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Van: 

Verzonden: donderdag 8 april 2010 10:57 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20100408 1057 FW; Fw; 

Beste 

Ik zou nog een voorstel doen voor een aantal data om rondom het Q koorts dossier weer eens bij 
elkaar te kunnen zitten. 

Hierbij geef aan dat en op de volgende data naar Den Haag kunnen afreizen: 
Dinsdagochtend tot 12.30 uur 
Donderdag ochtend 
Vrijdag om 11 uur tot 13 uur in Zoetermeer 

^ ^ Ik hoop dat dit genoeg momenten zijn waar je mee uit de voeten kunt. 

Met vriendelijke groet, 

Diergezondheid en Dierwelzijn LTO Noord 
Tel: 
Per 1/1/2010 nieinv LTO adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Postbus 240. 8000 A E Zwolle 

From: 
Sent: do 8-4-2010 8:53 
To: 
Subject: RE: Fw: 

Hoi 

dinsdag 13, kan ik de ochtend, moet om 14.00 uur in Utrecht zijn. 
wo 14 9 uur ja 
do 15 9 uur ja , heeft voorkeur omdat ik die middag ook in Den Haag zit voor LTO Roodvlees 
vrijdag 11.30 uur tot 17 uur Ik kan tot 13:00 uur 

Verder komt /andaag niet naar het AO, ik pak straks wel de trein naar Den Haag. 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 12 april 2010 15:13 

Aan: 

Ondenwerp: 20100412 1513 RE; Fw; 

Ik kan donderdag vanaf 10.45 uur. (En smiddags zit ik bij dezelfde vergadering als 

groet, 
Mmistene van Landbouw. Natuuren Voedselkwaliteit. 

Directie Agroketens en Visserij (AKV) 

Bezint eer gi j print 

3 
Van: 
Verzonden: maandag 12 april 2010 14:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Fw: 

Mij zou donderdagmorgen goed uitkomen. Ik heb die middag een ander overieg staan bij LNV 
(vleesveehouderij). 

Met vriendelijke groet, 

Specialist Veehouderij 

'̂ •̂ y www.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 12 april 2010 14:16 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Fw: 

Hoi 
Deze week kan voor mij nog de donderdagmorgen, dinsdag en vrijdag ben ik verhinderd ivm andere 
afspraken. 

vast donderdag ook voor jou? 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Groet 

Van: 
Verzonden: donderdag 8 april 2010 10:57 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Fw: 

Beste 

Ik zou nog een voorstel doen voor een aantal data om rondom het Q koorts dossier weer eens bij 
elkaar te kunnen zitten. 

Hierbij geef aan dat en op de volgende data naar Den Haag kurmen afreizen: 
Dinsdagochtend tot 12.30 uur 
Donderdag ochtend 
Vrijdag om 11 uur tot 13 uur in Zoetermeer 

K.J) Ik hoop dat dit genoeg momenten zijn waar je mee uit de voeten kunt. 

Met vriendelijke groet, 

Diergezondheid en Dierwelzijn LTO Noord 
Tel: 
Per 1/1/2010 nieuw LTO adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Postbus 240. 8000 AE Zwolle 

From: ' 
Sent: do 8-4-2010 8:53 
To: 
Subject: RE: Fw: 

Hoi 

dinsdag 13, kan ik de ochtend, moet om 14.00 uur in Utrecht zijn. 
WO 14 9 uur ja 
do 15 9 uur ja , heeft voorkeur omdat ik die middag ook in Den Haag zit voor LTO Roodvlees 
vrijdag 11.30 uur tot 17 uur Ik kan tot 13:00 uur 

Verder komt Han vandaag niet naar het AO, ik pak straks wel de trein naar Den Haag. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 13 april 2010 13:52 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100413 1352 Q-koorts / Bokken en biologisch 

Bijlagen: Richtlijn dekbokken def versie 8 mrt 10.pdf; berekening bokwaarde 8-3-201 O.pdf 

Beste 

(vanwege buitenlandbezoek vd betreffende medewerker van het LEI is dit antwoord vertraagd, 
excuus daarvoor) 
Op jullie verzoek hebben we het LEI gevraagd naar jullie argumenten/uitgangspunten voor de 
waardering biologische (melk)geiten te kijken. Het LEI heeft dit gedaan en concludeert dat deze 
argumenten op dit moment bij hen niet tot een andere zienswijze leiden. Het LEI geeft aan dat 
de tabel op een goede wijze de marktwaarde, ook voor biologische geiten, tot uitdrukking 
brengt. Voor LNV is er daarom geen reden het LEI opdracht te geven de waardetabel 
melkgeiten op dit punt aan te passen. 
Daarbij speelt overigens ook mee dat we het in algemene zin niet opportuun vinden in deze 
fase tot een wijziging van tabellen over te gaan. De tegemoetkoming in schade die de houders 
ontvangen voor hun te ruimen dieren is, zoals het hoort, marktconform. 

Overigens, ik begreep dat er wellicht enige onduidelijkheid bestaat over de waardebepaling van 
de bokken/rammen. Voor de rammen wordt gebruik gemaakt van de bestaande waardetabellen 
voor schapen; deze worden momenteel door het LEI geactualiseerd. De slachtbokken zullen niet 
gewaardeerd worden naar een marktwaarde, maar de houders krijgen voor deze dieren een 
daggeldvergoeding uitgekeerd. 
Voor de dekbokken wordt gebruik gemaakt, zoals ik in ons eerdere overieg aangaf, van een 
richtlijn waardebepaling. Deze richtlijn is in overleg tussen LNV-DR en taxateurs tot stand 
gekomen. Deze werkt met vaste bedragen die via leeftijdsopbouw variëren (in het eerste 
levensjaar op maandniveau), en daarnaast opslagen voor gezondheidscertificaten en biologisch 
gehouden. De richtlijn en onderiiggend rekenblad heb ik gemakshalve bijgevoegd. 

Zoals ook aangegeven door s er dus geen sprake van situationeel handelen bij de 
houder (handjeklap) maar maken de taxateurs, zoals gebruikelijk is, gebruik van de richtlijn en 
eventueel bij de houder aanwezige aanvullende informatie over de betreffende dieren. 

Ik hoopje hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Dienst Regelingen 
Laan van Nieuw Oost Indië 131-133 
2593 BM Den Haag 
Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

4-5-2012 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 13 april 2010 13:08 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Bokken en biologisch 

Nav. Je telefoontje heb ik contact gehad met _ ''DR). zal jou (en wil j i j dan 
doorsturen) de door jullie gevraagde informatie over biologisch over de mail toesturen. Er\ daarbij ook 
de richtli jn waardebepaling die bij de taxatie van de bokken zal worden gehanteerd. zal ook 
ingaan op mogelijke onduidelijkheden die er bij de geitenhouders over de taxatie van de bokken leven, 
het wordt dus geen handjeklap maar even transparant als hoe de taxatie van de geiten plaatsvindt/vond. 
Wij stellen voor dat jullie na deze informatie-uitwisseling aangeven of een gesprek op korte termijn nog 
wenselijk is. 

groet. 
Ministerie van Landbouw/, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Directie Agroketens en Visserij (AKV) 

Bezint eer g i j p r in t 

O 

4-5-2012 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwahteit 

RICHTLIJN WAARDEVASTSTELLING (DEK)BOKKEN, 

(DEK)BOKKEN 
Vanwege het ontbreken van voldoende bet rouwbare mark t in fo rmat ie is het voor het LEI niet 
mogel i j k een waardetabel voor (dek)bokken samen te ste l len. Gezien het fe i t dat de 
waardevastste l l ing van deze bokken toch op een object ieve en mark tconforme wi jze moet 
gebeuren is deze r icht l i jn opgesteld. Deze r ich t l i jn , opgesteld in onder l ing over leg met de 
taxateurs , is door het Minister ie van LNV goedgekeurd voor het gebruik als ondersteuning voor de 
taxateurs belast met de taxat ie van bokken die moeten worden geru imd in het kader van de 
bestr i jd ing van de Q-koorts epidemie. De r icht l i jn is gebaseerd op waardes die overeenkomen met 
in de prakt i jk bepaalde mark twaardes. Opgemerkt moet worden dat deze bedragen afkomst ig z i jn 
van een beperkt aantal referent ies ( t ransact ies) . 

De dekbokken zijn te verdelen in 2 categorieën 
1. Bokken alleen geselecteerd op exterieur. Het bedrijf doet niet op regelmatige basis aan melkcontrole. 

(2 of 3 keer per jaar melkcontrole is geen melkcontrole) Binnen deze categorie maken we onderscheid 
in CAE vrije en niet-CAE vrije bedrijven. 

2. Bokken met bekende productiegegevens, of door melkcontrole gegevens van het eigen bedrijf, of 
aangekocht met bekende productiegegevens. 

De waarde van een dekbok is mede afhankelijk van de leeftijd. De waardebepalende momenten zijn 
vastgesteld op de leeftijden: 7 maanden, 1 jaar (maximale waarde), 3 jaar (start afbouw waarde), 4 jaar, 5 
jaar, 6 jaar en ouder. In de tabel hieronder ziet u het verschil in waarde tussen deze leeftijdscategorieën. 
In tegenstelling tot de waardebepaling bij melkgeiten is de hoogte van de melkproductie geen waardefactor bij 
dekbokken. De waardeopbouw voor de periodes van 0-7 en 7-12 maanden wordt berekend per maand, 
alsmede de waardeafbouw na de leeftijd van 3 jaar. Voor biologische bedrijven is de meerwaarde bepaald op 
€ 100. Dit gaat alleen op voor zelf opgefokte dekbokken. Deze € 100 wordt opgebouwd in het eerste 
levensjaar. In het 4 ^ , 5^ ,en 5^ levensjaar schrijven we € 100,- van de biologische toeslag af en vanaf 6 jaar 
is voor deze bokken ook de waarde € 40,-

De marktwaarde van een CAE vrije status varieert, weliswaar op basis van een beperkt aantal referenties, van 
50 tot 100 euro. In de waardering wordt deze herleid tot 75 euro voor dekbokken van 7 maanden tot een 
leeftijd van 3 jaar. Daarna wordt deze toeslag afgebouwd. 

Para TBC, scrapie, en andere dierziekte vrije statussen zijn tot het moment van uitbreken van de crisis niet 
uitbetaald op een extra marktwaarde. Hiermee is in deze richtlijn dan ook geen rekening gehouden. 

Richtlijn waardevaststelling dekbokken 

leeftijd 

7 maanden 

1 jaar 

3 jaar 

4 jaar 

5 jaar 

>=6 jaar 

gangbaar 

categorie 1 

CL vrij 

125,00 

200,00 

200,00 

140,00 

80,00 

40,00 

CL/CAE vrij 

200,00 

275,00 

275,00 

175,00 

80,00 

40,00 

categorie 2 

CL/CAE vrij 

350,00 

425,00 

425,00 

275,00 

120,00 

40,00 

biologisch 

categorie 1 

CL vrij 

183,33 

300,00 

300,00 

206,70 

113,30 

40,00 

CL/CAE vrij 

258,33 

375,00 

375,00 

241,70 

113,30 

40,00 

categorie 2 

CL/CAE vrij 

408,33 

525,00 

525,00 

341,70 

153,30 

40,00 

Toelichting: 
Waardering op basis van MARKTWAARDEN; 
Genoemde bedragen in deze richtlijn zijn bedragen per dier/dekbok; 
Waardes (dek)bokken en genoemde toeslagen zijn inclusief 6% BTW; 
Waarde is exclusief eventuele toeslagen op basis van aanvullende afspraken tussen de sector en LNV. 
De waarde van een nuchter dekbok is bepaald op € 25. 

De waarde van een slachtbok is € 0,-

Indien de geitenhouder een aankoopfactuur kan overleggen waarbij de aankoopprijs hoger is dan boven 
vermeld dan de tabel dienovereenkomstig aanpassen. Vanaf de beginwaardes, de afschrijving tot het eind 
verdelen naar gelijke eindwaardes. De geboortedatum van de dekbokken is bekend. Afschrijven berekenen in 
een bedrag per maand. 

Richtlijn waardevaststelling (dekbokken) 08-03-2010 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 16 april 2010 11:33 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100416 1133 gesprek Q 

Hallo 

Nog bedankt voor het gesprek van gisteren. Een punt dat we niet aan bod hebben gehad, maar waar we nog 
wel aandacht voor vragen is de groep geiten die in de eerste helft van mei aflammert. Het zal niet 
verantwoord zijn om al deze dieren voor 1 juni te vaccineren. De dieren zijn kort na aflammeren vaak niet in 
de passende conditie om gevaccineerd te worden. Om dierenwelzijnsproblemen (uitval) te voorkomen zouden 
deze geiten bijvoorbeeld een maand later gevaccineerd kunnen worden. 

Verder hebben we jullie laten weten dat we een initiatief rondom het herbevolkingstraject hebben lopen. De 
groep geitenhouders en adviseurs die hier mee aan de slag zijn gegaan, hebben deze week het eerste 
overieg gehad. In het rapport dat hiervan verschijnt zullen ook cijfers over de benodigde aantallen jonge 
geiten staan. Evenals berekeningen over hoe veel jaren het kost om de veestapels weer op peil te krijgen. 
Half mei verwachten we het rapport klaar te hebben. Mijn voorstel is dat we jullie tegen die tijd deze cijfers 
laten weten. Uit het eerste overleg met de groep geitenhouders en adviseurs kwam naar voren dat de NL 
geitenstapel niet zomaar op peil is en dat dit toch wel zo'n vier jaar gaat duren. Zodra we de cijfers hebben, 
kunnen we verifiëren of dit klopt. 

Met vriendelijke groet 

www zlto.nl 
Denk aan het nnilieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://zlto.nl
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Van: 

Verzonden: woensdag 21 april 2010 17:30 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100421 1730 nog enkele vragen en opmerkingen 

Beste 

Met de vijf nieuwe besmettingen van deze week, is het nog niet stil op het Q-koorts dossier Afgelopen dagen 
heb ik weer enkele vragen gekregen. Kunnen jullie hier even op reageren? 

Een opmerking: 
Er is wat onduidelijk ontstaan over aanvragen van ontheffingen. Sprak geitenhouder die van kastje naar muur 
werd gestuurd nu een en ander is gewijzigd in de procedure. Voortaan zou VWS de beoordeling doen, zo 
werd gezegd. Ook bij as e.e.a. nog niet helemaal duidelijk, maar hij heeft dit uitgezocht 

Inmiddels is de procedure weer duidelijk. Veehouders van besmette bedrijven met een verzoek 
voor ontheffing van mest kunnen zich melden bij de VWA. De VWA zal dit verzoek vervolgens 
doorzetten naar LNV die voor verdere afhandeling zal zorgen. 

Zou goed zijn als het LNV loket ook helemaal op de hoogte is. 

Een vraag: 
Kunnen jullie alvast de datum noemen die geldt als begin van de periode tot 1 juni, ofwel tot het moment dat 
alle melkgeiten gevaccineerd moeten zijn? Wordt dit 
1 november of 1 januari? 

Een opmerking: 
We zijn blij met de reactie van de minister (gisteravond) over die 14 dagen als termijn tussen vaccinatie en 
het nemen van het ambtelijk monster. 

Een vraag: 
Tijdens ons overieg van afgelopen donderdag hebben we het gehad over de regeling voor "afmelkbedrijven". 
Jullie gaven aan dat het voorstel nog niet is geaccordeerd en e.e.a. in eerste instantie werkt via ontheffingen. 
Wat is de procedure voor de aanvraag van dergelijke ontheffingen? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: donderdag 22 april 2010 12:05 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100422 1205 RE; nog enkele vragen en opmerkingen 

Beste 

Nog twee punten. 

In de Richtlijn waardevaststelling (dekbokken) 08-03-2010, lees ik bij de toelichting; 
- Waarde is exclusief eventuele toeslagen op basis van aanvullende afspraken tussen de sector en LNV. 

Geldt er voor de bokken ook die 100 euro die eerder is uitgekeerd voor de melkgeiten die geruimd zijn? 

Verder graag jullie aandacht voor het volgende; 
^ Een deel van de schapenbedrijven doet aan jaarrondproductie. Deze beginnen soms al in juli met dekken, 
) Wellicht zijn er nog vaccins beschikbaar die op deze bedrijven alvast kunnen worden ingezet voor dieren die 

nu niet-drachtig zijn. Het zou mooi zijn als onze bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt verstoord door de 
entverplichting. We hebben nu nog niet geïnventariseerd om hoeveel bedrijven en dieren het hier precies 
gaat, maar met een ruwe schatting komen we op 15.000 schapen, ofwel 30.000 vaccins. Zijn deze vaccins er 
tegen die tijd en kunnen die gereserveerd worden voor deze groep schapen? 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl (Bezoek ook eens onze geheel vernieuwde website) 

1 ^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: donderdag 22 april 2010 16:00 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100422 1600 RE: nog enkele vragen en opmerkingen 

Hallo allen, 

Ten aanzien van de beschikbaarheid van het vaccin voor de fokschapen met meerdere 
dekperiodes heb ik al terugkoppeling ontvangen van dat dit geregeld kan 
worden. Klasse! 

Wij moeten dan nog wel bedenken hoe we dit vlot inventariseren, daar kom ik op terug. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 april 2010 12:05 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: nog enkele vragen en opmerkingen 

Beste 

Nog twee punten 

In de Richtlijn waardevaststelling (dekbokken) 08-03-2010, lees ik bij de toelichting; 

- Waarde is exclusief eventuele toeslagen op basis van aanvullende afspraken tussen de sector en LNV. 

Geldt er voor de bokken ook die 100 euro die eerder is uitgekeerd voor de melkgeiten die geruimd zijn? 

Verder graag jullie aandacht voor het volgende; 

Een deel van de schapenbedrijven doet aan jaarrondproductie. Deze beginnen soms al in juli met dekken. 
, ) Wellicht zijn er nog vaccins beschikbaar die op deze bedrijven alvast kunnen worden ingezet voor dieren die 

nu niet-drachtig zijn. Het zou mooi zijn als onze bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt verstoord door de 
entverplichting. We hebben nu nog niet geïnventariseerd om hoeveel bedrijven en dieren het hier precies 
gaat, maar met een ruwe schatting komen we op 15.000 schapen, ofwel 30.000 vaccins. Zijn deze vaccins er 
tegen die tijd en kunnen die gereserveerd worden voor deze groep schapen? 
Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl (Bezoek ook eens onze geheel vernieuwde website) 

^ ^ \ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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NOD32 3514 (20081011) Informatie 

Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem. 
http://www.nod32.nl 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 28 april 2010 12:52 

Aan: 

Onderwerp: 20100428 1252 FW; gesprek Q 

Van: 
Verzonden: vrijdag 16 april 2010 11:33 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: gesprek Q 

Hallo 

Nog bedankt voor het gesprek van gisteren. Een punt dat we niet aan bod hebben gehad, maar waar we nog 
") wel aandacht voor vragen is de groep geiten die in de eerste helft van mei aflammert. Het zal niet 

verantwoord zijn om al deze dieren voor 1 juni te vaccineren. De dieren zijn kort na aflammeren vaak niet in 
de passende conditie om gevaccineerd te worden. Om dierenwelzijnsproblemen (uitval) te voorkomen zouden 
deze geiten bijvoorbeeld een maand later gevaccineerd kunnen worden. 

Verder hebben we jullie laten weten dat we een initiatief rondom het herbevolkingstraject hebben lopen. De 
groep geitenhouders en adviseurs die hier mee aan de slag zijn gegaan, hebben deze week het eerste 
overteg gehad. In het rapport dat hiervan verschijnt zullen ook cijfers over de benodigde aantallen jonge 
geiten staan. Evenals berekeningen over hoe veel jaren het kost om de veestapels weer op peil te krijgen. 
Half mei verwachten we het rapport klaar te hebben. Mijn voorstel is dat we jullie tegen die tijd deze cijfers 
laten weten. Uit het eerste overteg met de groep geitenhouders en adviseurs kwam naar voren dat de NL 
geitenstapel niet zomaar op peil is en dat dit toch wel zo'n vier jaar gaat duren. Zodra we de cijfers hebben, 
kunnen we verifiëren of dit klopt. 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

y ^ ^ Denk aan het mllleu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hien/an in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: donderdag 29 april 2010 16:41 

Aan: 

Onderwerp: 20100429 1641 RE; nog enkele vragen en opmerkingen 

Hallo 

Ik heb begrepen dat 16 december nu de startdatum gaat worden, van waaruit gerekend gaat worden tot 1 
juni. 

We hebben eerder nog aandacht gevraagd voor de bedrijven waar geiten tot half mei aflammeren. De dieren 
die komende weken aflammeren zullen niet voor 1 juni gevaccineerd kunnen worden. Is niet verstandig om in 
de dieren die net hebben gelammerd al weer een spuit te zetten. We moeten er voor zorgen dat deze de 
cijfers (vaccinatiegraad) niet vervuilen, ofwel 100% vaccinatiegraad per 1 juni is niet mogelijk. 

Wat betreft maandag. Laat maar weten of dat doorgaat. Wij kunnen dan intern afstemmen wie daar vanuit 
LTO bij is. 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hien/an in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 28 april 2010 13:17 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: nog enkele vragen en opmerkingen 

Beste 

Nav bijgaande vragen; 
Een deel van de schapenbedrijven doet aan jaarrondproductie. Deze beginnen soms al in juli met dekken. 
Wellicht zijn er nog vaccins beschikbaar die op deze bedrijven alvast kunnen worden ingezet voor dieren die 
nu niet-drachtig zijn. Het zou mooi zijn als onze bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt verstoord door de 
entverplichting. We hebben nu nog niet geïnventariseerd om hoeveel bedrijven en dieren het hier precies 
gaat, maar met een ruwe schatting komen we op 15.000 schapen, ofwel 30.000 vaccins. Zijn deze vaccins er 
tegen die tijd en kunnen die gereserveerd worden voor deze groep schapen? 

Hierop heeft . eerder gereageerd, de inzet is om dit (obv jullie inventarisatie) te 
realiseren 

Kunnen jullie alvast de datum noemen die geldt als begin van de periode tot 1 juni, ofwel tot het moment dat 
alle melkgeiten gevaccineerd moeten zijn? Wordt dit 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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1 november of 1 januari? 
deze datum is nog onderwerp van discussie, ik hoop daar deze week meer duidelijkheid over te hebben. 

Overigens; 
Nav een telefonisch gesprek met vanmorgen heb ik voorgesteld om 
vanaf volgende week een wekelijks overleg met jullie in te plannen richting 1 
juni. Het eerste hiervan zou aankomende maandag/dinsdag kunnen plaatsvinden. 
Insteek is onderlinge afstemming en informatie uitwisseling. We denken hierbij 
aan een overleg op maandagmiddag. Ik doe een voorstel voor maandag a.s.. 

Groet 

********************************************************** 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument (VDC) 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Department Food, Animal Health and Welfare and Consumer Policy 

Bezuidenhoutseweg 73 
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag, The Netherlands 

* 1 c * * * * * * * * * * * * * * * 1 c * 1 , i t * * * * i t * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 t 1 c * * * * * * * * 1 t * * * 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 

4-5-2012 



I I O 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 18:10 
Aan: 
CC: 
OndenA/erp: 20100504 1810 RE: afspraak 

Hal lo 

Mooi dat je zo laat op de dag nog even reageert. Hier het concrete voorstel: 
Tijd: 13:00 uur 
LNV Den Haag 
Afvaardiging LTO: 

Bespreekpunten van onze zijde kunnen we dan donderdag aanleveren. 

Met vriendeliike groet, 

Specialist Veehouderij 

( Jwww.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

OorsoronkeliTV bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdaa 4 mei 2010 iö:U2 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Ik stel voor dat jij nu een concreet voorstel doet waarop je weet dat een aantal van 
jullie kan. Ik kijk dan wie er aan onze kant kan aanschuiven, ok. 

•\Grt 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden- dinsdaa 4 mei ?01Q 15:38 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Begin van de middag bijvoorbeeld. 

Met vriendelijke groet, 

www. zlto.nKhttp: //www. zlto . nl> 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 

http://www.zlto.nl


Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 14:47 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Hoi 
Ik zal moeten schuiven met agenda's, maar ik zal een poging wagen. 
Heb je een voorstel voor een tijd? 
Grt 

Van: 
Verzonden: dinsdaq 4 mei 2010 00:1/ 
Aan: 
Onderwerp: afspraak 
Urgentie: Hoog 
Hallo 

---X Donderdag lijkt lastig te worden, weinig ruimte in de agenda's van onze LTO 
i, ybeleidsmedewerkers, de bestuurders kunnen evt. nog wel. Vrijdag zou beter uitkomen. 

Hoe zitten jullie dan? 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl<http://www.zlto.nl> 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

http://www.zlto.nl%3chttp://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: donderdag 6 mei 2010 19:16 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100506 1916 RE; afspraak 

Hallo allen, 

Zonder interne afstemming voeg ik een aantal punten toe (in blauw) aan de lijst van 
bespreekpunten. Gezien het informele karakter lijkt dit de gemakkelijkste wijze. 

Groet, 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: donderdag 6 mei 2010 16:43 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: afspraak 

Beste aangezien nog in vakgroepvergadering zit even een korte 
reactie van mijn kant. 
In overleg met willen we graag de volgende punten bespreken: 
* procedure hertaxaties 
* testprotocol bokken en rammen 
* vaccinatie en registratie hiervan 
* deskundigenoverieg 18 mei 
* lopende zaken voor de korte termijn (ruimingen, verdachte bedrijven, 
biologische geiten., schapen....) 

Ondersteuning vanuit veterinair (KNMvD e.d.) voor vaccinatiecampagne 
Onderscheid melkschapen / -geiten 
Situatie en invloed humane gevallen 
Beschikbaarheid vaccin voor dekseizoen fokschapen 
Fokverbod achtergebleven dieren, deskundigenoordeel 
Signalen alsnog ruimen/afvoeren achtergebleven dieren 
Publiciteit 
Contact met patiëntenvereniging 

Mogelijk dat of een van de anderen nog meer punten heeft 
^n ik komen met de trein, 'e t de auto. 

Vriendelijke groet, 

Original Message 
From: 
To: • 
Cc: 

Sent: Thursday, May 06, 2010 2:09 PM 
Subject: RE: afspraak 

4-5-2012 
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Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Begin van de middag bijvoorbeeld. 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl <http: / /www.zl to.nl> 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de 
afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 14:47 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Hoi 
Ik zal moeten schuiven met agenda's, maar ik zal een poging wagen. 
Heb je een voorstel voor een tijd? 
Grt 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 08:47 
Aan: 
Onderwerp: afspraak 
Urgentie: Hoog 
Hallo 

Donderdag lijkt lastig te worden, weinig ruimte in de agenda's van onze 
LTO beleidsmedewerkers, de bestuurders kunnen evt. nog wel. Vrijdag zou 
beter uitkomen. Hoe zitten jullie dan? 

Met vriendelijke groet. 

www. z l to .nKht tp : / /www. zlto.nl> 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de 
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afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welice aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

NOD32 3514 (20081011) Informatie 

Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem. 
http://www.nod32.nl 
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Beste 
De afspraak staat genoteerd voor vrijdag 13 uur. Ik meld onderstaande 
personen aan en zal kijken of er nog parkeerruimte beschikbaar is. 
Geef eventuele specifieke bespreekpunten svp vandaag even door. Ik zet 
in ieder geval de vragen nav de vaccinatiecampagne die al eerder zijn 
geaddresseerd op de agenda. 

Grt 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdaq 4 mei 2010 18:10 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: afspraak 

Hallo 

Mooi da t j e zo laat op de dag nog even reageert. Hier het concrete 
voorstel: 
Ti jd: 13:00 uur 
LNV Den Haag 
Afvaardiging LTO: 

Bespreekpunten van onze zijde kunnen we dan donderdag aanleveren. 

Met vriendeliike oroet. 

Specialist Veehouderij 

www.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de 
afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 18:02 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Ik stel voor dat j i j nu een concreet voorstel doet waarop je weet dat 
een aantal van jullie kan. Ik kijk dan wie er aan onze kant kan 
aanschuiven, ok. 
Grt 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 15:38 
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Van: 

Verzonden: woensdag 12 mei 2010 15:55 

Aan: 

Onderwerp: 20100512 1555 FW; Nieuwsbrief Melkgeiten en Schapen 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Nieuwsbrief Q-koorts 12-05-2010.doc 

Zoals toegezegd de vandaag verstuurde nieuwsbrief voor leden melkschapen- en melkgeitenhouders. Via 
collega belangenorganisaties en periferie is de nieuwsbrief breed verspreid. 

Tot zover, 

Teammanager Markt Dieriijk 

www.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2010 11:42 
Aan: 
Onderwerp: Nieuwsbrief Melkgeiten en Schapen 
Urgentie: Hoog 

Heren, 

Willen jullie bijgaande nieuwsbrief z.s.m. versturen aan de leden Melkgeitenhouders en Schapenhouders ? 

De titel van de nieuwsbrief is; Geen versoepelingen bij onvolledige vaccinatie voor 1 juni a.s. 

de link waar naar wordt venwezen is: 

http://www.minlnv.nl/portal/page? 
_pageid=116.1640333«S:_dad=portal& schema=PORTAL«S:p_news_item_id=2003900 

Dank I! 

Met vriendelijke groet. 

4-5-2012 
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Let op per 1/1/2010 is ons nieuwe adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Postbus 240, 8000 AE Zwolie 
Ons telefoon- en faxnummer blijven ongewijzigd. 

O 
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LTO Noord nieuwsbrief Q-koorts - 1 2 mei 2010 

inhoudsopgave 

• Geen versoepelingen bij onvolledige vaccinatie voor 1 juni a.s. 
• Meetpunten van LNV voor bewaking en beoordeling vaccinaties 
• Oproep voorzitters belangenorganisaties 
• Informatievoorziening 

Geen versoepelingen bij onvolledige vaccinatie voor 1 juni a.s. 
Minister Verburg heeft 11 mei jl. in een persconferentie en in een brief aan de Tweede 
Kamer (link naar brief van LNV met de brief) aangegeven dat er geen sprake is van 
aanpassingen van de maatregelen per 1 juni a.s. als melkgeiten- en melkschapenhouders 
niet gevaccineerd hebben. 

Gistermiddag hebben de belangenorganisaties hun leden breed opgeroepen om te 
^ vaccineren voor 1 juni a.s. Dit betreft twee vaccinaties. Tussen de eerste en tweede 

vaccinatie zit 3 weken tussentijd. Uitertijk in de tweede week van mei dient de eerste 
vaccinatie te hebben plaatsgevonden. 
Vaccineren tegen Q-koorts heeft geen invloed op de uitslag van onderzoek van tankmelk. 
Veehouders lopen derhalve geen risico, dat hun bedrijf als gevolg van vaccinatie mogelijk als 
besmet wordt aangemerkt. 

Onderzoeker Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) had tekst en uitleg 
gegeven over de meest recente onderzoekuitslagen van de GD en het Centraal Veterinair 
Instituut (CVI). De resultaten ervan plaatste eerder onderzoek van het Jeroen Bosch 
ziekenhuis in een ander daglicht. Onderzoekster Mirjam Hermans van dit ziekenhuis zei op 
de bijeenkomst in Wijchen, dat ze beide tests met elkaar heeft vergeleken. De ziekenhuistest 
bleek een factor honderd tot duizend keer gevoeliger dan de tests van GD en CVI. De 
vaccinatiesporen in de melk waren bij haar onderzoek dermate laag, dat de andere tests 
geen verhoogde uitscheidingen laten zien. Het ziekenhuisonderzoek zorgde voor veel onrust 
en bedenkingen bij veehouders en waren voor veel van hen aanleiding om vooriopig niet te 
vaccineren. 

. J 'Vaccineren is veilig, de twijfel is weggenomen. Er is nu nog maar één advies voor alle 
veehouders: zo snel mogelijk vaccineren', aldus 

In diverse overieggen met de minister dringt LTO Melkgeiten- en Schapenhouderij aan op 
aanpassing van de maatregelen per 1 juni a.s. In het laatste overteg heeft de Minister 
aangegeven dat daarbij aan de volgende voonwaarde voldaan moet zijn: de gehele 
melkgeiten- en melkschapensector moet gevaccineerd zijn voor 1 juni. 

Terug naar inhoudsopgave 

Meetpunten van LNV voor bewaking en beoordeling vaccinaties 
Het ministerie van LNV heeft drie meetpunten: 

1. Registratie van vaccin op naam van de geiten- of schapenhouder. Momenteel heeft 
90% van de ondernemers vaccin besteld bij de GD. 

2. Terugsturen van het formulier door dierenarts of veehouder uiteriijk drie dagen na 
vaccinatie naar de GD. De afgelopen week waren er ruim 50 formulieren binnen, 



merendeel van melkschapenhouders. 
3. Registratie van de vaccinatie in de l&R database van LNV. Dit resultaat was 

bedroevend laag: minder dan 10% van het aantal dieren. Op basis van deze cijfers 
wordt de sector afgerekend. 

Wij willen u adviseren om te checken of de dieren ook daadwerkelijk in de l&R database 
zijn opgenomen en gevlagd na doormelding via Elda, Falcoo of SG online. Dit kunt u zelf 
doen door 'mijn dossier' te raadplegen via www.hetlnvloket.nl 

In stappen: 
-> ga naar www.hetlnvloket.nl 
-^ ga naar Mijn dossier 
-^ Inloggen 
-> ga naar Opgeven en aanvragen 
-> ga naar Identificatie en Registratie 
-> ga naar l&R Dieren 
-> ga naar 'U kunt het webformulier starten door op deze link te klikken' 
-> ga naar Meldingen 

(" \ ^ ga naar Raadplegen meldingen 
-> Invullen begin- en einddatum, invullen diersoort, meldingssoort en meldingsstatus: 
alles 
-> klik op Volgende 

Terug naar inhoudsopgave 

Oproep voorzitters LTO Melkgéitenhouderij, LTO Schapenhouderij, NVPM en 
NGHV 

Als het beleid niet aangepast wordt per 1 juni a.s. maar voortgezet wordt met een half 
jaar, dan is de schade voor de hele sector, besmet of onbesmet, niet te overzien. 
Met deze wetenschap in het achterhoofd roepen wij alle melkgeiten- en schapenhouders 
op om zeer spoedig te gaan VACCINEREN en zorg te dragen voor een goede 
REGISTRATIE. Het belang van de hele sector staat op het spel. 

Op 25 mei a.s. heeft de Minister een overteg met GGD's, gemeenten, en andere partijen. 
Tijdens dit overteg moet de Minister haar standpunten verdedigen over eventuele 

J aanpassingen in beleid. Als op deze momenten nog enige twijfel is over de inzet en 
bereidheid van de sectoren om te vaccineren, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat er per 
1 juni a.s. aanpassingen komen in het voordeel van de agrarische sector. 

We rekenen op uw verantwoordelijkheid en inzet!! 

Deze oproep wordt mede ondersteund door de KNMvD en de VKGN. 

Terug naar inhoudsopgave 

Informatievoorziening 
• LTO Noord: www.ltonoord.nl/g-koorts, e-mail: info@ltonoord.nl of 088-888 66 44 

http://www.hetlnvloket.nl
http://www.hetlnvloket.nl
http://www.ltonoord.nl/g-koorts
mailto:info@ltonoord.nl
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Gemeenschappelijke webpagina vanuit landbouw en volksgezondheid: 
www.gkoortsinnedertand.nl 
Ministerie LNV: Ministerie van LNV of LNV-loket: 0800 - 22 333 22 (bereikbaar van 8.30 
tot 22.00 uur) en vanuit het buitenland +31 592 332 958 
RIVM: www.rivm.nl 
Stigas: www.stigas.nl (voor werkgevers) 

Terug naar inhoudsopgave 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Schrijf dan naar info&ltonoord.nl. 

http://www.gkoortsinnedertand.nl
http://www.rivm.nl
http://www.stigas.nl


o 

) 

pagina 1 van 2 

IIM 

Van: 

Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 12:03 

Aan: 

Onderwerp: 20100518 1203 FW; Terugkoppeling informeel overteg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 
(vertrouwelijk!!) 

Zoals toegezegd mijn interne terugkoppeling richting LTO kernteam Q-koorts. Laat me even weten als je op
en aanmerkingen hebt 

Tot zover, 

www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 17 mei 2010 19:09 
Aan: - . - . 

CC: 

Onderwerp: Terugkoppeling informeel overteg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 

L.L., 

Vandaag heeft ondergetekende kort overleg gehad met Hier volgt een beknopt verslag: 

Laatste cijfers (uitdraai 17 mei'10): 17 aanvraagformulieren vaccin nog niet binnen; 188 
vaccinatieverklaringen bij GD en 57 bedrijven (gedeeltelijk) geregisteerd in database 

o Gelet op het korte tijdsbestek sinds de persconferentie wil LNV nog geen conclusies verbinden 
aan het effect van de gezamenlijk oproep. Eind deze week dient dit zichtbaar te zijn. 

o LNV houdt druk op 17 bedrijven 
o LNV zal woensdag of donderdag a.s, een nieuwe uitdraai opvragen en cijfers doorgeven aan 

LTO 
o LNV zal verdere specificatie vragen van cijfers (o.a, onderscheid melkschapen- en 

melkgeitensector) 
o LNV bespreekt vanmiddag met Dienst Regelingen problemen mbt invoer in database en 

koppeling met management-informatiesystemen 
In deskundigenoverteg d,d, 18 mei'10 ligt de focus op de inhoud (epidemiologie Q-koorts) en niet op de 
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voortgang vaccinatie 
• LTO heeft vorige keer al gemeld voorstander te zijn van gedifferentieerd beleid bij onvolledige 

vaccinatie per 1 juni 2010. Hierbij onderscheid maken tussen enerzijds sector melkschapen en 
melkgeiten en anderzijds tussen bedrijven die wel en niet voldaan hebben aan de wettelijke 
vaccinatieplicht 

o LNV (ambtelijk) kan op dit moment geen inschatting geven of een gedifferentieerd beleid tussen 
sectoren en/of bedrijven politiek haalbaar is 

• LTO heeft nog een aantal (openstaande) vragen mbt taxatie en beleid 
o Afspraak is dat LTO de (openstaande) vragen mailt naar (LNV) en 

met verzoek om schriftelijke reactie (Actie: ^ 
o Tot voor kort werden knelgevallen ingediend bij het crisiscentrum Q-koorts, Afspraak is dat 

• — en nieuw contactadres mailt voor het indienen van knelgevallen (Actie: 

Vanwege het bestuurtijk overteg VWS/LNV en GGD/gemeenten/provincies d.d. 26 mei'10 stelt LTO voor om 
hieraan voorafgaand een bestuurtijk overteg te plannen tussen LNV en LTO, Naast de laatste stand van 
zaken mbt vaccinatie wil LTO ook de inzet van VWS/LNV in het bestuuriijk overleg d,d. 26 mei'10 bespreken 
LNV bekijkt of dit kan worden gepland op dinsdag 25 mei a.s. Vanuit LTO zal ;ierover 
contact opnemen met (LNV). 

Tot zover, 

3 

J 
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lk heb de verdere specificatie opgevraagd van de diverse cijfers naar geiten/schapen, maar die heb ik nog 
niet binnen. 

LNV bespreekt vanmiddag met Dienst Regehngen problemen mbt invoer in database en koppeling met 
management-informatiesystemen 
lk heb eea besproken met DR; de stremmingen met de koppeling tussen de grote(re) 
automatiseringspartij (ELDA?) en l&R systeem zouden moeten zijn opgelost. Graag bericht terug als jij 
hierover andere signalen ontvangt. 

In deskundigenoverieg d.d. 18 mei'io ligt de focus op de inhoud (epidemiologie Q-koorts) en niet op de 
voortgang vaccinatie 
Advies volgt volgende week. 

LTO heeft nog een aantal (openstaande) vragen mbt taxatie en beleid 

o Afspraak is dat LTO de (openstaande) vragen mailt naar (LNV) ïn met 
verzoek om schriftelijke reactie (Actie: 

o Tot voor kort werden knelgevallen ingediend bij het crisiscentrum Q-koorts, Afspraak is dat 
een nieuw contactadres mailt voor het indienen van knelgevallen (Actie: 

' Vragen kunnen naar via DCC-VAT(aminlnv.nl 

Vanwege het bestuurlijk overleg VWS/LNV en GGD/gemeenten/provincies d.d. 26 mei'io stelt LTO voor 
om hieraan voorafgaand een bestuurlijk overleg te plannen tussen LNV en LTO. Naast de laatste stand van 
zaken mbt vaccinatie wil LTO ook de inzet van VWS/LNV in het bestuurlijk overleg d.d. 26 mei'io 
bespreken. LNV bekijkt of dit kan worden gepland op dinsdag 25 mei a.s. Vanuit LTO zal' 
hierover contact opnemen met 
Ik heb deze wens intern neergelegd, laat even weten of hierover al contact geweest is 
tussen «n 

Groet 

********************************************************** 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument (VDC) 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Department Food, Animal Health and Welfare and Consumer Policy 

Bezuidenhoutseweg 73 
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag, The Netherlands 

* * * * * * * * * * * * * i t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 

No virus found in this incoming message. 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 21 mei 2010 16:26 

Aan: 

Onderwerp: 20100521 1626 FW; Terugkoppeling informeel overieg 'Q-koorts' d.d, 17 mei'10 
(vertrouwelijk!!) 

Hallo 

Is het de bedoeling dat wij de knelpunten die we van leden binnenkrijgen richting sturen, of is het 
de bedoeling dat we deze contactpersoon in nieuwsbrieven noemen en geitenhouders direct reageren? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 16:52 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: Fw: Terugkoppeling informeel overleg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 (vertrouwelijk!!) 

L.L,, 

Zie onderstaande 'laatste update' van '.NV, Aanvullende info koppel ik morgen terug. 

Tot zover 

Van: 
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 16:13 
Aan: 
Onderwerp: FW: Terugkoppeling informeel overieg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 (vertrouwelijk!!) 

Hierbi j alvast i n kor t : 

Stand van zaken vaccinat ie per 19/05/2010: 
+/- 200 bedr i jven nnet een inges tuurde vaccinat ieverk lar ing aan GD 
112 bedr i jven hebben vaccinat ie inmidde ls ook in l&R geregist reerd (23 schapen- en 99 
gei tenbedr i jven) . 

