
28 173 Bepalingen aangaande onder meer de bereiding
en het in het verkeer brengen van diervoeders
(Kaderwet diervoeders)

B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 17 december 2009

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft in
haar vergadering van 1 december 2009 de brief van de minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de indexering van diervoeders
d.d. 25 november 2009 besproken.

Naar aanleiding daarvan heeft zij de minister op 8 december 2009 een
brief gestuurd met het verzoek om een reactie op een aantal vragen naar
aanleiding van haar brief inzake de indexering van de diervoedertarieven.

De minister heeft op 15 december 2009 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit,
Warmolt de Boer

1 Samenstelling:
Schuurman (CU), (voorzitter), Holdijk (SGP),
Swenker (VVD), Terpstra (CDA), Slagter-
Roukema (SP), Westerveld (PvdA), Sylvester
(PvdA), Putters (PvdA), Doek (CDA), Eigeman
(PvdA), Engels (D66), Slager (SP), Benedictus
(CDA), Peters (SP), De Boer (CU), Willems
(CDA), (vice-voorzitter), Schaap (VVD),
Huijbregts-Schiedon (VVD), Laurier (GL),
Hermans (VVD), Smaling (SP), Koffeman
(PvdD), Böhler (GL), Yildirim (Fractie-Yildirim)
en Tiesinga (CDA).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Den Haag, 8 december 2009

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in
haar commissievergadering van dinsdag 1 december jl. uw brief inzake de
indexering van diervoeders d.d. 25 november 2009 besproken.

U deelt de kamer daarin mee dat de tarieven voor de betreffende
keurings- en aanvullende controlerwerkzaamheden van de VWA en de AID
in het kader van de diervoederregelgeving worden aangepast in verband
met loon- en prijsontwikkelingen. Het streven naar kostendekkende
tarieven zou leiden tot een periodieke aanpassing van de retributies –
namelijk een verhoging van 3,55% per 1 januari 2010 – aan loon- en prijs-
ontwikkelingen, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op de
kosten die door VWA en AID worden gemaakt bij het verrichten van de
genoemde werkzaamheden.

De commissie begrijpt dat de verhoging (in aangepaste vorm) is geba-
seerd op de handleiding overheidstarieven 2010 van het ministerie van
Financiën, maar zou desondanks graag een nadere onderbouwing
ontvangen van de hoogte van het percentage (in aanmerking nemend de
mate van kostendekking) en de aannames die aan de berekening ten
grondslag liggen, in het bijzonder tegen de achtergrond van de huidige
sociaal-economische situatie in Nederland (waaronder de inflatie).

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet uw
reactie met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit,
E. Schuurman
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2009

Bij brief van 8 december 2009 heeft de vaste commissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit mij een reactie gevraagd op een aantal vragen
naar aanleiding van mijn brief inzake de indexering van de diervoederta-
rieven.
De vaste commissie vraagt een nadere onderbouwing van de hoogte van
het indexeringspercentage (in aanmerking nemend de mate van kosten-
dekking) en de aannames die aan de berekening ten grondslag liggen, in
het bijzonder tegen de achtergrond van de huidige sociaal-economische
situatie in Nederland (waaronder de inflatie).

Naar aanleiding van de gestelde vragen kan ik u het volgende melden.

Conform de handleiding stijgen de uurtarieven gemiddeld met 3,8%.
Hierin zijn de loonontwikkeling conform de geldende CAO voor de sector
rijk en de stijgende lasten voor pensioen en WAO doorberekend. Hiervoor
is een correctie toegepast, waardoor de indexering is vastgesteld op
3,55%. Voor een nadere onderbouwing vindt u bijgaand de handleiding
overheidstarieven1.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffie
nr. 143932.02.
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