
cao 

Van: 

Verzonden: woensdag 20 januari 2010 23:35 

Aan: 

Onderwerp: 20100120 2335 RE: contactgegevens 

Geachte mevrouw 

Graag reageer ik naar aanleiding van ons telefonisch contact van vanmiddag. Uitgaande van de 
kernvraag of er argumenten zijn voor onderscheidt in houderij/risico tussen vleesschapen en 
melkschapen. 

• De deskundigen oordelen o.a. in (dit stuk zoek ik nog na, maar mogelijk 
heeft u dit zo paraat) dat van schapen en geiten geen risico hoeft te worden verwacht 
voor de volksgezondheid buiten de eerder gedefinieerde risicogroepen waarvoor een 

vaccinatieplicht geldt 
• Incidentele probleembedrijven in relatie met humane incidenten hebben meestal een 

publieksfunctie, daarvoor is al regelgeving voor verplichte vaccinatie. 
• Potstallen zoals bij melkgeiten en melkschapen zijn een uitzondering 
• Vleesschapen worden vooral buiten gehouden, geen stof 
• Overgrote deel komt voor het aflammeren kort op stal, daarna zo snel mogelijk weer 

naar buiten 
• Geen aanwijzingen voor humane Q-koorts uit vleesschapenstallen door stof/verwaaiing 

LTO-voorstel voor de volgende punten, naast het al bestaande hygieneprotocol voor 
melkgeiten/melkschapen: 

1. Maatwerk voor alle Q-koorts verdachte bedrijven, anders dan melkschapen en 
melkgeiten. Gericht inzetten van advies van deskundigen zolang het gaat om zeer weinig 
gevallen. Deze bedrijven vallen onder eigen "hygieneprotocol verdachte bedrijven" 

2. Apart "hygieneprotocol voor bedrijven publieksfunctie" voor alle geiten en 
schapenbedrijven met een publieksfunctie waar geen verdenking van Q-koorts is. 

3. Apart "hygiëneadvies voor houders van overige geiten en schapen" 

Uiteraard zou ik het gepast vinden als LTO meekijkt naar de invulling van de protocollen en het 
hygiëneadvies. 

Uitgaande van verdere afstemming morgen (donderdag 21 Januari), groet ik. 

Voorzitter vakgroep schapenhouderij LTO Nederland 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 18:35 
Aan: 
Onderwerp: contactgegevens . 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

4-5-2012 



Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401. 2500 EK Den Haag 

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 ie t de 

This message may conta in information tha t i s not intended for you. If you are not 

NOD32 3514 (20081011) Infomiatie 

Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem. 
http://v\^\av.nod32.nl 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: donderdag 28 januari 2010 15:00 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100128 1500 GEPRINT Uitnodiging basisoverieg Q-koorts 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Uitnodiging Basisoverieg Q-koorts (2).doe 

Geachte leden van het Basisoverieg, 

Graag nodigen wij u uit voor een basisoverieg Q-koorts. Het overleg zal plaatsvinden op het minsterie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bijgaand doen wij u de agenda toekomen. 

Overleg; Basisoverieg Q-koorts 
Datum; Vrijdag 29 januari 2010 

Tijdstip; 11.00 uur t/m 12,00 uur 
Locatie; LNV-gebouw, Recreatiezaal 

Opmerkingen; In verband met de renovatie 
van het gebouw is het helaas niet mogelijk om 

parkeerplaatsen te reserveren. 
Legitimatieplicht; In verband met de legitimatieplicht verzoeken 

wij u vriendelijk te legitimeren door middel 
van een geldig identiteitsbewijs. 

Aanmelding; Aanmelden bij de hoofdingang aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag 

Met vriendelijke groet. 

Ministerie van Landbouw, Natuur Voedselkwal i te i t 
Directie Voedsel, Dier en Consument 
Managementassistente 

Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres 

Postadres Bezoekadres 
Postbus 20401 Prinsclauslaan 8 
2500 EK DEN HAAG/2595 AJ DEN HAAG 

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

C 

De leden van het Basisoverieg 

agenda 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -t i jd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

Agenda basisoverieg Q-koorts 

Bespreking Q-koortssituatie 
29 januari 2010, 11.00 uur - 12.00 uur 
LNV-gebouvy, recreatierujmte 

Directie Voedsel, Dier en 
Consument 
Bureau VDC 

Prins Clauslaan 8 
2595 /U DEN HAAG 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 
www.minlnv.nl 

ContactDersoon 

Datum 
28 januari 2010 

Bijlagen 
1 

Agenda basisoverieg 29 januar i 2010 

1.Opening / Mededelingen 

2.Stand van zaken Q-koorts 

Meest recente informatie: 

http://www.minlnv.nl/portal/paqe? paqeid = 116,3169799& dad=portal& schem 

a=portal 

3.Vaccinatiecampagne Q-koorts 

4.Strategie middellange termijn / afbouw maatregelen 

5.Evaluatie en Commissie van Dijk 

6.Communicatie 

7.Rondvraag 

8.Sluiting 

Pagina 1 van 2 

http://www.minlnv.nl
http://www.minlnv.nl/portal/paqe


Bijlagen: Directie voedsel, Dier en 

- Brief aan de Tweede Kamer betreffende Q-koorts d.d. 16 december 2009 BurTau'vDC 

Datum 
28 januari 2010 

c 

Pagma 2 van 2 
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Van: 

Verzonden: maandag 1 februari 2010 10:42 

Aan: . — ' 

Onderwerp: 20100201 1042 Q fever conference - aanmelding en overnachten 

Bijlagen: Invitation Q fever conference 25 and 26 February.doc; Program Q fever conference 26 
February 2010 -herzien.doc; Program Q-fever conference 25 February 2010 - herzien.doc; 
Routebeschrijving NL.pdf; Openbaar vervoer AMRATH BREDA.pdf, 20102801 bevestiging 
en overnachting,doe 

Geachte dames en heren, 

U hebt zich opgegeven of u bent opgegeven door uw organisatie of u wordt uitgenodigd tot deelname aan de 
Q koorts conferentie op 25 en 26 februari 2010. U bent allen speciaal uitgenodigd om deel te nemen aan het 
"besloten" deel van de conferentie op 26 februari 's middags. Ik zie deze opgave als officieel en bevestig uw 
deelname. De bevestigingsbrief is bijgevoegd. Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn dan verzoek ik u mij dit 
per email kenbaar te maken. 

Een aantal van u heeft zich al officieel aangemeld voor deelname aan de conferentie via de website die in de 
uitnodigingsbrief is aangegeven. Een aantaj nog niet lk verzoek degenen die zich nog niet officieel hebben 
aangemeld om dat zo spoedig mogelijk te doen. Dit met name vanwege de mogelijke overnachtingen. Ik heb 
deze lijst van namen, voorzover is aangegeven te willen overnachten, doorgegeven aan het hotel Zij kunnen 
derhalve in het conferentiehotel overnachten. Aangezien het aantal kamers in het hotel beperkt is kan ik geen 
garantie geven dat er voor andere deelnemers nog kamers vrij zijn. Ik geef u daarom ook de contactgegevens 
van omliggende hotels. Bij het Amrath Brabant hotel moet u even aangeven dat u komt voor de Q koorts 
conferentie. 