LNV zal verdere specificatie vragen van cijfers (o.a. onderscheid melkschapen- en melkgeitensector) 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 16:35 

Aan: 

Onderwerp: 20100525 1635 lijst van 17 

Urgentie: Hoog 

Hallo 

Weetje al meer? 

Vanmorgen gaf ik je twee namen van bedrijven die volgens ons op de lijst van 17 zouden kunnen staan, maar 
waarbij dit naar ons idee een fout is. Ik heb inmiddels nog een derde naam die mogelijk onterecht op de lijst 
staat, nl. 

Met vriendelijke groet. 

wvw/,zlto,nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 26 mei 2010 11:37 

Aan: 

Onderwerp: 20100526 1137 LTO schaduwoverzicht vaccinatie en bespreekpunten overieg 27 mei 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: 2MPU, 10,0177 schaduwoverzicht st,v,zaken vaccinatie Q,doc 

Beste 

Afgelopen dagen hebben we geprobeerd de stand van zaken betreffende de verplichte vaccinatie in beeld te 
brengen. Dit als aanvulling op de cijfers die jullie ons met enige regelmaat doorgeven. Bijgevoegd heb ik dit 
schaduwoverzicht. Het geeft naar onze mening een completer beeld van de mate waarin de melkgeiten- en 
melkschapenhouderij voldaan heeft aan de plicht om vóór 1 juni te vaccineren, dan de genoemde cijfers. Kun 
jij er voor zorgen dat dit bij jouw collega's (o,a, terecht komt? 

Verder volgt hier een voorstel voor de punten die we kunnen bespreken in het geplande bestuurtijk overteg 
^ van morgen, donderdag 27 mei (14:00 - 15:30 uur). Deze bepreekpunten zijn: 

1. Implementatie aangekondigde beleidsaanpassingen (d.d. 22 maart 2010) 
o Stand van zaken vaccinatie (zie bijlage) 
o Ingangsdatum aangepast beleid (1 juni 2010) 
o Differentiatie in beleid, naar sector en/of bedrijf 

2. Herbevolkingstraject Q-koorts besmette bedrijven 
o Beleidsruimte levenslang fokverbo 
o Rol overheid 

Vanuit LTO zullen donderdag 
zijn. 

en aanwezig 

CJ 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Schaduwoverzicht stand van zaken vaccinatie Q-koorts 

Weigeraars 
Onder het bij LNV bekende aantal van 17 weigeraars (info week 20) vallen een aantal 
veehouders die op basis van geloofsovertuiging niet wensen te vaccineren. Daarnaast zijn er 
bedrijven die mogelijk ten onrechte op deze lijst staan. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Melkgeitenbedrijf. 

Bedrijf is volledig geruimd en heeft desondanks een vaccinatie-oproep ontvangen. 
• Melkgeitenbedrijf 

Hebben op drie locaties geiten staan,waarvan 2 huurtocaties zijn. In ; is dat bij 
(UBN )en in is dat bij (UBN ). De 3^ 

locatie is het eigen bedrijf in (UBN ). Voor de dieren die in staan, 
hebben we een ontheffing gehad, om die te vervoeren. Deze zijn 2 maal vrijwillig geënt 
voor Q-koorts, anders kregen we geen ontheffing. Dus deze dieren hebben al een 
volledige q-koorts enting gehad en zijn nu voor een herhalings-enting op 18 mei 
gevaccineerd. Waarschijnlijk is dat verkeerd ingevoerd in de computer, want er was 
ingevoerd dat het de eerste vaccinatie was, tenwijl het ging om een herhaling! Dit is ook 
zo ingevoerd voor de dieren op de thuislocatie (UBN ), maar ook daar gaat het 
om een herhalingsvaccinatie! Op de locatie in staan ook nog ongeveer 95 
lammeren,die we nog tweemaal voor q-koorts geënt moeten worden zodra deze dieren 
oud genoeg zijn (3 maanden). Op de locatie in staan ook nog ongeveer 150 
van deze lammeren die gevaccineerd worden zodra ze de leeftijd hebben. 

• Melkgeitenbedrijf uit Heeft geen geiten meer, maar mogelijk nog 
wel op de lijst. 

• Melkgéitenhouderij te Deze hebben op 28 april alles 
gevaccineerd en geregistreerd en inmiddels de gegevens gecontroleerd in de l&R 
database. 

Meldingen via dierenarts (GD) 
Volgens de laatste cijfers (week 20) zijn er 212 bedrijven gemeld via GD na vaccinatie. Er 
doen zich knelpunten voor rondom uitvoering en melden van de vaccinatie. 
• Niet alle bedrijven krijgen de vaccins uitgeleverd op het gewenste moment (informatie 

van dierenarts te ). 

Geregistreerd in l&R 
Volgens de laatste cijfers (week 20) staan de vaccinaties van 99 melkgeiten- en 23 
melkschapenbedrijven geregistreerd in de l&R database. 
Bij de registratie doen zich enkele problemen voor. Voorbeelden hiervan zijn: 
• De meeste vaccinaties worden via het managementprogramma (van Elda, Falcoo) 

gemeld. Deze meldingen worden met vertraging richting l&R database teruggekoppeld. 
Daarnaast waren er problemen met de koppeling tussen de verschillende systemen. 
Deze problemen zijn deels opgelost. Met name gebruikers van Falcoo-software ervaren 
nog de nodige problemen. Het bedrijf Elda krijgt momenteel nog erg veel telefoontjes van 
veehouders die vragen of de registratie die ze hebben gedaan ook daadwerkelijk is 
gelukt. 

• Vaccinaties die vóór 1 januari 2010 zijn gezet, kunnen niet geregistreerd worden. 
Veehouders die tussen 16 en 31 december gevaccineerd hebben kunnen niet veel 
anders dan als moment van vaccineren een datum in januari kiezen. 

• In sommige gevallen schijnt het moeilijk te zijn om een herhalingsenting in te voeren voor 
2010 omdat volgens het systeem er nog geen eerste entingen gegeven zijn. Voorbeeld 
melkgeitenbedrijf te , herhalingsvaccinatie van 23 december 2009 
wordt niet geaccepteerd. 

• Het uitleveren van dubbele elektronische oornummers door Dienst Regelingen 
(voorbeeld melkgeitenbedrijf ). 

ZMPU.10.0177 



Algemeen 
LTO heeft contact gehad met alle melkschapenbedrijven. Het laatste bedrijf start in week 21 
met vaccineren, alle overige bedrijven zijn eerder al gestart. KNMvD geeft aan dat diverse 
dierenartsen deze weken helemaal volgeboekt zijn met vaccineren van geiten en schapen. 
Besmette bedrijven zijn over het algemeen eerder gestart met vaccineren, de vrije bedrijven 
uit angst voor schijnbesmetting vanaf half mei 2010. 

O 

O 
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Van: 

Verzonden: woensdag 26 mei 2010 14:43 

Aan: 

Onderwerp: 20100526 1443 FW; Terugkoppeling informeel overteg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 
(vertrouwelijk!!) 

Hallo' 

Eerder mailde je onderstaande; 

o Tot voor kort werden knelgevallen ingediend bij het crisiscentrum Q-koorts. Afspraak is dat 
••en nieuw contactadres mailt voor het indienen van knelgevallen (Actie:" « 

] Vragen kunnen naar via DCC-VATgminlnv.nl 

Moeten we knelgevallen zelf doorgeven aan deze , of kunnen we deze naam en e-mail adres 
doorgeven aan de leden, zodat zij zelf contact kunnen opnemen? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto,nl 

1 ^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 16:52 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: Fw: Terugkoppeling informeel overleg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 (vertrouwelijk!!) 

L.L,, 

Zie onderstaande 'laatste update' van LNV, Aanvullende info koppel ik morgen terug. 

Tot zover. 

Van: 
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 16:13 
Aan: 
Onderwerp: FW: Terugkoppeling informeel overleg 'Q-koorts' d.d. 17 mei'10 (vertrouwelijk!!) 

Hierbi j alvast in kor t : 

4-5-2012 
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Stand van zaken vaccinatie per 19/05/2010: 
-H/- 200 bedrijven met een ingestuurde vaccinatieverklaring aan GD 
112 bedrijven hebben vaccinatie inmiddels ook in l&R geregistreerd (23 schapen- en 99 
geitenbedrijven). 

LNV zal verdere specificatie vragen van cijfers (o.a. onderscheid melkschapen- en melkgeitensector) 

lk heb de verdere specificatie opgevraagd van de diverse cijfers naar geiten/schapen, maar die heb ik nog 
niet binnen. 

LNV bespreekt vanmiddag met Dienst Regelingen problemen mbt invoer in database en koppeling met 
management-informatiesystemen 
lk heb eea besproken met DR; de stremmingen met de koppeling tussen de grote(re) 
automatiseringspartij (ELDA?) en l&R systeem zouden moeten zijn opgelost. Graag bericht terug als jij 
hierover andere signalen ontvangt. 

In deskundigenoverieg d.d. 18 mei'io ligt de focus op de inhoud (epidemiologie Q-koorts) en niet op de 
voortgang vaccinatie 
Advies volgt volgende week. 

j ^j LTO heeft nog een aantal (openstaande) vragen mbt taxatie en beleid 

o Afspraak is dat LTO de (openstaande) vragen mailt naar (LNV) en met 
verzoek om schriftelijke reactie (Actie: 

o Tot voor kort werden knelgevallen ingediend bij het crisiscentrum Q-koorts, Afspraak is dat' 
- een nieuw contactadres mailt voor het indienen van knelgevallen (Actie: 

[ • )] Vragen kunnen naar via DCC-VAT(gminlnv.nl 

Vanwege het bestuurlijk overleg VWS/LNV en GGD/gemeenten/provincies d.d. 26 mei'io stelt LTO voor 
om hieraan voorafgaand een bestuurlijk overleg te plannen tussen LNV en LTO. Naast de laatste stand van 
zaken mbt vaccinatie wil LTO ook de inzet van VWS/LNV in het bestuurlijk overleg d.d. 26 mei'io 
bespreken. LNV bekijkt of dit kan worden gepland op dinsdag 25 mei a.s. Vanuit LTO zal 
hierover contact opnemen met ' (LNV). 
Ik heb deze wens intern neergelegd, laat even weten of hierover al contact geweest is 
tussen "in 

Groet 

********************************************************** 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument (VDC) 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Department Food, Animal Health and Welfare and Consumer Policy 

Bezuidenhoutseweg 73 
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag, The Netherlands 

********************************************************** 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 

N o virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 9.0.819 / Virus Database: 271.1.1/2883 - Release Date: 05/19/10 08:26:00 

) 
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Van: 

Verzonden: woensdag 2 juni 2010 12:39 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100602 1239 FW; Nieuwsflits Q-koorts 1 juni 2010 

Dag 

Zou je naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen over Q koorts een punt kunnen 
verduidelijken voor ons? 

Het gaat over het levenslange fokverbod. 
Er wordt niet meer geruimd als de tankmelk positief wordt verklaard na 1 juni, maar krijgen de 
overige dieren wel allemaal een levenslang fokverbod opgelegd als ze al gevaccineerd zijn? 

Ik kan dit niet uit de kamerbrief halen, dus wellicht kan je me helpen hiermee. 

Groetjes 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Aan: undisclosed-recipients <undisclosed-recipients:;> 
Verzonden: Tue Jun 01 17:22:412010 
Onderwerp: Nieuwsflits Q-koorts l juni 2010 

Nieuwsbrief Q-koorts - 1 juni 2010 
Zolang niet alle melkgeiten en melkschapen op professionele bedrijven gevaccineerd zijn, kan van versoepeling van de 
maatregelen tegen Q-koorts geen sprake zijn. Dat schrijven ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS) vandaag in een 
brief aan de Tweede Kamer, 
In de briefstaal dat in ieder geval totdat alle melkgeiten en melkschapen gevaccineerd zijn, de volgende maatregelen 
blijven gelden: 
* Het algemene fok- en aanvoerverbod blijven van kracht 
* De tweewekelijkse tankmelkmonitoring blijfit gehandhaafd 
* Vervoersbeperkingen en hygiënemaatregelen blijven gelden 
* Het ruimen van drachtige dieren is niet meer aan de orde, omdat er door het algemene fokverbod sinds 16 
december geen drachtige dieren meer zijn. 
De Kamerbrief bevat verder informatie over de stand van zaken van de humane epidemie en van de vaccinatiecampagne 
melkgeiten en melkschapen. 
Meer informatie: 
Kamerbrief Q-koorts stand van zaken, 1 juni 2010 
Aanpassing Regeling 
Op 28 mei is de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten aangepast. In deze nieuwe Regeling is de definitie van 
locaties met een publieksfunctie veranderd in: 'Een locatie waar schapen en geiten worden gehouden die is opengesteld 
voor publiek met het oogmerk om direct contact tussen publiek en dieren te faciliteren'. Hier vallen naast 
kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren ook bijvoorbeeld 
campingboeren en zorginstellingen met schapen en geiten onder. Meer informatie over de regels voor het vaccineren van 
dieren vindt u op www.minlnv.nl/qkoorts. Hier vindt u ook de Factsheet maatregelen Q-koorts waarin alle maatregelen 
per categorie houder uitgesplitst staan. 

Rentesubsidie op lening Q-koorts 
Ondememingen die in financiële nood komen door de maatregelen tegen Q-koorts kunnen aanspraak maken op een 
steunregeling. Om aanspraak te kunnen maken op deze steun moeten bedrijven een herstructureringsplan maken vvaarin 
staat welke activiteiten zij moeten ondememen om het bedrijf economisch weer levensvatbaar te maken. De ondememer 
moet deze activiteiten zoveel mogelijk, maar minimaal voor 25%, zelf financieren. Voor het deel van de lening dat de 
ondememer niet zelf kan dragen kan de ondememer van de overheid een rentesubsidie krijgen. 
Meer infonnatie over de Rentesubsidie lening Q-koorts vindt u op: 
http://www,hetlnvloket,nl/portal/page?_pageid=122.3705799&_dad=portal&_schema=portal 

4-5-2012 
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Informatiebronnen Q-koorts 
De website www,qkoortsinnederland,nl is de website van de rijksoverheid met infonnatie over Q-koorts. U vindt hier 
nieuws en achtergrondinformatie over Q-koorts, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikbaar stelle. Verder staat op 
qkoortsinnederland.nl een overzicht van andere websites met Q-koorts infonnatie 

Vragen over maatregelen en Q-koorts bij dieren 
Wilt u meer weten over de maatregelen die genomen zijn om Q-koorts bij dieren te bestrijden, kijk dan bij het Q-
koortsdossier <http://vvww,mininv,nl/qkoorts> op www.minlnv.nl. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen die 
genomen zijn. Ooic vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over Q-koorts. Bij voorbeeld vragen over het ruimen 
van dieren, over hobbydieren en kinderboerderijen en over vaccinatie. 
Via een link in dit dossier kun u zich ook abonneren op persberichten, nieuwsberichten en publicaties over Q-koorts, 

Vragen over Q-koorts en de volksgezondheid 
De antwoorden op veelgestelde vragen over Q-koorts en de volksgezondheid kunt u vinden op 
vvvvw,qkoortsinnederland,nl. 

Wilt u meer weten over Q-koorts bij u in de regio, neemt u dan contact op met de GGD bij u in de buurt. 
(www.ggd,nl/contact/bij-u-in-de-buurt) 

Hoe werkt de kennisbank? 
In de Kennisbank van het Informatieteam Q-koorts staan inmiddels enkele honderden vragen en antwoorden. Ruim 
tweehonderd vertegenwoordigers van gemeenten, GGD'en, belangenorganisaties en andere betrokkenen hebben een 
email gekregen met een toegangscode en wachtwoord voor de Kennisbank. 

Het idee van de Kennisbank is dat u als vertegenwoordiger/aanspreekpunt van uw organisatie de informatie uit de 
Kermisbank en uit de nieuwsbrieven van het Informatieteam deelt met uw leden en andere geïnteresseerden. Ook kunt u 
voor uw organisatie en voor uw leden als vraagbaak fungeren. Als het antwoord op uw vraag (of op een vraag van één 
van uw leden) niet in de Kennisbank te vinden is, kunt u de vraag mailen naar het Informatieteam Q-koorts 
(qkoortsvragen@minlnv,nl). Het Informatieteam zal uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Het Informatieteam Q-koorts 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van vvelke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten, 

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: maandag 7 juni 2010 11:43 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100607 1143 contactgegevens VNG en GGD 

Beste 

Vanmorgen had jan de telefoon. Woensdag hebben wij (LNV en VWS) een gesprek gehad met GGD en 
VNG over het advies van de deskundigen. De GGD en de VNG maken zich erge zorgen over de versoepeling van het 
fokverbod en het aanvoerverbod. Met name maken ze zich zorgen over hoe op een bedrijf groepen met een levenslang 
fokverbod gescheiden kunnen worden van groepen waar wel mee gefokt mag worden. Zij kunnen zich daar moeilijk een 
voorstelling bij maken. Verder zijn ze erg geïnteresseerd in de plannen van afmelkbedrijven, zeker als dat het aantal 
besmette bedrijven kan terugbrengen tot de helft. Zij vragen zich af of jullie daar een plan van aanpak voor hebben. 
Hoeveel bedrijven willen dieren om af te melken ontvangen? 
GGD en VNG hadden aangegeven een gesprek te willen plannen met jullie tijdens de lunch op het congres afgelopen 
vrijdag, maar ik begrijp dat, dat gesprek niet heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat gesprek 
plaatsvindt. Ik denk dat het kan helpen vertrouwen te winnen, wat we hard nodig hebben om maatregelen te kunnen 
versoepelen. 

Met leb ik afgesproken om jou de contactgegevens te sturen, zodat jij een ontmoeting kunt organiseren. 

GGD: 

VNG: 

Ik hoor het graag als er een afspraak gepland is en natuurtijk hoe het gelopen is. Het zou enorm kunnen 
helpen bij het bestuuriijk overieg (waar nog geen datum voor gepland staat, maar dat naar ik hoop op korte 
termijn plaatsvindt). 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Cluster Landbouwhuisdieren 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: donderdag 10 juni 2010 20:58 

Aan: 

CC: 
Ondenwerp: 20100610 2058 RE: overteg 10/6 

Hallo 

Graag licht ik nog kort toe hoe het zit met de melkschapen omdat er vanmiddag mogelijk 
onduidelijkheid is gerezen over de vaccinatiestatus in het "manifest" dat ik heb overhandigd aan 
Minister Verburg op 25 mei. Dit manifest bevat alle 36 melkschapenbedrijven die ik toen in 
beeld had met de werkelijke vaccinatiedata. Een aantal daarvan moest nog een tweede 
vaccinatie uitvoeren en zo staat het daarin ook vermeld. Dus daar is gesteld dat alle bedrijven 
zijn gevaccineerd, hoewel daarbij nog niet alle bedrijven voor 1 juni de laatste vaccinatie 
zouden hebben uitgevoerd. 

Nu weet ik dat naast 1 bekend bedrijf in de financiële problemen nog twee bedrijven zijn die op 
14 of 15 juni de laatste vaccinatie zullen uitvoeren. Een daarvan komt met later vaccineren 
door het overiijden van een zus, de ander door slordigheid. De einddatum van een sluitende 
vaccinatie is daarmee conform het overhandigde "manifest". 

Daarnaast is nog een aanvulling nodig. Er blijken bij de GD 39 bedrijven in de 
tankmelkmonitoring te zitten. Ik had er maar 36 in beeld en inmiddels blijkt dat op mijn lijst 
ook 1 bedrijf staat dat niet meer melkt en dus niet in de monitoring valt. Dus nog 35 over. 
Daarnaast zijn de laatste 4 bedrijven ook bij mij in beeld en is mijn LTO/NVPM-lijst gelijk met 
die van de GD. 39 bedrijven die allemaal gevaccineerd hebben en "volledig" gevaccineerd zullen 
zijn op 15 juni a.s.. ZUCHT 

Woensdag zal ik proberen duidelijkheid te hebben over AL DEZE 39 bedrijven en dat ze alle 
formulieren bij GD hebben ingestuurd en dat de Centrale Database snel wordt gevuld. 

Met vriendelijke groet. 

Van: 
Verzonden: donderdag 10 juni 2010 9:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: overleg 10/6 

Hierbij de definitieve bevestiging van ons gesprek vanmiddag om 12 uur. Dit zal plaatsvinden op de zesde 
verdieping, de crisisgang. 

Met vriendelijke groet. 

4-5-2012 
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********************************************************** 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument (VDC) 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Department Food, Animal Health and Welfare and Consumer Policy 

Bezuidenhoutseweg 73 
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag, The Netherlands 

********************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 

NOD32 3514 (20081011) Informatie 

Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem. 
http://w\vw.nod32.nl 
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Van: 

Verzonden: zondag 13 juni 2010 10:22 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100613 1022 vaccinatie bij geitenhouders 

Graag jullie aandacht voor het volgende; 
Afgelooen week kreeg ik signalen van enkele geitenhouders over de volgende zaken: 
* : uit . heeft zijn overgebleven geiten gevaccineerd op 6 en 29 april. Hij heeft deze 
dieren geregistreerd en gecontroleerd in de database. Ook het formulier is teruggestuurd naar de G,D, Deze 
geitenhouder kreeg onlangs een brief van de VWA dat hij onder bestuursdwang zou moeten vaccineren, 
* , zijn bedrijf is geruimd op meerder locaties (hij heeft hierover nog geprocedeerd) en heeft 
derhalve geen drachtige dieren op het bedrijf Hij kreeg enige tijd terug een telefoontje van de VWA wanneer 
zijn aflammer periode voorbij zou zijn. 

Deze twee incidenten staan op zichzelf, maar samen met het eerder aangeleverde schaduwoverzicht (per 
mail aan d,d, 26-05) baart dit mij enorme zorgen. Allereerst het feit dat dit soort bedrijven 
aangeschreven en dus gezien worden als weigeraars om te vaccineren. Zij belemmeren daarmee ten 
onrechte de vooruitgang van de sector buiten hun schuld om. 
Bovendien vind ik het bijna onfatsoenlijk om mensen die emotioneel en financieel zo diep in de put zitten op 
deze .onzorgvuldige , manier te benaderen. Jullie moeten mij op mijn woord geloven als ik jullie zeg dat 
emotionele draagkracht van deze boeren erg laag is op dit moment en de frustratie en onbegrip enorm. 

Graag enige zorgvuldigheid hierin, ik denk dat het in ons beider belang is. 

Vriendelijke groet, 
Voorzitter LTO geitenhouderij 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 16 juni 2010 10:46 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100616 1046 overteg 15/6 

Vanmorgen nog even met gesproken. We kwamen op de volgende agenda voor ons vorige week 
geplande vervolgoverteg van vanmiddg 13 uur. 

Voorgestelde agenda; 

• terugkoppeling stand van zaken overteg ministers 
• st V zkn vaccinatie 
• import; gesprek LTO met zuivelaars 

,-- ̂  • gesprek LTO met GGD/VWS 
'. , .) • email over vaccinatie 

Grt 

********************************************************** 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument (VDC) 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
Department Food, Animal Health and Welfare and Consumer Policy 

Bezuidenhoutseweg 73 
P.O. Box 20401 

. 2500 EK Den Haag, The Netherlands 

********************************************************** 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 16 juni 2010 18:14 

Aan: 

Onderwerp: 20100616 1814 Fw: 

Beste 
Ik stuur je bij deze weer twee meldingen door zoals beloofd in het overteg vanmiddag. Ik wens je voor 
volgende week een fijne vakantie toe. 
Vriendelijke groet. 

Nou heb ik weer een brief gehad,waarin ze zeggen dat ik niet gevaccineerd heb,terwijl dit wel zo is. 
Dit is de 3''^ brief al.De eerste op 21 mei,op onze huurtokatie bij De tweede op 21 mei 
op onze thuislokatie 
En weer 1 op 11 juni,op onze thuislokatie 
Zouden jullie na kunnen kijken op dit klopt? 

zou ook een brief gekregen hebben dat de vaccinatie niet klopte op zijn UBN in 

} 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 18 juni 2010 15:55 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100618 1555 importverbod geitenlammeren 

Bijlagen: ZMPU.10.0215 implementatie importverbod geitenlammeren.doc 

Beste 

Hierbij stuur ik je een schets van de mogelijkheden om op privaatrechtelijke basis een importstop te 
realiseren, zoals is afgesproken tijdens het laatste overleg tussen LTO en LNV waar vanuit LTO c en 

aanwezig waren. Na reactie van jullie zijde, kunnen we vervolgstappen zetten. 

Met vriendelijke groet. 

Specialist Veehouaerij 

www.zlto.nl 

l ^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hien/an in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Importstop geitenlammeren i.v.m. dierziekterisico's (Q-koorts) 

Aanleiding 
Naar verwachting wordt het aanvoen/erbod van geiten binnen Nederiand in het kader van de 
Q-koorts problematiek op korte termijn opgeheven. Door de Q-koorts ruimingen en het 
levenslange fokverbod is er een grote vraag naar geitenlammeren ontstaan. Het aanbod op 
de Nedertandse markt is beperkt, zodat er naar het buitenland gekeken zal gaan worden. 
Import van geitenlammeren brengt risico's met zich mee t.a.v. diergezondheid. LNV zegt een 
importverbod niet op te kunnen leggen. Wetgeving met daarin de regel dat slechts aanvoer 
van gevaccineerde dieren van Q-koorts-vrije bedrijven mogelijk is, is niet houdbaar vanwege 
het creëren van ongelijke concurrentie door het opleggen van handelsbelemmeringen. 
Daarom moet er naar andere wegen gezocht worden. LTO heeft daartoe de mogelijkheden 
verkent. 

Doel 
Importstop voor geiten realiseren, bij voorkeur privaatrechtelijk. 

Verkenning mogelijkheden 
• KwaliGeit (privaatrechtelijk); 
De melkgéitenhouderij kent het privaatrechtelijke systeem KwaliGeit. De VKGN is houder 
van dit kwaliteitborgingsprogramma KwaliGeit en bepaalt de inhoud van dit systeem. Dit 
gebeurt in overteg met Qlip die de KwaliGeit-controles uitvoert. 
LTO stelt voor om samen met LNV op korte termijn met de VKGN verdere afstemming te 
zoeken om te komen tot een concrete uitwerking van de doelstelling. 
• Afspraak met veehandel: 
NBHV. 

Dekkingsgraad 
• KwaliGeit 
VKGN is houder van KwaliGeit, leden van de VKGN werken met KwaliGeit. Uitgangspunt is 
dat alle geitenhouders, die geitenmelk leveren aan een van de VKGN-leden, in het bezit zijn 
van een certificaat van KwaliGeit-erkenning. Daarnaast zijn er nog enkele melkafnemers, 
zijnde niet lid VKGN, die KwaliGeit onttrekken via Qlip. Naar venwachting werkt daarmee % 
van de melkgeitenhouders volgens de richtlijnen van KwaliGeit. 
• NBHV 
Niet alle handel in geitenlammeren loopt via een veehandelaar. In een aantal gevallen 
organiseren geitenhouders dit zonder tussenkomst van een veehandelaar. 

Controle 
Toezicht kan plaatsvinden bij bedrijven waar commercieel geiten worden gemolken. 
• Keurmeesters van Qlip bezoeken het geitenbedrijf dat werkt met KwaliGeit op afspraak 

en beoordelen aan de hand van een beoordelingsprotocol de in de modules vastgelegde 
criteria. 

• Dienst Regelingen, administratieve controle van de l&R gegevens. 
• Visuele controle en/of andere vormen van noodzakelijke inspecties en controles. 
• Nader aan te wijzen dierenartsen/deskundigen. 

Sancties 
• KwaliGeit 
Zullen in overteg met VKGN en Qlip moeten worden vastgesteld. 
• NBHV 



Zullen in overieg met de NBHV moeten worden vastgesteld. 

Termijn 
• KwaliGeit 
Hierover vindt nog overteg plaats met de VKGN. Het proces van bewerkstelligen van een 
privaatrechtelijke importstop heeft in het geval van de stichting SKV niet al te veel tijd in 
beslag genomen. 

Voorbeeld privaatrechtelijke importstop 
Een voorbeeld van een privaatrechtelijk vrijwillige importstop is die van de stichting SKV die 
op die basis geen nuchtere kalveren meer uit het Verenigd Koninkrijk importeren vanwege 
de tuberculose problematiek. Deze regeling vindt buiten de productschappen om plaats. Zie 
link; 
http;//www.skv.info/media/SKV/nl NL/Documents/Administration documents/CSR ACTUEE 
L maart 2010.pdf 

< : ) 

o 

ZMPÜ.10.0215 

http://www.skv.info/media/SKV/nl
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Van: 
Verzonden: woensdag 23 juni 2010 14:10 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 20100623 1410 bijpraat overleg 24/6 

Urgentie: Hoog 

In principe hadden we voor morgen weer ons wekelijkse "bijpraat" overleg ingepland 
voor morgenochtend 24/6, om 9.00 uur. 

gezien het nu ningeplande bestuurlijk overleg morgen om 15 uur stel ik voor om dit 
overleg om 9 uur te laten vervallen. Waar nodig kunnen we na het BO met de minister 
nog even inhoudelijk doorpraten in klein comité, ok? 

groet 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: vr 18-6-2010 lb:5i 
Aan: 
CC: . 
Onderwerp: importverbod geitenlammeren 

Beste 

Hierbij stuur ik je een schets van de mogelijkheden om op privaatrechtelijke basis een 
importstop te realiseren, zoals is afgesproken tijdens het laatste overleg tussen LTO 
en LNV waar vanuit LTO en aanwezig waren. Na reactie van jullie zijde, 
kunnen we vervolgstappen zetten. 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

http://www.zlto.nl
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Van: 
Verzonden: woensdag 23 juni 2010 14:38 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 20100623 1438 RE: bijpraat overieg 24/6 

Hal lo 

Lijkt mij prima om dit na het overleg met de Minister te plannen. Alleen 
zijn er nog wat zaken die daarvoor aandacht vragen. Dan denk ik vooral aan 
de regeling die wij voorbereiden rond importdieren. We zullen zorgen dat 
daarover morgenochtend meer info bij jullie komt. 

heb ik uit de maillijst gehaald omdat hij op vakantie is deze 
week. 

Daarnaast zou ik van [raag meer duidelijkheid krijgen over de 15.000 
doses vaccin die beschikbaar zijn voor de fokschapen die vroeg gedekt 
worden. We hebben een inventarisatie gemaakt en willen daar nu snel voor 
gaan uitleveren. De mensen wachten al en willen duidelijkheid. Het is in ons 
aller belang dat we deze mensen helpen om te voorkomen dat we al vroeg door 
deze maatregel de schapensector op slot zetten. Juist deze bedrijven zijn 
voorlopers in de sector. Er is geen enkele reden voor om dit niet vlot te 
organiseren lijkt mij. 

Met vriendelijke groet, 

Oorsoronkelijk bericht 
Van: 
Verzonaen: woensdag zj ]uni zuiU 14:10 
Aan: ' 
CC: 
Onderwerp: bijpraat overleg ^4/6 
Urgentie: Hoog 

In principe hadden we voor morgen weer ons wekelijkse "bijpraat" overleg 
ingepland voor morgenochtend 24/6, om 9.00 uur. 

gezien het nu ningeplande bestuurlijk overleg morgen om 15 uur stel ik voor 
|om dit overleg om 9 uur te laten vervallen. Waar nodig kunnen we na het BO 
met de minister nog even inhoudelijk doorpraten in klein comité, ok? 

groet 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: vi lö-b-zuiu io:b4 
Aan: 
CC: • 
Onderwerp: importverbod geitenlammeren 

Beste 

Hierbij stuur ik je een schets van de mogelijkheden om op privaatrechtelijke 
basis een importstop te realiseren, zoals is afgesproken tijdens het laatste 
overleg tussen LTO en LNV waar vanuit LTO en aanwezig waren. 
Na reactie van jullie zijde, kunnen we vervolgstappen zecten. 



Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de 
afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
-\niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
ywordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

NOD32 3514 (20081011) Informatie 

Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem, 
http://www.nod32.nl 

O 

http://www.zlto.nl
file://-/niet
http://www.nod32.nl
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Van: 

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 13:43 

Aan: 

Onderwerp: 20100624 1343 FW; Brief LTO Nederland t,a,v, de heer De Vries 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: ABG01431 ,DOC; Bijlage_Onderzoeksinformatie effectiviteit Q koortsvaccin,pdf 

tkn 
zie brief richting ggd nederiand van LTO 

O 

4-5-2012 
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Tevens vandaag per email verzonden 
LTO Nederland 

Datum 
Ons kenmerk 
Ondenwerp 
Informatie 

GGD Nedertand 
T.a.v. de heer 
Postbus 85300 
3508 AH UTRECHT 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederiand 

Postbus 29773,2502 LT Den Haag 

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225 

2594AL DenHaag 

Bankrekening : 35.76.06 760 

Telefoon , 070-3382700 

Fax : 070-3382710 

E-mail : secretariaat@lto,nl 

24 juni 2010 
AJM\2010\ABG\001431 
Q-koorts beleidsaanpassingen 

3 Geachte heer 

De huidige Q-koorts regelgeving ontneemt veel bedrijven en de sector als geheel op dit 
moment al het toekomstperspectief We menen nu echter op een keerpunt te zijn 
aangekomen. Graag vragen we uw aandacht voor en medewerking aan het 
vervolgtraject. 

Alle melkgeiten en melkschapen op bedrijven met meer dan 50 dieren zijn inmiddels 
volledig gevaccineerd. Ook is er sprake van een verhoogde alertheid. Gelukkig zien we 
dit jaar de gewenste daling van het aantal humane Q-koortspatiënten en het uitblijven 
van een humane patiëntenpiek. De sector heeft meegewerkt aan alle opgelegde 
maatregelen; 

1. Deelname aan het monitoringsonderzoek (tankmelk); 
2. Het ruimen van de drachtige dieren op besmette bedrijven; 
3. Het vaccineren en; 
4. Het naleven van de hygiënemaatregelen en vervoersmaatregelen. 

Daarnaast lopen er vele onderzoeken op de bedrijven onder andere door het RIVM, 
waaraan veehouders hun medewerking verlenen. Maar dat is nog niet alles. Ook de 
veterinaire risico's van import van melkgeiten en melkschapen gaat de sector borgen, 
LTO heeft daarom de inzamelaars van geitenmelk in Nederiand zeer dringend verzocht, 
om via hun leveringsvoonwaarden te voorkomen dat we Q-koorts en overige dierziekten 
importeren, zodra het aanvoen/erbod wordt opgeheven. Dit wordt breed gedragen in de 
geitenzuivelsector en middels de leveringsvoorwaarden geregeld. De VKGN-leden en 
de niet-georganiseerde geitenmelkinzamelaars verklaren dat ze de leverings-
voon/vaarden dusdanig aanpassen, zodat import van melkgeiten niet mogelijk is. 

Uit buitenlands en Nedertands onderzoek blijkt dat vaccinatie tegen Q-koorts effectief is. 
Dit wordt wederom bevestigd door de veterinair deskundigen van het Centraal Veterinair 
Instituut, de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en Gezondheidsdienst voor Dieren 
(bijgevoegd is hun notitie van 21 juni 2010). De effectiviteit van vaccinatie bestaat uit het 
voorkomen van besmetting door Coxiella B., het terugdringen van abortussen tot 
nagenoeg nul en het sterk reduceren van uitscheiding van de bacterie bij een normale 
bevalling van een positief dier. 



o 
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Normaliter gelden crisismaatregelen voor een relatief korte periode. Gelet op het 
bovenstaande is LTO van mening, dat er weer sprake is van een beheersbare situatie. 
Nu is het moment aangebroken om de melkgeiten- en melkschapenhouders alle ruimte 
te bieden om hun normale bedrijfsvoering weer op te pakken. 

Het zal duidelijk zijn, dat mocht de aanpassing van de regelgeving inzake Q-koorts per 1 
juli aanstaande niet doorgaan, dit verstrekkende gevolgen heeft voor deze veehouders, 
hun gezin en voortzetting van hun bedrijf 

Uw organisatie is een belangrijke adviseur voor de betreffende ministeries. Gelet op 
bovenstaande (positieve) ontwikkelingen vragen wij u, of u ook deze geluiden wilt 
doorgeven aan beide ministeries. Wij vertrouwen erop, dat u deze informatie meeweegt 
en het belang van de melkgeiten- en melkschapenhouders nadrukkelijk onder de 
aandacht brengt van de ministers. Wij hoeven u niet ervan te overtuigen, dat deze 
sector alleen gebaat is bij volledige duidelijkheid over het vervolgtraject c.q. ruimte om te 
ondernemen. 

Wij zijn uiteraard bereid deze brief nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Bijlage; Onderzoeksinformatie effectiviteit Q koortsvaccin d.d. 21 juni 2010 (opgesteld 
door 

Cc Directeuren van: 

GGD Regio Twente, GGD Hart voor Brabant, GGD Drenthe, GGD Brabant-Zuidoost, 
GGD West-Brabant, GGD Zuid Limburg 
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Aanvullende informatie over dieren op (partieel) geruimde bedrijven 

Inleiding 
Advies deskundigenberaad dd 5 maart 2010; 
Uit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat bij een abortus van een geïnfecteerde 
kleine herkauwer, miljarden C. bumetii bacteriën in de omgeving vrij komen; bij een 
normale bevalling van een geïnfecteerde kleine herkauwer ligt de uitstoot aanzienlijk 
lager, in de range van miljoenen bacteriën. 
Uit de beperkte gegevens van de veldstudie van de GD en het CVI en het 
literatuuronderzoek van het CVI is de vooriopige conclusie dat vaccinatie de kans op 
abortus bij geiten sterk terugdringt, en waarschijnlijk vrijwel geheel voorkomt. Tevens 
zijn er aanwijzingen dat er een aanzienlijke reductie plaatsvindt in de uitscheiding van 
C. btv/nef/V door tijdig en volledig gevaccineerde dieren. 
Advies deskundigenberaad dd 18 mei 2010: 
'Het deskundigenberaad bevestigt de vooriopige conclusie ten aanzien van het effect van 
vaccinatie van dieren zoals eerder beschreven in mijn brief van maart 2010. 

^ In het onderzoek naar de prevalentie van C. bumetii onder geruimde geiten (Rendac) 
werden afgevoerde dieren van tien bedrijven onderzocht. Daarvan waren vijf bedrijven 
gevaccineerd en vijf ongevaccineerd. Per bedrijf werd er naar gestreefd vijftig jonge en vijftig 
oude dieren te bemonsteren. Het onderzoek wijst uit dat C. bumetii bij gevaccineerde dieren 
aanzienlijk minder frequent en in nog slechts geringe hoeveelheden wordt aangetoond in 
melkmonsters en puncties uit de baarmoeder ten opzichte van ongevaccineerde dieren. 
Zoals al in de inleiding geschetst is, is met dit onderzoek het beeld van de deskundigen over 
het effect van vaccinatie, zoals dat in maart al bestond, bevestigd. De bevindingen zijn 
eveneens in lijn met de gegevens uit nog niet vrijgegeven, maar wel aan ons ter beschikking 
gesteld, recent Frans onderzoek naar de effecten van vaccinatie in geïnfecteerde kuddes. 
Vaccinatie van niet eerder met C, bumetii geïnfecteerde (meestal jonge) dieren is het meest 
effectief Bij deze dieren is de kans op infectie klein, de kans op abortus als gevolg van Q-
koorts nagenoeg nihil en geeft vaccinatie een forse reductie in de uitscheiding van C. bumetii 
als de dieren (toch) geïnfecteerd raken.' 

) 

Rendac-onderzoek 
Net voor het beraad van 18 mei waren de resultaten van de laboratoriumbepalingen van het 
Rendac-onderzoek bekend. Analyse van de resultaten was toen nog niet afgerond en is ook 
nu nog nog niet afgerond. De resultaten van de puncties uit de baarmoeder vormen een 
goede indicatie van mate van uitscheiding van C. bumetii bij de geboorte. 
Van de 957 beschikbare puncties uit de baarmoeder waren 470 afkomstig van 
gevaccineerde dieren en 487 afkomstig van niet-gevaccineerde dieren. 
Van de 470 puncties van gevaccineerde dieren waren twee (0,4%) PCR-positief (Ct-waarde 
gemiddeld 34,02; 1 positief dier was afkomstig van een bedrijf dat in de loop van 2009 
ELlSA-positief was in de tankmelk (antistof positief). Deze dieren waren bovendien pas na 
het dekken gevaccineerd. Het tweede dier was afkomstig van een bedrijf dat al in 2008 
ELlSA-positief was in de tankmelk en in augustus 2009 is begonnen met vaccinatie. Beide 
dieren zijn dus afkomstig van bedrijven die ten tijde van de vaccinatie al besmet waren.). 
Van de 487 puncties van niet-gevaccineerde dieren waren 125 (26,0%) PCR-positief (Ct-
waarde gemiddeld 26,44). (Ct-waarde groter dan 40 is negatief, Ct-waarde tussen 36,01 en 
40 is dubieus en Ct-waarde lager dan 36,01 is positief; hoe lager de Ct-waarde hoe meer 
DNA van C. bumetii in het monster aanwezig is). 



Van het Q-fever vaccin is bekend dat de werkzaamheid het grootst is als het bij niet-
besmette dieren wordt toegepast voordat de dieren drachtig zijn. Bij tijdige vaccinatie van 
dieren afkomstig van onbesmette bedrijven mag een nog betere werkzaamheid worden 
verwacht dan hierboven is aangegeven. 

Uitdoven infectie op bedrijven met een abortushistorie 
Sinds 2005 zijn op 26 melkgeitenbedrijven door C. öumef/V veroorzaakte abortusproblemen 
vastgesteld. Op de helft van deze bedrijven is de besmetting niet meer aanwezig; sinds de 
start van de tankmelkmonitoring per 01.10.2009 is op deze bedrijven nooit een besmetting 
bevestigd (zie Bijlage 1). Bij een deel van deze dertien bedrijven was de tankmelk-PCR 
negatief voor de start van de vaccinatie. 

