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Geachte mevrouw Deleu, 
 
Jaarlijks wordt de vergoeding voor dierenartsen voor de inzet bij bewaking en 
bestrijding van besmettelijke dierziekten geïndexeerd. Op verzoek van de KNMvD 
heb ik laten onderzoeken of de gebruikte tarieven nog marktconform zijn. Op 
basis van het bijgesloten advies van PWC ben ik tot de volgende vergoedingen 
gekomen voor 2022. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
 
Monitoring 
- Brucella abortus en Blauwtong (per monster1): € 68,80 
- Brucella melitensis (per koppel1): € 127,41 
 
Verdenking 
- Uurvergoeding: € 127,71 (+ onregelmatigheidstoeslag indien van toepassing) 
- Voorrijkosten: € 21,28 
 
Bestrijding 
- Uurvergoeding: € 127,71 (+ onregelmatigheidstoeslag indien van toepassing) 
- Reistijd vergoeding2: € 127,71 / uur 
- Kilometer vergoeding: € 0,30 / km 
- Kosten verplichte 24-uurs quarantaine3: € 342,56  

 
Onregelmatigheidstoeslag 
 

 
1 Inclusief arbeid, voorrijkosten, monstername, verzendkosten en materiaalkosten. 
2 Extra vergoeding voor afstanden tussen woonadres en meldpunt crisiscentrum bij meer dan 100 kilometer 
volgens de formule: (afgelegde kilometers heen en terug minus 200 kilometer) gedeeld door 75 en vervolgens 
vermenigvuldigd met de uurvergoeding. 
3 Als een practicus deelneemt aan het bestrijden van een besmettelijke dierziekte en door de NVWA een 
quarantaine krijgt opgelegd, dan mag deze dierenarts een quarantaine-vergoeding declareren.  
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tijd Maandag tm 
vrijdag 

Zaterdag Zondag en/of 
feestdag 

24-07 uur 50% 50% 50% 
07-17 uur 0% 0% 35% 
17-21 uur 0% 35% 35% 
21-24 uur 25% 35% 35% 

 
 

De belangrijkste wijzingen tov. de tarieven van 2021 zijn: 
- Het nieuwe tarief is gebaseerd op de CAO dierenartspraktijken en zal jaarlijks 

met ingang van 1 januari worden geïndexeerd.  
- Dierenartsen die een vergoeding krijgen voor inzet bij verdenking en bestrijding 

kunnen recht hebben op een onregelmatigheidstoeslag (conform de CAO).  
- Voor monitoring op Brucella abortus en blauwtong geldt een standaardtijd van 

20 minuten per dier. Voor monitoring op B. melitensis een standaardtijd van 45 
minuten per koppel.  

- Als de NVWA de dierenartsen verplicht om in quarantaine te gaan na inzet voor 
bestrijding van dierziekten, heeft de dierenarts recht op een 
quarantainevergoeding.   

 
 

 
Hugo van Kasteel 
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV), ZuivelNL, SBK, AVINED, Platform Kleinschalige Schapen- 
en Geitenhouders, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Gezondheidsdienst 
voor Dieren, RVO.nl 


