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Nr. 12  AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF 
Ontvangen 14 juni 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel G, komt te luiden: 

 G

Artikel 95c wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Voor de huidige tekst van het artikel wordt de aanduiding «1.» 
geplaatst.
  

2. In het eerste lid (nieuw) komt onderdeel f te luiden:
f. ter zake van de heffing en invordering van de diergezondheidsheffing, 

bedoeld in artikel 91b,.
  

3. Aan het eerste lid (nieuw) wordt onder vervanging van de punt aan 
het slot van onderdeel g door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. ter vergoeding van door natuurlijke personen gemaakte kosten die 
het gevolg zijn van bij hen door zoönosen of dierziekten veroorzaakte 
schade.
  

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter 

uitvoering van het eerste lid, onderdeel h. 

II

In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 
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0A

Aan artikel 9.2, derde lid, wordt na «in brede zin» toegevoegd: en 
andere uitgaven die hiermee samenhangen. 

III

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 

1.  De aanhef wordt vervangen door:
  

Artikel 9.4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid wordt onderdeel f vervangen door:. 

2. Aan onderdeel 1 (nieuw) wordt onder het vervallen van de punt aan 
het slot van onderdeel f, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. ter vergoeding van door natuurlijke personen gemaakte kosten die 
het gevolg zijn van bij hen door zoönosen of dierziekten veroorzaakte 
schade. 

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter 

uitvoering van het tweede lid, onderdeel g. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat in de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren en de Wet Dieren een mogelijkheid komt om per algemene 
maatregel van bestuur slachtoffers van uitbraak van zoönosen te 
compenseren uit het Diergezondheidsfonds voor geleden schade. 

De indiener is van mening dat ook menselijke slachtoffers van uitbraak 
van zoönosen gecompenseerd dienen te worden voor geleden schade. 
Waar bedrijven nu gedeeltelijk of geheel worden gecompenseerd door de 
middelen van de sector, rijksoverheid en Europese Unie, geldt dat niet 
voor menselijke slachtoffers. De indiener is van mening dat bij een 
uitbraak van zoönosen ook menselijke slachtoffers aanspraak moeten 
kunnen maken op middelen uit het diergezondheidsfonds, bijvoorbeeld 
om medische kosten gedeeltelijk of geheel te kunnen vergoeden. Dit 
amendement schept daar de mogelijkheid voor om bij algemene 
maatregel van bestuur slachtoffers een vergoeding toe te kennen uit het 
Diergezondheidsfonds. 

Grashoff
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