Het programma is door deelname van met name DG SANCO, EFSA en ECDC aangepast. Het tot nu toe 
laatste concept-programma voor beide dagen doe ik u hierbij toekomen alsmede (nogmaals) de uitnodiging 
waarin de aanmeldingswebsite is gemeld. Mocht het aangepaste programma voor u aanleiding zijn om uw 
aanmelding te veranderen dan verzoek ik u om dit per email aan me door te geven 

Tevens doe ik u hierbij informatie toekomen over vervoersmogelijkheden naar het conferentiehotel. 

Ik zie u graag tegemoet. Heeft u nog vragen dan kunt u me bereiken op het aangegeven telefoonnummer 
of het emailadres. 

Met vriendelijke groet, 

voorzitter organiserend comité 

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

r r r ] C E N T R A L V E T E R l N A R r I N S T I T U T E 

V A G E N I N C E N l 

Dear sir/madam 

The Hague, 04 May 2012 

Invitat ion to Q-fever Conference in the Netherlands 

In the Netheriands in recent years we have seen increasingly larger outbreaks of Q-fever, 
especially on goat farms. A growing number of people have been infected by the Q fever 
bacteria. The minister of Agriculture, Nature and Food Quality and the minister of Health, 
Welfare and Sport have taken measures to reduce the number of outbreaks and human 
infections. 

In the light o f t he developments during the last years a conference about Q-fever is organised. 
I would like to invite you to attend this meeting. The conference, entitled 

One Health in relat ion to Q-fever, 
in humans and animals 

will be held on 25 and 26 February 2010. 

The purpose of the conference is to collect and discuss information and experience from those 
countries around the worid which have experienced Q-fever outbreaks themselves. The first 
day and the morning session on the second will be a plenary session with contributions from 
speakers from a number of scientists from Canada, Australia, France, Germany, Hungary and 
the Netheriands. They will present current scientific information on Q-fever and experience of 
the disease in their countries. The aftemoon session on the second day will be for a special 
small group of persons involved in the policy of Q-fever. You are specially invited to attend the 
second day on personal t i t le. 

The conference will take place at the Amrath Hotel Brabant, Heerbaan 4, 4817 NL Breda from 
9.30 to 18.00 hours. The hotel is easily accessible by car, train or bus. 

You can register yourself on a dedicated website: 
http;//www.cvi.wur.nl/NL/onderzoek/dierziekten/Qfever/lnternational conference Q-
fever registration/ 
Please indicate if you will attend both days or only the second day. You will receive a 
confirmation of registration and additional information that might be useful for your stay in 
Breda. I f you wish to stay overnight in Breda please indicate this when you register, stating the 
number of nights. If you are not in the position to attend the conference on the second day 
please indicate the name of the person who can replaee you. 

For further information please contact l or 
• by email on ~ 

I hope to see you at the conference. 

Yours sincereiv. 

" f the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 

http://www.cvi.wur.nl/NL/onderzoek/dierziekten/Qfever/lnternational
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Program Ö-fever conference In the Nether lands 

Location: Amrath Hotel Brabant at Breda 

Date: 26 February 2010 

Title: One Heal th in re la t ion t o Q fever, 
in humans and an ima ls 

Cha i rman : 

8.30 - 9.00 Reception with coffee and tea 

9.00 - 9.10 - Opening -

9.10 - 9.35 Netherlands) - research in the relation to the approach of Q fever 

9.35 - 9.40 Questions 

9.40 - 10.05 theriands) - diagnosis, genotype differences, virulence, culture of 

C. burnetii 

10.05 - 10.10 Questions 

10.10 - 10.35 Coffee / tea break 

10.35 - 10.40 s (Germany) - pasteurization, genotype differences, virulence, 

culture of C. burnetii 

10.40 - 11.10 Questions 

11.10 - 11.35 ( CEVA) - vaccine, production and legal issues 

11.35.-11.40 Questions 

11 .40-12 .15 Discussion 

12.15 - 13.15 Lunch 

13.15 - 14.15 General Discussion on 4items ( in groups) 

14.15 - 14.45 Tea break 

14.45 - 15.15 Presentation groups discussion 

15.15 - 17.00 Plenary General Discussion 

17.00 - 17.15 Final remarks/closure 

17.15 - 18.00 Closure drinks 

c 



Program O-fever conference in the Nether lands 

Location: Amrath Hotel Brabant at Breda 

Date: 25 February 2010 

Title: One Heal th in re la t ion t o Q fever , 
in humans and an ima ls 

Cha i rman : 

8.30 - 9.15 Rprpnt-inn with coffee and tea 
9.15 - 9.25 -Opening 

9.25 - 9.55 i -Actual veterinary situation and developments in the Netherlands 
9.55 - 10.00 Questions 

10.00 - 10.30 Actual situation from the human side in the Netheriands 

10.30 - 10.35 Questions 

10.35 - 10.50 Discussion 

^ ^ 10 .50 -11 .15 Tea/coffee break 

11.15 - 11.45 (EFSA)- Current Q-fever monitoring practices in the E.U. 

(EFSA) - Results of EFSA's grant on improving harmonised Q-fever monitoring in 

the E.U. 

11.45 - 11.50 Questions 

11.50 - 12.10 ECDC - European policy on Q fever -human side 
12.10 - 12.15 Questions 

12.15 - 12.30 Discussion 

12.30 - 13.30 Lunch 

13.30 - 14.00 i - The meaning and consequences of Q-fever for farmers in general and 

especially the situation of the goat farming 

14.00 - 14.05 Questions 

14.05 - 14.35 (France) - history and developments in France, effects of vaccination, 
diagnostics, virulency, cooperation between human and veterinary medicine, notification, 
intervention methods 

(^ • 14.35 - 14.40 Questions 

14.40 - 15.10 lustralië) - history and developments in Australia, effects of vaccination 
diagnostics (humane), role of non-ruminants, cooperation between human and veterinary 
medicine, notification, intervention methods 

15.10 - 15.15 Questions 

15.15 - 15.30 Discussion 

15.30 - 15.55 Tea/coffee break 

15.55 - 16.25 (Germany) - history and developments in Germany, effects of vaccination, 
cooperation between human and veterinary medicine, notification, 

16.25 - 16.30 Questions 

16.30 - 17.00 (Canada) - history and developments in Canada, role of non-ruminants, 
cooperation between human and veterinary medicine, notification, intervention methods 

17.00 - 17.05 Questions 

17.05 - 18.00 General discussion and final remarks/closure 
18.00 - 19.00 Closure dnnks 

Hzé 
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Vanuit de richting AMSTERDAM (Schiphol) - UTRECHT 

U volgt de A27 en neemt afrit 15 (Breda/Bavel). Bij de stoplichten gaat u links en 
vervolgens neemt u de eerste afslag rechts (Bavel/ Amphia M. ziekenhuis). U gaat bij 
de stoplichten rechts en bij de volgende stoplichten opnieuw rechts. Het hotel ligt 
direct aan de rechterkant. 

