
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten verantwoordings-

onderzoek 2014  

Diergezondheidsfonds (F) 

 
 

20 mei 2015 

Dit document bevat alle resultaten van ons  Verantwoordingsonderzoek 2014 bij 

het Diergezondheidsfonds (F) zoals gepubliceerd op 

www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek. De tekst op de website en in dit 

document is vastgesteld op 6 mei 2015. Dit document is op 20 mei 2015 aangeboden 

aan de Tweede Kamer. 

 

 

Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015, 2500 EA  Den Haag 



 

 

 

  

  

 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014  

Diergezondheidsfonds (F) 

Over dit onderzoek 

Verantwoordingsdag 

Op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei) verantwoorden 

ministers zich met hun jaarverslagen aan de Staten-Generaal. De 

jaarverslagen moeten zekerheid geven dat het geld is besteed aan het 

doel waarvoor het beschikbaar is gesteld en dat bij de besteding de wet- 

en regelgeving is nageleefd.  

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de verantwoording van de 

ministers en presenteert de resultaten daarvan ook op 

Verantwoordingsdag. 

 

Verantwoordingsonderzoek 

Bij het jaarlijks verantwoordingsonderzoek kijken we zowel naar de 

kwaliteit van de jaarverslagen als naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering 

en de totstandkoming van de beleidsinformatie. Het 

verantwoordingsonderzoek is een wettelijke taak van de Algemene 

Rekenkamer. Op basis van de jaarverslagen en ons onderzoek kan het 

parlement na Verantwoordingsdag met het kabinet in gesprek over wat er 

terecht is gekomen van de plannen die ruim anderhalf jaar ervoor – op 

Prinsjesdag - aan het parlement zijn gepresenteerd. Als alles goed is 

kunnen de Staten-Generaal vervolgens decharge verlenen aan de 

ministers: de ministers worden dan ontheven van hun 

verantwoordelijkheid voor het beleid en de daaraan verbonden financiële 

consequenties waarover ze zich in de jaarverslagen hebben verantwoord.  

Meer informatie over het verantwoordingsonderzoek en uitleg bij veel 

voorkomende begrippen is te vinden op 

www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek. Daar vindt u ook alle 

resultaten van het verantwoordingsonderzoek, over dit 

begrotingshoofdstuk en over de andere begrotingshoofdstukken. 

 

Diergezondheidsfonds 2014 

Dit zijn de resultaten van het verantwoordingsonderzoek over het jaar 

2014 bij het ministerie van Algemene Zaken. We presenteren: 

• de hoofdpunten uit ons onderzoek 

• onze bevindingen en oordelen over:  

o de beleidsresultaten,  

o de bedrijfsvoering  

o de financiële informatie. 

 

Als achtergrondinformatie nemen we ook de belangrijkste ontwikkelingen 

bij het ministerie en enkele kengetallen op. 
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1 1 Hoofdpunten 
verantwoordingsonderzoek 
2014 van Diergezondheidsfonds 

Leeswijzer 

Dit zijn de resultaten van het verantwoordingsonderzoek over het jaar 

2014 bij het Diergezondheidsfonds. We presenteren: 

 de hoofdpunten uit ons onderzoek 

 onze bevindingen en oordelen over: de bedrijfsvoering en de 

financiële informatie. 

 

Meer informatie over ons verantwoordingsonderzoek en uitleg bij veel 

voorkomende begrippen is te vinden op 

www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek bij ‘Over dit onderzoek’. 

 

Diergezondheidsfonds op orde 

Het Diergezondheidsfonds (DGF) heeft tot doel om maatregelen gericht 

op het monitoren, voorkomen en bestrijden van besmettelijke dierziekten 

te bekostigen. Ons oordeel over de financiële informatie: geen fouten in 

de financiële informatie die de tolerantiegrenzen overschrijden. 

 

Reactie minister 

De minister van EZ geeft geen specifieke reactie bij ons oordeel over het 

Dierengezondheidsfonds. 

Lees de volledige reactie op verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl 
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2 2 Kengetallen en ontwikkelingen 
Diergezondheidsfonds 

2.1 Kengetallen 

In onderstaand overzicht schetsen we het Diergezondheidsfonds in 

cijfers. Wat waren de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in 2014, in 

vergelijking tot 2013 en 2012. 

In november 2014 werd vogelgriep H5N8 vastgesteld bij een aantal 

pluimveebedrijven. In alle gevallen ging het om dezelfde hoog pathogene 

variant van het virus. Een van de maatregelen die genomen is bij de 

uitbraak van vogelgriep is het ruimen van de bedrijven waar de 

vogelgriep is geconstateerd. Ook zijn er preventief bedrijven geruimd. De 

productschappen hebben een voorschot ontvangen van in totaal 9,3 

miljoen euro voor de bestrijding van deze vogelgriep. Dat verklaart de 

hogere ontvangsten in 2014.  

 

Diergezondheidsfonds in cijfers (bedragen in euro’s)  

 

 

 

2.2 Ontwikkelingen 

Het Diergezondheidsfonds (DGF) heeft tot doel om maatregelen gericht 

op het monitoren, voorkomen en bestrijden van besmettelijke dierziekten 

te bekostigen. Het beheer van het DGF valt onder het Ministerie van EZ. 

De beleidsuitvoering en de verantwoordelijkheid voor het fondsbeheer 
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3 zijn belegd bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. De 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de financiële 

administratie van het DGF. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

is verantwoordelijk voor de inspectie op het gebied van diergezondheid. 