Aantallen dieren op (partieel) geruimde bedrijven 
Sinds de start van de tankmelkmonitoring eind 2009 zijn tot en met 21 juni 2010 in totaal 89 
bedrijven besmet verklaard. Bij de start van de ruimingen waren op deze 89 bedrijven in 
totaal 105.279 mannelijke en vrouwelijke dieren aanwezig. In totaal zijn 50.355 vrouwelijke 
en 1.431 mannelijke dieren afgevoerd. 
Op 7 van de 89 bedrijven zijn uiteindelijk alle aanwezige dieren afgevoerd. Het ging hier in 
totaal om 10.914 dieren. 
Op de 82 resterende bedrijven waren bij de start 94.365 mannelijke en vrouwelijke dieren 
aanwezig. Daarvan zijn er 40.377 vrouwelijke en 1.258 mannelijke dieren afgevoerd. Het 
gemiddelde aantal afgevoerde vrouwelijke dieren per bedrijf is 492. Bij 4 van de 82 bedrijven 
zijn meer dan 1.000 vrouwelijke dieren afgevoerd (1450, 1503, 1522 en 3783 dieren). 

21 juni 2010, 

O 



Bijlage 1. 

Gevallen abortus Q-fever geit; van de 26 unieke UBN's met een door C. bumetii 
veroorzaakte abortusultbraak was bij de start van de tankmelkmonitoring eind 2009, de 
infectie bij de helft van de bedrijven uitgedoofd. 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Datum 1 
inzend ing i vm 
abor tus 

22-3-2005 

15-9-2005 

19-1-2006 

28-3-2006 

4-4-2006 

19-5-2006 

13-6-2006 

31.08,2006 

15.02.2007 

19.02.2007 

05.03.2007 

12.04.2007 

11.04.2007 

09.05.2007 

29.06.2007 

08.02.2008 

21.04.2008 

16.05.2008 

28.05.2008 

29.07.2008 

22.08.2008 

04.09.2008 

10.02.2009 

19.03.2009 

1 27.04.2009 
14.05.2009 

25,09,2009 

124,12,2009 

vacc inat ie 
2008 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

vacc inat ie 
2009 

X 1 

X 1 
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X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

1 ̂  
1 ̂  

X 

vacc inat ie 
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X 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

|x 

X 

|x 

|x 

besmet t ankme lkmon i t o r i ng 

niet besmet 

niet besmet 

niet besmet 

niet besmet 

12,11.2009 

12.11.2009: zie ook nr25 (=nr 25) 

niet besmet 

niet besmet | 

niet besmet 

niet besmet | 

niet besmet 

12.11.2009 

niet besmet 

niet besmet 

niet besmet 

niet besmet 

12.11.2009 

12.11.2009 

12.11.2009 

17.12.2009 

07.01.2010; zie ook nr 28 (= nr 28) 

12.11.2009 

12.11.2009 

besmet 

112.11.2009: zie ook nr 11 (-nr 11) 

besmet 

12.11.2009 

1 07.01.2010; zie ook nr 21 (= nr 21) 
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Van: 

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 14:14 

Aan: 

Ondenwerp: 20100624 1414 

Bijlagen: Verklaring Amalthea aanvoer geiten.pdf 

Dag 

Hierbij een van de verklaringen, zoals beloofd. 

De briefis ter begeleiding komt eraan 

Tot zo. 

O 

o 

4-5-2012 
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WmïaJthjÉal 
coöperatie van geitenhouders u.a. 

Datum 
24 Juni 2010 

Referentie 
PK,10.C,031 

Onderwerp 
Verklaring 

VERKLARING MET BETREKKING TOT HET HERBEVOLKEN VAN 
GEITENBEDRIJVEN 

A m a l t h e a coöpera t ie van ge i tenhouders u.a. verklaart hierbij dat zij zich zal 
inspannen om in haar leveringsvoorwaarden op te nemen dat zij van in Nederiand 
gevestigde geitenmelkbedrijvén uitsluitend de melk zal afnemen indien na het 
opheffen van het vervoersverbod: 

• geen geiten zijn aangevoerd of; 
• aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar 

alle dieren tweemaal gevaccineerd zijn en dat vr i j is van Q-koorts*. 
Dit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moet nog wel gedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vr i j is van Q-koorts. 

: : ^ 

voorzitter bestuur coöperatie directtévoerder 'f 

Oude Baan 51. 5125 NG Hulten 
Telefoon +31(0)161-23 22 74, Fax +31(0)161-23 08 59, E-mail office@amalthea.nl, Internet v«/v/.amaUhea.nl 

Rabobank Baarie-Nassau 15.12.25.907, BTW NL0078.38.931.801, KvK Tilburg 18032288 

mailto:office@amalthea.nl
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13̂  
Van: 

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 14:17 

Aan: 

Onderwerp: 20100624 1417 brief aan minister Verburg 

Bijlagen: LTO brief aan minister Verbrug inzake Private regeling importverbod_24 juni 2010,doe 

hierbij de concept begeleidende brief 

) 

CJ 

4-5-2012 



de minister van LNV 

Betreft; Privaatrechtelijke importverbod melkgeiten 

Geachte 

LTO Nederland heeft tegen de achtergrond van de mogelijke Q koorts beleidsaanpassingen de inzamelaars van 
geitenmelk in Nederland zeer dringend verzocht om hun leveringsvoonwaarden aan te passen. Op deze manier 
kan worden voorkomen, dat de sector Q-koorts en overige dierziekten importeert, zodra het aanvoen/erbod 
mocht worden opgeheven. 

Wij hebben hien/oor breed draagvlak vanuit de geitenzuivel. Dit zal zijn uitwerking vinden middels de 
leveringsvoorwaarden die de geitenzuivel stelt aan zijn leveranciers. De VKGN-leden en de niet-georganiseerde 
geitenmelkinzamelaars verklaren, dat ze de leveringsvoonwaarden dusdanig zullen aanpassen, zodat import van 
melkgeiten niet mogelijk is. LTO Nederland meent dat met deze verklaringen opheffing van het aanvoen/erbod op 
zeer korte termijn mogelijk is. 

Bijgaand treft u in de bijlagen de ondertekende verklaringen van de zuivelondernemingen met 
betrekking tot het herbevolken van 290 geitenbedrijven aan; 
- CZ Rouveen 
- Amalthea 
- Bettinehoeve 
- CBM 
- Organic Goatmilk Cooperation 
- Kaiasmakerij De Jong 
- Melkweg Aarts & van Haaren 
- Capra NV 
- Milkconnect 
- Klaverkaas 

KaaSrriakërij |Hénri Willig staat positief tegenover de Verklaring, maar wil dit vanmiddag eerst bespreken met de 
contactpersonen van hun leveranciers, In de loop van de middag geven zij uitsluitsel. Ik zal hun reactie dan per 
direct naar jullie mailen. 

Holland Geiten Melk tekent de verklaring niet. Zij vinden dat als dit moet gebeuren dat het dan in Kwaligeit 
opgenomen moet worden en hebben er dan geen moeite mee dat dit op korte tennijn gebeurt. 

Hoogachtend, 

algemeen voorzitter 

Bijlagen: 
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I3é 

Van: 

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 15:14 

Aan: 

Onderwerp: 20100624 1514 FW: Brief aan min Verburg + bijlagen; Privaatrechtelijk importverbod 
melkgeiten 

Bijlagen: ABG01433,DOC; 100624- bijlagen bij brief 001433- verklaringen herbevolken 
geitenbedrijven,pdf 

Onderwerp: Brief aan min Verburg + bijlagen: Privaatrechtelijk importverbod melkgeiten 

zie bijlagen 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat LTO Nedertand 
bezoekadres; Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag 
postadres; Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 

vww/,lto,nl 
t ^ ^ Denk aan het milieu voordat u dit bericht pnnt! 

4-5-2012 
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LTO 

(37 
Nederland 

\ 

Datum 
Ons kenmerk 
Onderwerp 
Informatie 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
mevrouw G. Verburg 
Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

24 juni 2010 
AJM\2010\ABG\001433 
PrivaatrechtelijMmportverbod melkgeiten 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederiand 

Postbus 29773,2502 LT Den Haag 

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225 

2594AL DenHaag 

Bankrekening : 35 76 06.760 

Telefoon : 070-3382700 

Fax ; 070-3382710 

E-mail : seaetariaat@lto nl 

Geachte mevrouw Verburg, 

LTO Nedertand heeft tegen de achtergrond van de mogelijke Q koorts 
beleidsaanpassingen de inzamelaars van geitenmelk in Nedertand zeer dringend 
verzocht om hun leveringsvoorwaarden aan te passen. Op deze manier kan worden 
voorkomen, dat de sector Q-koorts en overige dierziekten importeert, zodra het 
aanvoerverbod mocht worden opgeheven. 

Wij hebben hiervoor breed draagvlak vanuit de geitenzuivel. Dit zal zijn uitwerking 
vinden middels de leveringsvoorwaarden die de geitenzuivel stelt aan zijn leveranciers. 
De VKGN-leden en de niet-georganiseerde geitenmelkinzamelaars verklaren, dat ze de 
leveringsvoonwaarden dusdanig zullen aanpassen, zodat import van melkgeiten niet 
mogelijk is. LTO Nedertand meent dat met deze verklaringen opheffing van het 
aanvoerverbod op zeer korte termijn mogelijk is. 

Bijgaand treft u in de bijlagen de ondertekende verklaringen van de 
zuivelondernemingen met betrekking tot het herbevolken van 290 geitenbedrijven aan: 
- CZ Rouveen 
- Amalthea 
- Bettinehoeve 
- CBM 
- Organic (3oatmilk Cooperation 
- Kaasmakerij De Jong 
- Melkweg Aarts & van Haaren 
- Capra NV 
- Milkconnect 
- Klaverkaas 



Voorts merken wij nog het volgende op: 
Kaasmakerij Henri Willig staat positief tegenover de verklaring, maar wil dit 
vanmiddag eerst bespreken met de contactpersonen van hun leveranciers. In de 
loop van vanmiddag geven zij uitsluitsel. Wij zullen hun reactie naar uw 
ministerie mailen. 
Holland Geiten Melk tekent de verklaring niet, omdat zij vinden dat - mocht dit 
doorgaan - dit moet plaatsvinden in de context van Kwaligeit. 

Hoogachtend, 

Bijlagen: bovengenoemde verklaringen. 
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mmëmhé^^ 
coöperatie van geitenhouders u.a. 

Datum 
24 Juni 2010 

Referentie 
PK.10.C.031 

Onderwerp 
Verklaring 

VERKLARING MET BETREKKING TOT HET HERBEVOLKEN VAN 
GEITENBEDRIJVEN 

Amalthea coöperatie van geitenhouders u.a. verklaart hierbij dat zij zich zal 
inspannen om in haar leveringsvoorwaarden op te nemen dat zij van in Nedertand 
gevestigde geitenmelkbedrljven uitsluitend de melk zal afnemen indien na het 
opheffen van het vervoersverbod: 

• geen geiten zijn aangevoerd of; 
• aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar 

alle dieren tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
Dit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moet nog wel gedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vrij is van Q-koorts. 

voorzitter bestuur coöperatie direcUevoeraer 

Oude Baan 51.5125 NG Hulten 
Telefoon +31(0)161-23 22 74, Fax +31(0)161-23 08 59, E-mall office@amalthea.nl, Internet vw/v/.amalthea.nl 

Rabobank Baarie-Nassau 15.12.25.907, BTW NL0078,38.931,BOI, KvK Tilburg 18032288 

mailto:office@amalthea.nl
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Rouveen 
K A A S S P E C I A l l T E I T E f J 

O 

Oatum: 24 juni 2010 

Betreft: Verklaring m.b.t. het herbevolken van geitenbedrijven 

Coöperatieve Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. verklaart hierbij dat zl) zich zal inspannen 
om in haar leveringwoorwaarden op te nemei\ dat zij van in Nederland gevestigde 
geitenmelkbedrijvén uitsluitend de melk zal afnemen Indien na het opheffen van het 
verv/oêrisverbod: 
• geen geiten zijn aangevoerd of; 
- aangevoerde gelten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedriif waar alle 

dieren tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
Dit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moet noRwel cedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vrij is van Q-koorts. 

CoOpcrttievi Ziit';cir«b(itV 

'Rftwtm'u.o. 
Oudi Rllli»wit J9 i 

79S4 GH RObvnN 

Téltfsoni 05]Z-3;6 222 

F»iOJ72<298Z20 

e-intil: Info^iouvcenltaiu.nl 

wwvy.rouvï^n.lroajjpK'rslilclten.'»! 

ll8bobin.lt St3(hot)t'llouv(in 

Ctk.ilMS«$0OO12 

\W1; N120 RABO 03;6 S004 U 

BIC: RABONUU 

BTV<nf:nL00B4 5» 550 BOl 

K.V.K. Zwolle "'•. OJO 44 385 

O 

Directeur 

BIJ KOHlHUIJXt BtSCHKKINS 
MOFICVERANCIER 

Glip milt!)! 
>U|I) 

fr«tfv<)gcc<r|l||(l<l(l 
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üatuiir. 24 juni 2010 

Betreft: Verklaring m.b.t, het herbevolken van geitenbedrijven 

Bettinehoeve BV verklaart hierbij dat zij zich zal inspannen om in haar leveringsvoorwaarden 
op te nemen dat zij van in Nederiand gevestigde geitenmelkbedrijvén uitsluitend de melk zal 
afnemen indien na het opheffen van hel vervoersverbod: 
- geen geiten zijn aangevoerd of; 
- aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar alle dieren 
tweemnnl gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
Dit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moet nog wel gedefinieerd vvorden. Wanneer een bedrijf vrij is van Q-koorts. 

'"^dî cecté^r profet ie" 
^vi, o ^ / i O i O 

:>c,(K UK.;' (;r,.,i.i 

ÏKALUCOB 

/ ^ ̂ Glip 



Datum: 24 juni 2010 

Betreft; Verklaring m.b.t. het herbevolken van geitenbedrijven 

Coöperatieve Belangenvereniging Melkgéitenhouderij Midden Nederland u.a. verklaart hierbij dat 
zi] zich zal inspannen om in haar leveringsvoorwaarden op te nemen dat zi] van in Nedertand 
gevestigde geitenmelkbedrijvén uitsluitend dc melk zal afnemen indien na het opheffen van het 
vervoersverbod: 
- geen geiten zijn aangevoerd of; 
- aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar alle dieren 
tweemaal gevaccineerd zijn en dat vri] is van Q-koorts'. 
Dit met inachtneming van de v/ettelijke kaders die hier voor gelden. 

* Kr moet nog wel gedefinieerd v/orden, v/annecr een bedrijf vrij is van Q-koorts. 

Dffe cteur 
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Datum: 24 juni 2010 

Betreft: Verklaring m.b.t. he t herbevolken van geitentwdrijven 

OrgankCoa tmi lk Cooperat ion verklaart hierbij da t zij zich zal inspannen om in haar 
leveringsvoorwaarden o o t e nemen da t jij van In Nederland gevestigde geitenmelkbedrijvén 
uitsluitend de melk zal afnamen indien na het opheffsn van het varvoersverfaod: 
• geen geiten zijn aangevoerd of; 
- aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van e e n bedrijf waara l le dieren 
tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
OU mei inachtneming van de wettelijke kaders die hier vuorKekicn. 

Er moM nng twel gedefinieerd worden, wanneer e e n bedrijf vrij Is van Q-koart$. 

I 

Voonl t t e r 
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Specialist ftl soft qoats cheese 

Datum: 24 juni 2010 

Detreft: Verklaring m.b.t. het herbevolken van geitenbedrijven 

Kaasmakerij de Jong BV verklaart hierbij dal zij zich zal inspannen om in haar leveringsvoorwaarden 
op te nemen dat zij van in Nederland gevestigde geitenmelkbedrljven uitsluitend de melk zal 
afnemen indien na het opheffen van het vervoersverbod: 
- geen geiten zijn aangevoerd of; 
- aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar alle dieren 
tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
Oit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moet nog v;el gedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vrij Is van Q-koorts, 

^'ZiA 
Directeur 

ISA f..^CERT ( ^ ^ y M Skal 001952 
•j;3JE«iLli3l.««.-|?3 

Up al onze ortVirtci, overeenknm.̂ l(•n rn rf.i.imii vootrvlüdcndc vcibiiitcni5.M,ii /I jn onze algemene voorv/aarden van mepa^iinf die zijn jfiHcpiineórd 
bij iKt I lanriil.'ire(^<lrr ic.Tillnirg. 
All our oflVrï. i-ontr.i.-(s nnd any ol l i jal iui i i iciulliiij; /rum (hc alurcmcntloncd, aro .yihjeci lo our j'.ener.il ii*,rm? of coiHliiinus dej<o îled wiih dn.» 
Tr.Kle reiiistrr (H.iml.^l.^iogKloi) iu Tilliuij;. ilic Nullicrlunds. 
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vauHaaren 

o 

Melkweg Aarts & van Haaren B.V. 

Houtsberg 11 

6034 ST Nederweert-Eind 

Tel: 0031(0) 655796417 

Fax: 0031(0)495651403 

Email: 

Datum: 24 juni 2010 

Betreft: Verklaring m.b.t. het herbevolken van geitenbedrijven 

Melkweg Aarts & van Haaren B.V. verklaart hierbij dat zij zich zal inspannen om in haar 
leveringsvoorwaarden op te nemen dat zij van in Nederiand gevestigde geitenmelkbedrijvén 
uitsluitend de melk zal afnemen indien na het opheffen van het vervoersverbod: 
- geen geiten zijn aangevoerd of; 

•-aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar alle dieren 
tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
Dit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moei nog wel gedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vrij is van Q-koorts. 

Directeur Melkweg Aarts & van Haaren 
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Halen, 24 juni 2010 

Betreft: Verklaring m.b.t. het herbevolken van geitenbedrijven 

CAPRA NV verklaart hierbij dat zij zich zal inspannen om in haar 
leveringsvoorwaarden op te nemen dat zij van in Nederland gevestigde 
geltenmelkbedrijven uitsluitend de melk zal afnemen indien na het opheffen van 
het vervoersverbod: 

- geen geiten zijn aangevoerd of; 
- aangevoerde geiten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf 
waar alle dieren tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 

Dit met inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Er moet nog wel gedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vrij Is van Q-koorts. 

Directeur Aankoop melk 

nv CAPRA sa T 013 46 17 99 Bank: IN'G 330-0258694-49 
F 013 461897 . IBAN ING 8E97 3300 2586 9449 

Stadsbeemd 1021 E info@capra.be Sv/ift code (8IC) BBRUBEBB. 
8-3545 Halen W vvww.capra.be NILK 103-2224876-55 

BTW BÉ 0446,038,167 
RPR Hasselt ' 

BRC Certificaat nr. 03107 1 

© 

mailto:info@capra.be
http://vvww.capra.be
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Datum; 24 juni 2010 

Betreft: Verklaring m.b.t, het herbevolken van geitenbedrijven 

Milkconnect verklaart hierbij dat zij zich zal inspannen om in haar leveringsvoorwaarden op te nemen 
dat zij van in Nederland gevestigde geitenmelkbedrljven uitsluitend de melk zal afnemen indien na 
het opheffen van het vervoersvéi'bod: 
- aangevoerde gelten uitsluitend aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar alle dieren 
tweemaal gevaccineerd zijn en dat vrij is van Q-koorts*. 
Dit met Inachtneming van de wettelijke kaders die hier voor gelden. 

*Ermoet nog wel gedefinieerd worden, wanneer een bedrijf vrij is van Q-koorts. 

Directeur Milkconnect 
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Datum: 24 juni 2010 

Setrett: Verklaring m.b.t. hel herbevolken van geitenbedrijven 

Klaverkaas verklaart hierbij daf zij zich zal Inspannen om In haar leveringsvooiwaarden op 
te nemen dal zlJ van In Nederland gevestigde geitenmelkbedrljven uitsluitend de melk zal afnemen 
indien na het opheffen van het vervöorsvarbod: 
- geen geiten zijn aangevoerd of; 
• aangevoerde geiten uitsluKehd aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf waar alle dieren 

tweemaal gevaccineerd zijn en dat vdj is van Q-koorts". 
Dit tiiet inachtneming van de wettelijke kaders die hiervoor gelden. 

' Er moet nog wel gedefinieerd voorden, wanneer een bedrijf vrij Is van Q-koorts. 

Directeur 

O 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 25 juni 2010 8:38 

Aan: 

Onderwerp: 20100625 838 Re; Presentatie tussenstand LEI-onderzoek 

Oke 

Beleidsadviseur Veehouderij 
Diergezondheid en Dierweizijn 
LTO Noord 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 
Tel: 088-8886666 (doorkiesnummer: 1465) 
Fax: 088-8886634 

Oorspronkelijk bericht • 
Van:' 
Aan: 

Verzonden: Fri Jun 25 07:53:27 2010 
Onderwerp: RE: Presentatie tussenstand LEI-onderzoek 

Allen, 
Ik moet me tot mijn spijt definitief afmelden voor het overleg vanmorgen ivm voorbereiding van kamerdebat over Q 
koorts. 
Ik probeer schriftelijk te reageren. 
Excuus voor het onaemak. 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: donderdag 24 juni 2010 16:32 
Aan:' 

Onderwerp: RE: Presentatie tussenstand LEI-onderzoek 

Omdat er problemen waren met het printen van het document: hier een pdf 

From: 
Sent: donderdag 24 juni 2010 8:20 
To: 

Subject: RE: Presentatie tussenstand LEI-onderzoek 

Beste mensen, 
hierbij een eerste aanzet. 
Morgen vvillen we voortgang bespreken en de aannames die ten grondslag liggen aan de berekeningen, 
Mbt update afwaardering en kanalisatie: en zijn dmk bezig met de varkenshouderij, We 
hebben gesprek gehad met —> morgen upoate 
Ik ben al begonnen met rapport en de eerste berekeningen. In het rapport zullen jullie ook teksten tegenkomen uit nota's 
en dergelijke die als voorwerk voor deze opdracht geschreven zijn. We nemen ze ook in deze rapportage op zodat ze een 
keer officieel gerapporteerd zijn (maakt in toekomst makkelijker met referenties ed.) 
Als we het eens zijn over de onderliggende berekeningen kan met zijn berekeningen aan de gang. 

4-5-2012 
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Punt dat me blijft bezig houden mede naar aanleiding van de discussie die vve gisteren hadden over schade broedeieren: 
hoe voorkomen vve dat de veehouders tijdens de uitbraakfase beter afzijn als ze geruimd worden dan dat ze 
geconfronteerd worden met beperkende maatregelen. Voor de gevaccineerde dieren die na de uitbraak aanwezig zijn 
regelen we dit nu netjes maar wat te doen met gevaccineerd en niet gevaccineerd tijdens de uitbraak. 
Tot morgen, 

LEI (Agricultural Economics Research Institute) 
Risk and Information management 
Hollandsevveg I 
6706 KN Wageningen 
Postbus 35 
6700 AA Wageningen 

LEI , is registered with the Netherlands Chamber of Commerce (KvK) under number 09098104 

wwvv,disclaimer-uk,vvur,nl 

Van: 
Verzonden: dinsdag 22 iuni 2010 13:38 
Aan: 
Ondervverp: Presentatie tussenstand LEI-onderzoek 

Rekening houdend met wensen en mogelijkheden, het volgende: 

* De geplande bijeenkomst van de projectgroep op donderdagmorgen de 24e vvordt geannuleerd. 
* Op vrijdagmorgen de 25e presenteert het LEI aan de projectgroep een tussenstand van het onderzoek, 
* Plaats: Mercure motel Bunnik 
* Aanvang: 8.30 uur 

Ik zal nog pogen een klien spreekkamertje te regelen; dan vind je dat terug op de display in het mercuremotel. 
Als dat niet meer lukt,treffen we elkaar in de busineescomer van het mercure motel. 

Ik heb begrepen dat ons donderdag uiterlijk nog wat toestuurt, 

groet. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, vvordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van vvelke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten, 

This message may contain information that is not intended for you, Ifyou are not the addressee or ifthis message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message, The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

4-5-2012 



iti3 

Van: 

Verzonden: dinsdag 29 juni 2010 17:10 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100629 1710 q- concept notitie 

Bijlagen: Notitie LTO Herbevolken 29Juni_2010,doc 

Hoi 

Hierbij de conceptversie van de verdere uitwerking over het certificeren van bedrijven, waarbij 
alleen de intentieverklaring van de GD nog ontbreekt. 

Groeten 

") 

4-5-2012 



LTO Nederland 

Notitie Q koorts: gecertificeerd herbevolken 29-6-10 

Inleiding 
In navolging van de LTO brief van 24 juni jl. treft u in deze notitie de verdere uitwerking rondom het 
importeren van dieren op melkgeitenbedrijven aan. Er zijn dierziekterisico's verbonden aan het importen 
van dieren op een bedrijf. Identificatie en registratie (l&R) vomit een middel om risicobeheer toe te passen. 
Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen, zoals de regeling identificatie en registratie van dieren van 
het ministerie van LNV en verordening 21/2004 Europese Raad, wil de sector een plus op het al bestaande 
systeem bewerkstelligen. 

De lijst van intentieverklaringen van de zuivelondememingen en zelfzuivelaars (zie tabel 1) met betrekking 
tot het herbevolken van geitenbedrijven is sinds 24 juni jl. gegroeid en dit laat wederom zien dat er binnen 
de sector een breed draagvlak bestaat voor verder uitwerking. 

CZ Rouveen 
Amalthea 
Bettinehoeve 
CBM 
Organic Goatmilk Cooperation 
Kaasmakerij De Jong 
Melkweg Aarts & van Haaren 
Capra NV 
Milkconnect 
Klaverkaas 
Kaasmakerij Henri Willig 
Holland Geiten Melk, indien het in Kwaligeit wordt opgenomen. 

Tabel 1: Lijst van zuivelondememingen en zelfzuivelaars die de intentieverklaring ondertekend hebben. 

Doel 
• Risico's met betrekking tot de Q koorts problematiek verideinen. 
• Het voori<omen van import van dieren van een bedrijf die niet tweemaal met een inten/al van drie 

weken zijn gevaccineerd met het CEVA vaccin en die niet onderde Q koorts 
monitoringssystematiek vallen. 

• Met het uitrollen van een certificaat wordt een grotere mate van transparantie door de sector en de 
zuivelondememingen beweri^stelligd. Hierdoor kunnen gecertificeerde bedrijven makkelijk 
aantonen dat zij geen risico vomien voor hun omgeving. 

Vraag van de zuivelondememingen 
De zuivelondernemingen vragen hun veehouders om preventief Q koorts te beheersen. Veehouders 
kunnen dit middels een certificaat aantonen. Veranderingen in status zullen worden teruggekoppeld naar 
zuivelondernemingen door de uitvoerende instantie(s), waardoor sanctionering mogelijk kan worden 
gemaakt. l&R zal als middel worden ingezet om het doel te bereiken. De uitvoerende partij zal via een 
deelnameformulier aan veehouders toestemming vragen om hun l&R gegevens voor O koorts preventie 
doeleinden te mogen gebruiken. 



Invulling mari<tvraag 
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft aangegeven invulling aan de certificering m.b.t. Q-koorts te 
willen geven middels het leveren van een certificaat aan bedrijven die aan de in het 
certificeringsprogramma gestelde eisen voldoen (zie bijlage 1). De GD heeft aangegeven dat zij overeen 
maand kunnen beginnen met het aanmelden van veehouders voor het nieuwe certificeringprogramma. 
Mutaties in de status worden een keer per week automatisch doorgegeven aan de zuivelondernemingen of 
als de veehouder hien/oor geen toestemming geeft een keer per maand door de veehouder zelf. 

In de aanmelding voor de certificering rondom Q koorts zal een optie voor vrijwillige deelname aan een 
openbaar register behoren. 

Controle 
De sector gaat er vanuit dat de handhaving en wettelijke controle vanuit de overheid op naleving van l&R 
van dieren en op de naleving van Q koorts vaccinatie op het huidige niveau in stand wordt gehouden. 
Daariangs wil de sector de certificeringseis m.b.t. Q koorts opnemen in het al bestaande 
kwaliteitsborgingsysteem van de zuivelondernemingen, te weten Kwaligeit.. De VKGN is houder van dit 
kwaliteitsprogramma. Qlip verzorgt in dit kwaliteitssysteem de beoordelingen (audits) en de 
erkenningen(certificering). Veehouders en zuivelondernemers die niet bij Kwaligeit zijn aangesloten kunnen 
dit alsnog doen of de controle aan onaftiankelijke externe controleurs uitbesteden. Gesprekken met externe 
controleurs, bijvoorbeeld SGS, dienen nog plaats te vinden. 

Termiin 
Het certificeren van bedrijven m.b.t. Q koorts zal voor onbepaalde tijd door de zuivelondememing worden 
gevraagd. 

Sancties zuivelondernemingen 
De zuivelondernemingen zullen confomi de beschrijving van erkenning en processen in het 
erkenningreglement (zie bijlage 2) deze algemene lijn hanteren om te komen tot sanctionering. Een snelle 
signalering vanuit het certificeringprogramma Is cmciaal om snel te kunnen sturen cq ingrijpen daar waar 
nodig. Het niet meer ophalen van de melk zal tot de zwaarste sancties behoren. 

Bijlage 1: GD intenfieveridaring 
Bijlage 2: Samenvatting erkenningsreglement Kwaligeit 



Bi j lage 1 : GD intentieverklaring 
Volgt nog 

Bijlage 2: Samenvatting erkenningsreglement Kwaligeit 

Procedure erkenningsreglement Kwaligeit 

- constatering tekortkoming 
- conclusie van bevindingen 
- zienswijze veehouder (binnen 4 weken) 
- besluit op zienswijze (binnen 4 weken ontvangst zienswijze, expiratiedatum 1« vd maand min 4 weken na 
datum besluit) 
- bezwaar veehouder (binnen 6 weken, in principe schorsend) 
- besluit op beroep (binnen 6 weken ontvangst bezwaar) 
- beroep tegen besluiten op bezwaar bij beroeps-/geschillencommissie (binnen 6 weken) 
- zitting (binnen 4 weken) 
- uitspraak beroeps-/geschillencommissie(binnen 6 weken na laatste zitting) 



ISl 

Van: 

Verzonden: woensdag 30 juni 2010 11:12 

Aan: 

Onderwerp: 20100630 1112 FW; Zojuist aan ministers verzonden brief over Q-koorts 

Bijlagen: Verzoek om bestuuriijk overleg over afbouw bestrijdingsmaatregelen Qkoorts, 29 juni 
2010.doc 

Ter info, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 29 juni 2010 21:46 
Aan: 

Onderwerp: Zojuist aan ministers verzonden brief over Q-koorts 

In de bijlage de zojuist verzonden brief gericht aan de minister van LNV en minister van VWS betreffende een 
verzoek om een bestuuriijk overieg op 30 juni 2010 over de afbouw van bestrijdingsmaatregelen Q-koorts. 

Groeten, 

LTO Nederiand 
Bezuidenhoutseweg 225 
2594 AL Den Haag 

4-5-2012 



LTO 
/S-2 

Nederland 

Datum 
Ons kenmeric 
Ondenwerp 
Informatie 

Deze brief is verzonden per email 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
T.a.v, mevrouw G. Verburg, en 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. de heer Klink 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 
Postbus 29773,2502 LT Den Haag 

Bezoekadres 

Bankrekening 
Telefoon 
Fax 
E-mail 29 juni 2010 

AJM\2010\VBT\001444 
Verzoek om bestuurijk overleg op 30 juni 2010 over afbouw bestrijdingsmaatregelen Q-koorts 

: Bezuidenhoutseweg 225 
2594AL DenHaag 

: 35,76 06.760 
• 070-3382700 
: 070-3382710 
, secretariaat@lto nl 

1 

) 

Geachte mevrouw Verburg en heer Klink, 

Met alle melkgeiten- en melkschapenhouders heeft LTO Nederiand in spanning gewacht 
op uw voorstellen met betrekking tot de afbouw van de Q-koorts maatregelen. In 
eerdere brieven hebben wij u al gemeld dat de voortdurende onzekerheid over 
toekomstperspectief grote sociaal-emotionele gevolgen heeft voor de getroffen 
veehouders. Na het lezen van de vandaag door u verzonden brief is LTO Nederland 
opgelucht dat het einde in zicht is van de genomen maatregelen, maar LTO Nederiand 
betreurt het zeer dat de onzekerheid voor met name de geruimde bedrijven blijft 
bestaan. Wij verzoeken u om een bestuuriijk overleg op 30 juni 2010 tussen LNV, VWS 
en LTO Nederiand, daarmee voorafgaand aan het algemeen overieg Q-koorts van 1 juli 
2010 in de Tweede Kamer. 

Ter verduidelijking. In uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 maart 2010 werden twee 
voorwaarden gesteld aan de afbouw van de bestrijdingsmaatregelen Q-koorts. Uit de 
vandaag door u verzonden brief blijkt dat half juli 2010 aan beide voonwaarden is 
voldaan. Op basis daarvan stelt u voor om het aanvoer- en fokverbod voor de Q-
koortsvrije bedrijven per 15 juli a.s. te laten vervallen. Voor besmette bedrijven wordt 
zowel het fokverbod als het aanvoerverbod pas per 15 augustus a.s. opgeheven, mits 
de rapportage van het onderzoek naar de effectiviteit van de vaccinatie de vooriopige 
uitkomsten bevestigt. 

Vanwege uw eerdere toezegging tot het laten vervallen van het aanvoer- en fokverbod 
per 1 juli a.s. heeft LTO Nederland moeite met het uitstel tot 15 juli a.s.. LTO Nederiand 
vindt het uitstel slechts acceptabel indien deze datum geldt voor alle melkgeiten- en 
melkschapenbedrijven. De veehouders, die Q-koorts op hun bedrijf hebben gehad, 
hebben immers net als hun collega's aan de twee door u gestelde voorwaarden 
voldaan. Ook het deskundigenadvies geeft geen enkele aanleiding om de ingrijpende 
maatregelen voor de 'besmette' bedrijven te laten voortduren. Wij vragen u ons verzoek 
zo snel mogelijk in te willigen, zodat ook de getroffen veehouders op 15 juli 2010 weer 
kunnen werken aan hun toekomst. 

Hoogachtend, 



o 

Van: 

Verzonden: woensdag 30 juni 2010 17:29 

Aan: 

Onderwerp: 20100630 1729 besmetting na 15 juli 

Beste 

In de brief aan de Tweede Kamer staat veel nieuws. Ik mis echter de informatie over hetgeen er gebeurt met 
bedrijven die na 15 juli alsnog besmet worden. Wat is daarover bekend? 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto,ni 

^ ^ Denk aan het mllleu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto,ni
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Van: 

Verzonden: woensdag 30 juni 2010 9:13 

Aan: 

Onderwerp: 20100630 913 herbevolken 

Bijlagen: GD intentieverklaringjuni2010.pdf; Notitie LTO Herbevolken defjuni_2010.doc 

Hoi 

Hierbij stuur ik je de definitieve versie van de uitwerking van een privaatrechtelijke regeling/ 
certificering rondom herbevolken. 
Volgende week zal er invulling worden gegeven aan het certificeringprogramma van de GD als ook 
het kostenaspect in beeld is en daar afspraken over zijn gemaakt. 

Ik hoor graag van Je. 

4-5-2012 



De Gezondheidsdienst voor Dieren 

Arnsbergstraat 7, Postbus 9, 7400 AA Deventer, Gezondheidsdienst voor Dieren b,v, \ © 

T, 0900-1770. F, 0570-63 41 04 Bankrekeningnr, 10,88,07,045 

infoCBgddevente.'.com, www.gddeventer.com B.iW, nr ni 8124,63.304,80!, K,v,K. nr. 08117636 

DIIH^LJ 
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Intentieverklaring 

De Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestiqd te Deventer aan de Arnsbergstraat 7, hierbij 
vertegenwoordigt door haar directeur, de heer lierna genoemd 'GD': 

in ovenweging nemende dat: 
• de zuivelondernemingen die geitenmelk verwerken in hun leveringsvoorwaarden eisen willen 

opnemen La.v. de borging van de diergezondheid in het algemeen en Q-koorts in het bijzonder op 
de aangesloten/melkleverende bedrijven; 

• het van groot belang is voor de geitenhouders en de zuivelondememingen dat blijvende 
preventieve maatregelen van kracht blijven tegen Q-koorts; 

• de GD over expertise, informatie en technische infrastructuur beschikt om geitenhouders te 
ondersteunen bij het uitvoeren van preventieve maatregelen; 

• De zuivelondernemingen een kader hebben opgesteld voor invulling van de preventie van Q-
koorts en hebben verklaard hieraan invulling te willen geven via de leveringsvoorwaarden. 

Verklaart GD hierbij dat: 

GD voornemens is om de nadere uitwerking van bovenbedoeld preventieprotocol, zoals opgesteld 
door de zuivelondernemingen, ter hand te nemen met de intentie dit op korte termijn aan te bieden 
aan de aangesloten/melkleverende geitenhouders. 

In nader overleg met de betrokken partijen (zuivelondernemingen, VKGN, LTO) zal het protocol 
worden uitgewerkt, inclusief afspraken over communicatie en financiën. 

Deventer,\0 juni 2010 

http://www.gddeventer.com


Bijlage 2: Samenvatting erkenningsreglement Kwaligeit 

Procedure erkenningsreglement Kwaligeit 

- constatering tekortkoming 
- conclusie van bevindingen 
- zienswijze veehouder (binnen 4 weken) 
- besluit op zienswijze (binnen 4 weken ontvangst zienswijze, expiratiedatum 1^ vd maand min 4 weken na 
datum besluit) 
- bezwaar veehouder (binnen 6 weken, in principe schorsend) 
- besluit op beroep (binnen 6 weken ontvangst bezwaar) 
- beroep tegen besluiten op bezwaar bij beroeps-/geschillencommissie (binnen 6 weken) 
- zitting (binnen 4 weken) 
- uitspraak beroeps-/geschillencommissie(binnen 6 weken na laatste zitting) 

1 



LTO 
^ 

Nederland 

(SÓ 

Notitie Q koorts: gecertificeerd herbevolken 30-6-'10 

O 

Inleiding 
ln navolging van de LTO brief van 24 juni jl. treft u in deze notitie de verdere uitweridng rondom het 
importeren van dieren op melkgeitenbedrijven aan. Er zijn dierziekterisico's verbonden aan het importen 
van dieren op een bedrijf Identificafie en registrafie (l&R) vonnt een middel om risicobeheer toe te passen. 
Naast de al bestaande wettelijke verphchfingen, zoals de regeling identificafie en registrafie van dieren van 
het ministerie van LNV en verordening 21/2004 Europese Raad, wil de sector een plus op het al bestaande 
systeem bewerkstelligen. 

De lijst van intenfieverklaringen van de zuivelondernemingen en zelfzuivelaars (zie tabel 1) met betrekking 
tot het herbevolken van geitenbedrijven is sinds 24 juni jl. gegroeid en dit laat wederom zien dat er binnen 
de sector een breed draagvlak bestaat voor verder uitwerking. 

CZ Rouveen 
Amalthea 
Bettinehoeve 
CBM 
Organic Goatmilk Cooperafion 
Kaasmakerij De Jong 
Melkweg Aarts & van Haaren 
Capra NV 
Milkconnect 
Klaverkaas 
Kaasmakerij Henri Willig 
Holland Geiten Melk, indien het in Kwaligeit wordt opgenomen. 

Tabel 1: Lijst van zuivelondememingen en zelfzuivelaars die de intentieverklaring ondertekend hebben. 

Doel 
• Risico's met betrekking tot de Q koorts problemafiek veri<leinen. 
• Het voorkomen van import van dieren van een bedrijf die niet tweemaal met een inten/al van drie 

weken zijn gevaccineerd met het CEVA vaccin en die niet onder de Q koorts 
monitoringssystemafiek vallen. 

• Met het uitrollen van een certificaat wordt een grotere mate van transparanfie door de sector en de 
zuivelondernemingen beweri<stelligd. Hierdoor kunnen gecertificeerde bedrijven makkelijk 
aantonen dat zij geen risico vormen voor hun omgeving. 

Vraag van de zuivelondememingen 
De zuivelondememingen vragen hun veehouders om prevenfief Q koorts te beheersen. Veehouders 
kunnen dit middels een certificaat aantonen. Veranderingen in status zullen worden teruggekoppeld naar 
zuivelondernemingen door de uitvoerende instanfie(s), waardoor sancfionering mogelijk kan worden 
gemaakt. l&R zal als middel worden ingezet om het doel te bereiken. De uitvoerende partij zal via een 



o 

o 

deelnameformulier aan veehouders toestemming vragen om hun l&R gegevens voor O koorts prevenfie 
doeleinden te mogen gebmiken. 

Invulling marktvraag 
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft aangegeven invulling aan de certificering m.b.t. Q-koorts te 
willen geven middels het leveren van een certificaat aan bedrijven die aan de in het 
certificeringsprogramma gestelde eisen voldoen (zie bijlage 1). De GD heeft aangegeven dat zij over een 
maand kunnen beginnen met het aanmelden van veehouders voor het nieuwe certificeringprogramma. 
Mutafies in de status worden een keer per week automafisch doorgegeven aan de zuivelondernemingen of 
als de veehouder hien/oor geen toestemming geeft een keer per maand door de veehouder zelf. 

In de aanmelding voor de certificering rondom Q koorts zal een opfie voor vrijwillige deelname aan een 
openbaar register behoren. 

Controle 
De sector gaat er vanuit dat de handhaving en wettelijke controle vanuit de overheid op naleving van l&R 
van dieren en op de naleving van Q koorts vaccinafie op het huidige niveau in stand wordt gehouden. 
Daariangs wil de sector de certificeringseis m.b.t. Q koorts opnemen in het al bestaande 
kwaliteitsborgingsysteem van de zuivelondernemingen, te weten Kwaligeit.. De VKGN is houder van dit 
kwaliteitsprogramma. Qlip verzorgt in dit kwaliteitssysteem de beoordelingen (audits) en de 
erkenningen(certificering). Veehouders en zuivelondernemers die niet bij Kwaligeit zijn aangesloten kunnen 
dit alsnog doen of de controle aan onafliankelijke externe controleurs uitbesteden. Gesprekken met externe 
controleurs, bijvoorbeeld SGS, dienen nog plaats te vinden. 

