
 

Contact 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

Postbus 16228 
2500 BE Den Haag 

T (070) 310 86 66 
info@atr-regeldruk.nl 

www.atr-regeldruk.nl 
 

 

Aan de staatssecretaris van Economische Zaken 
Dhr. Ir. M.H.P. van Dam 
Postbus 20401 
2500 EK  DEN HAAG 
 

 Datum 
26 juli 2017 
 

Onderwerp 
Consultatie Besluit 
diergezondheids-
heffing 
 

Uw kenmerk 
 
 

Ons kenmerk 
MvH/RvZ/PO/2017-
U010 
 

Bijlage(n) 
 
 

 
Geachte heer Van Dam, 
 
Op 18 juli 2017 is het ontwerpbesluit diergezondheidsheffing opengesteld voor consultatie. Het 
Adviescollege toetsingsregeldruk (ATR) heeft als taak de regering te adviseren over regeldruk 
voor alle voorgenomen wetsvoorstellen en ontwerp algemene maatregelen voor bestuur (AMvB), 
evenals ontwerp ministeriële regelingen met omvangrijk gevolgen voor de regeldruk. Dit ontwerp-
AMvB stelt tarieven vast voor de diergezondheidsheffingen voor onder andere het houden van 
runderen, varkens en pluimvee. De opbrengst van deze heffingen komt in het Diergezondheids-
fonds (DGF), voor de uitgaven voor preventie en bestrijding van dierziekten. Daarnaast worden 
er vanaf 2018 met dit ontwerpbesluit heffingen opgelegd aan varkenshouders.  
 
Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader:  
1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 
2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Bevindingen 
Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Er is gekozen 
voor minder belastende alternatieven, en waar dat niet is gebeurd, is aangegeven waarom het 
minder belastende alternatief niet mogelijk was. De berekeningen van de regeldruk zijn juist en 
volledig.  
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Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie 
van het ontwerpbesluit: 
 
Het besluit indienen / vaststellen. 
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
w.g. 
 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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