1\ 
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Vanuit de richting BRUSSEL - ANTWERPEN 

U volgt de A16 en neemt de afslag Breda-Oost/Utrecht (A58). Vervolgens neemt u 
de afslag Breda/Utrecht (A27). Dan neemt u afrit 15 (Breda). Bij de stoplichten gaat u 
links en vervolgens bij de eerste afslag rechts (Bavel/Amphia M. ziekenhuis). U gaat 
bij de stoplichten rechts en bij de volgende stoplichten opnieuw rechts. Het hotel ligt 
direct aan de rechterkant. 

Vanuit de richting DEN HAAG - ROTTERDAM 

U volgt de A16 en neemt afrit 15 (Breda/Rijsbergen). U volgt deze weg ca. 4 km en 
neemt dan de afslag Bavel/ Amphia M. ziekenhuis. Onderaan bij de stoplichten gaat 
u links, vervolgens bij de tweede stoplichten rechts. Het hotel ligt direct aan de 
rechterkant. 

Vanuit de richting EINDHOVEN - TILBURG 

U volgt de A58 en neemt de afslag Breda/Utrecht (A27). Dan neemt u afrit 15 
(Breda). Bij de stoplichten gaat u links en vervolgens neemt u de eerste afslag rechts 
(Bavel/ Amphia M. ziekenhuis). U gaat bij de stoplichten rechts en bij de volgende 
stoplichten opnieuw rechts. Het hotel ligt direct aan de rechterkant. 

Met het Openbaar Vervoer: 
Vanaf het station stapt u in de Interliner (richting Utrecht), lijn 10 (richting Oosterhout) of lijn 131 (Tilburg) Uitstappen bij halte 
Bijster Bus stopt tegenover het hotel 
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Bustijden vanaf halte de "Bijster" 

Lijn 10 Oosterhout-Breda CS 
Via centrum; halte "Centrum" 

mat/m 
06:59 
07:29 
07:59 
08:14a 
08:29 
08:44a 
08:59 

vr: 
09:29 
09:56 
10:26 
10:56 
11:26 
11:56 
12:26 

zaterdag: 
08:26 
08:56 
09:26 
09:56 

10:26 
10:56 
11:26 
11:56 

12:56 16:26 20:01 
13:26 16:56 20:31 
13:56 17:26 21:01 
14:26 17:56 
14:56 18:26 
15:26 18:56 
15:56 19:31 

12:26 14:26 
12:56 14:56 
13:26 15:26 
13:56 15:56 

16:26 
16:56 
17:26 

a) Rijdt niet tijdens schoolvakanties 
b) Rijdt tijdens schoolvakanties tot Oosterhout, busstation 

Lijn 131 Tilburq-Breda CS 
Via centrum: halte "Vlaszak" 

ma t/m vr: 
07:23 10:23 
07:53a 11:23 
08:23 12:23 
08.53a 13:23 
09:23 14:23 

zaterdag: 
08:53 12:53 
09:53 13:53 
10:53 14:53 
11:53 15:53 

15:23 
16:23 
17:23 
18:23 
19:23 

16:53 
17:53 
18:53 

Lijn 401 Utrecht-Breda CS 
Stopt niet in het centmm 

ma t/m vr: 
07:26 09:11a 
07:41 a 09:26 
07:56 09:41 a 
08:11a 09:56 
08:26 10:11a 
08:41a 10:26 
08:56 10:41a 
21:26 22:26 

zaterdag: 
10:26 15:26 
11:26 16:26 
12:26 17:26 
13:26 18:26 
14:26 19:26 

10:56 
11:26 

14:26 
14:56a 

11:56a 15:26 
12:26 15:56a 
12:56a 16:26 
13:26 16:41ab 
13:56a 16:56 
23:26 

20:26 
21:26 
22:26 
23:26 

0:26 

zondag 
11:53 
13:53 
15:53 
17:53 

17:11ab 
17:26 
17:41ab 
17:56 
18:11ab 
18:26 
18:41ab 

zondag 
11:56 
13:56 
15:56 
17:56 
19:56 

19:53 
21:53 

18:56 
19:11ab 
19:26 
19:41ab 
19:56 
20:26 
20:56 

21:26 
22:26 
23:26 

a) Rijdt niet tijdens schoolvakanties 
b) Spitsrit, in juli & augustus dalrit 

Bustijden vanaf Centraal Station 

Liin 10 Breda CS-Oosterhout 
Via centrum: halte "Centrum" 

ma t/m 
07:15 
07:45 
08:15 
08:45 
09:15 
09:45 
10:15 

vr: 
10:45 
11:15 
11:45 
12:15 
12:45 
13:15 
13:45 

zaterdag: 
08:45 
09:15 
09:45 
10:15 

10:45 
11:15 
11:45 
12:15 

14:12 
14:42 
15:12 
15:42 
16:12 
16:42 
17:12 

12:45 
13:15 
13:45 
14:15 

17:42 
18:12 
18:42 
19:17 
19:47 
20:17 
20:47 

14:45 
15:15 
15:45 
16:15 

21:17 

16:45 
17:15 
17:45 

a) Rijdt niet tijdens schoolvakanties 
b) Rijdt tot halte Oosterhout, Teldershof 

Liin 131 Breda CS-Tilburg 
Via centrum: halte "Vlaszak" 

ma t/m vr: 
06:54 11:54 
07:54 12:54 
08:54 13:54 
09:54 14:54 
10:54 15:54 

zaterdag: 
08:58 12:58 
09:58 13:58 
10:58 14:58 
11:58 15:58 

16:54 
17:54 
18:58 
19:58 

16:58 
17:58 

Liin 401 Breda CS-Utrecht 

zondag: 
09:58 17:58 
11:58 19:58 
13:58 
15:58 

Stopt njet in het centrum 

ma t/m vr: 
05:26 
05:56 
06:11b 
06:26b 
06;41b 
06:56b 
07:11b 

07:26b 
07:41b 
07:56b 
08:11b 
08:26b 
08:56 
09:26 

09:56 
10:56 
11:56 
12:56 
13:26 
13:56 
14:11 

14:26 
14:41 
14:56 
15:11 
15:26 
15:41 
15:56 

16:11 
16:26 
16:41 
16:56 
17:11 
17:26 
17:56 

18:26 
18:58 
19:58 
20:58 
21:58 

zaterdag: 
07:58 12:58 
08:58 
09:58 
10:58 
11:58 

13:58 
14:58 
15:58 
16:58 

17:58 
18:58 
19:58 
20:58 
21:58 

zondag: 
09:28 18:58 
11:28 
13:28 
15:28 
17:28 

19:58 
20:58 

a) Rijdt niet tijdens schoolvakanties 
b) Spitsrit, in juli & augustus dalrit 

Schoolvakanties: 12-18 okt. 21 dec- 6 jan 
Wijzigingen onder voorbehoud. 
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MËU: Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

(^P7\ C E N T R A L V E T E R I N A R Y I N S T I T U T E 

h C C S I N G E N P I : M 

Dear Sir/Madam, 

I will thank you for your registration for the Q fever conference on 25 Februari 2010 in 
Breda, the Netherlands. I herewith confirm your registration. Attached you will find the 
program of these days. 

