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Geachte Voorzitter, 
 
Gelet op artikel 25, vijfde lid, van de Kaderwet diervoeders doe ik u hierbij 
toekomen de ontwerpregeling tot wijziging van de tarieven die dienen ter 
vergoeding van de kosten van werkzaamheden van de Voedsel en Warenautoriteit 
(VWA) inzake diervoederregelgeving. De voorlegging van dit ontwerp biedt uw 
Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat het zal 
worden vastgesteld. 
 
Dit ontwerp strekt tot wijziging van de Regeling diervoeders teneinde de tarieven 
voor de werkzaamheden van de VWA in het kader van de diervoederregelgeving 
aan te passen in verband met de loon- en prijsontwikkelingen van 2010. 
 
Er zal een generieke verhoging (indexering) worden toegepast ten aanzien van de 
retributies in de regeling die betrekking hebben op de werkzaamheden die door de 
VWA (zelf) worden verricht. De retributies worden verhoogd met 3,55%. Deze 
verhoging is gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2010 van het 
Ministerie van Financiën. Het in de handleiding genoemde percentage bedraagt 
3,8%. Voor de VWA is dit percentage gecorrigeerd naar 3,55%, omdat het in de 
handleiding opgenomen percentage mede betrekking heeft op ontwikkelingen die 
verder gaan dan indexering. 
Van een verhoging is afgezien bij de tarieven die in 2010 op basis van 
voorcalculatie  naar verwachting kostendekkend zullen zijn. Dit betreft de 
importtarieven, het tarief voor erkenning van bedrijven en het onderhoud daarvan.  
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR  
EN VOEDSELKWALITEIT, 
 
G. Verburg 


