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Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26357  Wijziging van de Destructiewet in verband met de kosten van 

onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal  
 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 oktober 1999 
aangenomen. De fracties SGP RPF en GPV stemden tegen. 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
Artikel I ond I 
 
7 (Eisses-Timmerman e.a.) 
Dit amendement heeft tot doel de beide Kamers de mogelijkheid te geven om met de Minister 
de tariefstelling te bespreken. Dit is wenselijk omdat: 
1. er wat betreft de onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal sprake is 
van een monopoliepositie, en 
2. de tariefstelling van groot belang is voor de concurrentiepositie van het betrokken 
Nederlandse bedrijfsleven. 
Aangenomen, voor SP PvdA VVD CDA GPV RPF SGP 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
Artikel I ond B 
8 (Eisses-Timmerman e.a.) 
Dit amendement heeft tot doel de Kamers de mogelijkheid te geven om met de Minister over 
de aanwijzing van gespecificeerd hoog-risico-materiaal te overleggen. Dit is wenselijk, omdat 
een dergelijke aanwijzing een directe uitwerking heeft op de omvang van gespecificeerd  
hoog-risico-materiaal en dus op de tarieven voor de onschadelijkmaking van het bedoelde 
materiaal. 
Ingetrokken 
 
Artikel I ond C 
9 (Ter Veer c.s.) 
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De omschrijving zoals gegeven in artikel 2, eerste lid onder a en b, omvat alle dierlijke 
kadavers die in het productieproces op de boerderij de eindstreep (het slachthuis) niet halen. 
Deze categorie dieren zal niet meer via het destructieproces als diermeel gerecycled worden. 
Kwalitatief hoogwaardige dierproductie verdraagt zich niet met het vervoederen van 
dit product. In overleg met de betrokken partijen moet een andere route worden ontwikkeld, 
waarschijnlijk verbranding. Het voeren van diermeel van buitenlandse oorsprong zal ook 
verboden moeten worden.  
Verworpen, voor SP GL D66 
 
Artikel I ond I 
11 (Stellingwerf) 
Dit amendement beoogt een rechtvaardige kostenverdeling tot stand te brengen. Daartoe 
wordt bepaald dat de rijksoverheid de helft van de kosten voor ophalen, vervoeren,  
voorbewerken, verbranden, begraven of op andere wijze onschadelijk maken van hoog-risico-
materiaal en gespecificeerd hoog-risico-materiaal voor haar rekening neemt. 
Verworpen, voor CDA GPV RPF SGP 
 
10 (Van der Vlies c.s.) 
Gelet op de toelichting bij artikel 21, eerste lid, onderdeel b, ligt het voor de hand vast te 
leggen dat de inwerkingtreding van de betreffende bepaling niet eerder plaatsvindt dan nadat 
in communautair verband helderheid is ontstaan betreffende de aard en omvang van de uit de 
bepaling voortvloeiende verplichtingen. 
Verworpen, voor SGP RPF GPV 