Attached to this letter you will also f ind: 
1. Information about travelling by bus 

The busstop at the hotel is called: B i js ter 
The I n t e r l i n e r (bus 401) leaves Utrecht about 1 hour before arriving in Breda. 

In the bustable you find the department times from busses leaving the 
hotel/conference centre to the Central Railway Station of Breda and the busses 
leaving from the Central Railway Station in Breda to the conference centre. 
The travelling time between the Central Railway Station in Breda and the 
conference centre is about 10-20 minutes. 

2. Information about travelling by train 
You can find the time table of the trains on www.ns.nl You can also find the 
English version of the time table. Therefore click on "English" in top of the 
website. 

3. Information about travelling by car. See the Map of Breda. 

The persons who are confirmed by this letter and have indicated that they want to stay 
overnight can arrange a room in the Amrath Hotel Brabant, Heerbaan 4, 4817 NL Breda 
hotel. The telephone number of the hotel is 00.31.76 523 1552. The price per room is € 
114,00. When you arrange a room you have to mention that your arrangement is for 
the Q conference. 

Because the number of rooms in the Amrath Hotel is limited I will give you the 
addresses of other hotels in the neighbourhood. These are: 

1. Hotel Novotel Breda, Dr. Batenburglaan 74, 4837 BR Breda, 00.31 (0) 76 565 92 20, 
E.mail: h0516(Q)accor.com 

2. Golden Tulip Keyser Breda, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda , 00.31 (0)76 520 51 73 
E-mail : infogihotel-kevser.nl 

3. Apollo Hotel Breda City Centre, Stationsplein 14, 4811 BB Breda, 00.31 (0)76 522 02 00, 
E-mail: info.breda(3iapollohotelsresorts.com 

4. Campanile Hotel, Minervum 7092, 4817 ZK Breda, 00.31 (0)76 572 00 01, 
E-mail: breda(5)camDanile.com 

5. Golden Tulip Mastbosch, Burgemeester Kerstenslaan 20, 4837 Breda, 00.31.(0)76 565 00 50, 
E-mail: lnfo@mastbosch.nl 

6. Van der valk Hotel Gilze-Rijen, Klein Zwitseriand 8 , 5126 TA Gilze, 00.31 (0)16 145 49 51, 
E-mail: qilzeriien(avalk.com 

Yours sincerely, 

Chairman organising committee 

http://www.ns.nl
http://infogihotel-kevser.nl
mailto:lnfo@mastbosch.nl
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Van: 

Verzonden: vrijdag 5 februari 2010 1631 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 20100205 1631 LTO Nederland Aanbieding Schaderapport Q-Koorts en Persbericht 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: 20100204 Schaderapport Q-koorts eindversie - EBO.pdf; Zware schade voor geitenhouders 
door maatregelen tegen Q-koorts.doc; VLa01288.DOC 

Van: 
Verzonden: vrijdaq 5 februari 2010 14:48 
Aan: 
Onderwerp: LTO Nederiand Aanbieding Schaderapport Q-Koorts en Persbericht 

Beste • 

Hierbij in de bijlage alvast de brief van LTO Nederland aan minister Verburg, met daarbij het schaderapport 
Q-koorts en het persbericht zoals deze vandaag per post zijn verzonden. 

Met vriendelijke groet. 

Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag 

Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 

T 070 - 338 27 00 

F 070-338 27 10 

E secretariaat@lto.nl 

W www.lto nl 

Woensdag, donderdag en vrijdag 

4-5-2012 

mailto:secretariaat@lto.nl
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Vakgroep Melkgéitenhouderij LTO 

p/a ZLTO Belangenbehartiging 

Postbus 91 
5000 MA TILBURG 

, . , „ , , , , , , ,., Ondervverp Kenmerk Dooikiesnummsi Dalum 

, , ' . . ' _ ' " ' Schaderapport ZMTH.100001/PS 4 februari 2010 

l - i , Okoorts 

Aldolingstax E-mail 

013-5836399 
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-'•'•''• '•'•'• ' i ' Geachte mevrouw 

;;.-' r<.!.i'. Tl'-11..' op 4 januari 2010 heb ik met uw medewerker een gesprek gehad 
1 -, !.• fu betreffende de mogelijke schade als gevolg van de Q koorts maatregelen. In bijgaand 
r-• •iMiii- i..- ;-.:,-. schaderapport treft u daarvan de uitwerking aan. Desgewenst is het hoofdstuk samenvatting 

en advies apart te hanteren, zonder gebruik van de achterliggende stukken. 

U ontvangt deze versie tevens per e-mail. 

Doel van dit rapport is meerledig; 
1. Inbreng in ovedeg met ministers van LNV en VWS ten behoeve van 

vergoedingenbeleid aan melkgeitenhouders, 
2. Communicatie over financiöle gevolgen voor melkgeitenhouders met 

melkgeitenhouders en advisering in deze aan melkgeitenhouders, 
3. Communicatie over financiële gevolgen voor melkgeitenhouders aan 

maatschappelijke partijen en pers 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

ZLTO 



Persbericht 
MTTTÏ Nederland 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

Postbus 29773,2502 LT Den Haag 

Bezoekadres : Bezuidenhoutsev^eg 225, 

2594 AL DEN HAAG 
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Fax 

Website 

070 -3382 700 

070 - 3382710 
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Zware schade voor geitenhouders 
door maatregelen tegen Q-koorts 

De maatregelen ter bestrijding van Q-koorts richten denTiate zware schade aan op besmette melkgeiten
bedrijven, dat voor de toekomst van deze ondernemingen moet worden gevreesd. Als het voor deze 
bedrijven niet mogelijk vvordt om tijdig en in voldoende mate nieuwe dieren aan te kopen, kan geen nieuwe 
veestapel worden opgebouwd en resteert slechts staking van de onderneming. 

Dit is een van de conclusies uit het schaderapport Q-koorts, dat vanmorgen in Den Haag is gepresenteerd en 
in opdracht van LTO Nederland is gemaakt. Uit de ramingen van ZLTO Advies blijkt, dat onderneiners van 
wie de helft van de dieren is geruimd, alleen al ditjaar ruim 70.000 euro schade lijden. In dit scenario is 
uitgegaan van een gemiddeld geitenbedrijf met 750 inelkgeiten. 