 

De overheid en de veehouderijsectoren dragen via het DGF gezamenlijk 

de kosten voor de monitoring en eventuele bestrijding van besmettelijke 

dierziekten. De productschappen Zuivel (PZ), Pluimvee en Eieren (PPE) 

en Vee en Vlees (PVV) vertegenwoordigen de veehoudersectoren. Over 

de jaarlijkse verdeling van kosten tussen de overheid en de 

veehouderijsectoren zijn afspraken gemaakt voor de periode 2010-2014, 

vastgelegd in het Convenant financiering bestrijding besmettelijke 

dierziekten LNV-PVV-PPE-PZ 2010–2014. Deze productschappen innen 

een verplichte heffing van de veehouders. 

 

Opheffen van de product- en bedrijfschappen 

De opheffing van de product- en bedrijfschappen die in 2014 zijn 

voltooiing zou krijgen is uitgesteld tot 1 januari 2015. Op 17 december 

2014 is de Wet opheffing bedrijfslichamen van kracht geworden, 

waarmee de minister van EZ aangeeft om per 1 januari 2015 over te 

gaan tot opheffing van de productschappen. De publieke taken die door 

de productschappen werden uitgevoerd zijn in de loop van 2014 

ondergebracht bij het Ministerie van EZ. Om de sectorbijdrage aan de 

preventie en bestrijding te verzekeren is sinds 1 januari 2015 een heffing 

ingevoerd op basis van Hoofdstuk VIII van de Gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren. Het Ministerie van EZ en de 

sectorvertegenwoordigers hebben afspraken gemaakt, die zullen worden 

vastgelegd in een nieuw convenant. 
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4 3 Bedrijfsvoering 
Diergezondheidsfonds 

Leeswijzer 

Hier vindt u de resultaten van ons onderzoek naar de bedrijfsvoering. We 

geven een oordeel over: de informatie over de bedrijfsvoering in het 

jaarverslag. 

 

Meer informatie over ons verantwoordingsonderzoek en uitleg bij veel 

voorkomende begrippen is te vinden op 

www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek bij ‘Over dit onderzoek’. 

 

 

3.1 Oordeel informatie over de bedrijfsvoering 

De informatie over de bedrijfsvoering in het Jaarverslag 2014 van 

Diergezondheidsfonds is deugdelijk tot stand gekomen en voldoet aan de 

verslaggevingsvoorschriften. 
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5 4 Financiële informatie 
Diergezondheidsfonds 

Leeswijzer 

Hier vindt u de resultaten van ons onderzoek naar de financiële 

informatie in het jaarverslag. We geven een oordeel over: 

 de rechtmatigheid van de financiële informatie; 

 de deugdelijke weergave van de financiële informatie; 

 de rechtmatigheid en de deugdelijke weergave van de financiële 

informatie op artikelniveau. 

 

Meer informatie over ons verantwoordingsonderzoek en uitleg bij veel 

voorkomende begrippen is te vinden op 

www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek bij ‘Over dit onderzoek’. 

 

 

4.1 Oordeel rechtmatigheid financiële informatie 

De in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie in het 

Jaarverslag 2014 van het Diergezondheidsfonds is rechtmatig. De door 

ons aangetroffen fouten en onzekerheden vindt u in het overzicht van 

alle fouten en onzekerheden in de financiële informatie.   

 

 

4.2 Oordeel weergave financiële informatie 

De in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie in het 

Jaarverslag 2014 van het Diergezondheidsfonds is deugdelijk 

weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. De door ons 

aangetroffen fouten en onzekerheden vindt u in het overzicht van alle 

fouten en onzekerheden in de financiële informatie. 

 

 

4.3 Rechtmatigheid en deugdelijke weergave op 

artikelniveau 

Wij controleren ook op artikelniveau de deugdelijke weergave en de 

rechtmatigheid van de financiële informatie. Wij hebben hierbij geen 
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6 belangrijke fouten en/of onzekerheden geconstateerd in het Jaarverslag 

2014 van het Diergezondheidsfonds. De door ons aangetroffen fouten en 

onzekerheden vindt u in het overzicht van alle fouten en onzekerheden in 

de financiële informatie. 

 

 

4.4 Financiële informatie per artikel 

Diergezondheidsfonds in relatie tot 

onvolkomenheden 

Er zijn geen onvolkomenheden die gevolgen kunnen hebben voor het 

begrotingsartikel van het Diergezondheidsfonds, zie financiële informatie 

per begrotingsartikel (pdf). 
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7 4.5 Overzicht fouten en onzekerheden 

Diergezondheidsfonds 

Het totale overzicht van fouten en onzekerheden bestaat uit 5 

verschillende onderdelen. We nemen alleen de tabellen op over de 

onderdelen waarin we fouten en/of onzekerheden hebben geconstateerd. 

 Verplichtingen 

 Uitgaven + ontvangsten (pdf) 

 Baten-lastenagentschappen 

 Saldibalans 

 Afgerekende voorschotten 

 



Art. nr. Omschrijving Verantwoord 

bedrag

Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie 

overschreden?

Onzekerheid over 

volledigheid 

Rechtmatigheid Deugdelijke 

weergave

Rechtmatigheid Deugdelijke 

weergave

Rechtmatigheid Deugdelijke 

weergave

Rechtmatigheid Deugdelijke 

weergave

1 Bewaking en bestrijding van dierziekten en 

voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

              37.272                   405                       -                   129                       -                   534                       - nee                       - 

Eind Saldo 2014               19.064                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       - 

Totaal               56.336                   405                       -                   129                       -                   534                       -                       - 

Totaal Uitgaven en Ontvangsten               56.336 

Rechtmatigheid

Procentuele fout 0,72% Tolerantiegrens niet overschreden

Procentuele onzekerheid 0,23% Tolerantiegrens niet overschreden

Deugdelijke weergave

Procentuele fout 0,00%

Procentuele onzekerheid 0,00%

Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000)

Beleidsartikelen

OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2014 VAN HET DIERGEZONDHEIDSFONDS (F)


