
Wijziging Besluit diergezondheidsheffing in verband met de vaststelling van de tarieven voor 2021

(consultatieversie)

NOTA VAN TOELICHTING

1. Inleiding

Met dit besluit wordt het Besluit diergezondheidsheffing gewijzigd. Via deze wijziging worden de 
tarieven voor de diergezondheidsheffing voor het jaar 2021 vastgesteld. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan artikel 91m, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: 
wet), dat bepaalt dat de tarieven voor de diergezondheidsheffing bij algemene maatregel van 
bestuur worden vastgesteld. De diergezondheidsheffing wordt geheven naar het aantal dieren of 
gemiddeld aantal dieren van een diersoort of diercategorie dat in een kalenderjaar wordt gehouden 
of is opgezet. De diergezondheidsheffing wordt alleen geheven als meer dieren worden gehouden 
of zijn opgezet dan de in artikel 2 van het Besluit diergezondheidsheffing genoemde ondergrens. 
De wijzigingen van de tarieven per diersoort of diercategorie worden hieronder verder toegelicht.

2. Diergezondheidsheffing

2.1. Achtergrond 

Op grond van de in hoofdstuk VIII, afdeling 3, van de wet opgenomen regels over heffingen wordt 
een diergezondheidsheffing geheven bij degenen die in de uitoefening van hun bedrijf kippen, 
kalkoenen, eenden, schapen, geiten, varkens of runderen houden, broedeieren of 
vaccinbroedeieren inleggen. Tevens wordt een diergezondheidsheffing geheven bij niet-
bedrijfsmatige houders van geiten en schapen. Deze heffingen komen ten goede aan het 
Diergezondheidsfonds (hierna: fonds). Uit het fonds worden de kosten van de preventie en 
bestrijding van dierziekten betaald. Via de diergezondheidsheffing dragen de betrokken houders en 
ondernemers dus bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten. 

Gelet op artikel 91j van de wet hebben het Rijk en de betrokken sectoren afspraken gemaakt over 
de bijdragen van de betrokken sectoren in de periode van 2020 tot en met 2024. Deze afspraken 
zijn vastgelegd in het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020–2024 
(hierna: convenant; Stcrt. 2019, nr. 39306). Overeenkomstig artikel 91m, zesde lid, van de wet 
zijn de vertegenwoordigers van de onderscheiden sectoren betrokken bij de totstandkoming van 
de begroting en de tarieven voor het jaar 2021. De begroting voor het fonds voor het jaar 2021 
zijn gebaseerd op lopende contracten, uitgaven vanuit het fonds in de jaren 2017 tot en met 2019, 
verwachte veranderingen in de kosten (inclusief indexatie), de hoogte van de opgebouwde 
crisisreserves en eventueel opgebouwde tekorten. 

2.2. Begroting fonds

De begroting van het fonds voor het jaar 2021 wijkt op een aantal punten af van die voor 2020. 
Zo zijn er in de jaren 2018 en 2019 vanuit het fonds geen grote uitgaven geweest voor 
dierziektebestrijding. Hierdoor hebben alle sectoren voldoende crisisreserve kunnen opbouwen en 
zijn er geen tekorten op de begroting ontstaan. Als gevolg hiervan hoeven de varkens- en 
pluimveesector ten aanzien van dit begrotingsonderdeel minder geld op te brengen. De 
rundveesector beheert conform de afspraak in het convenant de eigen crisisreserve. De omvang 
van de reserve heeft voor die sector daarom geen invloed op de tarieven voor de 
diergezondheidsheffing. Ten aanzien van de schapen- en geitensector was het voor het jaar 2020 
niet nodig om te innen voor de crisisreserve, waardoor de begroting voor 2021 op dit punt niet 
sterk afwijkt van die voor 2020.   

In deze convenantsperiode gaan de sectoren meer bijdragen voor de High Containment Unit (HCU) 
van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Deze faciliteit vervult wettelijke 



onderzoekstaken (WOT) en maakt daarbij kosten voor crisisparaatheid. In de vorige 
convenantsperiode betaalden de sectoren gezamenlijk € 0,6 miljoen (excl. BTW) per jaar voor de 
HCU. Dat bedrag is in deze convenantsperiode verhoogd naar € 1,2 miljoen per jaar (excl. BTW). 
De overheid draagt voor deze convenantsperiode de rest van de kosten voor de HCU (74%).