Ook als dit gemiddelde bedrijf na 1 juli a.s. (einde fokverbod) weer nieuwe dieren van elders kan aankopen, 
zal de schade de komende vier jaar oplopen tot ruim 160.000 euro. Afliankelijk van het percentage 
geruimde dieren zal de schade hoger oflager uitpakken. Er zijn meerdere toekomstscenario's doorgerekend 
om de schade zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Het rapport zal worden aangeboden aan de ministers 
Klink (VWS) en Verburg (LNV) en de Tweede Kamer. 

Voor de Q-koortscrisis hadden ruim twintig bedrijven meer dan duizend dieren. Op enkele bedrijven 
worden meer dan 2.500 melkgeiten gehouden. Nederland telt circa 380 professionele bedrijven (melkgeiten 
en -schapen), waar circa 98 procent van de dieren wordt gehouden. 

LTO-voorzitter Albert Jan Maat deed vanmorgen een oproep richting kabinet, om samen met het 
bedrijfsleven een weg te vinden om de gedupeerde bedrijven weer zo spoedig mogelijk perspectief te 
bieden. „Bij ziekte als MKZ of varkenspest krijgen veehouders na enkele maanden de kans om weer door te 
gaan met hun bedrijf Op dit moment is nog geheel onduidelijk op basis van welke maatregelen een 
geitenbedrijf weer de status 'niet besmet' krijgt." 

Maat noemde het onredelijk, dat de gedupeerde boeren (naast de vergoeding voor geruimde dieren) moeten 
opdraaien voor de volledige gevolgschade. „De stallen staan deels leeg, de melkproductie is teruggelopen, 
er is een fokverbod en er mogen geen dieren worden aangevoerd. De bedrijfsvoering is volledig op z'n kop 
gezet, terwijl boeren veel hebben gedaan de schade voor de volksgezondheid te beperken. De strenge 
maatregelen zijn genomen ter bescherming van de volksgezondheid. De rekening daarvan kan niet eenzijdig 
bij de boeren vvorden neergelegd." Maat pleitte voor een noodfonds voor getroffen bedrijven, zoals dat na 
eerdere uitbraken van veeziektes ook is gebeurd. 

Ook Q-koortsvrije bedrijven lijden schade door het fok- en aanvoerverbod. De schade zal beperkt blijven 
voor de meeste bedrijven, waar de dieren in het begin van het jaar (januari-maart) aflammeren. Voor 
bedrijven met een aflammerperiode halvewege het jaar, loopt de schade door het fokverbod eveneens op. 
Weer uitgaande van een bedrijf met 750 geiten vvordt de schade voor de periode 2010-2014 becijferd op 
ruim 25.000 euro. Als het aanvoerverbod niet wordt opgeheven, loopt dit in die periode in de gehanteerde 
scenario's op van 73.000 tot 99.000 euro. 

Datum 
Nummer 
Informatie 

5 februari 2010 
P2884 
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Verzonden: dinsdag 16 februari 2010 10.56 

Aan: 'Secretariaat LTO Nederland' 

CC: 

Onderwerp: 20100216 1056 LTO Nederland Aanbieding Schaderapport Q-Koorts en Persbericht 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: 20100204 Schaderapport Q-koorts eindversie - EBO.pdf; Zware schade voor geitenhouders 
door maatregelen tegen Q-koorts.doc; VLa01288.DOC 

Beste 

Naar aanleiding van jullie verzoek, kunnen we het volgende aanbieden; 

Bestuurlijk Overieg Schaderappport Q-Koorts 
Donderdag 18 februari 2010 
10.00-11.00 uur 

Lokatie: 
Ministerie van LNV 

Aanwezigen: 
Minister Verburg 
Minister Klink 
LTO 

Als dit schikt dan komt het overieg van 13.30 uur hiermee te vervallen. 

Graag zeer spoedig een reactie 

Groeten 

Van: 
Verzonden: vrijdag 5 februari 2010 14:48 
Aan: 
Onderwerp: LTO Nederland Aanbieding Schaderapport Q-Koorts en Persbericht 

Beste 

Hierbij in de bijlage alvast de brief van LTO Nederiand aan minister Verburg, met daarbij het schaderapport 
Q-koorts en het persbericht zoals deze vandaag per post zijn verzonden 

Met vriendelijke groet, 

Directiesecretariaat LTO Nederland 

Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag 

Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 

4-5-2012 
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Vaknroeo Melkgeitenhouderii LTO 

p/a ZLTO Belangenbehartiging 
de heer ir. H. Swinkels 
Postbus 91 
5000 MA TILBURG 

Ondenverp Kenmerk Dooikiesnummsi Datum 

Schaderapport ZMTH.IO 0001/PS 013-5836579 4 februari 2010 

Q koorts 06-29520248 

Aldelingstax E-mail 

013-5836399 

Geachte mevrouw 

Op4 januari 2010 heb ik met uw medewerker , -sen gesprek gehad 
betreffende de mogelijke schade als gevolg van de Q koorts maatregelen. In bijgaand 
schaderapport treft u daarvan de uitwerking aan. Desgewenst is het hoofdstuk samenvatting 
en advies apart te hanteren, zonder gebruik van de achterliggende stukken. 

U ontvangt deze versie tevens per e-niail. 

Doel van dit rapport is meerledig; 
1. Inbreng in overleg met ministers van LNV en VWS ten behoeve van 

vergoedingenbeleid aan melkgeitenhouders. 
2. Communicatie over financiële gevolgen voor melkgeitenhouders met 

melkgeitenhouders en advisering in deze aan melkgeitenhouders. 
3. Communicatie over financiële gevolgen voor melkgeitenhouders aan 

maatschappelijke partijen en pers 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet. 

Bedrijfsadvles ZL i u 



Schaderapport Q koorts 
Februari 2010 

In opdracht van. 
LTO Melkg'èitenhouderij 
p/a ZLTO Belangenbehartiging 
Spoorlaari 350 
5038 CC Tilburg 
t e l e foon 013-583 65 83 

Uitgevoerd door 
ZLTÓ iftdyiès 

Kantoor Tilburg 
Spooriaan,350' 
5038 CC Tilburg 
Postbus 91 
5000 MA Tilburg 

Telefoon 013-583 65 79 
Telefax 013-543 63 99 
v.v.vv zlto nl 

Kenmerken; 
Kerimerk; ZMTH.10,0001 
Datum; 4 februari 2010 

Op de dienstverlening zijn de Algemene Vooavaarden van de ZLTO van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de 
Kamer van koophandel en Fabrieken te Tilburg, dossiernr. 18054307. 