Termiin 
Het certificeren van bedrijven m.b.t. Q koorts zal voor onbepaalde tijd door de zuivelondememing worden 
gevraagd. 

Sancties zuivelondernemingen 
De zuivelondernemingen zullen confonn de beschrijving van eri<enning en processen in het 
eri<enningreglement (zie bijlage 2) deze algemene lijn hanteren om te komen tot sancfionering. Een snelle 
signalering vanuit het certificeringprogramma is cruciaal om snel te kunnen sturen cq ingrijpen daar waar 
nodig. Het niet meer ophalen van de melk zal tot de zwaarste sancties behoren. 

Bijlage 1: GD intenfieveridaring 
Bijlage 2: Samenvatting eri^enningsreglement Kwaligeit 



Bijlage 1: GD intentieverklaring 

O 
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Bijlage 2: Samenvatting erkenningsreglement Kwaligeit 

Procedure erkenningsreglement Kwaligeit 

- constatering tekortkoming 
- conclusie van bevindingen 
- zienswijze veehouder (binnen 4 weken) 
- besluit op zienswijze (tjinnen 4 weken ontvangst zienswijze, expirafiedatum 1^ vd maand min 4 weken na 
datum besluit) 
- bezwaar veehouder (binnen 6 weken, in principe schorsend) 
- besluit op beroep (binnen 6 weken ontvangst bezwaar) 
- beroep tegen besluiten op bezwaar bij beroeps-/geschillencommissie (binnen 6 weken) 
- zitting (binnen 4 weken) 
- uitspraak beroeps-/geschillencommissie(binnen 6 weken na laatste zitting) 

O 
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Van: 

Verzonden: woensdag 7 juli 2010 13:40 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100707 1340 communicatie importpreventie 

Hallo 

Zoals vanmorgen afgesproken, ter info het artikel dat in de laatst uitgebrachte digitale LTO-nieuwsbrief aan 
melkgeitenhouders heeft gestaan. 

Op 8 en 12 juli organiseren we Q-koorts bijeenkomsten waar o,a, VKGN iets vertelt over de uitvoering van de 
voorwaarde. E,e.a, moet bijdragen aan een vlotte implementatie. 

Sector aan zet 
Voordat de beleidsaanpassingen worden doorgevoerd, moet de sector nog invulling geven aan 
enkele voon/vaarden die de overheid stelt. In de brief aan de Tweede Kamer van 29 juni staat dat de 
deskundigen adviseren om alleen import toe te staan van gevaccineerde dieren van bedrijven die 
volgens het Nederiandse mönitoringssysteem vrij verklaard zijn. Hier is de sector 
(melkgeitenhouders en zuivel) aan zet. Dit punt zal moeten worden opgenomen in de 
leveringsvoonA/aarden voor melkleverende bedrijven. Werk aan de winkel dus, waarbij alle 
medewerking nodig is. Het is in het belang van alle melkgeitenhouders. 

Ander punt waar onze inzet wordt gevraagd is het hygiënemaatregelenpakket. De overheid 
onderstreept het belang van naleving van de hygiënemaatregelen. Komende tijd inventariseert LNV 
met ons (LTO) de uitvoerbaarheid van de maatregelen uit het hygieneprotocol. Hierbij wordt 
gekeken naar zowel de verplichte als naar de vrijwillige maatregelen. 

Met vriendelijke groet, 

www.zltcnl 

1 5 ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail pnnt 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zltcnl
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Van: 

Verzonden: woensdag 7 juli 2010 15:19 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100707 1519 afmelkbedrijven 

Hallo 

Je vroeg me gisteren nog naar animo voor afmelkbedrijven. Ik heb wat geitenhouders gesproken, maar het 
blijft moeilijk in te schatten. Er zijn diverse geitenhouders die met dit idee leven, maar concrete afspraken zijn 
er nog niet gemaakt zolang de mogelijkheid niet wordt geboden. Veel besmette bedrijven met nog een deel 
melkleverende geiten, zouden graag schoon schip maken en starten met vers materiaal. Om de nog 
aanwezige melkleverende dieren naar het slachthuis af te voeren kan kostbaar zijn. Door deze dieren af te 
melken op een afmelkbedrijf, kan dit veriies beperkt worden. In zoverre is dit dus interessant. Anderzijds 
maken ondernemers die bereid zijn dieren van meerdere bedrijven af te melken, zich ook wel zorgen over 
hun omgeving. Wordt het geaccepteerd dat er op het bedrijf van meerdere kanten dieren worden aangevoerd 
die ooit besmet zijn verklaard. 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl 

^ ^ 1 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: woensdag 7 juli 2010 17:19 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100707 1719 concept notitie Q 

Bijlagen: Notitie LTO Herbevolken conceptjuli_2010.doc 

Dag, 

Hierbij stuur ik Jullir een conceptversie van de notitie over aanvoer van melkgeiten. 

Er volgen er nog meer. 

Groeten, 

O 
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LTO Nederland 

Notitie Q koorts: gecertificeerd aanvoeren melkgeiten 7-7-'10 

Inleiding 
In navolging van de LTO brief van 24 juni jl. treft u in deze notifie de verdere uitwerî ing rondom het 
aanvoeren van dieren op melkgeitenbedrijven aan. Er zijn dierziekterisico's verbonden aan het aanvoeren 
van dieren op een bedrijf Idenfificafie en registrafie (l&R) vomit een middel om risicobeheer toe te passen. 
Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen, zoals de regeling idenfificafie en registrafie van dieren van 
het ministerie van LNV en verordening 21/2004 Europese Raad, wil de sector een plus op het al bestaande 
systeem bewerkstelligen. De sector gaat er vanuit dat de handhaving en wettelijke controle vanuit de 
overheid op naleving van l&R van dieren en op de naleving van Q koorts vaccinafie op het huidige niveau in 
stand wordt gehouden. 

Doel 
• Risico's met betrekking tot de Q koorts problemafiek verideinen. 
• Het voorkomen van de aanvoer van dieren op een bedrijf die niet tweemaal met een inten/al van 

drie weken zijn gevaccineerd met het CEVA vaccin en die niet onder de Q koorts 
monitoringssystemafiek vallen. 

• Met het uitrollen van een certificaat wordt een grotere mate van transparanfie door de sector en de 
zuivelondernemingen bewerkstelligd. Hierdoor kunnen gecertificeerde bedrijven makkelijk 
aantonen dat zij geen risico vormen voor hun omgeving. 

Opdrachtgevers 
De zuivelondernemingen zijn de opdrachtgevers van het voor onbepaalde tijd certificeren van de aanvoer 
van melkgeiten in verband met de Q koortsproblemafiek. In een extra module in bestaande 
kwaliteitssystemen staan de leveringsvoonwaarden met daarbij behorende sancties omschreven (zie 
bijlage). 

Uitvoerders 
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft uitvoering aan de invulling van het certificeringsprogramma. 
Veehouders dienen een machfiging af te geven richfing de GD om het middel van Idenfificafie en 
Registratie te mogen gebruiken voor deze doeleinden. 
Qlip voert de private controle op het kwaliteitssysteem van de zuivelondernemingen uit. 

Schema aanvoer regulering melkgeiten 
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Bijlage 1: Module in bestaand kwaliteitsysteem opgenomen 

Procedure eikennmgsreglemeni Kvraligeit 
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Bijlage: Communicatie. 
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Bijlage : GD intentieverklaring 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 9 juli 2010 14:51 

Aan: 

Onderwerp: 20100709 1451 Denklijn LTO Nederiande mbt tot aanpassingen beleid 'levenslang 
fokverbod' 

Hierbij de LTO Nederiand denklijn over het te voeren beleid met betrekking tot hete levenslange fokverbod 
voor "niet geruimde" melkschapen en geiten. 
Uitgangspunt is een Z.S.M, (zo simpel mogelijk) scheiding van herkenbare/controleerbare groepen. Voor elk 
van de groepen geldt dat een risicobenadering met betrekking tot volksgezondheid gehanteerd wordt voor het 
maken van de beleidsmatige afweging tussen opheffen van het levenslange fokverbod en financiële 
compensatie voor waardevermindering bij handhaving van het levenslange fokverbod. 

Vanuit deze optiek stelt LTO Nederiand voor om het volgende onderscheid in groepen aan te houden; 

A. Jonge dieren die nog niet drachtig zijn geweest op alle 'besmette' bedrijven 

BI . Dieren die wel drachtig zijn geweest op bedrijven met meer dan een nader vast te stellen % van de 
tankmelkuitslagen "onbesmet" 
82. Dieren die wel drachtig zijn geweest op bedrijven met meer dan nader vast te stellen % van de 
tankmelkuitslagen "besmet" 

Het voorstel is gebaseerd op de eerder uitgebrachte adviezen van deskundigen en recente 
onderzoeksresultaten (Rendac) en de beschikbare informatie over de situatie op de geruimde bedrijven. 

Uitgaande van de motie lijkt het billijk een afweging te maken op basis van risico voor volksgezondheid en 
compensatie voor de waardevermindering van de dieren. Daarvoor is in de brief van de Ministers aan de 
Tweede Kamer begin vorige week een mogelijkheid geopend een compensatie te geven (voor de overige 
dieren waarvoor een levenslang fokverbod blijft gelden). 

Wat LTO Nederiand mij betreft is het belangrijk op basis van een advies van de veterinair deskundigen de 
risico's voor de groepen A en B worden bepaald, waarbij voor de groep dieren onder B ook een advies wordt 
gevraagd voor het % dat dient te worden gehanteerd voor het onderscheid tussen groepen BI en 82. 

Vervolgens kunnen we met elkaar de bestuuriijke afweging maken tussen "proportionele" risico's voor de 
volksgezondheid en kosten van financiële compensatie voor de veehouders. LTO Nederiand hecht er belang 
aan dat de duidelijkheid met betrekking tot het beleid omtrent het levenslange fokverbod vóór 15 juli 2010 
wordt gegeven, omdat het bepalend is voor de keuzes van veehouders bij het herbevolken van hun bedrijf. 
Vanuit de optiek van risico's voor de volksgezondheid en diergezondheid hebben wij er allemaal belang bij de 
aanvoer van dieren op bedrijven tot het noodzakelijke te beperken. 

Tot zover. 

www.zlto,nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
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persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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léz 
Van: 

Verzonden: vrijdag 9 juli 2010 7:33 

Aan: 

Onderwerp: 20100709 733 Fw; Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Bijlagen: Handboek KwaliGeit,2006,pdf; Aanvulling Handboek Kwaligeit Protocol 2006 ivm Q-
koorts.pdf; Erkenningsreglement KwaliGeitpdf 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 
Tel; 088-8886666 
Fax; 088-8886634 

Van: 
Aan: 
Verzonden: Thu Jul 08 22:49:20 2010 
Onderwerp: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hallo 

Bijgaand de concept tekst voor de module Q-koorts in Kwaligeit. De 
voorwaarde wordt opgenomen als basisvoorwaarde. Dit is de zwaarste 
categorie. Om aan te geven in welke context je deze aanvulling moet zien, 
heb ik het Handboek KwaliGeit en het erkenningsreglement Kwaligeit 
bijgevoegd. Het moet m.i. vertrouwen geven dat de ontvangers van geitenmelk 
hun inspanningsverplichting onderdeel maken van een lopend systeem dat wordt 
beoordeeld en gecertificeerd door een onafhankelijke instelling (die dit 
doet voor bijna 20.000 koe- en geitenmelkbedrljven). Waarbij het systeem ook 
nog eens onder toezicht staat van het COKZ als gedelegeerde autoriteit van 
de VWA. 

Aan de conceptbrief van de zuivelondernemers, de GD en de machtiging die de veehouders 
dienen te ondertekenen wordt gewerkt. 
De bedoeling is dat deze a.s. maandag wordt verstuurd. 

Tot morgen 

SMS "HOTMAIL" naar 3010 en ontvang gratis de juiste instellingen voor Hotmail op je mobiele 
telefoon. 

4-5-2012 
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Handboek')*' K W A L I G E I T 

A!^ î  

KKW«01I3A n » 1 22-03^2006 10 20 38 

Wl) bieden u hierbij het handboek aan van het programma KwaliGeit, protocol 2006, Het is ccn 

kwalileitsborgingsprogramma van de Vereniging Kwaliteitszorg Geitenhouderij Nederland (VKGN) 

Uw luivclonderncming vraagt u te voldoen aan dil programma. 

In het handboek wordt de inhoud van het volledige borgingspfogramma weergegeven. Deze bestaat uit 

de volgende vijf modules, 

1 Bednjfshygifcne 

2 Dietgencesmiddcten 

3 Diergezondheid en -welzijn 

4 Voer en drinkwater 

5. Melkwinning en koeling 

Het handboek is tot stand gekomen tn nauwe samenwerking met uw juivclonderneming en 

LTO vakgroep melkgéitenhouderij Bij dc totstandkoming is rekening gehouden met de eisen vanuit de 

Europese hygiËnevcrordenmgen met betrekking tot levensmiddelen dic vanaf \ januart 2006 voor alle 

melkveehouders van toepassing zijn 

Informatie over de VKGN en de achtergronden van het programma KwaliGeit kunt u vinden op de 

website . . ' Informatie over de inhoud van het programma, het erkenningsreglemeni en 
ovenge belangnjke informatie kunt u vinden op de website www ocmonline.nl. 

J P van Wegen 

programma-coördinator 

\ 

M 
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Inhoudsopgave 
\ r , j ( , I • . u I f ' / i y - j ' " • 

1 1 Algemene bcdnjfshygiËne 

1 2 Ongediertebestnjding 

1 3 Gewasbeschermingsmiddelen 

1.4 Mest, afval en gevaarlijke stoffen 

' •"! l u l . \ • i Mt ^ ' . i i ' i ( fn< ' l * -

i 1 Aankoop 

2 2 Bewaren 

2 2 1 Bewanng 

2 2 2 Toelating 

2 2 3 Etiketten van diergeneesmiddelen 

2 3 Toepassen 

2 3 1 Werkwijze bij hel toepassen van middelen 

2 3 2 Toepassen van diergeneesmiddelen 

2.3 3 Hormonen 

2 4 Administratie van diergeneesmiddelen 

2 4 1 Wijze van administreren 

2 4 2 Onderdelen van de administratie 

2 5 Markeren van geilen cn separeren melk 

2 5 1 Markeren en herkennen 

2 5.2 Melk separeren 

3 1 Aanpak diergezondheid 

3 11 Aangifteplichtige en overige dierziekten 

3 1.2 Identihcatie en Registratie geiten 

3 1 3 Caseous Lymphadenitus (CL) 

3 14 Dierenarts 

3 2 Administratie dierziekten 

3 3 Huisvesting en verzorgingstoestanct geiten 

3 3 1 Huisvesting geiten 

3 3 2 Verzorgingstoestand geilen 

I t (I u ' . ' .U. ' 
4 1 Aankoop van voeders 

4 1 1 Herkomst voer 

4 1 2 Administratie voeders 

4 2 Opslag van voeders en mkuil- en toevoegmiddelen 

4 2 1 Opslag van voeders 

4 2 2 Inkuil- en toevoegmiddelen 

4 3 Kwaliteit von voer en dnnkwater 

4 3 1 Kwaliteit van voer 

4 3 2 Kwaliteit van drinkwater 

(v\-C'Jti •": /"V l'v'-'iTi'rii t " ^ofii ' 
5 1 Melkstal of melktafel 

5 1.1 Innchting melkstal 

5 12 Reiniging melkinstallatie cn melkstal 

5 1 3 Onderhoud en controle melkinstallatie 

5 2 Tanklokaal 

5 2 1 Innchting tanklokaal 

5 2 2 Reiniging melkkoeltank en tanklokaal 

5 2 3 Onderhoud en controle koelinstallatie 

5 2 4 Koelen 

5 3 Melkhygiöne 

5 3 1 HygiËne rondom het melken 

5 3 2 Hygiëne melkstal 

5 3 3 Melk filteren 

5 3 4 Hygiëne melkkoeltank en tanklokaal 

5 3 5 HygiËne ovenge apparatuur / matenaal 

5 4 Melkkwaliteit 

5 4 1 Het melken 

5 4 2 Melding onveilige melk 

5 5 RMO laadplaats 

22-03-2006 10 20 40 , 

Module 1 Bedrijfshygiene 
Deze module bestaat uit vier onderdelen algemene bednjlshygiËne, ongediertebestnjding, omgang met 

gewasbeschermingsmiddelen en mest. afval cn gevaarlijke stoffen. Dc hygiËne rondom melkwinning is 

beschreven m module 5 

A l . t r i . ru u- i \ \ 

Het gehele bednjf (md erf) is ordelijk en schoon. 

Voor bezoekers dic bedrijfsmatig bedrijfsgebouwen betreden waar geiten iijn gehuisvest, 

zijn de volgende zaken gebruiksklaar aanwezig en worden deze zaken toegepast' 

• schone bedrijfskleding. 

- dicht en schoon schoeisel. 

Bedrijfskleding hangt op een locatie die benaderd kan worden zonder dal eerst ruimten moeten 

worden betreden waar geiten zijn gehuisvest of waar voer is opgeslagen 

Een ontsmettingsmogclijkheid voor schoeisel is aanwezig Dcic wordt toegepast m het geval van 

calamiteiten (bijv uitbreken van vecwctziektcn) 

<h^^: ^trLAU'i„i' 

Op het gehele bedrijf wordt overlast van ongedierte voorkomen 

Ongediertebcstrijdingsmiddclcn worden opgeslagen en gebnjikt conform etiket cn zonder gevaar 

voor de veiligheid van mdk, voer en geiten 

Alleen in de EU of NL toegelaten ongcdicrtebestnjdingsmiddelcn worden gebruikt 

• O r \ . i ' ï n - i j l i ' M n ' f i . TPUU! ! Inri 

Cewasbeschermingsmiddetcn worden opgeslagen en gebruikt conform het etiket en zonder gevaar 

voor de veiligheid van melk, voer cn geiten. 

Alleen in de EU of NL toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt 

Dc op het etiket vermelde wachttermijn wordl aangehouden 

M v j i t • V . M r l f , iOtf . P 

Mest. afval en gevaarlijke stoffen worden zodanig opgeslagen, gebruikt en verwijderd dat zij geen 

gevaar vormen voof de diervoeders, de melkwinning, de bewaring van melk cn de geiten 

KKM-eOCQAnkl ' 22-03.2006 10 20 40 
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.Module 2 Die.-geneesmiddeier 
Deze module is onderverdeeld in vijf onderdelen de aankoop, het bewaren, het loepassen en de 

administratie van diergeneesmiddelen en de werkwijze omtrent het melken van behandelde geiten 

BIJ gebruik van diergeneesmiddelen zijn op het geitenbedrijf aankoopnota's of logboekf orm ulieren 

aanwezig (minimaal van de laatste 3 maanden) met daarop dc volgende geleverde 

diergeneesmiddelen, gespecihceerd naar diersoort 

- UDA cn UDD-middelcn; 

• middelen met een wachttermijn. 

- middelen die op specifiek recept door de dierenarts zijn voorgeschreven 

Van icdcr geleverd diergeneesmiddel is ten minste het volgende vastgelegd 

- dc naam en/of het registratienummer van het diergeneesmiddel, 

- dc naam en het adres van de leverancier. 

• dc datum van affcvcnng. 

• dc diersoort waarvoor hel middel bestemd is, 

• de hoeveelheid 

UDA middelen worden door de dierenarts of op voorschnft van de dierenarts aan dc 

geitenhouder afgeleverd Deze middelen mag dc geitenhouder bij de dieren zelf toedienen 

UDD middelen mogen uitsluitend door de dierenarts worden toegepast en met aan houders 
van dieren worden afgeleverd 

Bewanng van alle diergeneesmiddelen gebeurt' 

• volgens bewaarvoorschrift (zie etiketybtjsluiter). 

- ordelijk en schoon in een afsluitbare kast of kodkast. 

- zodanig dal ovenge zaken in de kast de diergeneesmiddelen niet kunnen beïnvloeden of bevuilen 

De volgende middelen zijn met op het bedrijf aanwezig 

- verboden middelen (bijv. wettelijk met toegdalen mdkproductieslimulefende middelen of 

groeibevorderaars), 

- UDD-middcIcn 

Geregistreerde middelen hebben zichtbaar een registralienummcr op het etiket staan 

(EU. NLof RECNL) 

UDA-middcIcn zijn levens voorzien van een etiket van de dierenarts dat ten minste vermeldt 

• dc naam en het adres van de praktijk, 

- de datum van afgifte 

K K M ^ X U A N K M i 22-OZOOfl 10 20 40 
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Matenaal dat wordt gebruikt orn diergeneesmiddelen toe te dienen (spuiten, naalden, drcnkflesicn 

etc ) IS schoon en verkeert in goede staat 

Voor hel toedienen van een diergeneesmiddel is de oppervlakte waar hel wordt toegediend 

(spenen, huid etc ) schoongemaakt 

Uitsluitend worden middelen toegepast, die 

• geregistreerd zijn voor geiten (EU. NL of REG NU of 

- van registratie vnjgestetd zijn of 

- door de dierenarts zijn voorgeschreven conform artikel 22 van het Diergeneesmiddelenbesluit 

van 18 oktober 2005 

Diergeneesmiddelen worden toegepast conform de aanwijzingen op het etiket, m dc bijsluiter of 

volgens aanwijzingen van de dierenarts 

Voor middelen die met volgens voorschnft van het etiket worden toegepast (zgn "off label use", 

zic kader met toelichting op artikel 22 van het Diergeneesmiddelenbesluit). gelden de volgende 

voonwaarden 

- verklanng <"of( tabel use") van een dierenarts aanwezig; 

- de wachttijd voor melk bedraagl minimaal 7 dagen 

BIJ diergeneeskundige noodzaak mag de dierenarts (of een persoon onder directe 

verantwoordelijkheid van de dierenarts) andere middelen toepassen indien voor geiten geen 

geregistreerd diergeneesmiddel beschikbaar is om aan de aandoening te behandelen. 

• Een geitenhouder mag deze middeten met in voorraad hebben 

De lijst met geregistreerde diergeneesmiddelen kan worden opgevraagd via 

(database diergeneesmiddelen) 

De geitenhouder maakt geen gebruik van hormonen en/of hormoonprepafaten, uitgezonderd, 

- in geval van medische noodzaak, bijvoorbeeld bij het afdrijven van de nageboorte ot het opheffen 

van schijndracht. 

- in geval van kunstmatige inseminatie of fokkerij, 

Indien gebruik gemaakt wordl van hormonen dient ten minste van iedere toepassing le worden 

vastgelegd 

• de datum van de toepassing. 

- de naam cn/of het geitnummor, 

- de naam van het toegepaste middel 

KKM^OOSAmdd S 22-<»-2006 10 20 41 
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Op het geitenbedrijf is een administratiesysteem aanwezig van dc toepassing van de volgende 

diergeneesmiddelen bij geiten 

- UDOenUDA-middelen; 

- middelen met een wachttermijn; 

- middelen die op specifiek recept door dc dierenarts zijn voorgeschreven 

De veehouder is vnj in de keuze van het systeem, mits dit 

- gekoppeld kan worden aan de administratie van dierziekten (zie paragraaf 3.2). 

- altijd beschikbaar is. 

• ordelijk, volledig en leesbaar wordt bijgehouden, 

- altijd een sluitende voorraad heeft, van aankoop tot en met toepassing en/of verlies 

Het systeem omvat ten minste 

- de afgelopen 5 jaar, 

- diergeneesmiddelen 

- UDD en UDA-middelen. 

- middelen met een wachltcrmijn. 

- middelen die op specthek recept door de dierenarts zijn voorgeschreven 

- alle behandelingen bij geiten, met inbegnp van de behandelingen door de dierenarts 

ln de administratie zijn ten minste vastgelegd 

• de datum van behandeling. 

- bij melkgevende en drachtige geiten en fokbokken hel individuele nummer van het 

behanddde dier (m andere gevallen het aantal en het soort behandelde dieren), 

• de aandoening, 

- de naam of het registratienummer van het toegediende middel, 

- de toegediende hoeveelheid, 

- de werkelijk toe te passen wachttermijn bij de betreffende geit (al dan mot in overleg mcl de 

dierenarts) Deze is minimaal gelijk aan de wachttermijn die op het etiket of de bijsluiter van het 

middel IS vermeld Bij middelen die met geregistreerd zijn voor geiten, geldt altijd een minimale 

wachttermijn van 7 dagen voor melk 

KKM6003A indd t 22-03-2006 10 20 41 
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tn de melkstal of het tanklokaal is een duidelijk leesbare beschrijving aanwezig omtrent dc vaste 

werkwijze die wordt gevolgd met betrekking tot zieke melkgeiten en melkgeiten die zijn behandeld 

met een diergeneesmiddel met een wachttermijn Deze bevat ten minste een beschrijving van 

• de werkwijze om zieke en/of behandelde melkgeiten tijdens het melken goed 

te kunnen herkennen (wijze van markeren), 

- de werkwijze voor het apart houden van met te leveren melk. 

- de werkwijze om te voorkomen dat resten van niet te leveren melk in dc tank komen 

(bijv de betreffende geiten met de hand of als laatste melken). 

- de bestemming van met te leveren melk. 

- een melding van het administratiesysteem waarin de iieke geiten en de 

toegepaste diergeneesmiddelen zijn vermeld 

Zieke geiten (tncl attentiedicren) en/of geiten behandeld met een diergeneesmiddel met een 

wachttermijn dic tussen de melkgevende geiten lopen, worden zichtbaar gemerkt (bijv door een 

streep met een markecrstift op het uier), 

Per 1 januan 2008 is in dc melkstal een lijst aanwezig met daarop aangegeven van welke geiten de 

melk gesepareerd moet worden Dit zijn zieke geiten of geiten die zijn behandeld met een middel 

met een wachttermijn 

Melk van geiten die zijn behandeld met óËn of meer diergcncesmiddel(en) met een wachttermijn, 

wofdt gedurende de gehele wachttermijn met geleverd cn/ol verwerkt Hierbij worden minimaal 

de wettelijke wachttermijnen in acht genomen In geval van behandeling van ernstig zieke geilen 

ol blj gebruik van een combinatie van diergeneesmiddelen wordt in overleg met de dierenarts 

zonodig een aangepaste wachttermijn aangehouden Ook wordt een aangepaste wachttermijn 

aangehouden, wanneer de noodzaak daartoe blijkt uit een analyse van ccn monster van dc melk van 

de betreffende geit(en) 

Melk van zieke geiten (mei. attentiedicren) wordt met geleverd en/of verwerkt 

Indien mogelijk worden geiten waan/an de melk gesepareerd wordt, met dc hand of als laatste 

gemolken In alle andere gevallen worden na iedere melkscparalic het gebruikte melkstel, de 

lange melkslang en een eventueel aanwezig mclkglas of mclkmeter gespoeld met leidingwater ol 

goedgekeurd bronwater 

KKM-e003A HKM B 22-03.200e 10 20 41 



• - \ 

Modu.e 3 Diergezoncsheic en -welzijn 
Deze module is onderverdeeld m dne onderdelen- de aanpak van dierziekten, de administratie van 

dierziekten en dc huisvesting en verzorgingstocstand van de geiten 

• , .Hir . . . . I 

BIJ enige verdenking van een aangifteplichtige ziekte, zoals Brucellose. Tutwrculose. MKZ ot Scrapie 

wordt onmidddlijk de dierenarts hien/an in kennis gesteld en worden de desbetreffende wettelijke 

bepalingen nageleefd 

Dc melk van TSE-verdachte dieren, op grond van klinische verschijnselen cn/of onderzoek, wordt 

met geleverd cn/of verwerkt 

Met betrekking tot de identihcatie en registratie van geiten houdt de geitenhouder zich aan de 

"Rrgcfmg identificatie en registratie van dieren" van het mimstene van LNV cn 

Verordening Nr 21/2004 van de Europese Raad 

Hel geitenbcdnjf is geregistreerd als geitenbedrijf en m bezit van een UBN-nummer 

Op ieder geitenbednjf (langer dan 12 maanden geleden opgencht) is een mutatieformulier. 

met ouder dan 12 maanden, aanwezig 

Een orddijke en volledige registratie van de dieren (bedrijfsregister) van het lopende jaar en 

afgelopen jaar is aanwezig Het bednjfsregister omvat ten minste dc volgende onderdelen 

- dc op hcl t}ediijf aanwezige dieren, 

- dc op het bedrijf aangevoerde dieren (datum aanvoer, diernummer, UBN-nummer bednjf van 

herkomst en tand van herkomst), 

- de van het bednjf afgevoerde dieren {datum afvoer, diernummer, UBN-nummer bestemming) 

Het geitenbedrijf is in bezit van 

- een bewijs van de Gezondheidsdienst voor Dieren (CD), welke met ouder is dan 24 maanden, 

dat het bednjf deelneemt aan het officiële CL-bestnjdingsprogramma, ol 

- een eigen verklanng van dierenarts en geitenhouder, welke met ouder is dan 12 maanden, 

waaruit blijkt dat 

- dc dierenarts b^ inspectie geen geiten heeft geconstateerd met klinische verschijnselen van CL cn 

- de veehouder het afgdopen jaar geen geiten heeft geconstateerd met klinische 

verschijnselen van CL 

ledere dierenarts van wie de geitenhouder met betrekking tot geiten diensten betrekt, werkl 

conform de regeling CVP-code voor melkgéitenhouderij (Goede Veterinaire Praktijkuitoefening) van 

dc KNMvD of een aantoonbaar gelijkwaardige regeling 

Diensten zijn (o a } 

- het stellen van een diagnose. 

- het behandelen van geiten op het bedrijf, 

- het leveren van UDA-middelcn 
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Op het geitenbedrijf is ccn administratiesysteem aanwezig van het optreden van dierziekten bij 

geiten op het bedrijf Dit omvat ten minste. 

- dc afgelopen 5 jaar, 

- alle diemckten. 

In de administratie zijn ten minste vastgelegd 

- de datum van het optreden van de aandoening, 

- de naam en/ol het geitnummcr van het betreffende dier bij een individuele ziekte en het aantal 

en het soort geiten bij ziekte onder een bepaald koppel geiten. 

- de aandoening 

De geitenhouder is vrij m de keuze van het systeem, mits dit 

- gekoppeld kan worden aan dc administratie van dc gebruikte dicfgencesmiddelcr> 

(zic ook paragraal2 4 1); 

- altijd beschikbaar is, 

- ordelijk, volledig en leesbaar wordt bijgehouden 

De stallen waann geiten worden gehuisvest, zijn schoon en verkeren in goede staat ter voorkoming 

van verwonding aan dc geiten (hekwerk, vloeren, wanden, plafond, c d ) 

De stallen waann geiten worden gehuisvest, zijn voldoende geventileerd en voldoende verlicht. 

Vloeren en/of roosters m de ruimten waar geiten worden gehuisvest, zijn met ernstig bevuild 

Dc melkgeiten kunnen vnj gaan liggen Richtlijn bij ccn gangbaar potstalsystccm is 1.3 m' ruimte pet 

aanwezige melkgeit Bij een stal met een roostervloer bedraagt dit 1.1 m' pet melkgeit, 

De plaatsen waar dc geiten liggen, zijn schoon cn droog 

Bednjfsmatig gehouden rundvee, varkens, pluimvee of andere diersoorten worden gescheiden 

van de geiten gehuisvest 

Vanaf 1 januari 2008 is op het bedrijf een schone (zonodig ontsmette) ruimte aanwezig, waarin zieke 

geiten apart van de melkgevende koppel gehuisvest kunnen worden In deze ruimte hebben de 

geiten een schone cn droge ligplaats cn toegang tot dnnkwater van goede kwaliteit 

De vocdingstoestand van de geiten is voldoende 

De geiten zijn ntet verwaarloosd 

De klauwen van de geiten zijn goed verzorgd 

De geiten hebben vrij toegang tot dnnkwater van goede kwaliteit 

Dc geiten iijn schoon 
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.VjodL'.e c Veer et cr:n!<wate* 
Oeze module is onden/erdeeld in dne onderdelen- de aankoop van voeders, de opslag hiervan en de 
kwaliteit van voer cn dnnkwater 

U'.V.'1f ' 

«."1 . . ; . ' , • .•. •! v..:-U', '• 

Voer voor geiten dat is geleverd door productie- en/ol handelstiednjvcn. is afkomstig van erkende of 
gettorgde bednjven volgens de CMP'-iegelmg o l een aantoonbaar gdijkwaardige regeling 

Op het geitenbedrijf is een administratie aanwezig (nota's, bonnen, kwartaaloverzichlen minimaal 

van de laatste 3 maanden) van aan- en verkoop van voeders voor geilen 

Vrijgesteld van administratie ztjn 

• aan- en verkoop van diervoeders tussen pnmaire agransche bednjven, behalve de aankoop van m 

het buitenland geteelde diervoeders, 

- eigen tecll, ook m het buitenland 

Op de aan- en verkoopnota's, kwartaaloverzichten of op naam gestelde alleverbonnen staat 

minimaal het volgende 

- dc datum van de levenng, 

- dc naam en/of het registratienummer van het product, 

• de hoeveelheid, 

- de naam en het adres van de leverancier. 

- dc naam en het adres van de ontvanger 

Voer dal de melk (reuk. smaak etc) of dc diergezondheid nadelig kan beïnvloeden, wordt met 

gevoerd aan melkgevende geiten 

Blj vermoedelijke of bewezen verontreiniging van voedermiddelen neemt de geitenhouder 

maatregelen ler voorkoming dat dit voer door de melkgevende geiten wotdt opgenomen Dit kan 

zowel structurele als modentetc situaties betreffen 

Voer met ernstige schimmelvorming wordt met gevoerd aan melkgevende geilen 

Ongewenste vermenging bij de opslag cn bij het voeren van verschillende typen voeders 

(bijv voor verschillende diersoorten) wordt voorkomen. 

Voermachines, voergangen (m n onder het voet) en voerbakken zijn schoon 

Water dat dc melk of diergezondheid nadelig kan beïnvloeden, wordt met verslrekl aan 

melkgevende geiten; 

BIJ vermoedelijke oi bewezen verontreiniging van het vcedrinkwater (o a rioolovcrstort, stortplaats) 

neemt de geitenhouder maatregelen ter voorkoming dat dit water door de geiten wordt gedronken 

Dit kan zowel structurele als incidentele situaties tietrcflcn 

De binnenkant van alle dnnkwaterbakken. mcl centrale vlotterbakken/opvangvaten. is schoon. 

i\'cdp 

De voor geiten bestemde voeders worden schoon cn droog opgeslagen 

Dc opslag voor voeders verkeert m goede staat 

Dc silo's voor de opslag van voeders, kunstmest e d zijn uniek genummerd/gemerkt 

Inkuil- en toevoegmiddelen worden overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden m de 

dicrvocdcnivctgeving toegepast 

Het geilenbedrijl beschikt over een vergunning van de VWA, als het bedrijf zdl mengvoeders of 

voormengsels maakt met toevoegmiddelen zoals antibiotica, coccidiostatica of groeibevorderaars 
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.V.odiJ.e 5 .V:eikwirn;ng en 'tice.lng 
Deze module is onderverdeeld m vijt onderdelen namelijk de melkstal en/of melktafel. het tanklokaal. 
dc hygiëne rondom het melken van de geiten, zaken aangaande melkkwaliteit en de RMO laadplaats 

Waar dit met nader beschreven is. dekt de term 'melkstal' alle ruimten waann gemolken wordt en die 
hieraan grenzen (i g v een melktafel) 

.,i.'i 

De vloeren en de wanden zijn vlak afgewerkt 

Het plafond en/of het dak is dicht en vlak afgewerkt 

Er IS voldoende ventilatie mogetijk bij gesloten deuren 

De melkstanden zijn voldoende verlicht 

Voor en na het melken zijn de melkstal en hel materiaal voor het melken voldoende afgescheiden 

van de stal Geiten hebben geen toegang 

Het mdken vmdt met plaals direct boven een open (mesDput of mestkelder 

tn de melkstal zijn alleen zaken opgeslagen die nodig zijn tijdens het melken 

De vloeren cn de wanden waar de geiten slaan, zijn eenvoudig te reinigen 

Het plafond is dicht en vlak afgewerkt 

Er IS voldoende ventilatie mogelijk bij gesloten deuren 

De melkstanden zijn voldoende vertichl 

ln cn rondom de melkstanden zijn alleen zaken opgeslagen die nodig zijn tijdens het melken 

Het melken vmdt met plaats direct boven een open (mest)put of mestkelder 

Voor en na het melken hebben de geilen geen toegang tot de melkstanden 

De melkinstaltatie en het gebruikte materiaal wotden direcl na iedere melkbeurt gereinigd 

Blj de reiniging van de melkinstallatie wordt alleen gebruik gemaakt van leidingwater of 

goedgekeurd bronwater Oppen/laktewater wordt met gebruikt 

Bronwater dat wordl gebruikt voor de reiniging van de melkinstallatie, voldoet aan de volgende 

normen 

iStei 

Mangaan 

Nitraat 
Nilnet 

Hardheid 

Zuurgraad 

Chloride 

Kicmgetal 

Cohbacterién 

s 0,50 mg/l 

< 0,10 mg/l 
s 50 mg/l 

X 0.10 mg/l 

*25 'dH 

a6en s lOpH 

«150 mg/l 

< 100 per ml 

< 1 per 100 ml 
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Bronwater dat wordl gebruikt voor de reiniging van de melkinstallatie, wordt ten mmsic één keer 

per 12 maanden onderzocht Van dc laatste 24 maanden zijn analyserapporten met ccn voldoende 

resultaat op het bednjf aanwezig 

Het laboratonum dat de kwaliteit van het bronwater onderzoekt is STERLAB gcacacditcerd 

Na het gebruik van reinigingsmiddelen of desmfectiemiddelcn wordt nagespoetd met leidingwater of 

met water dat voldoet aan de bovengenoemde normen. 

Voor uitwendige reiniging wordt geen oppervlaktewater gebruikt of water waarvan het vermoeden 

bestaat ol bewezen is dat het verontreinigd is 

Installaties met een automatische reiniging zijn voorzien van een goed lunctionercndc elektronische 

inspoelbeveiliging 

Oppervlakten van de melkinstallatie die in contact kunnen komen met melk, zijn eenvoudig 

Ie reinigen 

De onderhoudsbeurt van de melkinstallaltc wordl Icn minste Ëén keer per 12 maanden uitgevoerd 

Van elke installatie zijn van dc laatste 24 maanden dc meet- en adviesrapporten aanwezig waaruit 

blijkt dat de installatie voldoet aan de KKM-normen (de normen zijn gemerkt aangegeven op het 

onderhoudsrapport) 

De onderhoudsbeurt wordt verncht door ccn door dc Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud 

Melkinsiallaties (KOM) gecertificeerde monteur of een monteur die is gecertificeerd volgens 

een aantoonbaar gelijkwaardige regeling. 

? E.-i;'.l 

Melk wordt bewaard in ËËn ot meer mclkkoellank(s) 

ledere melkkoeltank die gebruikt wordl. staat tn zijn geheel in het tanklokaal 

Het tanklokaal is een afdoende gesloten ruimte 

Het tanklokaal wordt uitsluitend gebruikt voot de opslag van melk 

De eventuele opslag van rcmigmgs- en (spcen)desinfcctiemiddclen is ordelijk Alleen een 

werkvoorraad van deze middelen is toegestaan 

Indien zuivcibcreiding in het tanklokaal plaatsvindt, wordt levens voldaan aan dc con trole-eisen van 

hel COKZ 

Dieren worden uit hel tanklokaal geweerd (permanente afsluiting van deuren en alle 

ventilatieopeningen met behoud van hun functie) 

Ef IS voldoende ventilatie mogetijk bij gesloten deuren (ten minste één ventilatieopening) 

Ventilatie met stallucht vindt met plaats 

Indien een direct aan het tanklokaal grenzende ruimlc niet voltedig van het tanklokaal is 

afgescheiden, voldoet ook deze ruimte aan de eisen van het tanklokaal. 

Het tanklokaal is voorzien van een wasgelegenheid met warm en koud water 

Hel tanklokaal is goed verlicht ((en minste één TL-lamp mei voldoende lichtopbrengst ot 

gelijkwaardige verlichting) De bovenkant {het mangal) en de voorkant (melkkraan) van de tank zijn 

voldoende verlicht 

Lampen boven hcl mangat en/of spoelbak zijn voldoende afgeschermd 
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BIJ melkkoeltanks die hoget zijn dan 1,5 meter, is een degelijk monstemame trapje aanwezig 

Dc wanden, dc vloer en het plafond zijn vlak aigcwcrkt 

De afvoerpuljes die m verbinding staan mei een mestput of nooHciding, beschikken over ccn 

stank afsluiter 

BIJ zogeheten silotanks bevinden ten minste het aitappunt en hel kraantje voor de monsterneming 

zich in een afsluitbare ruimte 

De melkkraan ts voorzien van een dop 

Alle melkkoeltanks die in gebruik zijn, worden ticwaaki door een goed functionerende tankwachl die 

ten minste dc temperatuur, de werking van het roenverk cn dc reiniging bewaakt 

Bronwater dat wordt gebruikt voor dc reiniging van dc melkkoeltank. wordt ten minste één keer 

per 12 maanden onderzocht Van de laatste 24 maanden zijn analysctapportcn met een voldoende 

resultaat op hel bednjl aanwezig 

Hel labotatotium dat de kwaliteit van het btonwatet onderzoekt is STERLAB geaccrediteerd 

Na hel gebruik van rcimgings- ol desmfectiemiddelcn wordt nagespeeld met leidingwater of met 

water dat voldoet aan bovengenoemde nonnen. 

Na de reiniging wordl de tank voldoende gedraineerd (afvoer van restwater) 

Voot de uitwendige reiniging wordt geen oppervlaktewater gebruikt of water waarvan het 

vermoeden bestaat of bewezen is dat het verontreinigd is 

• IX',- h-I '.• ,),i ' i i .-iH t t j - i - . ivMj i i ; ! 

