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De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Economische 
Zaken over Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2014 (Kamerstuk 34 200 F, 
nr. 1). 
De Minister en de Staatssecretaris hebben deze vragen beantwoord bij 
brief van 9 juni 2015. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Vermeij 

De adjunct-griffier van de commissie,
Haveman-Schüssel 
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Vraag 1: 
Bevatten de vermelde kosten die in 2014 zijn gemaakt voor de bestrijding 
van Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) ook de kosten van vergoe-
dingen aan broederijen en vermeerderaars? Zo nee, wat zijn deze kosten? 

Antwoord: 
In de vermelde kosten in 2014 zijn schadeloosstellingen aan getroffen 
boeren opgenomen voor circa € 1 mln, uitgezonderd één bedrijf waarvoor 
nog een nabetaling plaats vindt in 2015. 
In de vermelde kosten voor 2014 zijn nog niet de vergoedingen voor 
broederijen en vermeerderaars opgenomen omdat deze regeling is 
opengesteld tussen medio december 2014 en eind januari 2015. 
De uitgaven voor deze regeling worden in 2015 verantwoord en bedragen 
circa € 6,5 mln. Daarnaast wordt in 2015 nog een bedrag van € 1,5 mln 
aan bestrijdingskosten verantwoord die samenhangen met de uitbraak 
HPAI in 2014. 

Vraag 2: 
Welke kosten worden nog verwacht in 2015 voor de afhandeling van de 
uitbraak van HPAI eind 2014? 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 1. 

Vraag 3: 
Bevatten de vermelde kosten die in 2014 zijn gemaakt voor de bestrijding 
van HPAI ook de kosten van vergoedingen aan boeren? Zo nee, wat zijn 
deze kosten? 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 1.
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