Bijlage 5. Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW 3.1.)
Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde
beëindiging van de pelsdierhouderij (35633)

Onderdeel

Toelichting

Nagestreefde doelen

Doel van het vervroegde verbod pelsdierhouderij is om het risico
van reservoirvorming van het SARS-CoV-2 virus in de
pelsdierhouderij te voorkómen en daarmee besmettingen onder
mensen tegen te gaan. De maatregel mondt uit in de vervroegde
sluiting van alle pelsdierhouderijen in Nederland. Het betreft circa
130 bedrijven met 180 locaties, waarvan 110 bedrijven met 126
locaties pelsdieren hielden en 20 bedrijven met 54 locaties om
vermoedelijk economische redenen tijdelijk leeg staan.
Pelsdierhouders hebben vanwege het vervroegde verbod recht op
nadeelcompensatie voor de vervroegde beëindiging van hun
bedrijfsactiviteit.

Ingezette
Beleids(instrumenten)

De beëindiging van de pelsdierhouderij was reeds voorzien met de
Wet op het verbod pelsdierhouderij van 15 januari 2013. De
pelsdierhouderij zou per 1 januari 2024 ophouden te bestaan en
pelsdierhouders was zodoende een overgangstermijn gegeven van
11 jaar. Deze overgangstermijn wordt met het besluit tot
vervroeging beperkt met 3 jaar uitgaande van dat de
wetswijziging die de vervroeging regelt uiterlijk per 1 maart 2021
in werking zal treden.
Het totaal te betalen bedrag aan nadeelcompensatie wordt
bepaald door de sector kenmerken (Q) en de bepalingen in de
beleidsregel (P). In de (concept)beleidsregel nadeelcompensatie
bestaat de totale nadeelcompensatie uit de volgende elementen:
•
een vergoeding voor inkomensschade;
•
een vergoeding ter overbrugging voor de benodigde
periode voor het vinden van vervangende arbeid van
ondernemers en ondernemende gezinsleden;
•
een vergoeding voor de transitiekosten van het vaste
personeel
•
een vergoeding voor de waardevermindering van fokteven
in verband met de vanwege het opgelegde vervoersverbod
ontstane beperking de fokteven te exporteren

Financiële gevolgen voor
het Rijk

Voor de nadeelcompensatie als gevolg van de vervroegde
beëindiging van de pelsdierhouderij is een bedrag gereserveerd
van maximaal € 150 miljoen, waarvan € 20 miljoen voor
uitvoeringskosten.
Er is een reservering getroffen binnen het beschikbare budget
voor de nadeelcompensatie voor onvoorziene kosten of kosten die
niet vooraf zijn te begroten

Financiele gevolgen voor
maatschappelijke sectoren
– als van toepassing

De vervroeging brengt met zich mee dat pelsdierhouders nadeel
ondervinden, die de staat zal moeten compenseren.
Het gaat hierbij om nadeelcompensatie en geen
schadeloosstelling, dit omdat de overheid rechtmatig handelt. Bij

rechtmatig handelen is sprake van nadeelcompensatie en hoeft
niet de volledige schade gecompenseerd te worden.
Nagesteefde
doeltreffendheid

Met de vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij, is de
doelstelling behaald: het risico van reservoirvorming van het
Covid-19 virus in de pelsdierhouderij wordt daarmee
weggenomen. Een vervroegd verbod was volgens OMT-Z te
verkiezen boven preventief ruimen. Daarnaast biedt het, i.t.t. een
fokverbod, zekerheid voor de toekomst.

Nagestreefde
doelmatigheid

Met de beleidsregel wordt richting gegeven aan de beoordeling en
waardering van geleden schade van individuele bedrijven die zich
tot de overheid kunnen wenden voor compensatie. De beleidsregel
bevordert de doelmatigheid van de uitvoering. De vormgeving van
de nadeelcompensatie heeft plaatsgevonden aan de hand van
onafhankelijk advies over a) de geleden economische schade en b)
de componenten voor nadeelcompensatie.
Indien een locatie geruimd is als gevolg van een SARS-COV-2
besmetting zal de nadeelcompensatie lager worden vastgesteld.
Ook voor een bedrijf dat om andere redenen in 2020 geen
pelsdieren hield zal de nadeelcompensatie lager worden
vastgesteld.

Evaluatieparagraaf (of en
hoe)

Het is denkbaar dat de wet deel zal uitmaken van een bredere
evaluatie van maatregelen getroffen door de rijksoverheid naar
aanleiding van de Covid-19 crisis. LNV zal mede gelet op
rijksbrede afspraken over evaluatie van maatregelen n.a.v. de
Corona-uitbraak bezien welke evaluatie passend is.
Daarnaast wordt overwogen een procesevaluatie uit te voeren.
Deze evaluatie kan dan vooral ingestoken worden om leerpunten
te verzamelen.