Voor de vcxirkocler wordt alleen gebruik gemaakt van leidingwater of goedgekeurd bronwater 

Oppervlaktewater wotdt mcl gebruikt 

Bronwater dal wordl gebruikt voor het voorkoelen van melk, wordl ten minste één keer pet 

12 maanden ondetzocht Van de laatste 24 maanden zijn analyserapporten met een voldoende 

tesultaal op het bedrijf aanwezig 

Btonwatet dat wotdt gebruikt voot de vootkoelmg. voldoet aan dc volgende normen 

Uier 

Mangaan 

Nitraat 

Nitnel 

Hardheid 

Zuurgraad 

Chloride 

Kiemgelal 

Colibaclenén 

« 2 mg/l 

* 1 mg/l 

£ 50 mg/l 

s 0.10 mg/l 

ï 25* dH 

i 6 e n s l 0 p H 

A 250 mg/t 

» 100 000 per ml 

< 100 per 100 ml 

Oppervlakten van de melkkoeltank die in coniact kunnen komen met melk. zijn eenvoudig 

te teimgen 

Dc onderhoudsbeurt van icdcte op het bednjf aanwezige en gebruikte mdkkodtank en de 

bijbehorende (rand)apparaluur wordt ten minste één keer pet 12 maanden uitgevoerd 

Van iedere melkkoeltank die gebruikt wrordl. zijn van de laatste 24 maanden dc meet- en 

adviesrapporten aanwezig waaruit blijkt dat dc installatie voldoet aan de KKM-normcn, Dc normen 

zijn gemetkt aangegeven op het onderhoudsrapport 

Dc onderhoudsbeurt wordt verncht door een door Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud 

Melkinstallaties (KOM) gecertificeerde monteur of een monteur die Is gecertificeerd volgens een 

aantoonbaar gelijkwaardige regdlng 

De melk wordt na het melken van de laatste geit bmnen 3 uur gekoeld tol maximaal 4'C en 

bewaard tussen O en 4*C totdat de melk wordt opgehaald 

5 'i McIkhv^-'K-nc 

Hcl laboratorium dal dc kwaliteit van het bronwater onderzoekt is STERLAB geaccrediteerd. 

•• J ktir.i,';i!i|? ilU' kKn-ll iiit '-n t.1-,kl.lk.l '\ 

Oe mdkkoellank(s) word(en)t direct na iedere leging getcimgd 

BIJ de reiniging van de melkkoeltank wordl alleen gebruik gemaakt van leidingwater ot goedgekeurd 

btonwatet. Oppetvlaklcwatet wordt met gebtuikl. 

Btonwatet dat wordt gebruikt voot de rcimgmg van dc melkkoeltank, voldoet aan de volgende notmcn 

Personen met besmeltdijkc aandoeningen m lelatie lol melk (waaronder TBC) komen met m dc 

melkstal en tanklokaal 

Tijdens hel melken wordl schone bedrijfskleding gedragen. 

Tijdens het melken wordl hygiCmsch gewerkt Hiertoe is in dc buurt van dc mcikplaats ccn 

wasgelegenheid aanwezig 

Uier en spenen zijn tijdens hcl melken schoon 

•vr,"- <.tll<M.|i 

IJzer 

Mangaan 

Nilraat 

Nilricl 

Hardheid 

Zuurgraad 

Chlondc 

Kicmgetal 

Coll bactenën 

s. 0.50 mg/t 

s 0,10 mg/i 

i 50 mg/l 

» 0,10 mg/l 

* 25' dH 

X 6cn s 10pH 

s 150 mg/l 

« 100 per ml 

< 1 per 100 ml 

De melkstal wotdt uitsluitend gebtuikt om m te melken (geen vuil, ah/al, opslag ol andere 

zaken aanwezig) 

Voor en na het melken is de melkstal schoon Hiertoe worden voer-, melk- cn mestresten 

direct na iedere melkbeurt vctwijdcfd 

Ovetlait van vliegen wordt voorkomen 

Tijdens het melken worden de vlocr/melkstanden schoon gehouden Hiertoe is water aanwezig 

(geen oppervlaktewater) 

Hel gebruikte matenaal (emmers, melkslangen en -stellen e d ) wordl direct na iedere melkbeurt 

gereinigd en schoon bewaard tot dc volgende melkbeurt 

KKM^OajAnld IS 
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Voör iedere melkbeurt wordt een nieuw hlter geplaatst 

De melk wordt direct na het melken en vóór de opslag m de melkkoeltank gehlterd 

Direct na het beëindigen van het melken wordt het hltet vctwijderd 

Filtcrdoeken wotden met gebruikt 

' M l iUul t 

Het tanklokaal is schoon met mt>egnp van alle daann aanwezige zaken 

Voor dc teimging van het tanklokaal wordl geen oppervtaktcwater gebruikt 

BIJ alle melkkoeltanks dic gebruikt worden, zijn dc afsluitring, dc bmncnzijde van hcl deksel, 

de melkkraan cn de dop schoon 

Afval wotdl opgeslagen in een gesloten emmet 

Vuile kleding en/of vuile melkdoeken zijn met in het tanklokaal aanwezig 

Indien de tank melk bevat, is het mangat/vulgal gesloten, tenzij openen absoluut nodig is 

(zoals bij bovcnvulling van de lank tijdens het melken of bij het tadcn van de melk doot dc RMO) 

De alvoerputje(s) zijn schoon 

Overlast van vliegen wordt voorkomen 

Butfctvalcn, watmtetetugwmningsapparaluur en/ol voorkoclets zijn schoon 

OpvangvatenZ-puttcn voor spoelwater dat wordt hergebruikt, zijn van binnen cn builen schoon 

O '} Mt ; i kky> ' : j l i t r i t 

Dc melk wordt woor het melken gecontroleerd op afwijkingen Afwijkende mdk wordt met geleverd 

voor verdere vctwctkmg, 

l 7 !-.*' IdiH , onviMi,.-- m'"l. 

De geitenhouder informeert dc ontvanger en/of verwerker van zijn boetdenjmelk en de bevoegde 

autotiteit. als hij over informatie beschikt dal de veiligheid van de melk gevaar loopt Tevens 

vermeldt hij hierlïij de genomen maatregelen om risico's voor de eindgebruiker Ic voorkomen 

Als de hiervoor bedoelde informatie betrekking heeft op de aanwezigheid van 

bactcriegroeircmmcnde stoffen of verhoogd kicmgetal m de melk. informeert de geitenhouder 

minimaal de ontvanger en/of verwerker van zijn boerdenjmetk 

i S RA/.0-ld.wpla,iti 

Dc laadplaats is geheel verhard met matenaal naar keuze 

Het gedeelte lussen dc deur van het tanklokaal cn dc achteras van de RMO is verhard met asfalt, 

beton of klinkers (nchtlijn 5x3 m) 

De laadplaats is zodanig van omvang, dat de RMO er tijdens het laden ptoblcemloos m zijn geheel 

op past. De chauffeur heeft voldoende ruimte om het tanklokaal vanuit zijn cabine te bctciken 

Deze route Is goed begaanbaar en verhard 

Ondei alle weetsomstandighedcn is de laadplaats in zijn geheel schoon 

Dc gehele route voor het uittollcn van dc melkslang vanaf de RMO tol aan de aansluitkraan van de 

melkkoeltank is schoon 
X \ j 

y 
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Overige informatie 
Voot vragen over het t>orgingsprogramma KwaliGeit kunt u de website raadplegen 
(www kwaligeit nl) of coniact opnemen met de VKGN te Rosmalcn-

VKCN 

Sluiskeshoeven 72 

5244 CR Rosmalen 

Tel (073-5229511 

Fax (073)-5229512 

E-mail infoOkwaligeit nl 

Inlernet www kwaligeit nl 

V t , k t U i ••" i i ' ^ r r / j t n . 

Het intellectueel eigendom van dit document berust bij de VKGN le Rosmalen De mhoud van 

dit document mag met zonder toestemming van de VKGN aan derden worden overgedragen 

De VKCN IS zich volledig bewust van haar taken en heelt getracht een zo betrouwbaar mogelijke 

uitgave te venorgen Voor eventueel \n deze uitgave voorkomende onjuistheden kan zij echter geen 

aansprakelijkheid aanvaarden 
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I^c, 

Aanvulling Handboek Kwaligeit Protocol 2006 i.v.m. Q-koorts 

n 

Module 3 Diergezondheid en -welzijn 

3.1 Aanpak diergezondheid 

3.1.5 Q-koorls 

Het geitenbedrijf neemt per <datum> deel aan <naam Q-koorts programma GD> of een 

gelijkwaardig programma. De status van het geitenbedrijf is <naanri gunstige status(sen) Q-koorts 

programma GD> of gelijkwaardig hieraan. 

Bovengenoemde eis wordt opgenomen als basisvoorwaarde met een administratieve toetsing. De 

administratieve toetsing vindt plaats op basis van tweewekelijkse aanlevering van de mutaties van de 

status uit het Q-koorts programma door de GD naar de certificeringsinstelling (Qlip). Indien een 

geitenhouder hiervoor geen toestemming geeft,Miient de geitenhouder maandelijks een actueel 

certificaat met zijn programma-status bfj d^ GD op te vragen en naarc^de certificeringsinstelling te 

verzenden. 

Hoofdlijnen procedure èrkenningsreglement kvvaligeit (bijgevoegd) 

constatering tekortkom 
conclusie van bevindingen^ 

zienswijze veehouder (binnen 4 weken) \ C ^ ^ " 
besluit op ziensvvijze (binnen 4^eken ontvangst zienswijze, expiratiedatum 1^ vd maand min 4 

weken na datum besluit) \ J 
- bezwaar, veehouder (binnen 6 wekèn^in principe schorsend) 
- besluit op beroep (binnen 6 weken ontvangst bezwaar) 
- beroep tegen besluiten op bezwaar bij bèroeps-/geschillencommissie (binnen 6 weken) 

X zitting (binnen 4 weken) 
uitspraak beroeps-/geschillencommissie(binnen 6 weken na laatste zitting) 
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De Directeur van Qlip heeft het volgende reglement vastgesteld. 

Begripsbepalingen en algemene bepalingen 
Artikel 1 
De in dit Erkenningsreglement Kv/aliGeit gebruikte begrippen hebben de betekenis als hieronder omschreven, tenzij 
uit de context uitdrukkelijk anders blijkt 

) 

Afdeling audits en inspecties 

Afdeling certificering 

Beoordelaar: 

Beoordeling 

Beoordelingsrapport 

Commissie 

Directeur 

Erkenning 

Erkenningsbeoordeling 

Geitenhouder 

Geitenhouderijbedrijf 

Handboek 

Melk 

Ontvanger 

Qlip 

Sectormanager 

Toezichtsbeooi deling 

de Afdeling audits en inspecties van Qlip. 

de Afdeling certificering van de sector boerderijmelk van Qlip, 

een persoon die bevoegd is om namens de Afdeling audits en 
inspecties van Qlip Beoordelingen uit te voeren, 

vaststelling van feiten op een Geitenhouderijbedrijf door of namens 
Qlip gericht op de toetsing van de naleving van de in het Handboek 
opgenomen bepalingen, 

een door de Beoordelaar, dan wel door of namens de Sectormanager 
opgestelde rapportage waarin de bevindingen van de Beoordeling zijn 
opgenomen. 

de onafhankelijke externe beroeps-Zgeschillencommissie die 
beroepschriften tegen besluiten van Qlip en geschillen gerezen tussen 
Qlip en belanghebbende behandelt, 

de Directeur van Qlip, 

de erkenning, af te geven door de Directeur 

Beoordeling gericht op het verkrijgen van een Erkenning. 

de in Nederland gevestigde ondernemer die geiten houdt voorde 
bedrijfsmatige productie van Melk, 

het geheel van productie-eenheden van een bedrijf van een 
Geitenhouder op één locatie bestaande uif één of meer gebouwen of 
gedeelten daarvan, voor zover er melkgevende geiten worden 
gehouden. 

Handboek KwaliGeit van de VKGN, waarin de erkenningseisen zijn 
vastgelegd alsmede overige bepalingen van de VKGN voor zover dit 
is vastgelegd in overeenkomsten. 

het product dat v;ordt afgescheiden door de melkklier van één of meer 
geiten en waar geen stoffen aan zijn toegevoegd of bestanddelen aan 
zijn onttrokken, 

de natuurlijke of rechtspersoon die ter verwerking of verhandeling Melk 
ontvangt van één ofmeer Geitenhouders 

Qlip N,V met vestigingen in Leusden en Zutphen, 

de Sectormanager boerderijmelk van Qlip. 

Beoordeling gericht op de toetsing van alle of een gedeelte van de in 
het Handboek opgenomen bepalingen, met als doel om vast te stellen 
of een Geitenhouderijbedrijf doorlopend en in voldoende mate aan de 

. erkenningseisen voldoet. 
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Verscherpt toezicht Beoordeling v/elke door Qlip ambtshalve, dan v/el op verzoek van de 
Geitenhouder plaatsvindt nadal door Qlip is vastgesteld dat het 
Geitenhouderijbedrijf niet of niet in voldoende mate aan de gestelde 
eisen voldoet. 

VKGN Vereniging Kwaliteitszorg Geitenhouderij Nederland (VKGN), 
gevestigd le Rosmalen. 

Algemene bepalingen 
Artikel 2 
1. Geilenhouders die voldoen aan de eisen gesteld aan zijn bedrijfsvoering, zoals geformuleerd in het Handboek, 

komen in aanmerking voor een Erkenning. 
2. Voor zover van een Geitenhouderijbedrijf in redelijkheid de toepassing van een of meer in het Handboek 

vastgelegde erkenningseisen niet veriangd kan worden en niet in ernstige mate inbreuk vvordt gemaakt op het 
bepaalde in hel Handboek is de Afdeling certificering gerechtigd afwijkende erkenningseisen te veriangen, mits 
deze materieel zoveel mogelijk aansluiten bij de in het Handboek vastgelegde erkenningseisen. 

3. Om de Erkenning te verkrijgen en te behouden dient de Geitenhouder de regels als omschreven in dit 
Erkenningsreglement KwaliGeit te nemen en dient hij zich aantoonbaar te (blijven) houden aan de 
erkenningseisen als geformuleerd in het Handboek, dan wel van hem veriangd krachtens hel bepaalde in lid 2 
van dit artikel. 

Informatie-uitwisseling 
Artikel 3 
1, De ontvanger of de VKGN draagt er zorg voor dat de Geitenhouder op de hoogte wordt gebracht van de inhoud 

van het Handboek en van dit reglement, evenals van wijzigingen van of aanvullingen op deze documentatie die 
voor de Geitenhouder relevant zijn voor het verkrijgen van een erkenning 

2 De Geitenhouder verstrekt aan de Beoordelaar en de Afdeling certificering op verzoek alle relevante informatie 
die nodig is om het voldoen aan de erkenningseisen zoals geformuleerd in het Handboek te kunnen toetsen 

3, De Afdeling certificering kan bij derden gegevens opvragen met betrekking tot een Geitenhouder, zijn 
Geitenhouderijbedrijf en zijn bedrijfsvoering voor zover deze gegevens relevant zijn in het kader van de 
Erkenning en uitsluitend indien de Geitenhouder daartoe schriftelijk toestemming heeft verieend. 
Indien de Geitenhouder een dergelijke toestemming niet verieent, overiegt de Geitenhouder de betreffende 
gegevens door middel van officiële documenten van de belrokken instanfies op eerste verzoek van Qlip, 

4, De Afdeling certificering zal de Ontvanger en de VKGN informeren over resultaten van Beoordelingen, 
voorgenomen beslissingen en beslissingen inzake het verienen, veriengen, onthouden en intrekken van 
Erkenningen. 

5, De Afdeling certificering kan derden uitsluitend inzage geven in door haar verkregen gegevens met betrekking 
tot individuele Geilenhouders, indien en voor zover de betrokken Geitenhouders daartoe schriftelijk 
toestemming hebben verieend, 

6 In afvvijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikei kan Qlip de Rijksoverheid inzage geven in door Qlip 
verkregen gegevens, indien en voor zover de Rijksoverheid tot het verkrijgen van de betreffende gegevens 
wettelijk bevoegd is, 

7 De Afdeling certificering zal in geval van constatering van gebreken die een ernstig gevaar vormen voor de 
volksgezondheid, deze zo spoedig mogelijk schriftelijk melden bij de bevoegde opsporingsinstantie(s), met 
afschrift van de desbetreffende melding aan de relevante Ontvanger, VKGN en de betrokken Geitenhouder. 

8. Op de door de Geitenhouder en/of derden aan de Beoordelaar of Afdeling certificering ter beschikking gestelde 
gegevens is de Privacyverklaring van Qlip van toepassing. 

Aanvraag van erkenning 
Artikel 4 
1. Om voor Erkenning in aanmerking le komen, dienl door de Geitenhouder, dan wel namens de Geitenhouder 

door de betrokken Ontvanger of VKGN, een aanvraag daartoe te worden ingediend bij de Afdeling 
certificering, onder vermelding van naam, adres en woonplaats van de Geilenhouder, evenals diens UBN(s} 
en lanknummer(s). 

2. De Afdeling certificering zal de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigen en zal aan de 
Geitenhouder tegelijkertijd de in artikel 3, lid 1 bedoelde documentatie doen toekomen. 

3. Na ontvangst van een aanvraag zal de Afdeling audits en inspecties binnen 4 v^eken een 
Erkenningsbeoordeling uitvoeren De Afdeling certificering kan besluiten dat een Beoordeling achterv/ege 
kan blijven als het een aanvraag betreft van een Geitenhouder wiens Erkenning door de Afdeling 
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certificering in laatste instantie is ingetrokken, respectievelijk aan wie in laatste inslantie een Erkenning is 
onthouden als gevolg van een administrafieve toetsing, In voorkomende gevallen wordl de Geitenhouder 
schriftelijk op de hoogte gesteld van de procedure om voor een nieuwe Erkenning in aanmerking te komen. 

4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde bevestiging van ontvangst geldt levens als voorlopige Erkenning, zulks in 
afwachting van het besluit omtrent de aanvraag naar aanleiding van de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
Erkenningsbeoordeling, tenzij het een aanvraag betreft van een Geilenhouder v/iens Erkenning door de 
Afdeling certificering in laatste instantie is ingelrokken, respectievelijk aan v/ie in laatste instantie een 
Erkenning is onthouden. 

Beoordelingen 
Artikel 5 
1. Beoordelingen kunnen zijn Erkenningsbeoordelingen, Toezichtsbeoordelingen en Beoordelingen in het kader 

van Verscherpt toezicht. 
2. Alle Beoordelingen worden uilgevoerd door Beoordelaars aan de hand van visuele en administrafieve 

maatstaven. 
3. Voor controle op reeds verieende Erkenningen voert de Afdeling audits en inspecties 

Toezichtsbeoordelingen uil. Toezichtsbeoordelingen worden uitgevoerd met een zodanige frequentie dal 
daarmee de naleving van de in het Handboek vastgelegde bepalingen op voldoende wijze kan worden 
nagegaan, In opdracht van de Afdeling certificering, naar haar eigen discretie, is de Afdeling audits en 

^ inspecties gerechtigd Toezichtsbeoordelingen zowel aangekondigd als onaangekondigd te lalen 
plaatsvinden, 

4 Erkenningsbeoordelingen en Beoordelingen in hel kader van Verscherpt toezicht vinden aangekondigd 
plaats 

5, De Geitenhouder verleent onvoorwaardelijk de benodigde medewerking aan de Beoordelingen, De 
Geitenhouder of diens gemachtigde dienl in persoon bij de Beoordeling aanv/ezig te zijn. 

Besluit 
Artikel 6 
1. Indien is vastgesteld, dat het Geitenhouderijbedrijf inbreuk maakt op het in het Handboek bepaalde, danwei 

indien de Geitenhouder de regels als omschreven in dit Èrkenningsreglement KwaliGeit niet of niet in 
voldoende mate in acht heeft genomen, v/ordt de Geitenhouder daarvan door de Afdeling certificering 
schriftelijk in kennis gesteld. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde kennisgeving bevat tevens informatie omtrent de door de Directeur 
vastgestelde vervolgprocedure voor zover deze informatie voor de Geilenhouder van belang geacht kan 
worden. 

3. Namens de Directeur besluit de Sectormanager over de verlening (al dan niet onder het stellen van 
voorwaarden), verienging, onthouding of intrekking van erkenning. 

Artikel 7 
1. In afwijking van artikel 6 zal bij geconstateerde ahvijkingen als gevolg van een administratieve toetsing de 

Afdeling certificering de Geilenhouder vooraf door middel van een Conclusie van Bevindingen schriftelijk in 
kennis stellen van geconstateerde afwijkingen van het Handboek. 

2. De Geitenhouder wordl vervolgens in de gelegenheid gesteld op de in lid 1 van dit artikel genoemde 
kennisgeving binnen 4 weken schriftelijk zijn ziensv/ijze in te dienen bij de Sectormanager. 

3 Indien de Geitenhouder zijn zienswijze indient, dient deze de naam, hef adres, het telefoonnummer, het 
leveranciersnummer en - voor zover van toepassing - de naam van de contactpersoon van de Geitenhouder 
en het nummer van het Beoordelingsrapport te bevatten, evenals het standpunt van de Geitenhouder. 

4. De Sectormanager zal de zienswijze en eventuele overige relevante documenten aan een heroverv/eging 
onderwerpen en neemt het besluit. Hij informeert de Geilenhouder binnen vier weken na ontvangst van de 
zienswijze schriftelijk. 

Bezwaarprocedure 
Artikel 8 
1. Tegen een besluit tot verlening, verlenging, onthouding dan wel intrekking van Erkenning kan de 

Geitenhouder of zijn gemachtigde binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bezwaar 
aantekenen bij de Directeur. Op deze mogelijkheid wordl de Geitenhouder door de Afdeling certificering 
gewezen in het betreffende besluit. 

2 De Geitenhouder of zijn gemachtigde dienl het bezwaar aan de Directeur le richten en hel bezwaar dienl ten 
minste de volgende gegevens le bevatten: 
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(a) naam, adres, telefoonnummer, leveranciersnummer en - indien van toepassing - de naam van de 
contactpersoon van de Geitenhouder die hel bezwaar indient; 

(b) dagtekening van het bezwaarschrift, 
(c) het besluit v/aartegen het bezwaar zich richt en, indien van toepassing, het nummer van het 

Beoordelingsrapport waarop hel besluit is gebaseerd: 
(d) de gronden van het bezwaar, waaronder een uiteenzetting van het standpunt van de Geitenhouder, 

3, Het instellen van bezwaar schorst de werking van het besluil als bedoeld in het eerste lid. 
4 De Directeur kan toepassing van lid 3 van dit artikel achterwege lalen voor zover: 

a, de vereiste spoed zich daartegen verzet of 
b, de belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn bezv/aar naar voren te brengen en zich 

sindsdien geen nieuv/e feiten of omstandigheden hebben voorgedaan. 

Artikel 9 
1 Na ontvangst van een bezwaar in de zin van artikel 8 zal de Directeur het bestreden besluil, voor zover van 

toepassing het daaraan ten grondslag liggende Beoordelingsrapport, evenals overige relevante documenten aan 
een herovenA/eging onderwerpen, 

2. Behoudens eventuele opschorting of verdaging van de beslissing neemt de Directeur binnen 6 weken na 
ontvangst van een bezwaar in de zin van artikel 8 een besluil op het bezwaar. Hel besluit wordl vervolgens zo 
spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de Geitenhouder gebrachl onder vermelding van de bevindingen, 
voortvloeiend uit de heroverweging 

3. Het besluit bevat de gronden waarop hel berust, 
4. Het nalaten van hel nemen van een besluit op het bezwaar binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn 

v/ordt gelijk gesteld aan het (fictief) nemen van een besluit. 

Beroepsprocedure 
Artikel 10 
1. Tegen besluiten op het bezv/aar, is beroep mogelijk bij de Commissie. 
2. De Commissie is belast met de beslissing in alle beroepen en geschillen in de ruimste zin tussen Qlip en 

belanghebbende(n), 
3. Beroepen en geschillen kunnen eerste worden voorgelegd aan de Commissie nadat eerst bij degene die het 

besluit heeft genomen bezv/aar is ingediend en dil bezwaar is afgehandeld, 
4. Voor de uitvoering van artikel 10 heeft Qlip een Reglement van Beroep en Geschillen vastgesteld, 
5. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit, als bedoeld in hel eerste lid, niet. 

Sancties 
Artikell 1 
1. Indien blijkt dat een Geitenhouder aan wie een Erî enning is verieend, op de vereisten voortvloeiend uit het 

Handboek een ernsfige inbreuk maakten/of de regels neergelegd in dil Èrkenningsreglement KwaliGeit niet 
of niet behooriijk nakomt, kan de Sectormanager namens de Direcleur besluiten een sanctie op te leggen. 

2 Sancties kunnen bestaan uit: 
(a) Een schriftelijke waarschuwing: 
(b) Intensiever toezichl op het Geitenhouderijbedrijf, 
(c) Doorberekening van administrafieve kosten; 
(d) Intrekking van de Erkenning. 

Geldigheidsduur erkenning 
Artikel 12 
1. De Erkenning is localiegebonden en wordt afgegeven voor onbepaalde tijd 
2. De Erkenning vervalt zodra het Geitenhouderijbedrijf v/ordt beëindigd, of in eigendom wordt overgedragen, In 

het geval van overdracht van de eigendom dienl door of namens de nieuwe eigenaar een nieuwe Erkenning te 
v/orden aangevraagd 

Bewaarplicht en register 
Artikell 3 
De Afdeling certificering houdt een register bij van alle door haar verleende Erkenningen, evenals van intrekkingen 
daarvan en bewaart dit register gedurende een periode van ten minste vijfjaar. 
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Exoneratie 

Artikel 14 
Qlip is niet aansprakelijk voor enige directe schade of gevolgschade van de Geitenhouder als gevolg van 
onthouding dan v/el intrekking van de Erkenning, tenzij Qlip in alle redelijkheid niet tot onthouding dan wel 
intrekking van de Erkenning heeft kunnen komen. 

Slotbepalingen 
Artikel 15 
In alle gevallen v/aarin door dit reglement niet is voorzien, beslist de Directeur 

Artikel 16 
Dit reglement kan worden aangehaald als Erkenningsreglement Kv/aliGeit en treedt op 1 januari 2009 voor 
onbepaalde tijd in werking 
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Van: 

Verzonden: maandag 12 juli 2010 13:51 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100712 1351 artikelen importpreventie 

Beste 

Afgelopen donderdag hebben we de eerste van twee themabijeenkomsten over Q-koorts gehad. VKGN heeft 
hier onze plannen voor het verbod op import van risicogeiten toegelicht. Vanavond presenteren zij ditzelfde 
verhaal voor de melkgeitenhouders in noord Nederiand. Hieronder de links naar de artikelen die hierover 
inmiddels zijn verschenen. Mogelijk datje dit kunt benutten voor het overieg met GGD's en gemeente 
bestuurders. 

http;//www,boerderij, nl/10104452/Landbouw/Nieuws/Geitensector-stelt-zelf-importverbod-geiten-in,htm 

http;//www,agd,nl/10104521/NieuwsA/eehouderij/Q-koorts/Sectorverantwoording.htm 

Met vriendelijke groet. 

www,zlto,nl 

^ * ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 14 juli 2010 12:30 

Aan: 

Onderwerp: 20100714 1230 Re; Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hoi, ik zit rond 4 uur achter een computer en dan komt het jullie kant op. 

Gr 

Diergezondheid en Dierwelzijn 
LTO Noord 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 
Tel; 088-8886666 (doorkiesnummer; 1465) 
Fax; 088-8886634 

Van: 
Aan: 
Verzonden: Wed Jul 14 12:27:15 2010 
Onderwerp: RE: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hoi; 
lk heb zoals maandag besproken intern ook nog even teruggekoppeld over hoe om te gaan met jullie 
"formele" reactie richting LNV over het import verhaal. 
Een officiële brief met toelichting op de opzet en uitrol van het systeem, met bijgevoegd de notitie over het 
systeem zelf zou kunnen volstaan. 
Heb je daartoe inmiddels een concept? 

Grt 

Van: 
Verzonden: vrijdag 9 iuli 2010 07:33 
Aan: 
Onderwerp: Fw: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Diergezondheid en Dierwelzijn 
LTO Noord 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 
Tel; 088-8886666 (doorkiesnummer; 
Fax; 088-8886634 
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Van: 
Aan: 
Verzonden: Thu Jul 08 22:49:20 2010 
Onderwerp: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hallo 

Bijgaand de concept tekst voor de module Q-koorts in Kwaligeit. De 
voorwaarde wordt opgenomen als basisvoorwaarde. Dit is de zwaarste 
categorie. Om aan te geven in welke context je deze aanvulling moet zien, 
heb ik het Handboek KwaliGeit en het erkenningsreglement Kwaligeit 
bijgevoegd. Het moet m.i. vertrouwen geven dat de ontvangers van geitenmelk 
hun inspanningsverplichting onderdeel maken van een lopend systeem dat wordt 
beoordeeld en gecertificeerd door een onafhankelijke instelling (die dit 
doet voor bijna 20.000 koe- en geltenmelkbedrijven). Waarbij het systeem ook 
nog eens onder toezicht staat van het COKZ als gedelegeerde autoriteit van 
de VWA. 

Aan de conceptbrief van de zuivelondernemers, de GD en de machtiging die de veehouders 
dienen te ondertekenen wordt gewerkt. 
De bedoeling is dat deze a.s. maandag wordt verstuurd. 

Tot morgen 

SMS "HOTMAIL" naar 3010 en ontvang gratis de juiste instellingen voor Hotmail op je mobiele 
telefoon. 

Dit b e r i c h t kan informat ie bevat ten die n i e t voor u i s bestemd. Indien u n i e t de 

This message may conta in information tha t i s not intended for you. If you are not 
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Van: 

Verzonden: woensdag 14 juli 2010 12:54 

Aan: 

Onderwerp: 20100714 1254 Re; Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hoi, 

Wat was de sfeer gisteren met de GGD's? 

Gr 

Diergezondheid en Dierwelzijn 
LTO Noord 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 
Tel; 088-8886666 (doorkiesnummer; 1465) 
Fax; 088-8886634 

Van: 
Aan: 
Verzonden: Wed Jul 14 12:27:15 2010 
Onderwerp: RE: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hoi 
lk heb zoals maandag besproken intern ook nog even teruggekoppeld over hoe om te gaan met jullie 
"formele" reactie richting LNV over het import verhaal. 
Een officiële brief met toelichting op de opzet en uitrol van het systeem, met bijgevoegd de notitie over het 
systeem zelf, zou kunnen volstaan. 
Heb je daartoe inmiddels een concept? 

Grt 

Van: 
Verzonden: vrijaag 9 juli 2010 07:ö:i 
Aan: 
Onderwerp: Fw: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Diergezondheid en Dierwelzijn 
LTO Noord 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 
Tel: 088-8886666 (doorkiesnummer; 1465) 
Fax; 088-8886634 
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Van: 
Aan: 
Verzonden: Thu Jul 08 22:49:20 2010 
Onderwerp: Paragraaf Q-koorts in KwaliGeit 

Hallo 

Bijgaand de concept tekst voor de module Q-koorts in Kwaligeit. De 
voorwaarde wordt opgenomen als basisvoorwaarde. Dit is de zwaarste 
categorie. Om aan te geven in welke context je deze aanvulling moet zien, 
heb ik het Handboek KwaliGeit en het erkenningsreglement Kwaligeit 
bijgevoegd. Het moet m.i. vertrouwen geven dat de ontvangers van geitenmelk 
hun inspanningsverplichting onderdeel maken van een lopend systeem dat wordt 
beoordeeld en gecertificeerd door een onafhankelijke instelling (die dit 
doet voor bijna 20.000 koe- en geltenmelkbedrijven). Waarbij het systeem ook 
nog eens onder toezicht staat van het COKZ als gedelegeerde autoriteit van 
de VWA. 

Aan de conceptbrief van de zuivelondernemers, de GD en de machtiging die de veehouders 
dienen te ondertekenen wordt gewerkt. 
De bedoeling is dat deze a.s. maandag wordt verstuurd. 

Tot morgen 

SMS "HOTMAIL" naar 3010 en ontvang gratis de juiste instellingen voor Hotmail op je mobiele 
telefoon. 

Dit b e r i c h t kan informat ie bevat ten d ie n i e t voor u i s bestemd. Indien u n i e t de 

This message may conta in information tha t i s not intended for you. If you are not 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 14 juli 2010 15:50 

Aan: 

Onderwerp: 20100714 1550 zoals beloofd de stukken over de certificering rondom de aanvoer van 
kleine herkauwers 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Begeleidende brief LTO Nederiand bij notitie Q koorts certificering kleine herkauwers 14 juli 
2010.doc; Notitie Q koorts_ gecertificeerd aanvoeren melkgeiten, melkschapen_14 
juli_2010.pdf; Bijlage 3 Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers module Q-koorts 
etc. pdf 

Dag 

Hierbij stuur ik je de stukken over certificering op zoals beloofd. 

A De brief zal met handtekening ook op papier jullie kant opkomen. 

Het persbericht wat ook in de bijlagen is te vinden is vandaag rond 12 uur uitgegaan. 

NOS en TV utrecht willen er sowieso aandacht aan besteden. 

De agrarische pers was eigenlijk vorige week al op de hoogte. 

Ik ben benieuwd naar jullie reactie. 

Groeten, 

4-5-2012 
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Datum 
Ons kenmeik 
Onderwerp 
Informatie 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
mevrouw G. Verburg 
Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

Poslbus 29773,2502 LT Den Haag 

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225 

2594/\L DenHaag 

Bankrekening : 35 76,06.760 

Telefoon : 070-3382700 

Fax : 070-3382710 

E-mail : secretariaat@lto,nl 

14 juli 2010 

Q koorts certificering kleine herkauwers 

) 

O 

Geachte mevrouw Verburg en meneer Klink, 

in navolging van het bestuuriijke overieg tussen LTO en het nriinisterie van LNV van 24 
juni jl. treft u in de bijlagen bij deze brief de verdere uitwerking rondom het certificeren 
van de aanvoer van dieren op melkgeiten- en melkschapenbedrijven aan. 

LTO iieeft samen met de zuivelafnemers draagvlak gecreëerd binnen de 
melkgéitenhouderij, melkschapen- en zelfzuivelaars om èen systeem op te zetten 
analoog aan andere dierziekten preventieprogramma's die al bestaan. De 
Gezondheidsdienst voor Dieren heeft, als ijitvoerende partij in opdracht van 
zuivelondernemingen, het programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine 
Herkauwers" module Q-koorts opgesteld. 

Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen heeft de sector een plus op het al 
bestaande systeem bewerkstelligd met als doel de risico's aangaande Q koorts verder 
te verkleinen. De sector gaat er vahiJit dat de handhaving en wettelijke controle vanuit 
de overheid op naleving van l&R van dieren en op de naleving van Q koorts vaccinatie 
op het huidige niveau in stand wordt gehouden. 

15 juli 2010 treden dè aanvullende eisen van de zuivelondernemers in werking en geeft 
het programma "Preventie gezondheidszorg Kleine Herkauwers"module Q-koorts 
uitvoering aan deze eisen. 

Graag ontvangen wij op zeer korte termijn uw reactie. Mocht een nadere toelichting 
nodig zijn, dan zijn wij daar uiteraard toe bereid. 

Hoogachtend, 

_T0 Nederiand 

Bijlagen Notitie Q koorts; gecertificeerd aanvoeren melkgeiten, melkschapen met bijlagen 



Nederland S^LTO 

Notitie 
Q koorts: gecertificeerd aanvoeren melkgeiten, melkschapen 13-7-'10 

Inleiding 
In navolging van het bestuurlijke overleg tussen LTO en het ministerie van LNV van 24 juni jl. treft u in deze 
notitie de verdere uitwerking rondom het aanvoeren van dieren op melkgeiten- en melkschapenbedrijven 
aan. 
Er zijn dierziekterisico's verbonden aan het aanvoeren van dieren op een bedrijf Identificatie en registratie 
(l&R) vormt een middel om risicobeheer toe te passen. Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen, 
zoals de regeling identificatie en registratie van dieren van het ministerie van LNV en verordening 21/2004 
Europese Raad, wil de sector een plus op het al bestaande systeem bewerkstelligen. De sector gaat er 
vanuit dat de handhaving en wettelijke controle vanuit de overheid op naleving van l&R van dieren en op de 
naleving van Q koorts vaccinatie op het huidige niveau in stand wordt gehouden. 

Binnen enkele weken heeft LTO samen met de zuivelafnemers draagvlak gecreëerd binnen de 
melkgéitenhouderij, melkschapen- en zelfzuivelaars om een systeem op te zetten analoog aan andere 
dierziekten preventieprogramma's die al in de rundveehouderij bestaan. De Gezondheidsdienst voor Dieren 
heeft, als uitvoerende partij in opdracht van zuivelondernemingen, het programma "Preventieve 
gezondheidszorg Kleine Herkauwers" module Q-koorts opgesteld. 

15 juli 2010 treden de aanvullende eisen van de zuivelondernemers in werking en geeft hel programma 
"Preventie gezondheidszorg Kleine Herkauwers''module Q-koorts uitvoering aan deze eisen. 

Doel 
• Risico's met betrekking tot de Q koorts problematiek verkleinen. 
• Het voorkomen van de aanvoer van dieren op een bedrijf die niet tweemaal met een interval van 

drie weken zijn gevaccineerd met het CEVA vaccin en die niet onder de Q koorts 
monitoringssystematiek vallen. 

• Met hef uitrollen van een certificaat wordt een grotere mate van transparantie door de sector en de 
zuivelondernemingen bewerkstelligd. Hierdoor kunnen gecertificeerde bedrijven aantonen dat zij 
geen risico vormen voör hun omgeving. 

Opdrachtgevers 
De zuivelondernemingen zijn de opdrachtgevers van het voor onbepaalde tijd certificeren van de aanvoer 
van melkgeiten in verband met de Q koortsproblematiek. In een extra module in bestaande 
kwaliteitssystemen staan de leveringsvoonwaarden met daarbij behorende sancties omschreven (zie bijlage 
1). Per 15 juli wordt deelname aan het programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers" 
module Q-koorts en het hebben van een status A of B opgenomen in het kwaliteitsborgingssysteem en 
treden de aangepaste leveringsvoonwaarden van de zuivelondernemingen in werking. 

Uitvoerders 
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft uitvoering aan het certificeringsprogramma "Preventieve 
gezondheidszorg Kleine Herkauwers"module Q koorts. Veehouders dienen een machtiging af te geven 
richting de GD om het middel van Identificatie en Registratie te mogen gebruiken voor deze doeleinden. 
Qlip voert de beoordelingen en certificering in het kader van het kwaliteitsborgingssysteem in opdracht van 
de zuivelondernemingen uit. Het kwaliteitsborgingssysteem staat onder toezicht van het COKZ, 

Dekkingsqraad 
LTO en VKGN hebben veehouders in een vroeg stadium doormiddel van nieuwsbrieven, openbare 
ledenbijeenkomsten, persoonlijke contacten en persuitingen (zie bijlage 4) meegenomen in het nut en 
noodzaak van het opzetten van een certificeringsprogramma rondom de aanvoer van dieren op melkgeiten-
en melkschapenbedrijven. Hierdoor is het mogelijk gebleken om op zeer korte termijn hien/oor 
ondersteuning te krijgen vanuit de gehele sector. De lijst van intentieverklaringen van de 



zuivelondernemingen en zelfzuivelaars (zie bijlage 4) met betrekking tot het herbevolken van melkgeiten-
en melkschapenbedrijven is binnen een kort tijdsbestek tot stand gekomen. Dit geeft blijk van het brede 
draagvlak dat er voor deze certificering bestaat. 99% van de geitenmelk die in Nederiand wordt 
geproduceerd valt onder deze verklaringen. Alle besmet verklaarde bedrijven vallen onder de getekende 
intentieverklaringen. 

Schema aanvoer regulering kleine herkauwers 

7— 

r ' 

V. 

Veehouder 

/ 

Identificatie & 

Registratie 

L 
Dienst Regelingen 

(LNV) 

Controle 
overheid 

nVWA=AlD 

Sancties 

Zuivelonderneming 

Certificeringsprogramma 

(GD) Preventie telefoonlijn 

Controle privaat 

(Qlip) 

Certificenngsprogramma 
In het certificeringsprogramma "Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers"module Q koorts zal met 
status A, B en C worden gewerkt, waarbij een hersteltermijn van twee weken binnen het programma wordt 
gesteld om aan de eisen van het programma te voldoen. Statuswisselingen worden door de GD gemeld 
aan de deelnemer en worden rechtstreeks gerapporteerd aan de borgingsinstantie, 

o A status : geen dieren aangevoerd of dieren aangevoerd conform de aanvullende eisen 
o B status : dieren aangevoerd die niet volledig aan de eisen voldoen, het bedrijf zit nog b/nnen de 

herstelperiode * van 2 weken gerekend vanaf het moment van aanvoer van het/de dier(en) dat/die 
niet voldoen aan de eisen, 

o C status : dieren aangevoerd die niet volledig aan de eisen voldoen, het bedrijf zit buiten de 
herstelperiode * van 2 weken gerekend vanaf het moment van aanvoer van het/de dier(en) dat/die 
niet voldoen aan de eisen. 

De volledige uitwerking van het programma "Preventie gezondheidszorg Kleine Herkauwers"module Q-
koorts staat beschreven in bijlage 3. 

Nadat de C status is bereikt vanuit het certificeringsprogramma treedt het erkenningsreglement van het 
kwaliteitsprogramma KwaliGeit in werking waarin nu ook de module Q koorts is opgenomen. In bijlage 1 
staafde tijdslijn beschreven waarin binnen KwaliGeit vervolgstappen worden genomen. 