De post basismonitoring was in de begroting voor 2020 evenwel lager begroot dan wat daarover 
was afgesproken. Hierdoor lijkt de bijdrage voor de basismonitoring in 2021 plots fors te stijgen. 
Dit is vooral zichtbaar in de sector met de laagste begroting (schapen en geiten). In 2020 zijn de 
kosten voor de basismonitoring geïndexeerd. Ook voor 2021 wordt gerekend met een indexatie. 
De basismonitoring staat in 2021 voor € 8 miljoen (excl. BTW) op de begroting. In 2020 is een 
promotieonderzoek gestart naar de doelmatig- en doeltreffendheid van de basismonitoring. In het 
licht van het convenant is met de sectoren afgesproken dat de helft van dit onderzoek uit de 
heffingen betaald zal worden en de andere helft uit de bijdrage van LNV. Deze kosten (€ 74.000,-
/jaar) zijn in 2021 voor het eerst opgenomen in de begroting en tarieven.  

2.3. Bijdragen en tarieven per sector en diercategorie 

2.3.1. Pluimvee

Er is voor het jaar 2021 sprake van een daling van het bedrag van de totale kosten die door de 
pluimveesector via heffingen moeten worden opgebracht. Waar deze kosten voor 2020                  
€ 12.503.294 bedragen, zijn de kosten voor 2021, zoals uit onderstaande tabel blijkt, begroot op    
€ 9.165.767. 

Omdat de pluimveesector een sector is met veel verschillende categorieën houders, worden voor 
de verschillende categorieën verschillende tarieven vastgesteld. Over deze tarieven adviseert 
AVINED, een stichting waarbinnen onder andere de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), 
de vakgroep pluimveehouderij (LTO-NOP) en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens 
(COBK) zijn vertegenwoordigd. AVINED heeft voor de convenantsperiode 2020-2024 een vaste 
verdeelsleutel vastgesteld, waarbij wordt uitgegaan van het volgende:
- generieke kosten worden evenredig* verdeeld over alle professionele pluimveehouders; onder 
deze kosten vallen de kosten voor de (basis-)monitoring, de Stichting Diergeneesmiddelen 
autoriteit (SDa), voorzieningen en uitvoeringskosten;
- voor specifieke kosten geldt een bedrijfstype-afhankelijke verdeelsleutel*; zo worden de kosten 
voor de Salmonella-enting alleen doorgerekend aan bedrijven die vaccineren en worden 
houderijsystemen met een hoger risicoprofiel op aviaire influenza (biologische- en uitloopkippen) 
zwaarder belast; op basis van wetenschappelijke literatuur betalen deze pluimveehouders een 
factor 5.9 keer meer dan andere pluimveehouders;
- het aantal opgezette dieren en ingelegde eieren kan per jaar verschillen; het aantal dieren in 
2021 is geschat op basis van het aantal dieren in 2017, 2018 en 2019 en ten aanzien van het 



aantal broedeieren bij eenden en vaccin-eieren wordt gewerkt met het aantal ingelegde eieren in 
2019.

*Om in de verdeling ook rekening te houden met bedrijfsgrootte wordt gerekend met een 
verdeling op basis van de Volwaardige Arbeidskracht (VAK,) zoals tweejaarlijks gepubliceerd in de 
KWIN (Wageningen Universiteit & Research; WUR). Waar dit niet mogelijk is wordt gewerkt met 
waardetabellen (WUR).

Salmonella bestrijding
In de tarieven is rekening gehouden met een toename van de vervroegde slacht van Salmonella-
positieve dieren door striktere handhaving op afspraken binnen de EU. In 2019 werd € 0,7 miljoen 
uitgegeven aan bestrijding Salmonella. Voor 2021 wordt uitgegaan van een verdubbeling van de 
kosten (€ 1,4 miljoen). De sector krijgt naar verwachting een Europese subsidie van € 0,4 miljoen, 
die is meegenomen in de begroting

Salmonella vaccinatie
In 2020 werd de heffing voor Salmonella vaccinaties opgelegd aan de legbedrijven. Vanaf 2021 
wordt, op verzoek van de pluimveesector, deze heffing opgelegd aan de opfokorganisaties. De 
verplaatsing van deze post van € 2,3 miljoen zorgt voor een tariefsverandering bij genoemde 
categoriën, met name in de tarieven voor eendagskuikens die bestemd zijn om te worden opgefokt 
tot legkippen (zie de wijziging van artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit 
diergezondheidsheffing). Daarnaast is door deze overgang de begroting voor Salmonella-vaccinatie 
eenmalig verhoogd.

