voor Pluimvee en
Eieren. Op grond van de ministeriële regeling zal de mestproducent bij de
gegevensverstrekking aan Bureau Heffingen gebruik moeten maken van
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registratiegegevens die hij uit hoofde van eerdergenoemde
Produktschaps- en Landbouwkwaliteitsregelgeving in zijn bezit heeft. Deze
registratiegegevens zal de mestproducent bij het verzoek als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, aan het Bureau Heffingen moeten overleggen.
Tevens zal de mestproducent gegevens aan Bureau Heffingen moeten
overleggen die op de aan- en afvoer datum van de betreffende dieren
betrekking hebben. Aan de hand hiervan kan Bureau Heffingen controleren of de op het bedrijf geproduceerde kippenmest binnen de in artikel
4a aangegeven termijn is afgeleverd. Ook ten aanzien van deze gegevensverstrekking zal in de ministeriële regeling worden aangesloten bij
eerdergenoemde Produktschaps- en Landbouwkwaliteitsregelgeving.
– Na afloop van de produktiecyclus dient de mestproducent verantwoording af te leggen over de mestproduktie vanaf de datum van aanvoer
tot aan de datum van afvoer van de kippen. Dit zal moeten geschieden
aan de hand van een aanvullend mestboekhoudformulier dat op grond
van het Besluit Mestbank en Mestboekhouding kan worden vastgesteld.
– De mestproducent dient naast de reguliere MiAR-boekhouding op
jaarbasis een MiAR-boekhouding per koppel te overleggen. Dit betekent
dat de betrokken veevoederleveranciers tevens een voerleverantieoverzicht per koppel verstrekken aan de mestproducent.
Het bezwaar dat de wettelijke vervolgingstermijn ten aanzien van een
overtreding van de voorwaarden van het besluit in het geding zou komen,
is door deze invulling komen te vervallen. Een dergelijke overtreding is
ingevolge artikel 14a van de wet als een overtreding van artikel 14, eerste
lid, van de wet aangemerkt. Voor deze overtreding geldt, ingevolge artikel
2, eerste lid, van de WED, juncto artikel 70, eerste lid, onder 1° respectievelijk 3°, Sr, een vervolgingstermijn van twee respectievelijk twaalf jaar.
De termijn waarbinnen de mest thans dient te worden afgeleverd, maakt
vervolging binnen de daarvoor gestelde termijnen mogelijk.

Artikel I, onderdeel G
In artikel 6 is een nieuw vierde lid ingevoegd, dat het mogelijk maakt dat
een – door de Stichting Landelijke Mestbank erkende – exporteur de door
hem in het kader van de nulkorting gecontracteerde hoeveelheid dierlijke
mest, door een andere exporteur in het buitenland laat afzetten. De
voorwaarden waaronder deze afzet plaats mag vinden, worden
neergelegd in het op grond van artikel 9, tweede lid, door de Stichting
Landelijke Mestbank op te stellen reglement.

Artikel I, onderdeel H
Het eerste lid is in de eerste plaats gewijzigd als gevolg van de
invoering van de artikelen 2a en 4a. Los daarvan heeft een redactionele
wijziging plaatsgevonden. Het betreft hier de uitsluiting van de
mogelijkheid tot het indienen van toekomstige verzoeken tot toepassing
van de nulkorting. De tot nu toe geldende interpretatie van deze bepaling
luidde reeds dat een zekere beoordelingsruimte bestond om tot uitsluiting
over te gaan. De tekst is thans met deze interpretatie in overeenstemming
gebracht. Tevens is, mede naar aanleiding van het advies van de Raad van
State, de periode van uitsluiting teruggebracht van drie naar één jaar.
Overige aanpassingen
Het bedrijfsleven had eerder aangegeven rechtstreekse afzet in het
buitenland door de mestproducent zelf, zonder tussenkomst van de
erkende exporteur, tijdelijk onder de werking van de nulkorting te willen
brengen. Het Uitvoeringsbesluit sluit dit uit. Dit in verband met de wens
om de opbouw van een structurele exportmarkt voor droge kippenmest zo
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transparant mogelijk te houden, hetgeen ook in het belang van de sector
is. Het betrokken bedrijfsleven heeft zich uiteindelijk in deze gedachte
kunnen vinden, zodat geen wijziging op dit punt is aangebracht.
Overige wensen tot versoepeling van de voorwaarden van het
Uitvoeringsbesluit kunnen aan de orde komen bij de in 1997 te houden
evaluatie van de nulkortingsregeling. Daarin zal de regeling o.a. worden
beoordeeld op effectiviteit en uitvoerbaarheid. Tevens zal in het kader van
de eerstvolgende evaluatie van de Wet verplaatsing mestproduktie
kunnen worden gesproken over aanvullende wensen.
3. Uitvoeringslasten
Naar verwachting zullen deze lasten niet wijzigen ten opzichte van de
lasten die bij inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit in 1995 begroot
waren. Toen was reeds uitgegaan van een deelname van 2000 bedrijven.
Op basis van de ervaringen over 1995 is het voorts mogelijk verdere
automatiseringsmaatregelen te treffen.
Wel zullen extra voorzieningen worden getroffen in verband met de
invoering van artikel 4a. Extra kosten worden begroot voor het aanpassen
van formulieren (model-mestafzetovereenkomsten, voorlichtingsbrochure
e.d.). Deze worden eenmalig geraamd op ca. f 125 000,–.
Voor de AID ontstaan nagenoeg geen nieuwe taken.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
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