1 Samenvatting, conclusies en advies 3 

2 Uitgangspunten modelbedrijf 7 

3 Scenario O, modelbedrijf zonder q koorts 10 

4 Scenario IFa en lAa, niet geruimd, fokverbod tot 01-07-2010, aflammertijd januari/februari, 
geen aankoop, geen aankoop nodig 12 

5 Scenario IFb, niet geruimd, fokverbod tol 01-07-2010, aflammertijd mei/juni, 
geen aankoop van dieren 14 

6 Scenario 1Fc, niet geruimd, fokverbod tot01-01-2011, aflammertijd januari, 
geen aankoop van dieren 17 

7 Scenario lAb, niet geruimd, fokverbod tot 01-07-2010, aflammertijd mei/juni, 
aankoop van dieren ,- 1.9 

8 Scenario 1 Ac, niet geruimd, fokverbod tot 01-01-2011, aflammertijd januari 

aankoop van dieren 21 

9 Scenario 2Fa, 70% geruimd, levenslang fokverbod, geen aankoop 23 

10 Scenario 2Fb, 50% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 

geen aankoop van dieren 25 
11 Scenario 2Fc, 30% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011, 

geen aankoop van dieren 27 

12 Scenario 2Aa, 70% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 
aankoop van dieren 29 

13 Scenario 2Ab, 50% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011, 
met aankoop van dieren 31 

14 Scenario 2Ac, 30% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 
wel aankoop van dieren 33 

15 Overzicht Scenario's 35 

Bijlagen 38 

Verantwoording; 
Deze rapportage is overeenkomstig de ontvangen opdracht opgesteld op basis van de ingekomen 
standpunten en de op basis van huidige wetgeving realistische toekomstverwachtingen. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van externe informatiebronnen. De adviseurs zijn verantv/oordelijk voor de aan dit 
rapport ten grondslag liggende gegevens en veronderstellingen. Dit rapport is op zorgvuldige wijze 
opgesteld overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen. 
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1 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 

1.1 Samenvatting en Resultaat 

ln dit rapport worden de financiële gevolgen ingeschat van de maatregelen ten bestrijding van de 
Q koorts zoals afgekondigd d.d. 9 december 2009 en met name 16 december 2009 door ministers 
Klink en Verburg. Als gevolg van deze maatregelen zijn op het moment van schrijven van dit rapport 
meer dan 60 bedrijven partieel geruimd en zijn alle geiten- en schapenhouderijbedrijven in Nederland 
getroffen door een fokverbod en een vervoersverbod. 

De belangrijkste onderzoeksvragen van dit rappori; 
1, Wal is hel financieel gevolg van hel ruimen van een deel van de melkgeitenstapel op een 

bedrijf? 
2, Wal is hel financieel gevolg van hel fokverbod voor een melkgeitenbedrijf? 
3, Wal is het financieel gevolg van het aanvoerverbod voor een melkgeitenbedrijf? 

De volgende wettelijke maatregelen zijn afgekondigd ter bestrijding van de Q koorts; 
• Melkmonitoring een keer per twee weken of zo veel vaker als de Minisier wil voor 

verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren; 
• Uitbreidingsverbod tot het referentieaantal voor verdachte, besmette en alle 

bedrijven > 50 dieren; 
• Fokverbod voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren tot 1 juli 2010; 
• Afvoerverbod voor verdachte en besmette bedrijven, behalve voor rechtstreeks naar 

slachthuis, voor lammeren < 4 v;eken naar opfokbedrijf zonder dieren van andere 
bedrijven en naar afmest bedrijf; 

• Aanvoerverbod voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren; 
• Mestafvoerverbod voor besmette bedrijven tot 30 dagen na ruiming en voor 

verdachte bedrijven vanaf begin lammer penode tot 30 dagen na afloop lammer 
periode; 

• Mestopslagplicht voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren; de uil de 
stal verv/ijderde mest wordt 90 dagen afgedekt opgeslagen op locatie; 

• Ongediertebestrijdings- en hygiënemaatregelenplicht voor verdachte en besmette 
bedrijven; 

• Bezoekersverbod voor verdachte en besmette bedrijven. 

Met hel gemiddelde bedrijf (volgens de ABAB bedrijfsvergelijking) als uitgangspunt zijn een aantal 
denkbare scenario's doorgerekend Dil gemiddelde bedrijf omvat circa 750 melkgeiten. De gevolgen 
voor een bedrijf met minder of meer aantallen melkgeiten zijn derhalve anders. Een bedrijf met 
bijvoorbeeld 1500 melkgeiten heeft over het algemeen niet twee keer hogere vaste kosten 
Het effect van de Q koorts maatregelen zijn echter vooral op saldoniveau lerug te vinden. Het effect 
op het saldo zal derhalve naar venwachting voor een bedrijf met 1500 geilen ongeveer hel dubbele 
zijn van het hier gekozen normatieve bedrijfl Derhalve is hiervoor geen aparte berekening opgesteld. 

In de scenario's is geen rekening gehouden met; 
• mogelijk hogere mestafzetkosten als gevolg van meslopslagverplichtingen of 

mestafvoerverplichtingen, 
• lagere melkgift bij geruimde bedrijven als gevolg van stress rondom de ruimingen; 
• schade bij investeringsplannen die vertraging oplopen als gevolg van de Q koorts 

maatregelen; 
• fiscale gevolgen van niet terugkopen van melkgeiten bij de scenario's geruimde 

bedrijven zonder terugkoop van dieren. In de scenario's is geen rekening gehouden 
met een eventuele teruggave van belasting als gevolg van een negatief 
bedrijfsresultaat. 
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Onder scenario 1 zijn de gevolgen berekend voor bedrijven met een fokverbod, maar zonder ruiming. 
In deze scenario's is vervolgens berekend wat de gevolgen zijn van al dan niel dieren aankopen. 
Indien gekozen wordt voor aankoop van dieren wordt hel saldo minder slecht. Aanvoer van dieren 
betekent melk, melk betekent saldo en saldo betekent een beter bedrijfsresultaat. In totaal zijn 
derhalve voor het scenario fokverbod zes varianten doorgerekend. 
In deze samenvatting wordt een variant besproken-
Duur fokverbod tot 1 juli 2010, het bedrijf mag de geiten niet dekken vóór 1 juli 2010. De 
aflammerpiak van het bediijf ligt normaal gesproken in mei en juni, wal betekent dat onder normale 
omstandiglieden de dekkingen plaatsvinden in januari en februari. 

De liquidileilsschade voor dil niet-besmelte niel-geruimde bedrijf bedraagl over de periode 
2010 t/m 2014 een bedrag van € 26.000. 

Onder scenario 2 zijn de bedrijven terug te vinden die v/el deels geruimd zijn. Ook voor deze 
bedrijven is het effect van v/el of niel aankopen van dieren in beeld gebracht. Op deze manier zijn ook 
voor dit scenario zes varianten doorgerekend. 
In deze samenvatting wordl een variant besproken; 

Een Ijediijf wordt 50% geruimd op 1 januari 2010 Een gedeelte van de totate koppel geiten op het 
bedrijf lammert jaariijks, het andere deel van de koppel laat de ondernemer duuimelken. Alle 
achterblijvende geiten op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. Wanneer het bedrijf 
negatief wordt in de tankmelk mag bet in febiuari 2011 nieuwe geiten aankopen. 