Vogelgriep
Op 21 april 2021 worden de nieuwe Europese regels over diergezondheid van toepassing 
(Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op 
het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PbEU 2016, L 84)). Laag-pathogene 
aviaire influenza (LPAI) krijgt daardoor een andere status dan nu het geval is. Het is vanaf dat 
moment niet langer verplicht om besmette koppels  te ruimen. Dit neemt niet weg dat lidstaten, 
als ze dat veterinair gezien noodzakelijk achten, nog steeds kunnen besluiten om in bepaalde 
gevallen wel te ruimen. Het precieze beleid voor LPAI nadat deze regels van toepassing zijn, wordt 
thans nog uitgewerkt. In de begroting is voor de bestrijding van LPAI daarom geen post 
opgenomen.



2.3.2. Runderen

Voor de rundveesector wordt het totale aantal kosten dat door die sector via heffingen moet 
worden opgebracht voor het jaar 2021 begroot op € 6.113.594. Daarmee is ook voor die sector 
sprake van een daling ten opzichte van de kosten voor 2020 (begroting voor het jaar 2020 gaat uit 
van bedrag van € 6.342.880).

Binnen de rundveesector verschuiven de tarieven voor de diergezondheidsheffing gering. Het tarief 
voor een rund van jonger dan 1 jaar daalt met 2,6 cent. Het tarief voor een rund van 1 jaar en 
ouder stijgt met 6,8 cent. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten 
voor de basismonitoring Veekijker en VMT en voor de monitoring leukose die volledig ten laste 
komen voor runderen van een jaar en ouder. De begrote kosten voor de Stichting 
Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) zijn lager dan in 2020 en worden evenredig verdeeld over 
runderen jonger dan een jaar en runderen van een jaar en ouder. 

Runderen
Uitgavenposten 
(x1000€)

Runderen <1 
jaar

Runderen ≥1 
jaar

Preventie
Monitoring Leukose* 0,0 367,2
Basismonitoring 
Veekijker*

0,0 909,7

Basismonitoring VMT* 0,0 169,9
overig Preventie** 210,9 1655,4

Bestrijding en 
verdenking**

136,8 1073,6

Voorzieningen** 125,8 987,3

Uitvoeringskosten** 42,6 334,5
Sda*** 50,0 50,0

Crisisreserve (optioneel) 0
Tekorten (optioneel) 0

Totaal voor heffing 566,0 5547,6

Aantal dieren 1776281 2210049
Heffing per dier in 
euro

0,319 2,510

* Een aantal uitgavenposten zijn programma’s die alleen van toepassing zijn op runderen ≥1 jaar. 

**Verdeelsleutel op basis van de standaardopbrengst (SO), dat is een norm voor het vaststellen 
van de omvang van land- en tuinbouwbedrijven uitgaande van de gestandaardiseerde opbrengst 
van een diersoort. 

***De verdeling voor de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit is 50-50 op basis van gelijk nut.



2.3.3. Schapen en geiten

Voor de schapen- en geitensector is sprake van een stijging van het totale aantal 
kosten dat door die sector via de diergezondheidsheffing moet worden 
opgebracht. Deze kosten stijgen van € 1.602.000 in 2020 naar € 1.654.549 in 
2021. Deze stijging wordt naast indexatie veroorzaakt door de toename van de 
begrote kosten voor de basismonitoring en HCU (zie paragraaf 2.2. van deze nota 
van toelichting). 