Biilagen: 
Bijlage 1: Q koorts module in bestaand kwaliteitssysteem opgenomen 
Bijlage 2: Brief zuivelondememing 
Bijlage 3: Begeleidende brief van de GD over Programma "Prevenlieve gezondheidszorg Kleine Hericauwers" module Q-koorts, 
aanmeldfomiulier veehouders en Programma 'Prevenfieve gezondheidszorg Kleine Heri<auwers" module Q-koorts 
Bijlage 4: Gezamenlijk persbericht LTO en VKGN van 14 juli 2010 
Bijlage 5' Lijst van getekende intentievericlaringen 



Bijlage 1: Q koorts mocjule in bestaand kwaljteitsysteem opgenomen 

Procedure erkenningsreglement Kwaligeit 

Indien er vanuit het certificeringsprqgramma de C status is bereikt, treedt het erkenningsreglement van het 
kwaliteilsprogramma KwaliGeit in weVking. Het tijdspad welke dan in werking treedt, wordt hieronder 
aangegeven. 
In éérste instantie heeft de veehouder vier weken de tijd om te reageren op de conclusie van bevindingen 
die vanuit het certificerihgspi-ogramma getrokken kunnen worden. Binnen vier weken dient een besluit op 
de zienswijze van de veehouder genomen te worden. 

Constatering tekortkoming vanuit het certificeringsprogramma door Qlip 

i 
Conclusie van bevindingen 

i 
Zienswijze veehouder (binnen 4 weken) 

l 
Besluit op zienswijze (binnen 4 weken ontvangst zienswijze, expiratiedatum 1^ van de maand min 4 weken 
na datum besluit) 

l 
Bezwaar veehouder (binnen 6 weken, in principe schorsend) 

t 
Besluit op bezwaar (binnen 6 weken ontvangst bezwaar) 

i 
Beroep tegen besluiten op bezwaar bij beroeps-Zgeschillencommissie (binnen 6 weken) 

Zitting (binnen 4 weken) 

i 
Uitspraak beroeps-/geschillencommissie( binnen 6 weken na laatste zitting) 

De procédure kan ook verkort worden vanuit de certificerende instelling. Daarmee bestaat de mogelijkheid 
sneller dan de maximale termijn besluiten te nemen. 



Bijlage 2; Brief zuivelonderneming 

Betreft; Aanvulling Kwaligeit protocol i.v.m, versoepeling maatregelen Q-koorts 

Geachte heer/mevrouw. 

De ministers van LNV en VWS hebben in hun Nieuwsbrief Q-koorts van 29 juni 2010 aangegeven dat zij 
per 15 juli 2010 de Q-koorts maatregelen willen versoepelen. De deskundigen hebben de ministers echter 
geadviseerd om alleen import toe te staan van gevaccineerde dieren van bedrijven die volgens het 
Nederiandse tankmelkmonitoringssysteem vrij verklaard zijn. Op basis van dit advies hebben de ministers 
aan het versoepelen van de Q-koorts maatregelen de voonwaarde verbonden dat de secior zelf het Q-
koorts-risico bij import moet uitsluiten en borgen. 

Aanvulling Kwaligeit Handboek 
Om een zo snel mogelijke versoepeling van de Q-koorts maatregelen mogelijk te maken, is hel KwaliGeit 
Handboek aangevuld met een extra paragraaf m.b.t. Q-koorts, In de module "Diergezondheid en -welzijn" 
is het volgende onderdeel toegevoegd; 

3.1.5. Q-koorts 
Het geitenbedrijf neemt per 15 juli 2010 deel aan het programma "Preventieve 
gezondheidszorg Kleine Herkauwers"module Q-koorts of een gelijkwaardig 
programma. De slalus van het geitenbedrijf is A of B of gelijkwaardig hieraan. 

Programma' Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers' module Q-koorts 
Hoofdlijn van de module Q-koorts van het programma "Prevenlieve gezondheidszorg Keine Herkauwers" 
is dat u uitsluitend dieren mag aanvoeren op uw bedrijf die aantoonbaar afkomstig zijn van bedrijven; 
- waar de dieren tijdig en volledig gevaccineerd zijn; 
- die volgens het Nederlandse mönitoringssysteem vrij van Q-koorts zijn. 
Het is echter altijd mogelijk dat de inhoud van hel programma wordt aangepast aan de actuele 
ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten. 
Bij deelname aan de module Q-koorts van het programma wordt de aanvoer van dieren op uw bedrijf 
permanent gevolgd op basis van mutaties in het l&R systeem. 

Consequenties niet toegestane aanvoer dieren 
Bij een niet toegestane aanvoer van dieren veriiest uw bedrijf zijn gunstige stalus. U dient dan binnen twee 
weken herstelmaatregelen te nemen om weer de gunstige status te verkrijgen. Indien u niel de benodigde 
herstelmaatregelen neemt, dan wordt uw KwaliGeit erkenning ingetrokken. Na intrekking van de erkenning 
zullen wij de afname van de melk van uw bedrijf staken, totdat uw bedrijf weer een geldige erkenning heeft. 

Aanmelden voor programma" Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers' module Q-koorts 
Qm aan de voonwaarden van het Kwaligeit programma te blijven voldoen, verzoeken wij u vriendelijk doch 
dringend om u per omgaande aan te melden voor de module Q-koorts van hel programma "Preventieve 
gezondheidszorg Kleine Herkauwers". Uw deelname aan het programma is van groot belang om de 
versoepeling van de Q-koorts maatregelen mogelijk te maken. Voor nadere informatie over het programma 
en de aanmelding hiervoor venwijzen wij u naar de bijgevoegde brief van de Gezondheidsdienst voor 
Dieren en het bijgevoegde aanmeld/machtigingsformulier. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw snelle aanmelding voor hel programma. Mocht u nog vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met <naam contactpersoon ontvanger geitenmelk>. 

Met vriendelijke groeten. 



o 

3: 
-Begeleidende brief van de GD over Programma "Preventieve 
gezondhëiciszorg klèihe Herkauwers" module Q-koorts, 

-Aanmeldformulier veehouders 

-Programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers" module Q-
koofts 

o 



Bijlage 4 : Gezamenlijk Persbericht LTO en VKGN 

Preventie Q-koorts onderdeel KwaliGeit-systeem 

Melkgeitenhouders nemen initiatief en 

gaan verder dan regelgeving voorschrijft 

Melkgeitenhouders die vanaf donderdag 15 juli weer geiten mogen stallen op hun bedrijven, 
willen alleen gevaccineerde dieren toelaten en willen geen dieren importeren. Zij gaan 
verder dan de regelgeving voorschrijft. De ondernemers hebben op eigen initiatief besloten 
tot deze stap en zullen er alles aan doen de besmetting met de Q-koorts bacterie Coxiella 
burnetii te voorkomen. Zij leggen zich daarmee vrijwillig beperkingen op. 

De geitenhouders die dieren zijn kwijtgeraakt vanwege de bestrijding van Q-koorts, mogen van de 
ministers Ab Klink (Volksgezondheid, VWS) en Gerda Verburg (Landbouw, LNV) vanaf donderdag 
15 juli weer nieuwe dieren aanvoeren. De aanvoerstop is vanaf dat moment opgeheven. 

Markt 

Als gevolg van de ruiming van geiten is er een enorm tekort aan dieren. Afgelopen maanden zijn 
ruim 50.000 drachtige geiten, melkschapen en bokken geruimd. Er is een acuut tekort van 
tienduizenden dieren. Toch legt de sector zichzelf extra aanvoerbeperkingen op. Dit om te 
voorkomen dat er geiten vanuit het buitenland geïmporteerd gaan worden, die mogelijk besmet zijn 
of nog gevoelig zijn voor Q-koorts. In het buitenland zijn bijna geen dieren gevaccineerd met het 
Coxevac vaccin en er zijn nog geen Q-koorts monitoringsprogramma's opgezet. 

Kwaliteitssysteem 

Toon van Hoof, LTO portefeuillehouder Diergezondheid, heeft zich persoonlijk ingezet voor deze 
benadering. LTO werkt nauw samen met de afnemers van geitenmelk om het invoeren van deze 
vrijwillige importbeperking nog voor donderdag te realiseren. De module 'Preventie Q-koorts' wordt 
onderdeel van het zogenoemde KwaliGeit en andere kwaliteitssystemen. "Daarmee geven we een 
belangrijk signaal. Wij willen niet dat mensen ziek worden van onze geiten", aldus Van Hoof 

Het is voor de melkgeitenhouders van groot belang dat ook voor 15 juli de ministers 

duidelijkheid geven over de in de Tweede Kamer aangenomen motie betreffende het opheffen van 
het fokverbod van jonge, gevaccineerde lammeren. Behoud van eigen aanfok vermindert de 
noodzaak tot aanvoer van geitenlammeren om de veestapel op geruimde bedrijven weer op peil te 
brengen. 



• 

Bijlage 5: Lijst van zuiyélóndernëmingen en zelfzuivelaars die de 
intentièvèrkiafihg ondertekend hebben. 

CZ Rouveen 

Amalthea van Dijk 

Bettinehoeve 

CBM 

Organic Goatmilk Cooperation 

Kaasmakerij Henri Willig 

Holland Geilen Melk, indien het in Kwaligeit wordl opgenomen 

Kaasmakerij De Jong 

Melkweg Aarts & van Haaren 

Capra NV 

Milkconnect B.V, 

Klaverkaas 
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Referentie 
Telefoonnr. 
Faxnr, 
Betreft 

Deventer, 14 juli 2010 

20100713-00004047 
0900-1770 
0570-660119 
Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers, module Q-koorts 

Geachte heer, mevrouw. 

Vanwege de versoepeling van de Q-koorts maatregelen bent u door uw afnemer van geitenmelk 
geïnformeerd over de aanvulling in het KwaliGeit Handboek. De GD biedt u de mogelijkheid om 
snel en eenvoudig invulling te geven aan de nieuwe eisen. Via deelname aan het 
GD programma 'Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers' module Q-koorts, kunt u voldoen 
aan de eisen en wordt u tijdig geïnformeerd bij eventuele terugval van de status van uw bedrijf. 

Hoe werkt het programma? 
• Op basis van de l&R meldingen wordt gecontroleerd of er geiten zijn aangevoerd op uw bedrijf 

en zo ja, dan wordt gecontroleerd of alle dieren voldoen aan de gestelde eisen. 
• Relevante afwijkingen worden aan u gerapporteerd. Als u een machtiging afgeeft op het 

aanmeldformulier sturen we de rapportage ook naar de afnemer van de melk van uw bedrijf 

Voorkom terugval van uw status door garantie bij aankoop 
Om te voorkomen dat u dieren aanvoert die niet aan de voon/vaarden voldoen adviseren we u 
uitdrukkelijk om vooraf schriftelijke garanties te vragen van de verkoper/leverancier van de dieren. 

Toestemming gebruik gegevens en e-mail adres 
Om de dienst te kunnen leveren heeft de GD uw aanmelding en toestemming nodig zoals 
beschreven op het aanmeldformulier Het kan voorkomen dat de situatie rond de regeling komende 
tijd nog verandert. Vul daarom ook duidelijk uw e-mail adres in zodat we u snel van eventuele 
wijzigingen op de hoogte kunnen brengen. Wij zien uw aanmelding graag per post of fax tegemoet. 

Met vriendelijke groeten. 

Bijlagen 
• Aanmeldformulier 
• Gebruikersdocument 
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Aanmeldformulier 

GD programma 'Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers' module Q-koorts 

Ondergetekende 

Naam ; 

Adres ; 

Postc.A/Voonpl. ; 

UBN ; 

E-mail 

?l^l i i?^ 

) 

Meldt zich aan voor het GD programma 'Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers', module Q-
koorts en verieent hierbij de GD toestemming de benodigde gegevens te gebruiken voor uitvoering van 
het programma. 

Het betreft de volgende gegevens; 
• Volledige l&R gegevens 
• Vaccinatiegegevens uit het l&R systeem en/of SG-Online 
• Statusgegevens van mijn bedrijf zoals geregistreerd door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) 
• Tankmelkuitslagen van GD en CVI. 
• Statussen van het GD programma 

Machtiging: 

D lk machtig - tot wederopzegging - de GD de relevante rapportages direct te verstrekken aan mijn 
zuivelafnemer en, indien van toepassing, aan de door de zuivelafnemer aangewezen borgingsinstantie. 

D Ik geef qeen toestemming aan de GD om de relevante rapportages direct te verstrekken aan mijn 
zuivelafnemer en, indien van toepassing, de door de zuivelafnemer aangewezen borgingsinstantie 

Aanmelding SG-Online (voor niet deelnemers): 

D Ik meld me tevens aan voor deelname aan SG-Online 

Plaats 

Datum 

Handtekening; 

U kunt uw aanmelding FAXEN naar 0570-660119 t.a.v. DGA Kleine herkauwers of in een envelop 
VERSTUREN naar de GD, t.a.v. DGA Kleine herkauwers, antwoordnummer 404, 7400 VB in Deventer. 
Een postzegel is niet nodig. 

Op deze dienst zijn de algemene voorwaarden van GD van toepassing zoals bijgesloten. Afmelden kan schriftelijk bij de GD, 

http://Dc-.snt.ji
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Gebruikersdocument 
GD Programma 'Preventieve gezondheidszorg Kleine Herkauwers' module Q-koorts 

Achtergrond: 
Om verdere uitbreiding van Q-koorts binnen de sectoren en binnen het bedrijf te voorkomen zijn 
diverse maatregelen van kracht zoals een verplichte vaccinatie, vroegsignalering door monitoring van 
de tankmelk, een meldingsplicht en een set hygiënemaatregelen op het bedrijf 

Om de diergezondheid op de bedrijven nog verder te kunnen beheersen is het van belang dat ook 
preventieve maatregelen genomen worden tussen bedrijven om verdere verspreiding van Q-koorts te 
voorkomen. In dit kader stellen de ontvangers van geitenmelk aanvullende eisen in het kader van de 
diergezondheid binnen hun kwalileitsborgingsprogramma. 

Aanvullende eisen: 
• Aangevoerde dieren (geiten en/of schapen) komen van Q-koorts vrije bedrijven. Dit zijn; 

o bedrijven die vrij zijn op basis van het Nederiandse tankmelkmonitoringssysteem; 
o opfokbedrijven onder de Nederiandse regelgeving die de dieren aangevoerd hebben van 

een Nederlands bedrijf vóór de leeftijd van 4 maanden en tevens alle dieren tijdig en 
volledig hebben gevaccineerd conform de bijsluiter. De vaccinaties zijn binnen 7 dagen 
geregistreerd. 

• Alle aangevoerde dieren zijn tijdig en volledig tegen Q-koorts gevaccineerd, met een in Nederland 
(vooriopig) toegelaten vaccin. De vaccinatie van de dieren is tevens tijdig en volledig geregistreerd 
bij LNV of een door LNV erkende organisatie. 

De geitenhouder dient regelmatig bij de afnemer van de melk aan te tonen dat voldaan wordt aan de 
aanvullende eisen. De geitenhouder kan dit onder andere aantonen door het overleggen van de door 
de GD toegekende status. 

Genoemd programma omvat de volgende basis elementen: 
• Registratie Q-koortsstatus op basis van informatie van de VWA 
• Statustoekenning op basis van de beoordeling van aangevoerde dieren. Hierbij worden de 

volgende statussen toegekend 
o A status ; geen dieren aangevoerd of dieren aangevoerd conform de aanvullende eisen 
o B status ; dieren aangevoerd die niet volledig aan de eisen voldoen, het bedrijf zit nog 

binnen de herstelperiode* van 2 weken gerekend vanaf het moment van 
aanvoer van het/de dier(en) dat/die niet voldoen aan de eisen. 

o C status ; dieren aangevoerd die niet volledig aan de eisen voldoen, het bedrijf zit buiten 
de herstelperiode* van 2 weken gerekend vanaf het moment van aanvoer van 
het/de dier(en) dat/die niet voldoen aan de eisen. 

Statuswisselingen worden door de GD gemeld aan de deelnemer en aan de borgingsinstantie mits de 
houder daar toestemming voor heeft gegeven. 

*Herstelmogelijkheden binnen periode van 2 weken; 
De status B gaat over naar status A mits de aangevoerde dieren die niet aan de eisen voldoen binnen 
de termijn van twee weken na aanvoer verwijderd worden van het bedrijf De afvoer wordt binnen drie 
werkdagen gemeld aan de GD via een l&R-melding aan SG-Online of middels een melding aan het 
l&R- systeem van LNV. 

Tarieven 2010 excl. BTW 
Het tarief is € 50 per bedrijf voor het eerste jaar 

) 
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Van: 

Verzonden: woensdag 14 juli 2010 17:14 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100714 1714 Brief LTO Nederiand Q-koorts certificering kleine herkauwers met bijlage 

Bijlagen: ABG01469,DOC; 100714- Notitie Q-koorts bij brief 001469 - Q koorts gecertificeerd 
aanvoeren melkgeiten, melkschapen met bijlagen,pdf 

Hallo 

Zie in de bijlage de brief (+ bijlage) over Q koorts certificering kleine herkauwers zoals 
deze naar beide ministers is gegaan vandaag per post. 

) 

Bij deze stuur ik jou de definitieve versie per email. 

Met vriendelijke groet. 

Dieraezondheid en Diervvelziin LTO Noord 

Per 1/1/2010 nieitw LTO adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Poslbus 240, 8000 AE Zwolle 

) 

A. ' i . in : ' ) 
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Van: 

Verzonden: maandag 26 juli 2010 17:03 

Aan: 

Onderwerp: 20100726 1703 knelgevallen 

Bijlagen: knelgevallen.doc 

Hoi 

Ik had net een hele mooie email getikt en toen crashte mijn outlook. Dus hierbij geef ik je de korte versie van mijn vorige email. 

Graag zou ik wat knelgevallen met je willen delen en van je willen vernemen of de veterinaire risicobenadering hiervoor akkoord is of 
dat het ministerie toch aanvullende eisen of regelgeving wil gaan formuleren. 

In de bijlage tref je een aantal voorbeeld knelgevallen nav het uitbreidingsverbod. 

In grote lijnen gaat het ten eerste om bedrijven die al geïnvesteerd hadden voordat het beleid werd uitgerold en nu hun vaste kosten 
niet over het berekend aantal dieren kunnen omslaan. Ziet het ministerie mogelijkheiden om deze bedrijven te helpen, omdat deze 
bedrijven al geïnvesteerd hebben? 
Ten tweede gaat het over milieuvergunningen die afgaan lopen. In Brabant zullen dit alle milieuvergunningen zijn omdat daar een 
uitbreidingsstop tot juni 2012 geldt en de milieuvergunning maar 3 jaar geldig is. Eerder is aangegeven dat het niet de bedoeling is om 
al goedgekeurde vergunningen te laten verlopen. Wat kan het ministerie op dit punt voor de sector betekenen? 
Ten derde zijn er een aantal bedrijven die in de problemen geraken met de novembertelling en doordat dieren op een opfoklocatie 
(ander ubn) stonden ten tijde van deze telling. Kan er voor deze bedrijven een ontheffing gelden? 

Knelgevallen preventieprogramma: 

1. Wat is de e.xacte definitie van een vrij bedrijf? 
2. Wat gebeurt er met afgevoerde lammeren naar "opfokbedrijf' en enige tijd later blijkt herkomstbedrijf verdacht/besmet. De 

kern van l&R is datje op basis van tracering dieren opspoort en dan de verdacht/observatiestatus geeft De regeling voorziet 
hier niet in. 

3. opfokbedrijven die aanvoeren van vrije bedrijven: worden deze als verlengstuk gezien van een vrij bedrijf? Zo niet dan 
kunnen de dieren niet terug. Hier mis ik ook een definitie van vrij bedrijf 

4. wat doe je met afgevoerde dieren, van opfokbedrijf, naar een melkgeitenbedrijf waarbij het herkomstbedrijf achteraf 
verdacht/besmet blijkt te zijn? 

Gaat het ministerie akkoord met een veterinaire risico benadering op al deze punten? 

Overige vragen: 
* Lammeren uit vrije dieren mogen op besmette bedrijven geboren vvorden, mits de moeder drachtig is aangekocht. 
Nuchtere lammeren aanvoeren niet, wat is het verschil? Uiteraard geld in beide gevallen vaccinatieplicht 
* Mag 1 opfokbedrijf lammeren aanvoeren van verschillende bedrijven, om later alle lammeren af te leveren op 1 locatie 
(UBN). En naar verschillende eindbestemmingen? 
* Zijn er mogelijkheden om voor leegstaande stallen tijdelijk een "opfokvergunning" te krijgen. Dus die buiten het 
uitbreidingsverbod mogen vallen ivm met te weinig aanwezig zijn van opfokplaatsen. 
* Lammeren moeten gemeld worden in l&R binnen 6 maanden (tenzij eerder afgevoerd), dient dit niet naar 3 maanden 
i.v.m. vacccinatieplicht en registratie te worden aangepast? 

Dit zijn op dit moment de meest relevante vragen, waarom vragen rondom opfokbedrijven het meest actueel zijn. 

Ik hoop deze week nog met je aan de hand van deze email een aantal zaken te kunnen bespreken. 

Groeten, 

4-5-2012 



• ) 

Vb Financieel knelgevallen 
o 
Zit met de telling van november 2009 op 800 geiten. Dit tenwijl er nieuw is gebouwd voor 1500 geiten. 

o 
Is dit jaar aan de slag gegaan met de opbouw van een melkgeitenbedrijf in Landhorst (gemeente Sint Anthonis). 
Zij zijn inmiddels investeringsverplichtingen aangegaan en hebben de lammeren op papier reeds gekocht. 

o 
De familie heeft de stal afgelopen jaar uitgebreid en een vergunning gekregen voor 750 melkgeiten en 
200 opfokgeiten en zijn daar in december 2009 begonnen met melken. 
Bij afgelopen telling hebben wij doorgegeven 490 geiten en 240 overige geiten en bokken totaal 730. 
Op dit bedrijf zijn dus ook al investeringen gemaakt. 

Vb Milieuvergunning 
• 

Milieuvergunning en bouwvergunning zijn afgegeven in 2004/2005. Plan om in 2010 te gaan bouwen. Qpfok zit er 
al aan te komen. Validiteit vergunningen loopt ten einde. Hebben jongerensubsidie toegewezen gekregen en 
zullen in dat kader bouw eind 2011 gerealiseerd moeten hebben. Officieel is de milieuvergunning al van 
rechtswege venrallen. Dit lijkt op een echt knelgeval. 

Vb Novembertelling 
• 

Vraag m.b.t. de novembertelling; Enkele bedrijven hebben de opfok uitbesteedt. Bij het terughalen van de dieren 
ga je boven de novembertelling uit. Hoe wordt hier mee opgegaan? 

' \ ) 
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Van: 

Verzonden: maandag 11 oktober 2010 13:08 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20101011 1308 RE; bestuuriijk overieg Qkoorts overcompensatie niet geruimde dieren 

Dames en heren, 
Vanochtend sprake wc af dat ik nog even bij DR zou informeren mbt dc snelle afhandeling van de 
compensatieregeling. Ik meld de volgende punten: 

o De brieven aan de 93 boeren gaan morgen (dinsdag) de deur uit. 
o De eigenaar is in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken binnen vier weken na 

verzending van het voornemen. DR zal - als de boer eerder aangeeft akkoord te zijn en dus geen 
zienswijze gaat indienen - niet de volle 4 weken wachten met betalen. 

o Na ontvangst van het akkoord zal DR na ca een week de betaling uitvoeren en heeft de boer het 
bedrag op zijn rekening. DR heeft één vaste betaaldag per week (de vrijdag). 

groet, 
Mmistene van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Directie Agroketens en Visserij (AKV) 

Bezint eer g i j p r in t 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 oktober 7nin i i :48 
Aan: 
Onderwerp: bestuurlijk overieg Qkoorts over compensatie niet geruimde dieren 

Beste allen, 

Gisteravond belde mij over de datumafspraak voor het bestuurlijk overleg. Hij meldde 

dat van de tijdstippen die • had genoemd, jullie keuze is gevallen op: 

/\Aaandag 11 oktober 2010. 9.00 - 10.00 uur. In Den Haag, ministerie van LNV. 

Deze mail dient ter bevestiging van die afspraak. 

groet, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Directie Agroketens en Visserij (AKV) 

Bezin teer gi j prin t 

4-5-2012 
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Onderwerp: 20101011 1456 Gesprek met LTO over mogelijkheid inzet DGF-stelsel voor getroffen Q-
koortsbed rijven 

Locatie: LNV, kamer op Zuivel 3 (00.03 A03) 

Begin: di 12-10-2010 15:30 
Einde: di 12-10-2010 16:30 
Tijd weergeven als: Vooriopig 

Type terugkeerpatroon: (geen) 

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd 

Vereiste genodigden: 

Toelichting: 
In het overleg van hedenochtend o.l.v. met LTO is aan de orde geweest in hoeverre het DGF stelsel 
de mogeijkheid biedt om van financieel ondersteunende betekenis te zijn voor de (meest) getroffen bedrijven 
met Q-koorts. 

kon zojuist nog niet aangeven wie er nog meer van LTO bij zal zijn, maar ze zal dat z.s.m. laten 
weten). 

Vanochtend is daarover gezegd: 

politiek besluit van LL fokverbod moeten we respecteren en ik wil het DGF-stelsel niet in gevaar brengen. Laten 
we kijken of we door een steek dieper te graven verder kunenn komen. 

Het is dus een zoektocht maar nog geen oplossing 

/\Aaximaal kijken wat kan. Laten we dit in een paar dagen afronden. Komen we tot de conclusie dat het niet kan, 
dan zou LTO het nog bij de rechter kunnen toetsen. 

O 



'7f 
Van: 

Verzonden: dinsdag 12 oktober 2010 10:51 

Aan: 

Onderwerp: 20101012 1051 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Convenant DGF 2010 definitieve versie,pdf 

Hoi, 

zie artikel 2 lid 3 streepje 14 

ter voorbereiding op vanmiddag half vier Qkoorts. 

Tot dan. 

4-5-2012 



De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vormen het gemeenschoppelijk secretariaat 
von hef Productschap Vee en Vlees (PW) én hel Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). 
Ze behartigen de belongen van alle werkgevers én werknemers in de vee-, vlees- en eiersector. 

EIEREN 

AANTEKENEN 
Aan de Ministervan Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
mevrouw G. Verburg 
Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

INGEKOMEN - 9 Juli 2010 

uw kenmerk 
ons kenmerk 
afdeling 
tel. direct 
e-mail 

135825 
sl/jsbnr./10.00101898 
Directie 
079 3687901 

Zoetermeer, 30 juni 2010 

betreft Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten LNV-PW-PPE-
PZ 2010-2014 

Geachte mevrouw Verburg, 

Bijgaand doe ik u de door de betrokken Productschappen getekende exemplaren van het 
Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten LNV-PW-PPE-PZ 2010 - 2014 
toekomen. 

Voor de goede orde wijs ik erop dat op een aantal punten in het convenant vóór 1 juli 2010 
nadere (gezamenlijke) actie van partijen afgesproken is. Voor zover die activiteit nog niet is 
afgerond, constateer ik dat in bilateraal overleg is afgesproken e.e.a. zo spoedig mogelijk af te 
ronden. De betreffende datum zal daardoor verschuiven. 

Ten aanzien van artikel 3 (2)b (wilde zwijnenproblematiek) meld ik u dal - aangezien naar de 
mening van de sector aan de benodigde inzet van LNV-zijde - thans nog niet is voldaan het 
Productschap voorshands uitgaat van het verlaagde niveau totdat gezamenlijk is vastgesteld dat 
de in dat artikel genoemde afspraak volledig is nagekomen. Wij vertrouwen erop dat zulks in het 
komende halfjaar prioriteit krijgt, omdat dit een peiler is voor adequate preventie. 

' : ^ ^ ^ ^ S ^ WV\/ 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren • louis BraiUelaan 80 • Poslbus 460 • 2700 A l Zoetermeer • 
Telefoon (079) 368 71 00 - Fax (079) 368 70 87 - E-mail: pve@pve,agro.nl • Website vww.pve.n l 
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Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten LNV - P W - PPE - PZ 2010 -
2014 van ,nr. 123215 

De ondergetekenden: 

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend als bestuursorgaan en 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 

verder te noemen: het Rijk; 

2. - De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, handelend als gemachtigde van het 
bestuur van dit productschap en vertegenwoordiger van dit productschap; 

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, handelend als gemachtigde van 
het bestuur van dit productschap en vertegenwoordiger van dit productschap; 

- De voorzitter van het Productschap Zuivel, handelend als gemachtigde van het bestuur 
van dit productschap en vertegenwoordiger van dit productschap; 

verder te noemen: de productschappen, 

IN AANMERKING NEMENDE: 

- dat de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwwd) in Hoofdstuk VIII, Afdeling 3, 
voorziet in een.steJsel van. diergezondheidsheffingen; . . . 

- dat deze heffingen voorzien in de financiering van de door het Rijk,̂  gemaakte kosten verband 
houdend met de bestrijding van de krachtens artikel 15 van de Gwwd aangewezen 
besmettelijke dierziekten; 

dat met die heffingssystematiek onder meer het beginsel tot uitdrukking wordt gebracht dat -
onverminderd de verantwoordelijkheid van de Ministervan Landbouw, Natuuren 
Voedselkwaliteit voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten - de betrokken houders van 
de voor voornoemde besmettelijke dierzJekten vatbare dieren, de kosten verband houdend 
met de bestrijding van die dierziekten dienen te dragen; 

- dat in het kader van het uitvoeringstraject van de diergezondheidsheffingen, van de zijde van 
vertegenwoordigers van het betrokken bedrijfsleven en van de bovenbedoelde betrokken 
bedrijfslichamen is gewezen op een aantal, in de ogen van die vertegenwoordigers, aan de 
effectuering van de diergezondheidsheffingen klevende nadelen; 

- dat die nadelen samenhangen met onder meer de omstandigheid dat veehouders bij 
effectuering van de bedoelde diergezondheidsheffingen enerzijds aanzienlijke sommen geld 
aan de overheid dienen af te dragen en dit ten koste kan gaan van de investeringskracht van 
de bedrijven, terwijl anderzijds voor het noodzakelijke herstructureringsproces van de 
veehouderij op de individuele bedrijven juist extra investeringskracht nodig is om de 
noodzakelijke voorzieningen te kunnen opbrengen; 

- dat de heffingen door de veehouders ook dienen te worden opgebracht in een situatie waar 
er van uitbraken van en kosten in verband met besmettelijke dierziekten (nog) geen sprake is; 

- dat mede in verband met het voorgaande door betrokkenen wordt onderkend dal het 
draagvlak voor het reeds in dit stadium onverkort doorvoeren van de 
diergezondheidsheffingen gering is, en de juridische en maatschappelijke kosten van feitelijke 
invordering daarvan navenant hoog kunnen zijn; 



dat tegen onder meer de bovenstaande achtergrond, de productschappen aan het Rijk een 
alternatief voorstel hebben gedaan waarmee ener2ijds wordt beoogd om heffingen van een 
aard en omvang zoals vastgelegd in de Gwwd, niet te effectueren zolang dat gelet op de 
situatie van uitbraken van besmettelijke dierziekten niet nodig is en waarmee anderzijds het 
Rijk een voorziening wordt aangereikt die in een gelijke mate als in de heffingssystematiek 
van de Gwwd voorziet in het beginsel dat de door de overheid gemaakte kosten verband 
houdend met de bestrijding van besmettelijke dierziekten voor rekening van het betrokken 
bedrijfsleven komen tot een bepaald maximum per sector; 

dat het Rijk bereid is deze door de productschappen aangereikte voorziening te volgen onder 
gestandhouding van het bovenbedoelde beginsel dat het betrokken bedrijfsleven voor de 
financiële consequenties van uitbraken van besmettelijke dierziekten zelf verantwoordelijk is, 
en onder onverkorte handhaving van de mogelijkheid om direct na eventuele beëindiging van 
deze overeenkomst de voomoemde diergezondheidsheffingen wederom te effectueren in de 
aard en omvang zoals is vastgelegd in Hoofdstuk VIII, Afdeling 3 van de Gwwd, en voorts te 
volgen op basis van de in dit convenant neergelegde uitwerking en voon/vaarden; 

dat de convenantpartners op 7 december 2009 (bijlage 1) wederom tot een akkoord zijn 
gekomen en hebben besloten het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 
LNV - PW - PPE - PZ, zoals gewijzigd blj convenant d.d. 2 februari 2005, TRCJZ/2005/367, 
voort te zetten onder Inpassing van nieuwe afspraken; 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

-Artikel-1-. . . 

1. In dit convenant wordt verstaan onder: 
a. dieren: varkens, runderen, schapen, geiten en pluimvee, daaronder begrepen 

hoenderachtigen, eenden, ganzen en loopvogels; 
b. besmettelijke dierziekten: dierziekten ten aanzien van de in onderdeel a genoemde 

dieren, als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van de Regeling preventie, bestrijding en 
monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's, met uitzondering van de 
ziekte van Aujeszky; 

c. bestrijdingskosten: door het Rijk gemaakte kosten verband houdend met het voorkomen 
of bestrijden van de in onderdeel b bedoelde besmettelijke dierziekten, en zoals die 
kosten nader zijn aangeduid in de artikelen 91a, eerste Ijd, onderdelen a tot en met c en 
91 h, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de Gwwd, en artikel 2, derde en vierde lid, 
van dit convenant; 

d. Diergezondheidsfonds: Diergezondheidsfonds als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van 
de Gwwd; 

e. beheerder van het Diergezondheidsfonds: beheerder als bedoeld in artikel 95a, derde lid, 
van de Gwwd; 

f. vectoren: insecten, zoals muggen en knutten, maar niet daartoe beperkt, die dierziekten 
overbrengen van het ene op het andere dier; 

g. convenantsperiode: periode van vijf jaar, lopend van 1 januari 2010 tot en met 31 
december 2014, of ingeval de geldigheidsduur van dit convenant Ingevolge artikel 11. 
tweede lid, wordt voortgezet vanaf 1 januari 2015, lopend van 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2019. 

2. Waar in de bepalingen van dit convenant sprake is van "de productschappen" gelden de 
rechten en verplichtingen van dit convenant voor het bij dit convenant betrokken 
productschap zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, slechts voor zover zij voor de 
desbetreffende diersoort zijn ingesteld, zoals nader aangeduid in laatstgenoemde bepaling. 



( 

Artikel 2 

1. De productschappen verplichten zich op voet van dit convenant om in verband met het 
voorkomen of bestrijden van één of meer besmettelijke dierziekten, gedurende de 
convenantsperiode de in artikel 3, eerste lid, bedoelde bedragen op verzoek van de Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, uit te 
keren aan de beheerder van het Diergezondheidsfonds ter financiering van met die 
dierziekten samenhangende bestrijdingskosten. 

2. De in het eerste lid bedoelde uit te keren bedragen worden in het Diergezondheidsfonds 
gestort. 

3. De bestrijdingskosten hebben betrekking op de personele en materiële kosten 
samenhangend met: 

ovemame en onderzoek van dieren die worden verdacht van één van de in de artikelen 1 
en 9 bedoelde dierziekten; 

- de aanschaf, huur, leasing, opslag, onderhoud en vervanging van materialen en 
logistieke voorzieningen, zoals dodingsapparatuur en vaccinvoorraden; 

- de opschaling van de diensten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit; 

- de inhuur van derden ter verrichting van diensten, waaronder taxateurs, dierenartsen en 
beveiligingspersoneel bij crisiscentra e.d.; 

- personeelsgebonden materiële kosten zoals additionele en specifieke toerusting, reis- en 
verblijfkosten e.d.; 

- de huur en tijdelijke inrichting van crisiscentra; 
- maatregelen als de aanmaak en plaatsing van borden, merken van dieren, reiniging en 

ontsmetting; - . ._ . . . . 
de schadeloosstelling betreffende geruimde dieren, producten (zoals vervoer, vlees, 
melk, eieren en broedeieren) en voorwerpen welke miming kan zijn Ingegeven door zowel 
een geconstateerde besmetting als een verdenking dan wel èen andere preventieve 
voorziening (preventieve ruiming); 
directe kosten van welzijnsmaatregelen; 

- doding, destructie, slachting, vernietiging en opslag van dieren, producten (zoals melk, 
vlees, veevoer, eieren en broedeieren), voorwerpen en afval e.d.; 
eventuele noodvaccinaties; • 

- laboratoriumkosten; 
de screening van dieren en bedrijven; 
directe kosten van een fokverbod; 
logistieke kosten zoals door de overheid geïnitieerd transport en opslag van dieren en 
producten, als onderdeel van de bestrijdingsoperatie; 

- opgetreden schade aan gebouwen, terreinen of voon/verpen bij het onschadelijk maken 
van dieren, producten of voorwerpen in het kader van de bestrijding van de 
desbetreffende besmettelijke dierziekte; 
andere kosten die rechtstreeks samenhangen met, dan wel voortvloeien uit de bestrijding 
van de desbetreffende besmettelijke dierziekte en die in het in artikel 7, derde lid, 
bedoelde overleg aan de orde zijn geweest. In dit overieg kunnen de belanghebbende 
organisaties van het landbouwbedrijfsleven onder meer voorstellen doen betreffende een 
efficiënte wijze van uitbesteding van werkzaamheden. 

4. Onder bestrijdingskosten vallen voorts: 
- de kosten die samenhangen met de maatregelen uit het oogpunt van early warning, 

monitoring, waaronder vectormonitoring, en bewaking van besmettelijke dierziekten; 
de kosten die samenhangen met aanvullende maatregelen uit oogpunt van preventie en 
early warning die genomen worden in verband met uitbraken van besmettelijke 
dierziekten in het buitenland; 
de kosten die samenhangen met de voorbereiding op de bestrijding en door bedrijven te 
leveren noodzakelijke voorzieningen zoals dodingsapparatuur, vaccins, voorraden 



alsmede het onderhoud en de Instandhouding daarvan, voorzieningen en infrastructuur 
ten behoeve van een decentraal crisiscentrum, alsmede het onderhoud en de 
instandhouding daarvan, en 
de kosten voor het beschikbaar houden van extra destructiecapaciteit door Rendac B.V. 

5. De kosten, bedoeld in het vierde Ild, worden alleen ten laste van de productschappen 
gebracht voor zover voor die kosten geen retributies van de betrokkenen worden geheven. 
De in dit vierde lid bedoelde kosten komen tot ten hoogste 50% voor rekening van de 
betrokken productschappen. 

6. Tot de bestrijdingskosten behoren niet: 
- de kosten samenhangend met de bestrijding van besmettelijke dierziekten onder dieren ln 

dierentuinen, onder dieren die in huishoudens worden gehouden (exotische vogels e.d.) 
alsmede onder in hel wild levende dieren waaronder mede worden begrepen de in 
natuurterreinen voorkomende niet-gehouden dieren; 

- de kosten van toezicht en opsporing door de AID, douane en andere vergelijkbare 
diensten; 
de kosten samenhangend met gevolgschade van de betrokken ondememers, zoals 
leegstand van bedrijven, Inkomensschade e.d. 

Artikel 3 

1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde bedragen zijn: 
a. voor mnderen: € 19.500.000,- ten laste van het Productschap Zuivel; 
b. voor varkens: € 68.000.000,-, waarvan € 42.000.000,- uitsluitend ten behoeve van de 

bewaking en bestrijding van Afrikaanse varkenspest (AVP) en Swine Vesicular Disease 
(SVD), ten laste van het Productschap Vee en Vlees; 

c. voor pluimvee: € 26.000.000,-, waarvan € 2.000.000,- uitsluitend ten behoeve van de 
bewaking en bestrijding van Newcastle Disease (NCD), ten laste van het Productschap 
Pluimvee en Eieren; 

d. voor schapen en geiten: € 4.520.000,-, waarvan € 1.350.000,- uitsluitend ten behoeve 
van de bewaking en bestrijding van scrapie, ten laste van het Productschap Vee en 
Vlees; 

e. in aanvulling op de onderdelen a tot en met d: maximaal €1.000.000, - per jaar, 
uitsluitend ten behoeve van het beschikbaar houden van extra destructiecapaciteit door 
Rendac B.V., bedoeld in artikel 2, vierde lid, laatste streepje, ten laste van de 
productschappen. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt de 
benodigde extra destructiecapaciteit inzichtelijk en stelt na overieg met de 
convenantspartners de hiermee verband houdende kosten voor 1 juli 2010 vast. De 
productschappen stellen vervolgens een kader voor de onderiinge verdeling vast die als 
bijlage aan dit convenant wordt gehecht. 

2. Ten aanzien van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt dat: 
a. Het bedrag van € 42.000.000,- dat uitsluitend dient ten behoeve van de bewaking en 

bestrijding van Afrikaanse varkenspest (AVP) en Swine Vesicular Disease (SVD), wordt 
veriaagd met€ 10.000.000,- indien de verplichting tot bestrijding van SVD op grond van 
communautaire regelgeving komt te vervallen; 

b. Het bedrag van € 68.000.000,-, voor zover dat niet dient ten behoeve van de bewaking 
en bestrijding van Afrikaanse varkenspest (AVP) en Swine Vesicular Disease (SVD), 
wordt veriaagd met € 7.000.000,- indien de Minster van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit zich niet maximaal inzet om, voor zover dit binnen de invloedssfeer van 
het Rijk ligt, voor 1 juli 2010 de bestaande belemmeringen met betrekking tot de 
handhaving van het nulstandbeleid voor wilde zwijnen weg te nemen. 

3. Ten aanzien van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, geldt dat: 
a. het in het eerste lid, onderdeel d, eerstgenoemde bedrag niet van toepassing is op de 

financiering van bestrijdingskosten van Q-koorts die zijn gemaakt tussen 1 januari 2010 
en 1 januari 2011, met uitzondering van elke twee maanden 50% van de kosten voor 
een ronde tankmelkmonitoring als bedoeld in artikel 5.1.3 van de Regeling tijdelijke 



maatregelen dierziekten en de kosten die worden gemaakt bij een verdenking van een 
besmetting met Q-koorts, teneinde vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een 
besmetting met Q-koorts, maar slechts voor zover deze verdenking op of na 1 juli 2010 
ontstaat,; 

b. de bedragen niet dienen ter financiering van de bestrijdingskosten indien TSE/Scrapie bij 
geiten is vastgesteld. Alsdan zullen de betrokken partijen in overieg treden over de 
aanpassing van voornoemd bedrag; 

c. indien er communautaire maatregelen ter zake van de bestrijding van bovine 
spongiforme encefalopathie (BSE) bij schapen en geiten worden vastgesteld, de Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de productschappen in overleg treden 
over de aanpassing van het in het eerste lid, onderdeel d, eerstgenoemde bedrag. 

d. het Productschap Vee en Vlees zijn heffingsverordeningen zodanig zal inrichten dat 
wordt geheven per geslacht dier en per geëxporteerd dier, zodra dat tot de 
mogelijkheden behoort en er sprake is van een goed werkend systeem van elektronische 
identificatie. Alsdan komen de bedragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, te luiden 
€ 5.370.000,-, waarvan € 1.650.000,- uitsluitend ten behoeve van de bewaking en 
bestrijding van scrapie. 