De liquiditeitsschade voordit besmet verklaarde deels geruimde bedrijf bedraagt over de periode 2010 
t/m 2014 een bedrag van ruim € 161.000. 

1.2 Conclusies en Advies 

Conclusie mag zijn dal in alle doorgerekende scenario's de gevolgen zeer fors zijn Voordal de 
geruimde bedrijven ongeveer terug zijh op hél oude bedrijfsresultaat, is een schade ontslaan, 
afhankelijk van de gekozen variant van € 130.000 tot € 220.000. De schade op een bedrijf waar 50% 
van de dieren geruimd wordl, bedraag'l € 161,000. En dit voor een bedrijf van 'slechts' 750 geilen! En 
op basis van hel uitgangspunt dat hét mogelijk is om snel dieren terug te kopen! 

Voor de grotere bedrijven is een veelvoud van dit bedrag als liquidileilsschade te verwachten. 

Op basis van de mogelijkheid om dieren aan te kopen, bedraagt de schade, builen de uitgekeerde 
vergoeding bij ruiming, € 175 tot € 300 per geit in de komende 3 tot 4 jaarl 

Indien het niel mogelijk is om dieren in voldoende male terug te kopen, zijn de geruimde bedrijven niet 
meer in staal hun veestapel weer terug op te bouwen. In die gevallen resteert dan alleen staking van 
de onderneming. In véél gevallen zal ereen restschuld bij bank en belasting achterblijven en een leeg 
bedrijf! Vooralsnog gaan we echter uit van een duidelijke vermindering van de humane Q koorts 
besmettingen als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen. Hierdoor is hel vanaf 
1 juli 2010 weer mogelijk de fokkerij le hervatten en zo snel als mogelijk lol aankoop van nieuwe 
dieren over te gaan. 

Conclusie mag zijn dal een schade van deze omvang voor een bedrijf dat in de uitgangssituatie een 
bankschuld heeft van circa € 450.000 zeer fors te noemen is. Het gemiddelde bedrijf behaalt een 
liquiditeitsmarge van gemiddeld € 8.000 per jaar. Een hogere schuld van € 160 000 geeft een hogere 
rente- en aflossingsverplichting van € 16.000 per jaar! Daarmee wordl de liquiditeitsmarge derhalve 
€ 8.000 negatief Het bedrijf wordt daarmee structureel veriiesgevend en is derhalve bancair met 
langer financierbaar. 

Slechts indien hel bedrijf van de overheid een bijdrage ontvangt voor deze liquiditeitsschade, wordt 
een continuïteitsperspectief weer haalbaar. Een uilkering vergelijkbaar met de Noodfonds uilkeringen 
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ten tijde van de Vogelpestepidemie is in veê-l gevallen noodzakelijk óm conlinuïleitsperspeclief weer 
mogelijk le maken. 

De financiële gevolgen van het fokverbod zijn sterk afhankelijk van het aflammerpatroon van het 
bedrijf ten opzichte van de periode v/aarin het fokverbod van toepassing is. Uitgaande van het 
vervallen van hel fokverbod per 1 juli 2010 kan de financiële schade voor bedrijven met een 
aflammerperiode in januari/februari nog meevallen. Indien hel bedrijf een andere aflammerperiode 
kent, of indien hel fokverbod onverhoopt verlengd zou moeten v/orden, dan neemt de schade snel 
behoorlijke vormen aan. Ook hierbij is van belang hoe snel en of er eventueel dieren van derden 
aangekocht zullen kunnen worden. Zonder aankoop van dieren bedraagt de schade in de 
gehanteerde scenario's € 73.000 lot € 99.000, Met aankoop van dieren bedraagt de schade altijd nog 
ruim € 25.000 per bediijf. 

Als laatste mag nog opgemerkt worden, dat de gevolgen voor een bedrijf dal in een specifieke situatie 
zit die niet onder een van de scenario's kan vallen, anders kunnen zijn dan hier berekend. Dit geldt 
vanzelfsprekend ook indien zich v/ijzigingen in het overheidsbeleid voordoen als gevolg v/aarvan meer 
(of minder) beperkingen voor de bedrijven zullen optreden. 

Z ' N 
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De belangrijkste onderzoeksanlwoorden van dit rapport 

• Wat is het financieel gevolg van het ruimen van een deel van de 
melkgeitenstapel op een bedrijf? 

Blj een bedrijf van 750 melkgeiten waarvan 50% van de dieren geruimd wordt, bedraagt 
deze schade € 161.000 indien het mogelijk is om melkgeiten lerug te kopen in de markt 
Afhankelijk van het percentage geruimde dieren is de schade hoger of lager. 
Bij 30% geruimde dieren bedraagl de schade € 132 000; bij 70% geruimde dieren loopt de 
schade op naar € 222.000. 

» Wat is het financieel gevolg van het fokverbod voor een melkgeitenbedrijf? 
Indien het fokverbod valt in een periode waarin normaliter geiten op hel bedrijf aangedekt 
v/orden, bedraagl de schade ruim € 25 000 bij een bedrijf mei 750 geiten. 

e Wat is het gevolg van het aanvoerverbod voor een melkgeitenbedrijf? 
De gevolgen voor een (deels) geruimd bedrijf zijn desastreus. Hel bedrijf kan niel meer 
terugkomen op de oude aantallen dieren, aangezien er een levenslang fokverbod op de 
nog resterende dieren zit. Hel bedrijf kan alléén maar leegdraaien en de onderneming 
beëindigen. In veel gevallen blijft een restschuld bij barik én bela_sting achter en een leeg 
bedrijf. 

Hel aanvoerverbod kan ook voor een niet geruimd bedrijf, dat minder dieren heeft als 
gevolg van het fokverbod, financiële schade betekenen. Nog los van de schade die 
ontslaat als gevolg van extra voerkosten bedraagl de liquiditeitsschade dichlbij € 100.000. 

Wij vertro!.iwen erop u hiermee van diensl le zijn. 

Met vriend.elijke groet, 
ZLTO Advies / ' 

ZLTO Advie$ 04-02-2010 -Kenmerk ZMTH 100001 6 



2 UITGANGSPUNTEN MODELBEDRIJF 

Dil rapport beval de uitgangspunten voor een op le stellen schaderapport ten behoeve van Q koorts. 
Daarbij is rekening gehouden met verschillende scenario's. 

Aanleiding voor dit rapport zijn de maatregelen die de fv/linislers van VWS en LNV genomen hebben 
om verdere verspreiding van de Q koorts bacterie tegen te gaan en hel aanlal humane gevaHen 
Q koorts slerk le verminderen. De genomen maatregelen hebben geresulteerd in hel v/aarderen en 
ruimen van de op momenl van schrijven 64 met Q koorts besmette bedrijven. 

