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Betreffende wetsvoorstel: 

34570 

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband 

met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding 

en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening 

heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 juni 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

Overgenomen amendementen 

 

Toevoegen  lid 6 in artikel I, onderdeel C, artikel 91m 

Toevoegen lid 6 in artikel II, onderdeel C, artikel 9.25 

8  11 (Geurts en Lodders) over betrokkenheid van de sector bij vaststelling van de 

tarieven 

 

Dit amendement regelt betrokkenheid van de sector bij het vaststellen van de tarieven 

voor de diergezondheidsheffing. Op het moment worden sectorvertegenwoordigers goed 

betrokken bij de totstandkoming van heffingen en in zekere mate ook bij de uitgaven. De 

indieners zijn daar verheugd over, en beogen dat dit in de toekomst zo blijft. De indieners 

zijn van mening omdat de veehouderij sectoren zelf een grote bijdrage doen voor de 

preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten zij daarom formeel inspraak zouden 

moeten hebben.  

Overgenomen 

 



 

 datum 21 juni 2017 

 blad 2 

 

 

Verworpen, ingetrokken amendementen 

 

Diverse artikelen 

10 (Lodders en Geurts) over alleen heffen bij het houden van dieren. 

 

Dit amendement schrapt de heffingsgrondslag voor andere handelingen dan het houden 

van dieren. 

Ingetrokken 

 

Diverse artikelen 

12 (Grashoff) over schadevergoeding bij dierziekten of zoönosen 

 

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. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS 

 

Moties 

 

13 (Lodders c.s.)over inzichtelijk maken van de uitgaven bij de bestrijding van 

besmettelijke dierziekten 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD 