4. Het Rijk draagt de bestrijdingskosten die in de convenantsperiode boven de bedragen van 
het eerste lid uitgaan. 

5. De bedragen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, worden jaartijks 
aangepast aan de hand van: 
a. de omvang van de betrokken veestapel zoals gepubliceerd ln de CBS-LEI uitgave over 

de land- en tuinbouwcijfers van het lopende kalenderjaar, waarbij de landbouwtelling 
2009 als referentiepunt geldt, en 

b. het percentage gelijk aan het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens over januari 
van het lopende kalenderjaar zoals laatstelijk gepubliceerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, waarbij het consumentenindexcijfer alle huishoudens over januari 2009 als 
referentiepunt geldt. 

6. De convenantpartners stellen gezamenlijk voor het einde van het lopende jaar de 
aanpassingen van de bedragen^ bedoeld in het vijfde lid, vast, welke aanpassingen in 
afschrift als bijlage aan dit convenant worden gehecht. 

7. Er is een lijst van besmettelijke dierziekten waarmee bij de vaststelling van de bedragen, 
bedoeld in het eerste lid, rekening Is gehouden, welke lijst in afschrift als bijlage aan dit 
convenant is gehecht. 

Artikel 4 

1. Elk betrokken productschap betaalt per kwartaal een door de beheerder van het 
Diergezondheidsfonds bepaalde bijdrage aan het Diergezondheidsfonds op basis van een 
door de beheerder van het Diergezondheidsfonds opgestelde jaarbegroting per diersoort. 

2. Indien de uitgaven de begroting dreigen te overschrijden, betaalt het productschap dat 
overeenkomstig artikel 3, eerste lid, de verplichting is aangegaan voor de diersoort waar de 
overschrijding zich voordoet, op eerste verzoek van de beheerder van het 
Diergezondheidsfonds, doch uiteriijk binnen 14 dagen, op basis van een raming van de 
fondsbeheerder, een aanvullende bijdrage in het ritme van de per kwartaal voorziene 
uitgaven met een correctie voor de feitelijke uitgaven van de maand daarvoor. 

3. Aan de hand van een door de convenantspartners overeengekomen volledig overzicht van 
de gemaakte financiële afspraken met betrekking tot alle uitgaven van enig jaar zal de 
beheerder van het Diergezondheldsfonds binnen zes maanden na afloop van een 
kalenderjaar een per diersoort en per activiteit of kostensoort gespecificeerde jaarrekening 



opstellen, voorzien van een accountantsverklaring. Uit deze verklaring blijkt onder meer dat 
de door de productschappen ter beschikking gestelde en uitgegeven gelden zijn aangewend 
ten behoeve van de in dit convenant bedoelde bestrijdingskosten. Het overzicht van de 
afspraken wordt jaariijks binnen één maand na afloop van het kalenderjaar aan de beheerder 
van het Diergezondheidsfonds ter beschikking gesteld. Betalingsverplichtingen uit het 
Diergezondheidsfonds zijn uiteriijk zes maanden na oplevering van de jaarrekening voldaan, 
tenzij de convenantspartners anders overeenkomen. 

4. De beheerder van het Diergezondheidsfonds kan besluiten dat hij bij de berekening van de 
kosten en de (periodieke) betalingen van de productschappen reeds geheel of gedeeltelijk 
rekening houdt met te verwachten bepaalde EU-bijdragen nog voordat deze feitelijk zijn 
onh/angen. De ontvangen EU-bijdragen, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, zullen na 
ontvangst in het Diergezondheidsfonds worden gestort. Indien de ontvangen EU-bijdragen 
vanwege het Rijk zijn voorgefinancierd, zullen deze bijdragen achtereenvolgens worden 
verrekend met het Rijk en de productschappen. 

5. De kosten van een uitbraak worden toegerekend aan het jaar waarin deze uitgaven zijn 
gedaan. 

Artikel 5 

1. De productschappen zijn verantwoordelijk voor de financiering van de verplichtingen die zij bij 
dit convenant aangaan. Elk betrokken productschap overlegt op schriftelijk verzoek van de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar financieringsopzet hiervoor, 
bestaande uit de voor het productschap beschikbare financiering op basis van de begrote of 
toekomstige heffingsopbrengsten, de bestaande reserves en haar leencapaciteiL 

2. Indien een productschap niet binnen drie maanden aan het verzoek, bedoeld in het eerste 
lid, heeft voldaan, dan wel naar het oordeel van de Ministervan Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit onvoldoende kan aantonen dat haar financieringsopzet voldoende is om aan 
de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, te voldoen, kan de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit dat productschap verzoeken om naar genoegen van de Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bankgarantie met een looptijd van 1 jaar te 
stellen voor de bedragen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, die voor dat betreffende 
productschap van toepassing zijn, waarop de bestaande reserves en leencapaciteit van het 
betreffende productschap in mindering worden gebrachL Ingeval de Ministervan Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit een productschap verzoekt om een bankgarantie le stellen, treden 
convenantspartners in overieg teneinde te bewerkstelligen dat het betreffende productschap 
het volgende jaar een deugdelijke financieringsopzet overiegt. 

Artikel 6 

1. Gedurende de convenantsperiode geeft het Rijk vrijstelling van de heffingen, bedoeld In de 
artikelen 91a, eerste lid, 91 h, eerste lid en 92, eerste lid, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 107 van de Gwwd, dan wel ziet het Rijk afvan feitelijke Invordering van de 
desbetreffende heffingen, dan wel wordt geen toepassing gegeven aan de ln artikel 91 h, 
eerste lid, en 92, eerste lid, van die wet bedoelde bevoegdheid om een algemene maatregel 
van bestuur vast te stellen. 

2. Het in het vorige lid bepaalde laat onveriet de wettelijke en wetgevende bevoegdheden van 
het Rijk om ter zake van het weren van besmettelijke dierziekten heffingen als bedoeld in de 
artikelen 91a, tweede lid en 91h, tweede lid, en 92, tweede lid, van de GWWD, in te stellen, 
behoudens voor zover daarover in het kader van artikel 2, derde tot en met vijfde lid, in 
samenhang met artikel 3, van dit convenant al afspraken zijn gemaakt. 

3. Na ommekomst van de convenantsperiode, dan wel na beëindiging van dit convenant als 
bedoeld in artikel 11, is het Rijk onverkort gerechtigd om over te gaan tot invoering van de in 



de Gwwd bedoelde heffingen, waaronder de wijziging of vaststelling van de tarieven 
overeenkomstig de artikelen 91d, 91e, 911 en 92a van de Gwwd en de invordering van de 
heffingen. De opbrengsten van deze heffingen kunnen slechts dienen ter financiering van 
kosten gemaakt buiten de convenantsperiode. Ook overigens blijven voor de diersoorten, 
dierziekten en situafies die niel onder dit convenant vallen de wettelijke en wetgevende 
bevoegdheden van het Rijk onverkort van toepassing. 

Artikel 7 

1. Het Rijk spant zich in redelijkheid in om uitbraken van een besmettelijke dierziekte zo 
adequaat mogelijk te bestrijden, alsmede om zo veel mogelijk bestrijdingskosten bij de 
Europese Commissie gedeclareerd te krijgen, voor zover dat laatste mogelijk is gelet op het 
EU-kader en in het bijzonder gelet op de beperkingen van het dwingende declaratiekader van 
Richtlijn 2009/470/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 mei 2009, betreffende 
bepaalde uitgaven op veterinair gebied (PbEG L 155). 

2. Indien de percentages, bedoeld in Richtlijn 2009/470/EG van de Raad van de Europese Unie 
van 25 mei 2009, betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (PbEG L 155), wijagen. 
treden het Rijk en de productschappen in overieg over de bedragen, bedoeld In artikel 3. 

3. Het Rijk voert overteg met (een selectie van) de betrokken organisaties van het 
landbouwbedrijfsleven en de betrokken bedrijfslichamen over de bestrijdingsmaatregelen. Dit 
overteg is informerend en consulterend van aard waarbij partijen er naar streven om 
overeenstemming te bereiken over de in te zetten bestrijdingsmaatregelen. Dit laat onveriet 
de bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om op het door 
hem passend geachte moment de door hem nodig geachte bestrijdingsmaatregelen te 

- -treffen. 

Artikel 8 

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 spant het Rijk zich in om de productschappen gevraagd 
of ongevraagd adequate informatie te verschaffen over de gemaakte bestrijdingskosten en de 
besteding van de in de artikelen 2,3 en 4 bedoelde, aan het Rijk uitgekeerde bedragen. Daartoe 
worden de vanwege het Rijk te besteden bedragen en de in dat verband relevante handelingen 
van de Voedsel en Waren Autoriteit en de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, materieel beheerst door het in Verordening (EG) nr. 1290/2005 van 
de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(PbEG L 209), bedoelde financieel-administratieve beheerskader dat geldt voor betaalorganen. 

Artikel 9 

1. Dit convenant is van overeenkomstige toepassing op besmettelijke dierziekten voor zover 
deze eerst na de datum waarop dit convenant van toepassing is geworden, in de artikelen 2, 
3 en 7 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en 
zoönosen en TSE's worden opgenomen. 

2. In geval van uitbraak van besmettelijke dierziekten die onder het toepassingsbereik van dit 
convenant vallen, maar die niet zijn genoemd in de lijst, bedoeld in artikel 3, achtste lid, 
zullen de convenantpartners in overieg treden over de verdeling van de met de uitbraak 
gemoeide kosten en de eventuele wijziging van de in artikel 3, eerste lid, genoemde 
bedragen ter zake. 

ArtikeM O 

1. Ter uitvoering van de afspraken ter zake van de afzet van producten van gevaccineerde 
dieren en de afwaardering van broedeieren tijdens uitbraken van Aviaire Infiuenza (Al) als 



bedoeld in bijlage 1, onderdelen b1 en b2, maken de convenantspartners in goed overteg 
afspraken die vóór 1 juli 2010 in afschrift als bijlage aan dit convenant wordt gehecht 

2. De convenantpartners zullen zich, voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt, inspannen 
om de mogelijkheden tot fiscale reservering door de betrokken sector, met als doel de 
financienng van de kosten van of schade door dierziektenbestrijding, waarin dit convenant 
niet voorziet, nader te onderzoeken 

Artikel 11 

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening daan/an, en werkt 
terug tot en met 1 januari 2010. 

2. Dit convenant is van toepassing tot en met 31 december 2014. Dit convenant wordt vanaf 1 
januari 2015 voor de duur van vijfjaren van rechtswege voortgezet, tenzij een partij het 
convenant vóór 1 januari 2014 schriftelijk heefl opgezegd. De partij die opzegt deelt daarbij 
aan de andere partij schriftelijk de redenen voor opzegging mee. 

3. Dit convenant kan tijdens de geldigheidsduur ervan slechts worden opgezegd indien een 
zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dal dil convenant billijkheidshalve 
op korte lermijn behoort te eindigen. Opzegging geschiedt overeenkomsfig het bepaalde in 
het tweede lid, onder vermelding van de verandering van omstandigheden, en met een 
opzegtermijn van drie maanden, tenzij convenantspartners een andere datum van opzegging 
overeenkomen. 

4. Indien hel Rijk dil convenant op enig moment In dil tijdvak opzegt, wordt de ln artikel 2, eerste 
. lid, bedoelde verplichting van.de productschappen beperkl tot 20% van de in artikel 3 

bedoelde bedragen, per volledig jaar dat het convenant feitelijk heeft gegolden, onverminderd 
het bepaalde in artikel 6, derde lid. 

Artikel 12 

1. Dit convenant geldt onder de ontbindende voorwaarde dal de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen bezwaren heefl tegen één of meer onderdelen van het convenant, dan wel 
de uitvoering ervan. Indien de Commissie van de Europese Gemeenschappen bezwaren 
heeft tegen één of meer onderdelen van hel convenant spannen de convenantspartijen zich 
in om deze bezwaren weg te nemen. 

2. Dit convenant geldt onder de ontbindende voonwaarde dat de Tweede Kamer der Staten-
Generaal bij de aanbieding van het convenant bezwaren heeft legen één of meer onderdelen 
van het convenant, dan wel de uitvoering ervan. 

3. Indien op enig moment één of meer bepalingen van dil convenant onverbindend blijken te 
zijn, treden partijen onverwijld in overieg teneinde te bezien in hoeverre het convenant kan 
worden aangepast zodat het convenant geen ontbindende of vernietigde bepalingen meer 
bevat, rekening houdend met hel doel en de strekking van het convenant. 

Artikel 13 

1. De in dit convenant in hel leven geroepen rechten en verplichtingen van partijen zijn in rechte 
afdwingbaar. 

2. Alle geschillen die direct of indirect uit deze overeenkomst voortkomen, worden beslecht door 
de bevoegde burgerlijke rechter te 's-Gravenhage. 

http://van.de


Artikel 14 
1. Dit convenant wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
2. Een wijziging van dit convenant wordt gepubliceerd In de Staatscourant. 

Aldus overeengekomen op te 's-Gravenhage 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

\f ^ 

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, 

mr. S.W.A. Lak 

De plaatsven/angend voorzitter van hel Productschap Pluimvee en Eieren, 

in^. f j\T/yVoIleswinkel 

• U 

De yöOTzitier vah hel Productschap Zuivel 



Overzicht bijlagen bij Convenant: 

Bijlage 1 bij overwegingen: 
Wijziging convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten LNV-PW-PPE-PZ, dd. 07-
12-2009 

Bijlage 2 bij artikel 3, zevende lid 
Overzicht besmettelijke dierziekten waarmee bij de vaststelling van de plafondbedragen rekening 
is gehouden. 
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Bijlage 1: 

Wijziging convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten LNV-
PW-PPE-PZ 

d.d. 07-12-2009 

Aan: 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg 

-De-voorzitter van het Prpductschap Vee en Vlees^ mr. S.W.A. Lak 
De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, drs. J.J. Ramekers 
De voorzitter van het Productschap Zuivel, ir. G.A. Koopstra 

Betreft; 
Het huidige convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten (nu: het 
convenant) loopt af op 31-12-2009. Eind 2008 hebben de betrokken convenantpartners 
nchting elkaar bevestigd het convenant niet te willen opzeggen maar het overleg aan te 
willen gaan om te komen tot een voortzetting van het convenant. Overeenstemnning over 
de inhoud van het nieuwe convenant dient voor 1-1-2010 te zijn bereikt. 
Gedurende 2009 hebben de convenantpartners overleg gevoerd over de gewenste en/of 
benodigde aanpassingen aan het huidige convenant. Óp 27-11-2009 is in het bestuurlijk 
overleg tussen vertegenwoordigers vah de convenantpartners een inhoudelijk .concept 
akkoord bereikt. Bijgevoegd docurnenl: geeft een overzicht van de nieuwe afspraken en 
yP.ffilLdaarmee de weerslag van de onderhandelingen. 

Hierbij is een onderscheid gemaakt naar: 
• Wijzigingen aan de kern(tekst) van het convenant, 
• Afspraken verbonden aan het afsluiten van het nieuwe convenant, welke daartoe 

opgenomen zullen worden in een bijiage bij het convenant, 
• Afspraken die gezamenlijk zullen worden uitgewerkt binnen de werkingssfeer van het 

convenant. 

Betrokken convenantpartners verplichten zich er toe om bijgevoegde afspraken verder 
uit te werken in een formele (juridische) convenanttekst voor de 'periode 2010-2014. 



Wijz ig ing convenant Financiering bestr i jding besmettel i jke dierziekten LNV-
PVV-PPE-PZ 2010-2014 

a) Basistekst convenant 
De tekst van het convenant wordt van toepassing op de periode van 1-1-2010 tot en met 
31-12-2014, Hieronder volgen de punten die èën directe vvijziging van de afspraken en 
daarmee de huidige tekst tbt gevolg hebben. 

a l ) Plafondbedragen 
In artikel 3 van het convenant vvorden de verplichtingen van de productschappen 
neergelegd ten aanzien van de financiering yan kosten die binnen de werkingssfeer van 
het convenant gepaard gaan met de bestrijding van dierziekten. 

De volgende verplichtingen (plafondbedragen per sector) zijn overeengekomen: 
a. Voor runderen: 19,5 miljoen euro ten laste vart het Pfoductschap Zuivel, 
b. Voor varkens: 68 miljoen ieurö, waarvan 42 miljoen euro uitsluitend ten behoeve 

van de bewaking en bestrijding v.an Afrikaanse Varkenspest (AVP) en Sv/ine 
Vesicular Disease ([SVÖ), ten l.a§té van het Productschap Vee en Vlees. 

c. "Voor pluimvee: 26 mlljben euro, waarvap 2 miljoeri e.uro uitsluitend ten behoeve 
van de bewaking en bestrijding van Newcastle Disëasè (NCD), ten laste vaji het 
Productschap Pluimvee én Eiej-en., 

d. Voor sciiapen en géltën; 4,3 rnlljoen euro waarvan 1,35 miljoen euro jjitslultend 
ten behoeve van de bewaj<ing eh bestrijding van scrapie, ten laste van het 
.P£9^yjr.t.?5l'.3P .voor Vee en Vlees. 

Aanvullende bepalingen en opmerken blj de plafondbedragen: 

Runderen 
• Blauwtong: 

Blj hét vaststellen van het nieuwe plafondbedrag lopen de kosten voor de bewaking 
en bestrijding van Blauwtong mee. Afrekening tussen relevante sectoren vindt plaats 
via geldende eonvenantafépraken, 

Varkens 
• Bestrijdingsplicht SVD: 

Indien gedurende deze cpnyenantperlode de (EU)be5trljdingspll.cht voor SVD vervalt, 
zal het betreffende subplafond voor varkens met 10 min. euro verminderd worden, 

• Wilde zwijnen: 
LNV zet zich maximaal in om, voor zover dit binnen de invloedssfeer ligt van het Rijk, 
voor 1 juti 2010 de bestaande belerrimei-ingen m.b.t. de handhaving van het 
nulstandbeleid voor wilde zwijnen wég te nemen. Indien dit niet per 1 juli 2010 Is 
gerealiseerd, zal het plafond, niet zijnde bedoeld voor AVP en SVD, vanaf dat 
moment 19 miljoen euro bedragen. 
Tevens zal LNV toezien op de correcte uitvoering, conform dé geldende afspraken, 
van de monitoring voor Klassieke Varkenspest (KVP) en Mond- en klauwzeer (MKZ) 
blj wilde zviijnen In de leefgebieden voor deze dieren in Nederland. 

Schapen en geiten 
• Q-koorts: 

Het onder d genoemde algemene plafond voor schapen en gelten zal vermeerderd 
worden met de kosten voor monitoring/bewaking, verdenking en voorzieningen ten 
behoeve van Q-koorts. De gerelateerde bedragen zullen in de maand decernber 2010 
nader worden ingevuld op basis van dé resultaten van het parallelie overleg tussen 
LNV en de sector. 

2 



Vanaf het moment dat LNV en de sector gezamenlijk constateren dat de actuele 
"uitbraak" van Q-koorts onder controle is, zal Q-koorts volledig (dus inclusief de 
eventuele bestrijdingskosten) meelopen onder de bepalingen van het convenant, als 
onderdeel van het algemene plafond. Tot die tijd vindt de financiering van de 
bestrijdingskosten plaats in onderlinge afstemming tussen sector en LNV, mede als 
onderdeel van het door de sector Ingediende pign van aanpak, 

• TSE/scrapie b i j geiten: 
Indien er gedurende de convenantperiode TSE/scrapIe wordt vastgesteld op een 
geitenbedrijf zullen convenantpartijen in overleg treden over de verdeling van de 
kosten en de aanpassing van liet plafond. In aanleg zullen hierbij de basisregels uit 
het convenant worden gehanteerd. Blj de bepaling van het scraple-plafond voor 
schapen/geiten is hier nu geen rekening mee gehouden. 

• Blauwtong: 
Bij het vaststellen van het nieuwe plafondbedrag lopen de kosten voor de bewaking 
en bestrijding van Blauwtong mee. Afrekening tussen relevante sectoren vindt plaats 
via geldende convenantafspraken, 

• Onderscheid commerciële vs. hobbymatige dierhouders: 
Aan het Productschap Vee en Vlees kunnen alleen de kosten worden doorberekend 
die voor de professionele schapen- en geitenhouderij worden gemaakt. Hiertoe zijn 
de plafondbedragen gecorrigeerd voor de kosten die gemaakt worden ln relatie tot 
hobbymatig gehouden dieren. Zodra het Productschap Vee en Vlees de heffing kan 
innen per geslacht of geëxporteerd dier op basis van. een goed werkend systeem van 
elektronische Identificatie, wordt het plafond scrapie bijgesteld tot 1,65 nriiljoen ëUro 
én het overig plafond tot 3,5 miljoen euro (exclusief kosten Q-koprts). 

Algemeen;.-- . . . . . . . 
• Indien zich tijdens de convenantperiode nieuwe dierziekten ("emerging diseases") 

voordoen, die onder de reikwijdte van hetconVen.ant vallen maar waarmee bij het 
vaststellen van de plafonds geen rekening is gehouden, zullen overheid en sectoren 
gezamenlijk ln overleg treden over de verdeling van de kosten en aanpassing van 
(het) plafond(s). In aanleg zullen hierbij de basisregels uit het convenant worden 
gehanteerd, 

• .De huidige bedragen zijn gebaseerd op de mornenteei beschikbare gegevens en 
inschattingen. De definitieve bedragen zullen na een laatste gezamenlijke controle 
worden vastgesteld, 

• Ook voor de varkenssector geldt dat, conform de bepalingen in art. 2 van het huidige 
convenant, de verplichting tot het afsluiten van een bankgarantie kan vervallen. 

a2) Nieuwe kostensoorten binnen het convenant 

Extra destructiecapaciteit bii Rendac tijdens crtses 
De kosten voor extra destructiecapaciteit bij Rendac tijdens crises komen onder de post 
voorzieningen onder de werking van het convenant en worden daarmee op 50/50-basis 
gefinancierd door de convenantpartners. De totale kosten voor het Diergezondheidsfonds 
(DGF) bedragen maximaal 2 miljoen euro per jaar, LNV zal deze kosten het komende half 
jaar transparant maken en gezamenlijk zal bepaald worden hoe hoog deze 
reservecapaciteit daadwerkelijk dient te zijn. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in 
de algemene plafonds en zullen separaat verrekend worden tussen de partners. 

Vector-monitoring 
De kosten voor de monitoring op vectoren zullen onder de post monitoring meelopen 
onder de werking van het convenant (financiering 50/50 tussen de overheid en sector). 
Afrekening tussen relevante sectoren vindt plaats via geldende convenantafspraken, 



b) Bijlage bij het convenant 
Hieronder volgen de afspraken die de convenantpartners zijn overeengekomen bij, en als 
onderdeel van, het afsluiten van het nieuwe convenant, welke daartoe opgenomen zullen 
worden in een bijlage bij het convenant, 

b l ) Afzet producten van gevaccineerde dieren 
De convenantpartners hebben de achtertiggende periode een uitgebreide gezamenlijke 
analyse uitgevoerd naar de afzet van producten van gevaccineerde dieren. Dit heeft 
geleld tot een voorstel tot uitwerking van deze problematiek door een Commissie van 
deskundigen onder leiding van Prpf R. Huirne van Wageningen Universiteit (WUR). 
bit voorstel voorziet in een vergoeding uit een collectief sectorfonds aan de Individuele, 
vaccinerende ondernemer voor een vooraf gedefinieerde set van schadecomponenten. 
Het doel van de vergoeding is het stimuleren van maximale inspanning om eventuele 
dierziekte uitbraken (en daarmee de schade) zo beperkt mogelijk te houden. 
Een gezamenlijke notitie over de benodigde (inhoudelijke) vervolgstappen is besproken 
en geaccordeerd in het bestuurlijke ;overleg DGF op 27/ l i /2009. Deze notitie zal met de 
aanvullingen uit het overleg op 27/11/2009 (m.b.t. tijdspad, rol betrokkenen bij verdere 
uitwerking en evaluatiemomenten, borging rol niet-convenantpartners zijnde mn. de 
retail) als bijlage worden toegevoegd aan het convenant. 

In kort is Inhoudelijk het volgende overeengekomen (voor 01-07-2010): 
1. Kwantitatieve uitwerking vporstel Cie Huirne per sector (aard & omvang schade), 
2. Uitwerking structuur en omvang yan beoogde collectieve fonds/verzekenng, 
3. Uitwerking praktische afspraken In de sector m.b.t. kahaüsatie van (producten 

van) gevaccineerde dieren per sector met betrokken stakeholders ("draaiboek"), 
-4. Uitwerjclng afspraken tussen-primalre.sectoi,3Lej:wetJ«ead.eJ.nd.U.st.rLe5n.,reta.iLQve_r 

een gezamenlijke Inspanning voor de vermarkting/afzet van producten van 
gevaccineerde dieren ("ketenconvenant", gezamenlijke verklaring), 

5. Anélyse van jundische aspecten i.r.t. dé implementatie van het voorstel van de 
Cie Huirne, 

Daarnaast zijn de partners overeengekomen dat: 
6. sector en LNV zich gezannenlijk zullen inspannen om de opzet en inrichting van 

genoemd fonds tijdig, dat is voor de eerstvolgende mogelijkheid tot Indiening, in 
te brengen binnen de kaders van het Gen^eenschappelljk Landbouwbeleid (GLB, 
benutting art 68 voor aftopping risico sector), 

7. In geval hët niet lukt om bovengenoemd voorstel onder te brengen binnen artikel 
68 van het GLB, LNV zich maximaal zal Inspannen om binnen de juridische kaders 
te zoeken naar oplossingsrichtingen die hetzelfde effect sorteren. Randvoorwaarde 
hierbij is dat de inzet van de overheid er op gericht blijft om instrumenten vanuit 
de sector t.a.v. risicobeheersing te ondersteunen, 

8. de convenantpartners zich (internationaal) blijven inspannen om vaccinatie als 
bestrljdingslnstrument breder geaccepteerd te krijgen om (daarmee) de schade 
door vaccinatie zo beperkt mogelijk te houden, 

9. de sector in het verlengde van de realisatie van het voorstel van de Cie Huirne de 
tijdige en coöperatieve inzet van veehouders bij het uitvoeren van de vaccinaties 
In het kader van het bestrijdingsbeleid waarborgt. 

Afwaardering broedeieren t i jdens ui tbraken A I 
Afwaardering van broedeieren tijdens uitbraak van aviaire Influenza (AI) geeft een forse 
gevolgschade voor de vermeerderaar welke niet vergoed wordt vanuit het DGF, Omdat 
deze problematiek drukt op de draagkracht van de pluimveesector en het draagvlak voor 
het bestrijdingsbeleid, is gezamenlijk nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. ' 
Hierbij is afgesproken dat: 

1. de pluimveesector de,inhoudelijke oplossingsrichtingen om de schade zo beperkt 
mogelijk te houden, met het oog op het onder 2 genoemde voorstel, tijdig verder 



zal uitwerken en toepassen (bijv. via kanalisatie van broedeieren, benutting 
alternatieve bestemmingen, etc), 

2. de pluimveesector en LNV zich committeren aan het tijdig, dat is voor de 
eerstvolgende mogeüjkheid tot indiening, uitwerken van een aanvraag voor artikel 
68 GLB-gelden voor de vorming van een fonds of verzekering voor het dekken 
yan schade die ontstaat door de afwaardering van broedeieren ten tijde van AI. 
Hierbij zal waar mogelijk worden aangesloten bij bestaande initiatieven In de 
piuimveesector (bijv. Avipol), 

3. in geval het niet lukt om bovengenoemd voorstel onder te brengen binnen artikel 
68 van het GLB, LNV zich maximaal zal inspannen om binnen de juridische kaders 
te zoeken naar oplossingsrichtingen die hetzelfde effect sorteren. Randvoorwaarde 
hierbij is dat de Inzet van de overheid er op gertcht blijft om instrumenten vanuit 
de sector t.a.v. risicobeheersing te ondersteunen, 

4. tot het moment dat de beoogde systematiek via het GLB operationeel Is, LNV zich 
maximaal zal inspannen om binnen de juridische kaders te zoeken naar 
oplossingsnchtingen die hetzelfde effect sorteren als beoogd in het GLB-spoor. 
Randvoorwaarde hierbij is dat de inzet van de overheid er op gertcht blijft om 
instrumenten vanuit de sector t.a.v. risicobeheersing te ondersteunen, 

b3) Fiscale reservering: 
Beide partijen spannen zich in om de mogelijkheden tot fiscale reservering door pHmaire 
vjeéhouderijbédrijven, met als doel de financiering van kosten voor dierziektebestrijding, 
nader te onderzoeken. 

c)'Overige afspratcéti binnen de werkingssfeer van hët convenant 

c l ) Corridor kalkoenen 
S_ector en overheid zullen gezamenlijk criteria en randvoorwaarden ontwikkelen voor het 
inrichten van een kalkoencorridor tijdens een dierziekteuitbraak en deze in het draaiboek 
AI opnemen. Realisatiedatum; 1-07-2010. 

C2) Welzijnsmaatregelen 
Indien vervoersrestrictles in de varkenshouderij als gevolg van dierziekteuitbraken langer 
dan 6 weken duren, kunnen welzijnsproblemen ontstaan op bedrijven. Afgesproken is dat 
maatregelen zullen worden ontwikkeld om deze problemen tegen te gaan en dat deze 
worden opgenomen in de bestaande draaiboeken voor MKZ en KVP. Vanaf het begin van 
een uitbraak kunnen dan al voorbereidingen getroffen worden .voor een adequate 
regeling vanaf de zevende week van de uitbraak (o.a. goedkeuringstraject Brussel). Een 
soortgelijke analyse zal ook voor de andere sectoren worden uitgevoerd, waarbij deze 
sectoren dan ook wel zelf de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen orn voor de 
eerste weken na een uitbraak voldoende voorzieningen te treffen om welzijnsproblemen 
te voorkomen. 

C3) Gebruik uitsluitingsdiagnostiek m.b.t. KVP 
LNV en sector hebben afgesproken dat de komende tijd gezamenlijk een analyse wordt 
uitgevoerd hoe de toepassing van het instrument uitsluitingsdiagnostiek (snelle PCR-test) 
gestimuleerd kan worden. Het is van groot belang dat varkenshouders, bij twijfel over 
een mogelijke uitbraak van klassieke varkenspest, snel nader onderzoek laten verrichten 
om een eventuele besmetting met KVP uit te sluiten dan wel te bevestigen. 

C4) Compartimentering natuurgebieden 
Ten tijde van crises zal zoveel als mogelijk een natuurlijke compartimentertng worden 
ingevoerd in natuurgebieden ln Nederiand, bv. door het tijdelijk afsluiten van v/ildtunnels. 
De draaiboeken MKZ en KVP zullen als zodanig worden aangepast. 



d) Afsluitende opmerking 
Afspraken die in dit overzicht niet specifiek genoemd worden, worden als ongev/ijzIgd 
beschouwd en de originele convenanttekst blijft hiervoor onverminderd van toepassing 

Aldus overeengekomen op 7 december 2009, 

De Minister van Land, Natuur^n Voedselkwaliteit 

De voorzitter van het Productschap Vee en Viees, 

Mr. S.W.A, Lak ^'--

V j 

Be voorzi^él van het Productschap Pluimvee en Eieren, 

De voóVzitter.van het Productschap Zuive 

V 



Aangifteplichtige ziekten 
art 2 en 3 Regeling Preventie en bestnjding 

Afrikaanse varkenspest; 
blue tongue; 
bovine spongiforme encefalopathie, 
scrapie en andere overdraagbare spongiforme 
encefalopalhieën (TSE's); 
brucellose; 
endemische leukose bij runderen; 
klassieke varkenspest (KVP) 
mond- en klauvzeer (MKZ) 
pseudo-vogelpest (NCD) 
Q-koorts. 
tuberculose ten gevolge van 
Mycobacterium tuberculosis cximplex; 
vesiculaire varkenszlekte; 
vogelpest (Al) 

Dierziekten die zijn meegenomen als vaste kostenpost bij het 
opstellen van het DGF convenant 

Afrikaanse varkenspest; 
Bluetongue 

BSE/TSE (m.u.v. BSE bPj schapen en TSE blj geiten) 
Brucellose 
endemische leukose bij runderen; 
klassieke varkenspest (KVP) 
mond- en klauw/zeer (MKZ) 
pseudo-vogelpest (NCD) 
Q-koorts 

Tuberculose 
SVD 
vogelpest (Al) 
Bnjcella melitensis 

Z ' N 
Aangifte plichtige ziekten die niet zijn meegenomen als vaste 
kostenpost bl] het opstellen van het DGF convenant 

besmettelijke twvine pleuropneumonie; 
infectieuze snemie; 
m. trichinellose; 
miltvuur; 
nodulaire dermatose (lumpy skin discase); 
pest van de kleine herkauwer; 
rabies; 
Rift Valley i<corts; 
runderpest; 
schape- en geitepokken; 
Teschener-ziekte (besmettelijke varkensverlamming); 
vesiculaire stomatitis; 
ziekte van Aujeszky; 

besmettelijke bovine pleuropneumonie; 
Infectieuze anemie; 
m. trichinellose; 
miltvuur; 
nodulaire dermatose (lumpy skin disease); 
pest van de kleine herkauwer; 
rabies; 
Rift Valley koorts; 
runderpest; 
schape- en geilepokken; 
Teschener-ziekle (besmettelijke varkensvedammlng); 
vesiculaire stomatitis; 
ziekte van Aujeszky; 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2010 10:18 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20101029 1018 RE; 

Hoi 
Als het overieg vanmiddag doorgaat staat wat mij betreft alleen even het vervolg van onze eerdere discussie 
over DGF opties irt Q koorts op de agenda. 
Het eerste laat ik nog even afhangen van de vraag of er iemand mee kan van onze JZ, of AKV, ok? 
Dat hoor je zsm, maar uiteriijk rond de middag, 
Grt 

Van: 
Verzonden: donderdag 28 oktober 2010 10:53 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hoi 

We zien elkaar morgen in Zoelermeer rondom DGF2, 

Zou je kunnen nagaan wanneer we over Q koorts verder kunnen pralen? 

Ik spreek je morgen. 

Vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur LTQ Nederiand/ LTO Noord 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 2 november 2011 13:29 

Aan: 

Onderwerp: 20101102 1329 RE; Q-koorts punten actueel 

ik doe mijn best eea snel terug te koppelen, maar moet het zoals gezegd nog even terugleggen hier intern, 
je hoort me zsm 

Van: 
Verzonden: maandaq 31 oktober 2011 10:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Q-koorts punten actueel 

Hallo 

Toen ik je vrijdag de 21^'^ sprak, hebben we een aantal zaken afgesproken. Ik zou je nog een aantal punten 
sturen, die volgens de vakgroep de moeite waard zijn om mee te nemen in de modelstudie die WUR doet of 
gaat doen naar bestrijding/beheersing en vaccinatie Q-koorts, 

1, Nu is dosering geiten 2cc ten opzichte van schapen lcc. Is deze "hoge" dosering noodzakelijk? Gezien 
de kosten en de bijwerkingen die de vaccinatie kan geven, zou gekeken moeten worden of een lagere 
dosering eenzelfde effect geeft, 

2, Moet de boostervaccinafie ieder jaar plaatsvinden? Gezien de kosten en de bijwerkingen die de 
vaccinatie kan geven, zou gekeken moeten worden of vaccinatie in jaar 1 en daarna nog eenmaal een 
boostervaccinatie eenzelfde bescherming geeft 

3, In hoeverre wijzigt het risicobeeld op een bedrijf, zodra de laatste geit is afgevoerd die ooit drachtig is 
geweest voordal deze is voor een eerste keer is gevaccineerd. M.a.w. als er op een bedrijf slechts nog 
dieren rondlopen die voordat deze voor de eerste keer bij de bok gingen volledig zijn gevaccineerd, zien 
we dan een ander weerslandbeeld en risicobeeld? 

Van de eerste 2 punten realiseer ik me dat hier een duidelijke link zit met de bijsluiter van Coxevac ofwel met 
onderzoeken die Ceva hiernaar heeft gedaan en de garanties die deze afgeven. In die zin lijkt hel me nuttig 
dat de betreffende onderzoekers WUR en Ceva de nodige uitwisseling hebben. 
Weet jij overigens inmiddels in welke fase het onderzoek zit? 

Heb je verder ook al een definitief antwoord op onze vraag over het alternatief van de Q-module. We willen 
z,s,m, met de VKGN aan de slag om de module in KwaliGeit aan te passen. Door de wijziging zullen 
geitenhouders die nooit iets met aanvoer van geiten doen, geld besparen. Alle reden om vlot te handelen lijkt 
me. 

Ik verneem graag je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

•Ĵ  Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 4 maart 2011 17:49 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110304 1749 LTO input voor bespreking Q 

Bijlagen: Q bespreekpunten LTQ en ELI maart 2011 ,doc 

Hallo, 

Bijgevoegd de punten die LTO graag wil bespreken in het geplande overteg van komende maandag. Vanuil 
LTO zullen en ondergetekende maandag naar Den Haag komen. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

lA Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Bespreekpunten LTO en EL&l maart 2011 

• Vaccinkosten. 
De besluitvorming over financieren van de vaccinkosten heeft inmiddels al plaatsgevonden, 
na gesprekken tussen EL&l en LTO > Graag hadden we voorafgaande aan 
de definitieve besluitvorming en publicafie over bijvoorbeeld de vaccinkosten (factsheet 17 
januari), nog de mogelijkheid gehad om een aantal openstaande vragen le bespreken. Zo is 
LTO van mening dat er op dil moment na de Q-koorts crisisfase in 2010 nog geen sprake is 
van een normale fase. Zo onderhandelt de overheid met CEVA over de prijs van de vaccins. 
Er is geen marktwerking en de veehouder heefl geen invloed op de kosten. LTO accepteert 
inmiddels dat de Q-koortsvaccinkosten voor rekening van de veehouder zijn, maar we willen 
EL&l vragen om als LTO daarom betrokken te worden bij de totstandkoming van de 
inkoopprijs. Analoog aan onze betrokkenheid bij de discussie over de Rendactarieven. 
Verder willen we graag inzicht in de kosten van de vaccins, zoals de prijs per geitendosis 
(2cc) en schapendosis (lcc) en de kosten die de AUV rekent. 

• De strategie naar 1 juni (uitbreldingsverbod) en de knelgevallen betreffende het 
referentieaanlal. 

EL&l schrijft in de laatste factsheet (17 januari): Uitbreldingsverbod en verbod op 
nieuwvestiging: Het aantal geilen en schapen op hel bedrijf mag, behoudens enkele 
uitzonderingen, niet meer zijn dan het aantal dieren dat in het kader van de novembertelling 
van 2009 is aangegeven bij de Dienst Regelingen van EL&l. 
LTO heeft in de zomer van 2010 een aantal categorieën knelgevallen met EL&l 
doorgesproken en gepleit voor een knelgevallenregeling voor deze categorieën. Onze 
geïnventariseerde knelgevallen hebben we destijds gerubriceerd tol de volgende 
categorieën: 

o Bedrijven met uitbreidingsplannen zijn investeringsverplichtingen aangegaan met de 
bank. Bedrijven hebben dikwijls al de stal(uitbreiding) klaar en soms al lammeren 
aangekocht, 

o Bedrijven met uitbreidingsplannen die al wel de vergunningen hebben, maar wachten 
met bouwen totdat de uitbreidingstop vervalt. Validiteit vergunningen loopt ten einde. 
Standstill mag niet leiden tot intrekken van genoemde vergunningen, 

o Starters, die klaar zijn om le gaan melken, maar een referentie van nul hebben. 
o Bedrijven die de jongveeopfok hebben uitbesteed. Bij het terughalen van hun dieren 

komen deze bedrijven boven de novembertelling uit. Daarnaast zijn er bedrijven met 
een afwijkende referenfie doordat deze hel oude koppel geiten vervangen door een 
compleet nieuw koppel met hogere gezondheidstatus. 

Tol dusver hebben we nog geen antwoord gekregen op de vraag over de 
knelgevallenregeling. Onduidelijk is of deze î egeling nog wel relevant is en of er tijdens de 
controles op de bedrijven rekening wordt gehouden met de door LTO aangedragen 
categorieën. We zouden hierover graag de reaclie van EL&l en VWS vernemen. 

• Bezoekersverbod op bedrijven met zorgtak die de dieren volledig hebben gevaccineerd 
en het keurmerk Zoönosen voeren. 

De maatregelen op bedrijven met een publieksfuncfie blijven onverminderd streng 
gehandhaafd. Zorgboerderijen hebben soms al voor het tweede opeenvolgende jaar 
gevaccineerd en voeren veelal het keurmerk Zoönosen. LTO wil, in overieg met de federatie 
Landbouw en Zorg, daarom voorstellen om zorgboerderijen die hel keurmerk Zoönosen 
(geregistreerd via GD) voeren en die aantoonbaar geënt hebben tegen Q koorts (is 
geregistreerd in l&R), een ontheffing te verienen op de maatregelen. Deze oniheffing is zeer 
eenvoudig le controleren, eenduidig maar bovenal zeer effectief want zij die gehandeld 
hebben volgens de regels en voorschriften worden beloond voor hun zorgvuldige 
bedrijfsvoering. De "hulpboeren" op zorgboerderijen komen meestal voor langere periode 



) 

meerdere dagen per week op de bedrijven. Bij veel zorgboerderijen moet gedacht worden 
aan ca. 5 tot 10 personen/dag). Het risico is beperkt, immers: 

o Zij hebben een hygiëne protocol en/of keurmerk Zoönosen 
o Zij hebben 2 jaar opvolgend geënt tegen Q koorts 
o Zij hebben veelal kleine hoeveelheden dieren en een hoge mate van zorgvuldig 

handelen vanuit hun professionele werkhouding met cliënten 
o Zij hebben een hoge mate van persoonlijk toezicht / persoonlijke begeleiding 
o Zij hebben feitelijk alles gedaan wat in het kader van Q koorts bestrijding nodig was 
o Zij hebben nu een ontheffing nodig om hun werk en dienst te kunnen blijven uitvoeren 

• Bezoekersverbod tijdens lammertijd op bedrijven die de dieren volledig hebben 
gevaccineerd. 

