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162284.04u 

 Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de nadere vragen inzake mestfraude van 

de leden van de PvdA-fractie, waarbij de leden van de fracties van SP en 

GroenLinks zich hebben aangesloten (brief van 16 november 2019, 162284.04u). 

 

De leden van de PvdA-fractie vragen of bij het opstellen van het advies van de 

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de afschrikwekkende werking 

van de hoogte van de boetes ook deskundigen van het Openbaar Ministerie en het 

ministerie van Justitie en Veiligheid betrokken zijn en indien dit niet het geval is, 

of ik bereid ben alsnog die betrokkenheid te organiseren. Voorts vragen de leden 

van de PvdA-fractie of met deze studie inzicht gegeven wordt in het voordeel van 

de fraudepraktijken, bijvoorbeeld met enkele voorbeelden van verschillende 

veehouderijbedrijven en -sectoren en -gebieden, alsook in de effecten op de 

fraudeprikkel van verschillende mate van reductie van de mestproductie en indien 

dit niet het geval is, of ik bereid ben dat alsnog te doen. Tot slot vragen de leden 

van de PvdA-fractie of ik bereid ben dit advies aan de Eerste Kamer te zenden. 

 

De Commissie Deskundigen Meststoffen is gevraagd om de ontwikkeling van de 

afzetkosten voor verschillende mestsoorten in beeld te brengen, deze kosten af te 

zetten tegen het economische voordeel van fraude met de Meststoffenwet en de 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en dit vervolgens te vergelijken met de hoogte 

van de op te leggen boetes zoals vermeld in de Meststoffenwet artikel 57 tot en 

met 59 en bijlage M van de Uitvoeringsregeling. Daarbij zal worden betrokken wat 

de pakkans bij benadering is geweest, zodat het daadwerkelijke economisch 

voordeel zo goed als mogelijk in beeld gebracht wordt. Het rapport van de CDM 

zal naar verwachting meer inzicht verschaffen in het economische voordeel dat 

met mestfraude verkregen kan worden. De mate waarin mestfraude een 

individueel bedrijf voordeel op kan leveren is afhankelijk van de bedrijfssituatie en 

de mestmarkt. Er is niet in voorzien dat in het rapport specifieke voorbeelden 

worden benoemd.   
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Ik verwacht in december 2018 een (concept)rapport te ontvangen. Ik zal het 

Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid betrekken bij het 

vervolg op dit rapport. Ik verwacht het rapport samen met mijn appreciatie ervan 

komend voorjaar 2019 naar uw Kamer te kunnen zenden. 

 

 

 

 

 

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 