Tot 2020 was voorzien in een gezamenlijke begroting binnen het fonds ten 
aanzien van schapen en geiten. Vanwege de forse groei van de geitensector is 
met ingang van de huidige convenantsperiode gekozen voor twee gescheiden 
sectorbegrotingen. Voor het bepalen van de tarieven voor 2021 is de afgesproken 
kostenverdeling voor het eerst per begrotingsregel doorgerekend. Hierdoor daalt 
het tarief per schaap met 0,7 cent en stijgt het tarief per geit met 3,6 cent. 

Schaap/geit
Uitgavenposten 
(x1000€)

Schapen Geiten

Verdenkingen** 12,3 12,3

Basismonitoring
Blauwtong 6,7 3,3
TSE, Brucella 
melitensis**

151,1 151,1

Q-koorts** 76,5 229,5
Overig* 265,4 265,4
Promotie* 4,6 4,6

Voorzieningen
HCU* 47,9 47,9
Overige 132,0 72,5

Uitvoeringskosten*** 230,4 25,6
Crisisreserve 
(optioneel)

0 0

Tekorten (optioneel) 0 0
Korting hobbydieren -37,9 -46,9

Totaal voor heffing 889,0 765,5
Aantal dieren 1.000.519 576.925

Heffing per dier in 
euro

                                
0,889

                                              
1,327 

 

* Gelijke verdeling (50-50) op basis van gelijk nut.

**Bemonstering vindt alleen bij geiten plaats, maar omdat de resultaten ook van 
belang zijn voor de schapensector is de verdeling in overleg met de sector bepaald 
op 75-25. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-354.html#n6


***Verdeelsleutel op basis van het aantal bedrijven

2.3.4. Varkens

Voor de varkenssector ten slotte is het bedrag dat door die sector via heffingen 
moet worden opgebracht voor het jaar 2021 begroot op € 3.323.086. Daarmee is 
voor deze sector sprake van een forse daling van de kosten ten opzichte van het 
jaar 2020. Voor 2020 is namelijk een bedrag van € 8.004.717 begroot. Deze 
daling is mogelijk omdat er in de voorgaande jaren voldoende reserves zijn 
opgebouwd om een mogelijke dierziekte uitbraak op te kunnen opvangen. In de 
begroting is rekening gehouden met het nieuwe contract voor het beschikbaar 
hebben van een vaccin tegen de Ziekte van Aujeszky. De kosten voor dat contract 
zijn nagenoeg gehalveerd.

Varken

Uitgavenposten Begroting 
(x1000€)

Preventie
(Bewakingsprogramma’s
Basismonitoring)

1513,1

Bestrijding
(Verdenkingen en voorzieningen)

verdenking 95,3
voorzieningen 1489,7

Uitvoering 175,0
SDa 50,0
  
Crisisreserve (optioneel) 0
Tekort (optioneel) 0

Totaal 3323,1

Categorie
Aantal Tarief Totaal tarief 

per categorie 
in euro

Vleesvarken van A- of B-bedrijf, 
afgevoerd voor slacht of export 4.120.538 0,165 680.300,8

  
Big van A- of B-bedrijf, afgevoerd 
naar E- of F-bedrijf 192.934 0,058 11.148,9

  
Zeug, beer of gelt, afgevoerd van 
A- of B-bedrijf 230.393 0,083 19.028,9

  
Big, afgevoerd van A- of B-bedrijf 
naar A-, B- of C- of D-bedrijf of 
voor slacht of export 17.816.195 0,083 1.470.276,8

  



Varken van C- of D-bedrijf 13.711.260 0,083 1.132.864,5

  
Varken, afgevoerd van E- of F-
bedrijf 404.879 0,025 10.026,8

Totaal 3.323.086*

*Dit bedrag kan afwijken dan het begrote bedrag uit de eerste tabel met 
begroting door afronding van de tarieven. Alle meeropbrengsten via de 
varkensheffing blijven echter beschikbaar voor de uitgaven van de varkenssector.

3. Advies en consultatie

PM

4. Regeldruk
Het wijzigingsbesluit leidt niet tot een wijziging in de regeldruk voor de betrokken 
sectoren. Alle sectoren zijn namelijk al heffingplichtig op grond van het besluit en 
het wijzigingsbesluit heeft geen nieuwe administratieve lasten of nalevingskosten 
tot gevolg.

5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. Hiermee wordt aangesloten bij de 
zogenoemde vaste verandermomenten voor regelgeving.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,