De maatregelen op bedrijven met een publieksfuncfie, zoals deze die lammetjesdagen 
organiseren, blijven onverminderd streng gehandhaafd. Dit tenwijl deze bedrijven soms al 
voor het tweede opeenvolgende jaar vaccineren. LTO wil daarom voorstellen om deze 
bedrijven die aantoonbaar geënt hebben tegen Q koorts (is geregistreerd in l&R), een 
ontheffing te verienen op de maatregelen. 

Dit punt is mede afgestemd met de Vereniging Gescheperde Schaapskuddes Nederiand. 
Lammetjeskijkdagen hebben een lange tradifie bij hun schaapskuddes en zijn onmisbaar bij 
hun educafieve en recreatieve funcfie. Voor veel kuddes zijn deze dagen een hoogtepunt in 
het jaar. Op zulke dagen worden belangrijke inkomsten binnen gehaald en kunnen zij 
sponsors en donateurs aan hen binden. 
in de afgelopen periode hebben zij hun uiterste best gedaan om kuddes te enten tegen Q-
koorts. Het signaal dal van dit verbod uitgaat is volgens de vereniging verkeerd: 

o Gelooft de overheid het nut van haar eigen entingscampagne niet? 
o De onrust rond schapen, geiten en Q-koorts wordt zo echt niet kleiner. 
o De houders van de schapen worden zo op geen enkele wijze gemotiveerd om in 

2011 als de enfing zelf betaald moet worden, om deze inspanning en investering 
opnieuw te doen. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
In 2009 / 2010 zijn ruim 90 bedrijven Q-koorts besmet verklaard. Hier komen in 2011 
mogelijk nog enkele nieuwe besmettingen bij. De melkschapen- en melkgéitenhouderij 
streeft er naar om op korte lermijn 100% tankmelk negafieve bedrijven te hebben. Dil met 
het idee om besmettingsrisico's richfing omgeving zo veel mogelijk uit te sluiten. 

De route van het individueel melkonderzoek in een lab in Frankrijk is in 2010 door zo'n 20 
bedrijven bewandeld. De bedrijven hebben de positieve dieren afgevoerd en zijn daarmee 
veelal negafief gebleven in de tankmelk. EL&l heeft destijds niel gekozen voor de lijn van het 
individueel testen van schapen of geiten en ruimen van positieve dieren, maar voor ruimen 
van koppels op basis van tankmelkuitslagen en voor het vaccineren van de dieren. 

LTO heefl vertrouwen in de effecfiviteit van vaccinatie. Anderzijds hebben we minder 
vertrouwen in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat vinden van nieuwe en 
blijvende besmettingen. Veehouders voelen zich niet goed bij de besmet-status van hun 
bedrijf en willen deze hier vaak z.s.m. vanaf. Daarmee komt hel individueel testen van geiten 
(melk) voor deze bedrijven in beeld. De kennis die uit iiel onderzoek voortkomt kan mogelijk 
van pas komen, op het moment (op de lange termijn) dat wordt overwogen om de 
vaccinatieplicht afle schaffen. 

LTO wil het idee van kennisontwikkeling door onderzoek graag afstemmen met de 
ministeries van EL&l en VWS, voordal we daadwerkelijk stappen zetten. EL&l en VWS zijn 
aan de slag mei een Q-koorts beleidsdraaiboek (motie Ormel), waarin het individueel testen 



naar ven/vachting ook aan de orde komt. Afstemming tussen de ministeries en LTO over hel 
individueel lesten lijkt ons ook vanwege dit punt nuttig. 

Op 9 maart organiseren GD en LTO een bijeenkomst voor de blijvend en nieuw besmette 
bedrijven. Als hier zaken uitkomen, zouden we hier graag met de ministeries over van 
gedachten wisselen. 

LTO vraagt EL&l en VWS of deze het onderzoek ondersteunen en willen investeren in deze 
kennisontwikkeling. Daarnaast wil LTO verifiëren of deelnemende bedrijven waar op basis 
van onderzoek van individuele melkmonsters (door GD) enkele positieve dieren worden 
gevonden, dit niet leidt lot besmet verklaring van het bedrijf. 

• Aanpassing van hygiënemaatregel betreffende compostering mest. 
Het mestonderzoek dat door CVI wordt uilgevoerd heeft vertraging opgelopen. Eerder 
zouden de resultaten in december 2010 bekend worden, maar nu wordt door CVI maart / 
april genoemd. Er zijn bedrijven die geen officiële mestopslagcapaciteit hebben en deze ook 
niel kunnen bouwen (bouwstop) en op het bedrijf alternatieve opslag hebben georganiseerd. 
Deze bedrijven waren gewend de mest na uitmesten direct afle voeren. Nu de nVWA 
bedrijven koml controleren vragen we begrip voor deze situatie. Daarnaast vragen we de 
voortgang van het mestonderzoek in de gaten te tnouden. We zouden zo spoedig mogelijk de 
resultaten van het mestonderzoek bespreken en de daaraan gerelateerde 
hygiënemaatregelen evalueren. 
Vraag van LTO is om vaart in het onderzoek en beoordeling van de uitkomsten te houden. 

• Vaccinafie schapen en geiten die naar evenementen / keuringen gaan 
VWS heeft de vraag gesteld aan het deskundigenberaad; Wat is het risico van direcl contact 
met schapen op evenementen en hoe kun je dal risico verkleinen en in welke mate? 
Antwoord: Er zijn bij de behandeling van deze vraag onvoldoende gegevens beschikbaar om 
deze vraag goed le kunnen beantwoorden. De deskundigen konden daarom hierover geen 
consensus bereiken. Het grootste Q-koortsrisico wordt toegeschreven aan ongevaccineerde 
drachtige kleine herkauwers. In dat perspecfief is er preventiebeleid opgesteld voor bedrijven 
met een publieksfunctie. GGD'en en hel CIb blijken in de prakiijk geen onderscheid le maken 
lussen bedrijven met een publieksfunctie en evenementen met dieren. Dat het ministerie van 
EL&l dat wel doet geeft in de prakiijk venwarring, daar waar de GGD'en de gemeenten 
adviseren bij vergunningen. 
Het RIVM adviseert voor nu een pragmatische oplossing, waarbij het preventieregime voor 
bedrijven met een publieksfuncfie gelijk wordt gesleld aan dal voor evenementen mei dieren. 

Vorig jaar is dit ook zonder incidenten verlopen en wij zullen als sector verantwoordelijkheid 
nemen als het nodig is. Daarbij zullen we zorgen dat dieren rond hel aflammeren niet 
deelnemen aan evenementen. 

LTO wil graag enkele maar vragen stellen: 
o Waarom dit nu wordt gevraagd? 
o Welk veterinair advies ligt eronder? 
o Is het nodig om te vaccineren voor evenementen en keuringen? 

LTO vakgroep schapenhouderij brengt dit standpunt ook in namens de Stamboeken (NSFO) 
en Platform Kleinschalige houders van Schapen en Geiten om te voorkomen dal deze 
partijen zelf gaan lobbyen via de pers. Wij willen dit achter de schermen regelen om verdere 
politieke venA/arring te voorkomen. 

• Caprimiles 



Ambtenaren EL&l en VWS informeren over onze ideeën om uitvoering te geven aan 
innovatie in de sector en de rol die Caprimiles hierbij kan spelen. 

O 



/S3 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

dinsdag 30 augustus 2011 9:36 

20110830 936 FW; borging Q 

Q alternatief bestaande borging risico import (ELI).doe; Q alternatief borging import 
verklaring Qlip,doe 

m m 
Q alternatief 3 alternatief borging 

bestaande borgin,,. import v.. 
Hallo 

) 

Tijdens het overleg op 6 juli met de nVWA en iemand van juridisch, hebben we 
twee alternatieven van de bestaande borging van het Q-koorts risico bij import van 
geiten besproken. Het "nVWA-alternatief" had niet de voorkeur van EL&I, dus ben ik in 
overleg VKGN en GD het andere alternatief gaan uitwerken. Bijgevoegd heb ik daarvan 
het resultaat. Ik ontvang graag jouw fiat, waarna we verder kunnen met implementeren 
van het alternatief. Het plan is om op korte termijn de module in KwaliGeit aan te 
passen, dus een respons op korte termijn zou mooi zijn. Ter illustratie heb ik nog een 
format verklaring bijgevoegd, welke Qlip op de site zal plaatsen. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

) 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Oorspronkelijk berir-ht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2011 9:i^ 
Aan: 
Onderwerp: RE: borging Q 

excuus voor beperkte bereikbaarheid, maar het is behoorlijk druk. 
Zet svp nog even je eerdere mail/verzoek door en per wanneer je uiterlijk response 
nodig hebt dan probeer ik er later vandaag of morgenvroeg naar te kijken. Ik ben 
momenteel niet op kantoor. 

grt 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: do lb-8-2üli i/:20 
Aan: 
Onderwerp: uorging Q 

Hallo 

http://www.zlto.nl


liet me weten dat jij het actiepunt borging Q-koorts bij import voor je 
rekening neemt. Morgen ben ik voor overleg bij EL&I (vleesvee). Evt. kunnen we na 
afloop van gesprek dat ik van 10 tot 12 uur heb nog even afspreken, zodat ik e.e.a. 
nader kan toelichten indien gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 
www.zlto.nl<http://www.zlto.nl/> 

P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

3 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

http://www.zlto.nl%3chttp://www.zlto.nl/
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Alternatief voor bestaande borging Q-koorts risico's bij import van geiten 

Medio 2010 heeft de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij er met VKGN en GD voor gezorgd 
dat het Q-koorts risico bij aanvoer van melkgeiten- en melkschapen (o.a. import) geborgd 
was. LTO Melkgéitenhouderij stelt (in overieg met VKGN en GD) nu voor om de passage in 
het handboek KwaliGeit aan te passen en te gaan werken met een alternatief voor de 
bestaande borging. Dit in het kader van de administratieve laslenveriichfing. Feit is dat het 
aantal melkgeiten- en melkschapen dat het afgelopen jaar is geïmporteerd zeer beperkt was 
en dal dit naar venwachting ook de komende jaren hel geval zal zijn. 

Bestaande borging Q-koorts risico's 
In hel KwaliGeit protocol 2010 staat nu de volgende passage: 
3.1.5 Q-koorts 
• Het geitenbedrijf neemt deel aan het programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine 
Herkauwers" module Q-koorts of een gelijkwaardig programma. De status van het 
geitenbedrijf is A o f B of gelijkwaardig hieraan. 

) Alternatief (nieuwe passage in het handboek KwaliGeit) 
3.1.5 Q-koorts 
Het geitenbedrijf is in bezit van: 
• een verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en geitenhouder, of 
• een verklaring van dierenarts en geitenhouder, waaruit blijkt dat; 

o alle aangevoerde buitenlandse geiten afkomsfig zijn van een bedrijf dat negatief test 
op basis van de Nederiandse tankmelktest; 

o alle aangevoerde buitenlandse geiten tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn 
gevaccineerd, met een in Nederiand (vooriopig) toegelaten vaccin, voordat deze aan 
de bestaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinatie van elke individuele geit 
is tijdig geregistreerd in de l&R centrale databank. 

De geitenhouder moet de eigen verklaring kunnen onderbouwen door: 
• Gegevens uit de l&R centrale databank. 

Model verklaring Qlip 
Op de site van Qlip komt een model verklaring beschikbaar. 

( ^ Borging: 
Controle op naleving van dit punt uit Module 3 Diergezondheid en -welzijn van hel handboek 
KwaliGeit gebeurt door Qlip. De melkgeitenhouder geeft Qlip tijdens de reguliere 
bedrijfscontroles inzicht in de l&R-gegevens (in het bedrijfsregister, waarop o.a. de 
aangevoerde geiten vermeld zijn, slaan ook de landcodes van deze dieren). Indien niet aan 
de eisen wordt voldaan, krijgt de geilenhouder de gelegenheid dit te herstellen. Als na de 
herstelperiode nog niel aan de eisen wordl voldaan, dan wordt de KwaliGeit-erkenning van 
het bedrijf ingetrokken. Hiervan wordt melding gedaan bij de melkafnemer. Qlip controleert 
de bedrijven gemiddeld eens in de twee jaar. Er kan dus sprake zijn van controle achteraf. 
Aangezien het aantal importen van fokgeiten naar Nederiandse melkgeitenbedrijven zeer 
gering is (veelal nul), vormt dit geen groot risico. Overigens zullen bedrijven die dieren 
importeren, vaker worden gecontroleerd door de nVWA. 
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Diergeneeskundige & Eigenaarsverklaring Q-koorts 

Ten behoeve van KwaliGeit 

Deel 1 : D ie rgeneeskund ige ve rk l a r i ng ( i n t e vu l len door GD of d ie renar ts ) 

Hierbij verklaart ondergetekende op dat de buitenlandse geiten die op het 

melkgeitenbedrijf zijn aangevoerd: 

o afkomstig zijn van een bedrijf dat negatief test op basis van de Nederlandse tankmelktest; 
o tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn gevaccineerd, met een in Nederland (vooriopig) 

toegelaten vaccin, voordat deze aan de bestaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinatie 
van elke individuele geit is ti jdig geregistreerd in de I&R centrale databank. 

Naam dierenarts: 

Adres; 

Woonplaats: 

DAP-nummer: 

Datum: Handtekening dierenarts: 

Deel 2: E igenaarsverk la r ing ( in t e vu l l en door ge i t enhoude r ) 

Hierbij verklaart ondergetekende op dat de buitenlandse geiten die op het 

melkgeitenbedrijf zijn aangevoerd: 

o afkomstig zijn van een bedrijf dat negatief test op basis van de Nederiandse tankmelktest; 
o tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn gevaccineerd, met een in Nederiand (vooriopig) 

toegelaten vaccin, voordat deze aan de bestaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinatie 
van elke individuele geit is ti jdig geregistreerd in de I&R centrale databank. 

Naam dierenarts: 

Adres: 

Woonplaats: 

UBN-nummer: 

Datum: Handtekening geitenhouder: 

(J 



l8é 
Van: 
Verzonden: maandan 17 oktober 2011 8:23 
Aan: 
Onderwerp: 20111017 823 RE; combineren overieg Q-koorts beleidsdraaiboek en Q-module 

H a l l o 

Prima, we plannen een belafspraak in. Laat maar weten wanneer. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
.-. Disclaimer 
.. )Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 

Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2011 lö:Uy 
Aan: 
Onderwerp: RE: combineren overleg Q-koorts beleidsdraaiboek en Q-module 

Hoi ik zit dinsdagmorgen in overleg in DH dus dat gaat helaas niet lukken. Ik 
doe een voorstel voor een belafspraak. 
Grt 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: woensdag 12 oktober 2011 8:18 
Aan: 
Onderwerp: RE: combineren overleg Q-koorts beleidsdraaiboek en Q-module 

Hallo 

Volgende week dinsdag 18 oktober zit ik 's middags in de buurt van Wageningen voor een 
overleg. Zou 's morgens tot uiterlijk 12:30 uur in Wageningen kunnen afspreken. In Den 
Haag heb ik verder geen afspraken staan de komende weken. 

Laat maar weten of de 18e iets is, anders idd een belafspraak. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl<http://www.zlto.nl/> 

P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 

http://www.zlto.nl
http://www.zlto.nl%3chttp://www.zlto.nl/


Dit e-mailberichc is vertrouv/elijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Van: 
Verzondenj dinsdag 11 oktober 2011 14:11 
Aan: 
Onderwe'rp:'RE: combineren overleg Q-koorts beleidsdraaiboek en Q-module 

He i 
excuus dat eea alsnog op mij heeft moeten wachten, maar ik was er even tussenuit met 
vakantie. 
Op zich zou het een mooie oplossing geweest zijn om eea te combineren, alleen ben ik 
maandag a.s. niet in Den Haag. Heb jij nog andere dagen dat je in de buurt bent? Of 
eventueel in Wageningen? 
Laat maar even weten, anders maken we ergens een belafspraak. 

Van: i 
xVerzonden: dinsdag-~ri oktober 2011 12:25 
jAan:. " " - - - . 
C C : [ ^ ^_ - ' ./' 
Onderwerp: combineren overleg Q-koorts beleidsdraaiboek en Q-module 

Hallo '̂  

Volgende week maandag heb ik onderstaande bijeenkomst. Ik ben dan in Den Haag (VWS 
gebouw). Kunnen we hier een kort overleg over de Q-koorts module borging import aan 
vast koppelen? 

Mê t vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
WWV/. zlto.nl<http: //www. zlto.nl/> 

P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

VerzbndeTTP dinsdag' 4 oktober 2011 11:32 
Aan: f 



CC: . . . . 
Onderwerp: bijeenkomst Q-koorts beleidsdraaiboek op ma 17.10 

Dames en heren, 

In vervolg op eerdere mails over beschikbaarheid is bovenstaande bijeenkomst 
vastgelegd op 

Maandag 17 oktober van 10.00 - 11.30 uur op het ministerie van VWS in de 
Poseidonzaal, B-411. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Stephanie Wiessenhaan. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Publieke Gezondheid (PG) 
Crisisbeheer.sinq en Infectieziektenbestrijdina 
email: 
Op vrijdag afwezig. 

Om toegang te krijgen tot het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig 
legitimatiebewijs. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooooooooooooo 

) 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

. ) 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: maandag 31 oktober 2011 10:15 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20111031 1015 Q-koorts punten actueel 

Bijlagen: Q alternatief beslaande borging risico import (ELI).doe 

Hallo 

Toen ik je vrijdag de 21^'^ sprak, hebben we een aantal zaken afgesproken. Ik zou je nog een aantal punten 
sturen, die volgens de vakgroep de moeite waard zijn om mee te nemen in de modelstudie die WUR doet of 
gaat doen naar bestrijding/beheersing en vaccinatie Q-koorts. 

1, Nu is dosering geiten 2cc ten opzichte van schapen lcc. Is deze "hoge" dosering noodzakelijk? Gezien 
de kosten en de bijwerkingen die de vaccinatie kan geven, zou gekeken moeten worden of een lagere 
dosering eenzelfde effect geeft, 

2, Moet de boostervaccinatie ieder jaar plaatsvinden? Gezien de kosten en de bijwerkingen die de 
^ vaccinatie kan geven, zou gekeken moeten worden of vaccinatie in jaar 1 en daarna nog eenmaal een 

boostervaccinatie eenzelfde bescherming geeft 
3, In hoeverre wijzigt het risicobeeld op een bedrijf, zodra de laatste geit is afgevoerd die ooit drachtig is 

geweest voordat deze is voor een eerste keer is gevaccineerd, M,a,w, als er op een bedrijf slechts nog 
dieren rondlopen die voordat deze voor de eerste keer bij de bok gingen volledig zijn gevaccineerd, zien 
we dan een ander weerstandbeeld en risicobeeld? 

Van de eerste 2 punten realiseer ik me dat hier een duidelijke link zit met de bijsluiter van Coxevac ofwel met 
onderzoeken die Ceva hiernaar heeft gedaan en de garanties die deze afgeven. In die zin lijkt het me nuttig 
dat de betreffende onderzoekers WUR en Ceva de nodige uitwisseling hebben. 
Weet jij overigens inmiddels in welke fase het onderzoek zit? 

Heb je verder ook al een definitief antwoord op onze vraag over het alternatief van de Q-module. We willen 
z.s.m. met de VKGN aan de slag om de module in KwaliGeit aan te passen. Door de wijziging zullen 
geitenhouders die nooil iets met aanvoer van geiten doen, geld besparen. Alle reden om vlot te handelen lijkl 
me. 

Ik verneem graag je reactie. 

) Met vriendelijke groet. 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J j Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl


Alternatief voor bestaande borging Q-koorts risico's bij import van geiten 

Medio 2010 heeft de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij er met VKGN en GD voor gezorgd 
dal het Q-koorts risico bij aanvoer van melkgeiten- en melkschapen (o.a. import) geborgd 
was. LTO Melkgéitenhouderij stelt (in overleg met VKGN en GD) nu voor om de passage in 
het handboek KwaliGeit aan le passen en te gaan werken met een alternatief voor de 
beslaande borging. Dit in hel kader van de administratieve lastenveriichting. Feit is dat het 
aanlal melkgeiten- en melkschapen dat hel afgelopen jaar is geïmporteerd zeer beperkt was 
en dat dit naar venwachting ook de komende jaren het geval zal zijn. 

Bestaande borging Q-koorts risico's 
In het KwaliGeit protocol 2010 staal nu de volgende passage: 
3.1.5 Q-koorts 
• Het geitenbedrijf neemt deel aan het programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine 
Herkauwers" module Q-koorts of een gelijkwaardig programma. De status van het 
geitenbedrijf is Ao fB of gelijkwaardig hieraan. 

) Alternatief (nieuwe passage in het handboek KwaliGeit) 
3.1.5 Q-koorts 
Het geitenbedrijf is in bezil van: 
• een verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en geitenhouder, of 
• een verklaring van dierenarts en geitenhouder, waaruit blijkt dal: 

o alle aangevoerde buitenlandse geiten aflcomstig zijn van een bedrijf dat negatief test 
op basis van de Nederlandse tankmelktest; 

o alle aangevoerde buitenlandse geilen tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn 
gevaccineerd, met een in Nederiand (vooriopig) toegelaten vaccin, voordat deze aan 
de beslaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinafie van elke individuele geit 
is tijdig geregistreerd in de l&R centrale databank. 

De geitenhouder moet de eigen verklaring kunnen onderbouwen door; 
• Gegevens uit de l&R centrale databank. 

Model verklaring Qlip 
Op de site van Qlip koml een model verklaring beschikbaar. 

^ Borging: 
Controle op naleving van dit punt uit Module 3 Diergezondheid en -welzijn van het handboek 
KwaliGeit gebeurt door Qlip. De melkgeitenhouder geeft Qlip tijdens de reguliere 
bedrijfscontroles inzicht in de l&R-gegevens (in het bedrijfsregister, waarop o.a. de 
aangevoerde geiten vermeld zijn, staan ook de landcodes van deze dieren). Indien niel aan 
de eisen wordt voldaan, krijgt de geitenhouder de gelegenheid dil te herslellen. Als na de 
herstelperiode nog niet aan de eisen wordt voldaan, dan wordt de KwaliGeit-erkenning van 
het bedrijf ingetrokken. Hiervan wordt melding gedaan bij de melkafnemer. Qlip controleert 
de bedrijven gemiddeld eens in de twee jaar. Er kan dus sprake zijn van controle achteraf. 
Aangezien het aantal importen van fokgeiten naar Nederiandse melkgeitenbedrijven zeer 
gering is (veelal nul), vormt dit geen groot risico. 
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Van: 

Verzonden: maandag 28 november 2011 16:22 

Aan: 

Onderwerp: 20111128 1622 RE; Q-koorts punten actueel 

Beste 

met excuus voor de vertraging kan ik je melden dat ik je voorstel inmiddels intern besproken heb en het van 
ons uit accoord is om de module Q op de door jouw voorgestelde manier in te richten. 

Ikhoop je hiermee voldoende le hebben geïnformeerd. Nogmaals veel succes in je nieuwe functie! 

grt 

Van: 
Verzonden: din<;Haa 8 november 2011 11:00 
Aan: 
Onderwerp: RE: Q-koorts punten actueel 

Hallo 

Per 1 januari heb ik een andere baan. Tot half december werk ik nog 
voor (Z)LTO. Voor die tijd wil ik graag een aantal klussen afronden. Als ik deze moet overdragen gaat er veel 
tijd verioren schat ik in. Lukt het je om op korte termijn de reactie van EL&l betreffende aanpassing de module 
Q in KwaliGeit aan ons kenbaar te maken? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 2 november 2011 13:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: Q-koorts punten actueel 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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ik doe mijn best eea snel terug te koppelen, maar moet het zoals gezegd nog even terugleggen hier intern, 
je hoort me zsm 

Van: 
Verzonden: maandag 31 oktober 2011 10:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Q-koorts punten actueel 

Hallo 

Toen ik je vrijdag de 21®'̂  sprak, hebben we een aantal zaken afgesproken. Ik zou je nog een aantal punten 
sturen, die volgens de vakgroep de moeite waard zijn om mee te nemen in de modelstudie die WUR doet of 
gaat doen naar bestrijding/beheersing en vaccinatie Q-koorts. 

1. Nu is dosering geiten 2cc ten opzichte van schapen lcc. Is deze "hoge" dosering noodzakelijk? Gezien 
de kosien en de bijwerkingen die de vaccinatie kan geven, zou gekeken moeten worden of een lagere 
dosering eenzelfde effect geeft. 

2. Moet de boostervaccinatie ieder jaar plaatsvinden? Gezien de kosten en de bijwerkingen die de 
\ vaccinatie kan geven, zou gekeken moeten worden of vaccinatie in jaar 1 en daarna nog eenmaal een 
/ boostervaccinatie eenzelfde bescherming geeft 

3. In hoeverre wijzigt het risicobeeld op een bedrijf, zodra de laatste geit is afgevoerd die ooit drachtig is 
geweest voordat deze is voor een eerste keer is gevaccineerd. M.a.w. als er op een bedrijf slechts nog 
dieren rondlopen die voordat deze voor de eerste keer bij de bok gingen volledig zijn gevaccineerd, zien 
we dan een ander weerstandbeeld en risicobeeld? 

Van de eerste 2 punten realiseer ik me dat hier een duidelijke link zit met de bijsluiter van Coxevac ofwel met 
onderzoeken die Ceva hiernaar heeft gedaan en de garanties die deze afgeven. In die zin lijkt het me nuttig 
dat de betreffende onderzoekers WUR en Ceva de nodige uitwisseling hebben. 
Weet jij overigens inmiddels in welke fase het onderzoek zit? 

Heb je verder ook al een definitief antwoord op onze vraag over het alternatief van de Q-module. We willen 
z s.m. met de VKGN aan de slag om de module in KwaliGeit aan te passen. Door de wijziging zullen 
geitenhouders die nooit iets met aanvoer van geiten doen, geld besparen. Alle reden om vlot te handelen lijkl 
me. 

Ik verneem graag je reactie. 

'\ Met vriendelijke groet. 

Secretariaat -1-31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

lA Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4 -5-70n 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 28 november 2011 16:59 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20111128 1659 RE; aanpassing module borging Q-koorts risico importgeiten 

Urgentie: Hoog 

Hallo 

Toevallig kreeg ik zojuist defintief bericht van lk kan hiermee vooruit, dus een reactie op 
onderstaande mail is niet meer nodig. 

Met vriendelijke groet. 

Secretanaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

k̂  Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde benl wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 28 november 2011 16:51 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: aanpassing module borging Q-koorts risico import geiten 

Hallo 

Kun je ons op korte termijn verder helpen? We hebben als LTO Melkgéitenhouderij al een heel traject 
dooriopen met de beleidsmedewerkers en juristen van EL&l en de nVWA betreffende het alternatief voor de 
huidige module die nu in het kwaliteitsysteem van de melkgéitenhouderij (genaamd KwaliGeit) zit, In juni of 
juli hebben we een tweetal alternatieven besproken met een EL&I juriste en de nVWA, Toen is van 
jullie kant de voorkeur uitgesproken voor het alternatief zoals in de bijgevoegde notitie beschreven, Erwaren 
toen nog wel enkele opmerkingen, zo moest de rol van de nVWA uit het alternatief worden geschrapt We 
hebben dus de eerdere versie aangepast op basis van die opmerkingen. Daarna heb ik ons voorstel 
voorgelegd aan , en Tot dusver heb ik echter nog steeds geen officieel groen 
licht van EL&l, terwijl de eerste reactie telkens was dat het plan er nu goed uit ziet, We zijn inmiddels zo'n 5 
maanden verder, mijn geduld raakt op. Mede gezien het feit dat ik eind december verander van functie en dit 
graag nog afgehandeld wil hebben voor mijn vertrek. Ik zie je reactie graag tegemoet 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 28 juli 2008 8:08 

Aan: 

Onderwerp: 20080728 RE; Q-koorts maatregelen 

Hoi 

Ik heb nog niets gehoord van wel heb ik woensdag horen vallen i.p.v. dinsdag kun je me 
melden ofwij verwacht worden en op welk moment en waar het plaats vind . 
Ik heb wel met afgestemd en afgesproken dat ik LTQ vertegenwoordig Ik ben vandaag 
niet in de buurt van mijn PC dus als tijd een rol speelt kun je me bellen . 

Groeten 

) Van: 
Verzonden: vrijdao 25 iuli 2008 13:45 
Aan: 
Onderwerp: Q-koorts 

Beste 

Het Outbreak Management Team komt waarschiinliik OD dinsdaq biieen. Het Outbreak Manaqement Team 
wordt qeorqaniseerd rinnr het RIVM. i 

Vanuit ons is de VWA hierbij belrokken. De VWA stelt ook de delegatie samen. Ik weet verder niet wanneer 
en waar de bijeenkomst gehouden wordt Vanuit de VWA gaat hierover. Wij hebben hem 
verteld dat LTO graag betrokken wil worden. Misschien kan je hem, als je nog niks gehoord hebt, eind van de 
middag of maandag hierover benaderen 

Vriendelijke groeten. 

) Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid 

Dit b e r i c h t kan informat ie bevat ten die n i e t voor u i s bestemd. Indien u n i e t de 

This message may contain information tha t i s not intended for you. If you are not 

1-5-2012 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 26 september 2008 17:10 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20080826 uitnodiging bijeenkomst q koorts 

Urgentie: Hoog 

Ik nodig jullie uit voor een bijeenkomst over de Q koorts vaccinatie komende woensdag van 10:00 tot 12:00 in 
het VWA gebouw in Den Haag (zaal 15a04). Er zal worden besproken hoe het vaccin kan worden besteld en 
welke registraties er nodig zijn. 

Het volgende voorstel ligt op tafel; 

• eerste 14 dagen dat vaccin beschikbaar is wordt het alleen vrijgegeven voor professionele melkgeiten 
of melkschapenbedrijven en kinderboerderijen en zorgboerderijen in het gebied met een straal van 45 
kilometer rond Uden, Daarna wordt het vaccin vrijgegeven voor alle bedrijven met schapen en geiten. 
De reden hiervoor is dat met name de grote melkgeiten en -schapenbedrijven worden gezien als 
risicofactor voor humane besmettingen van Q-koorts. 

• De professionele melkgeiten of melkschapenbedrijven en kinderboerderijen en zorgboerderijen in het 
gebied met een straal van 45 kilometer rond Uden worden aangeschreven met het verzoek aan de 
VWA te melden hoeveel dieren ze willen laten vaccineren en welke dierenartsenpraktijk de vaccinatie 
gaat uitvoeren. 

• De VWA verstrekt deze gegevens aan de AUV en de AUV levert de gevraagde hoeveelheden vaccin 
aan de dierenartsenpraktijken. 

• De overige bedrijven kunnen bij de eigen dierenartsenpraktijk aangeven hoeveel dieren ze willen laten 
vaccineren. De dierenartsenpraktijken melden aan de VWA hoeveel vaccin zij nog nodig denken te 
hebben voor deze groep. 

• De VWA verdeelt op basis van de bovenstaande gegevens de rest van vaccin (dat na de eerste 14 
dagen nog over is) over de dierenartsen praktijken. 

We (VWA en VD) hebben het idee dat we met deze werkwijze uit de voeten kunnen. Graag bespreken we 
met jullie de verdere details en de overige zaken (die we mogelijk over het hoofd hebben gezien). 

Groeten, 

(indien parkeerplaats gewenst moet dit aan de VWA worden gemeld) 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt ii verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are nol the addressee or ifthis message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

3-5-2012 



(93 

( 

Van: 

Verzonden: woensdag 1 oktober 2008 17;18 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20081001 leveringsdatum vaccin Q-koorts 

De verwachte leveringsdatum van het vaccin is vrijdagmiddag 17 oktober. Dan moet het vaccin nog worden 
ingenomen door de AUV, etc. dat neemt ook enige dagen in beslag. Het moet mogelijk zijn om het vaccin dan 
in de loop van de week erop aan de dierenartsenpraktijken te leveren. Ik heb nog aan CEVA gevraagd wat 
het voorbehoud precies is, maw wat kan er nog mis gaan (volgens mij is dat niet zo heel veel). Als ik daar 
meer over weet, meld ik het jullie Graag nog wel enig voorzichtigheid bij het communiceren van deze datum. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde benl of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information thal is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

O 

3-5-2012 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 20 februari 2009 13:32 

Aan: 

Onderwerp: 20090220 1332 RE: Verslag Vaccinatiestrategie O.doc 

Ik zie dat ik die idd vergeten was. Het e-mailadres is; 

Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid 

r \ Van: 
^ Verzonden: vrijdag 2U februari 2009 13: lö 

Aan: 
Onderwerp: RE: Verslag Vaccinatiestrategie Q.doc 

Hallo 

Bedankt voor het verslag. Heb je voor mij ook het mailadres van 

Met vriendelijke groet. 

wwwzltcni 

V ' Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de atzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit berichl le vernietigen, 

Oorsoronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: vrijdag 20 februari 2009 11:45 
Aan: 

Onderwerp: Verslag Vaccinatiestrategie Q.doc 

Beste allen. 

Hierbij hel verslag van afgelopen woensdag over de vaccinatiestrategie. 
Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. 

Vriendelijke groeten. 

1-5-2012 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u nii 

This message may contain information that is not intended for you. If you a 

O 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 20 februari 2009 11:45 

Aan: 

Onderwerp: Verslag Vaccinatiestrategie Q.doc 

Bijlagen: Verslag Vaccinatiestrategie Q.doc 

Beste allen. 

Hierbij het verslag van afgelopen woensdag over de vaccinatiestrategie. 
Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. 

Vriendelijke groeten. 

C: 

O 

7-5-2012 
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Verslag Vaccinatiestrategie Q-koorts 
Woensdag 18 april 10-I2h 

1. Vaccinatiestrategie 

Leveringsschema 
• 50.000 doses in april 
• 300.000 doses in juni 
• 50.000 doses in september 

De leveringen van april en juni zijn net voldoende voor het verplichte deel van de 
campagne en zullen hiervoor gereserveerd worden. 

3 opties voor uitvoering van de vaccinatiecampagne 
1. GD stelt vaccinatieteams samen. 
2. GD neemt lead in de uitvoering, vaccinatie door eigen dierenarts. 
3. VWA voert uit 

r , Voorkeur voor optie 2 bij LNV, VWA en sector. 

De strategie 
• Informatiebijeenkomst practici op korte termijn. 2 maart, indien de minister voor 

21 februari een besluit neemt over financiering en compensatie. 

• Veehouders krijgen een brief thuisgestuurd met informatie over de 
vaccinatiecampagne en verzoek om op retourformulier aan te geven wanneer zij 
welke dieren willen vaccineren. 

o Van veehouders die formulier teruggestuurd hebben wordt de dierenarts 
aangestuurd. 

o Veehouders die formulier niet terugsturen worden nogmaals benaderd 
met verzoek retourformulier terug te sturen. 

• Wat als veehouders niet vaccineren voor 31 december 2009 
o Veehouders die niet tijdig vaccineren krijgen een boete; of 
o Veehouders die niet tijdig vaccineren worden door de VWA gevaccineerd, 

kosten worden doorberekend aan de veehouder. 
( (Actie VD: uitzoeken met JZ) 

Act es 
Bijeenkomst dierenartsen (GD en KNMvD) 
Brief opstellen voor veehouders (VD) 
Communicatieplan opstellen (A4tje) (VD) 
Retourformulier opstellen (GD) 
Uitzoeken aansprakelijkheid bij bijwerkingen (VD/JZ) 
Dierenartsen wijzen op melden van bijwerkingen bij Bureau Diergeneesmiddelen 
(KNMvD) 
Uitzoeken, tarief dierenartsen (VD) 
Uitzoeken, wat zijn bedrijven met een publieksfunctie. Horen maneges (met 1 
geit) daar ook bij? Hoe zit dat met mensen die een paar geiten hebben en bezoek 
ontvangen (vriendjes van de kinderen). (JZ) 



2. Hygieneprotocol 

Bedrijven kunnen niet aan wettelijke eisen voldoen. Sommige bedrijven lammeren het 
hele jaar af en zouden dan nooit kunnen uitmesten. 

• Knelpunten kunnen gemeld worden bij de VWA (actie VWA, communicatie, 
Loket op de hoogte stellen) 

AID vraagt wat te doen als bedrijf geen mest mag uitrijden op grasland, maar dit toch 
doet. 

•=:> Boete lost het probleem niet op 
^ Land omploegen is een hele zware maatregel 

VWS vragen hoe ver we hier moeten gaan, wat is een proportionele maatregel, (actie 
VD) 

Bedrijven die bewezen negatief zijn en vaccineren, moeten die alsnog aan het 
hygieneprotocol voldoen? (actie??) 

Het hygieneprotocol zou ingebed worden in het kwaliteitssysteem van de VKGN. 
Uitzoeken hoe het hiermee staat (actie LTO) 
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Van: 

Verzonden: donderdag 26 februari 2009 9:47 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20090226 RE; communicatie over hygieneplan 

Kan dit en wat zou het kosten? 

Van: 
Verzonden: donderdag 26 februari 2009 09:11 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: communicatie over hygieneplan 
Urgentie: Hoog 

Hallo . en 
. Ik stel voor een mailing aan 

alle professionele melkgeiten en -schapenhouders te doen uitgaan en het protocol mee te 
zenden. Het betreft + / - 450 bedrijven en dat gaat niet de wereld kosten. Ik stel voor dit door 
de GD te laten doen. 
Groet, 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: woensdag 25 februari 2009 14:06 
Aan: 
Onderwerp: communicatie over hygieneplan 

Hallo , en' 

Wat we merken is dat nog niet alle melkgeiten-, melkschapenhouders en mesthandelaren op de 
hoogte zijn van het hygieneplan voor Q-koorts, In onze communicatiemiddelen wordt geregeld 
aandacht besteed aan het plan, maar ook wij bereiken niet alle geiten- en schapenhouders. Advies is 
om vanuit de overheid ook nog eens bekendheid te geven aan het plan richting mesthandel en 
veehouders. 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto nl 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

1-5-2012 

http://www.zlto
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Van: ^ j ^ . _ _ . . = : ^ 

Verzonden: vrijdag 27 februari 2009 14:37 

Aan: [^ • 
CC: L - ^ ^JJ 
Onderwerp: 20090227 RE: vaccinatie Q koorts 

Ten aanzien van de vrijwillige vaccinatie. Dat bepalen we te zijner lijd wel aan de hand van de informatie die 
de GD bij de boeren opvraagt Het mag in ieder geval niet zo zijn dat de verplichte vaccinatie vertraging 
oploopt door de vrijwillige. 

V a n : ^ - _ _ = = = = , — — — -
Verzonden: vrijdaq ZTJebtuari 2009X4T26~ 
Aan:F _̂ ^ ^ ._,.-.>i } 
Onderwerp: RE: vaccinatie Q koorts 

Hallo^ 

Hier wat opmerkingen, 

• Mogelijk val ik in herhaling. Wat betreft die vrijwillige vaccinatie. Ons voorstel zou zijn om vanaf de juni-
leve'ring oók de vrijwillige vaccinatie te starten, 

• Wat te doen met boerderijcampings, vallen deze onder publieksfunctiebedrijf? 

• Communicatie' wie, wat wanneer, O.a, duidelijkheid over procedure bij bijwerkingen. Als LTQ zullen we 
veehouders zeker niet aanmoedigen om bij het minste geringste klachtje, deze te melden bij Bureau 
Diergeneesmiddelen, maar voor het draagvlak is het belangrijk dat er hierover duidelijkheid is. Dus geef 
aan hoe bijwerkingen bewezen kunnen worden, wie aansprakelijk is en wanneer de veehouder in 
aanmerking komt voor schadevergoeding 

Met vriendelijke groet, 

I 

WWW.ZltC iii 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

OorsornnUoiiiw hericht 
Van: 
Verzóndejn: donderdag 26 februari 2009j2 i ï3I 
Aan: 

1-5-2012 

http://WWW.ZltC
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unaerwerp: vaccinatie Q koorts 

Beste allen, 

ln bijgevoegde document heb ik de punten opgesomd die volgens mij nog nader moeten worden 
uitgewerkt. Let wel, over de meeste van deze punten heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 
Het zijn of voorstellen die uit ons laatste overieg komen of voorstellen van mijzelf. 

Inmiddels heeft de minister wel een besluit genomen over de financiering; het verplichte deel wordt 
geheel door de overheid vergoed. Geheel betekent in dit geval de vaccinkosten en de 
toedieningskosten. Voor wat betreft het vrijwillige deel neemt de overheid de vaccinkosten voor haar 
rekening. Ook is de minister akkoord met ons voorstel om de GD een centrale rol in de uitvoering te 
geven, waarbij de eigen dierenarts van de veehouder de vaccinatie uitvoert. 

Kijken jullie aub allemaal naar het document en geef commentaar. Met name de planning van de 
vaccinatie is van belang. Hoe gaan we dat doen en hoe hard willen we inzetten dat de veehouder zich 
aan deze planning houdt? Het vrijwillige onderdeel heb ik niet uitgewerkt (daar hebben we ook nog 
tijd voor). 

Groeten, 

r ~3 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u ni' 

This message may contain information that is not intended for you. If you a 

O 

1-5-2012 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 17 maart 2009 10:02 

Aan: 

Onderwerp: 20090317 VKGN 

Hallo 

Contactpersoon van de VKGN is 

Volgens mij vindt er op korte termijn wisseling van de voorzitter van de VKGN plaats, dus zou ik gewoon 
als contactpersoon aanhouden. 

Overigens wordt 't niet de 31^'^ van maart, maar gaan we 16 april 's middags over onderzoek Q-koorts 
overleggen. 

Met vriendelijke groet. 

www.zito.nl 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

1-5-2012 

http://www.zito.nl

