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 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) 
 
 

 
 datum 1 december 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35633 
Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging 
van de pelsdierhouderij 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  
 
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Artikel I, onderdeel B, artikel 8 
7 (Ouwehand) over het bij amvb vaststellen van de regels voor nadeelcompensatie  
 
De vergoeding die op basis van dit wetsvoorstel aan nertsenfokkers wordt toegekend 
bestaat uit een groot aantal onderdelen die samen optellen tot een zeer riante 
compensatie. Indiener is van mening dat de Kamer inspraak dient te hebben over een 
regeling van deze omvang.  
Dit amendement regelt dat de nadeelcompensatieregeling wordt vastgelegd in een 
algemene maatregel van bestuur. Eerder zijn ook de regels over de tegemoetkoming in de 
kosten van sloop of ombouw van nertsenstallen vastgelegd in een algemene maatregel van 
bestuur. Dit voorstel sluit hier op aan. 
Verworpen. Voor: SP, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en de PVV 
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Artikel I, onderdeel B 
8  17 (Ouwehand) over het vervallen van de als gevolg van het verbod vrijgekomen 
stikstofdepositieruimte 
 
Met dit amendement wordt de natuurbescherming gediend en wordt ook voorkomen dat 
nertsenfokkers na het beëindigen van hun bedrijf met de verkregen vergoeding opnieuw 
dieren - zoals konijnen - gaan houden of dat andere veebedrijven kunnen gaan uitbreiden. 
Dit amendement zorgt daarmee voor een efficiënte besteding van belastinggeld en voor 
een daadwerkelijke bijdrage aan de afbouw van de bio-industrie en de verbetering van de 
natuur. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en de PVV 
 
Diverse artikelen 
9 (Ouwehand en Ploumen) over een grondslag in de Wpg voor het kunnen instellen van 
een fokverbod voor andere dieren bij (dreigende) zoönosen  
 
De volksgezondheid vraagt om mogelijkheden om vanuit het voorzorgsbeginsel in te 
kunnen grijpen als in dierhouderijsectoren risico’s ontstaan voor de gezondheid van de 
mens. Dit is één van de belangrijkste lessen uit de Q-koorts uitbraak in 2007. De Tweede 
Kamer heeft dit onlangs nog onderstreept met een motie die de Minister van VWS de 
doorzettingsmacht moet geven bij de preventie en bestrijding van besmettelijke 
dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.  Ook besloot de Kamer 
dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid een verbod moet worden ingesteld op het 
beroepsmatig fokken van dieren die aantoonbaar bevattelijk zijn voor het coronavirus en 
een reservoir kunnen vormen.   
Dergelijke gevaren kunnen zich ook in andere dierhouderijsectoren voordoen. Wanneer er 
sprake is van een uitbraak van een dierziekte die overdraagbaar is van dieren op mensen 
(een zoönose) of dit dreigt te zijn moet de Minister van VWS de wettelijke mogelijkheid 
hebben om vanuit het voorzorgsbeginsel in te grijpen. Dit amendement regelt dat in 
voorgenoemde gevallen snel kan worden ingegrepen door in een ministeriele regeling 
diersoorten of categorieën van dieren aan te wijzen waarvoor een verbod op het 
beroepsmatig fokken van deze dieren zou moeten gelden. 
Ingetrokken. 
 
Moties 
 
10 (Geurts/Lodders) over binnen veertien dagen een voorschot uitbetalen aan de 
pelsdierhouders  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
11 (Bromet) over de vrijkomende stikstofruimte volledig ten goede laten komen aan de 
natuur  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en D66 
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12 (Bromet) over het ondernemersrisico in de nadeelcompensatieregeling verhogen naar 
20%  
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, D66 en de PVV 
 
13 (Futselaar) over 100% van de vergunde stikstofruimte afromen ten gunste van de 
natuur 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en Van Kooten-
Arissen 
 
14 (De Groot) over de volledige vrijgekomen stikstofruimte ten goede laten komen aan de 
natuur  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en D66 
 
15 (De Groot) over 20% korten op de nadeelcompensatieregeling  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en D66 
 
16 (Lodders/Geurts) over met een alternatieve uitwerking komen 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD 
 
 
 
 
 