De volgende wettelijke maatregelen zijn afgekondigd ter bestrijding van de Q koorts: 
• Melkmonitoring een keer per twee weken of zo veel vaker als dé Minister Vv'il voor 

verdachte, besim'etle en alle bedrijven > 50 djeren, 
• Uitbreldingsverbod tot het referentieaantal voor verdachte, besmette en alle 

bedrijven > 50 dieren; 
• Fokverbod voor verdachte, besmelle en alle bedrijven > 50 dieren tol 1 juli 2010; 
• Afvoerverbod voor verdachte en besmette bedrijven, behalve voor rechtstreeks naar 

slachthuis, voor lammeren < 4 weken naar opfokbedrijf zonder dieren van andere 
bedrijven en naar afmest bedrijf, 

• Aanvoerverbod voor verdachte, besmette en alle bednjven > 50 dieren; 
• Hflestafvoerverbod voor besmette bedrijven tol 30 dagen na ruiming en voor 

verdachte bedrijven vanaf bègih lamrhêrpêiidde tot 30 dagen na afloop lammer 
periode; 

• Mestopslagplicht voor verdachte, besmette en alle bedrijyen > 50 dieren; de uil de 
stal verwijderde mest wordt 90 dagen afgedekt opgeslagen op locatie; 

o Ongediètiebestrijdings- en hygiëneniaatregelenplicht voor verdachte en besmette 
bedrijven; 

• Bezoèkersverbod voor verdachte en besmette bedrijven. 

Niet besmette bedrijven 
Bedrijven die niet bèsinetzijn, krijgen te maken met bovenstaande maatregelen. 

Besmette bedrijven 
Bij hét taxeren eh ruimen van de bedrijven v/orden enkel de drachtige geiten meegenomen, Dit 
betekent dal éen deel yan de veestapel achterblijft en eveneens te maken krijgt mét bovenstaande 
maa'tfegëlen. Voor cie achtergebleven veestapel geldt op dit moment één levenslang (!) fokverbod in 
plaals van een fokverbod tol 1 juli 2010, 

Gevolgschade voor bedrijven 
Hel ruimen van een deel van de veestapel, hel opleggen van een fokverbod en een aan- en 
afvoerverbod veroorzaakt gevolgschade bij de bedrijven. In dit rapport is deze gevolgschade in beeld 
gebrachl 
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2.1 Scenario's 

Er zijn hieronder drie hoofdscenario's beschreven. Het uitgangspunt voor de diverse scenario's is een 
standaard bedrijf onder normale marktomstandigheden en gesn uitbraak van Q koorts en de daarbij 
behorende maatregelen (scenario 0). In scenario 1 en 2 v/ordl omschreven welke vervolgschade de 
maatregelen met belrekking tol Q koorts hebben voor de geilenhouders. Telkens v/ordl per scenario 
enkele variaties uitgewerkt Hierbij v/ordt tevens hel effect van wel - of niet aankopen van jonge 
hoogdragende geiten bekeken. 

Indien er dieren v/orden aangekocht, is het uitgangspunt dat aan hel einde van hel jaar het aanlal 
inelkgeiten weer op bedrijfsniveau (hier 750 dieren en 300 opfok) terug is. Dit kan betekenen dat in 
het opvolgende jaar dieren verkocht kunnen worden! 

Scenario O 
Standaard bedrijf; geen Q koorts 

Scenario 1 
Een bedrijf dat niet besmet is en niet geruimd, maar wel te maken heeft met hel fokverbod. De 
volgende variaties op dit scenario zijn van toepassing; 

F. Opbouw van veestapel alleen uit eigen fokkerij, geen aankoop van dieren van derden. 
a. Duur fokverbod tot 1 juli 2010, hel bedrijf mag de geilen niel dekken vóór 1 juli 2010. 

De aflammerpiek van hel bedrijf ligl in januari en februari, v/al betekent dal onder 
normale omstandigheden de dekkingen plaatsvinden in september en oktober. 

b. Duur fokverbod lol 1 juli 2010, het bediijf mag de geiten niet dekken vóór 1 juli 2010. 
De aflammerpiek van hel bedrijf ligl normaal gesproken in mei en juni, v/at betekent 
dal onder normale omstandigheden de dekkingen plaatsvinden in januari en februari 

c Duur fokverbod verlengd lol 1 januari 2011, hel bedrijf met een normaal dekseizoen in 
september en oktober mag pas na 1 januari 2011 de geilen weer dekken. 

A. Opbouw van veestapel uit eigen fokkerij en uil aankoop van dieren van derden: 
a Duur fokverbod lot 1 juli 2010, hel bedrijf mag de geiten niel dekken vóór 1 juli 2010. 

De aflammerpiek van hel bedrijf ligt in januari en februari, v/at betekent dal onder 
normale omstandigheden de dekkingen plaatsvinden in september en oktober. 

b. Duur fokverbod tol 1 juli 2010, het bedrijf mag de geilen niet dekken vóór 1 juli 2010. 
De aflammerpiek van het bedrijf ligl normaal gesproken in mei en juni, wat betekent 
dat onder normale omstandigheden de dekkingen plaatsvinden in januari en februari. 

c Duur fokverbod verlengd lot 1 januari 2011, hel bedrijf met een normaal dekseizoen in 
september en oktober mag pas na 1 januari 2011 de geiten weer dekken. 

Scenario 2 
Een bedrijf dal besmet is en wordl geruimd. Bij de drie scenario's is variatie aangebracht in het 
percentage geruimde dieren. Hierbij is gerekend met 70% geruimd, 30% achtergebleven op hel 
bedrijf; 50% geruimd en 50% achtergebleven of 30% geruimd, 70% achtergebleven op het bedrijf 

Ook hier onderzoeken v/e het effect van wel of niet bljkopen van dieren bij derden, 

F. Opbouw van veestapel alleen uil eigen fokkerij, geen aankoop van dieren van derden; 
a. Een bedrijf met normale bedrijfsvoering, wordl 70% geruimd op 1 januari 2010, Alle 

achterblijvende geiten op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen, 
b. Een bedrijf wordt 50% geruimd op 1 januari 2010. In tegenstelling lot hel bedrijf bij 

scenario 2Fa lammert een gedeelte van de totale koppel geiten op het bedrijf jaariijks, 
het andere deel van de koppel laat de ondernemer duurmelken. Alle achterblijvende 
geiten op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. 

c. Een bedrijf v/ordt 30% geruimd op 1 januari 2010, Het gaal om een bedrijf dat alle 
geiten duurmelkt. Alle achterblijvende geilen op dit bedrijf hebben een levenslang 
fokverbod gekregen. 
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Opbouw van Veestapel uil eigen fokkerij en uil aankoop van dieren van derden: 
a. Een bedrijf met normale bedrijfsvoering, v/ordt 70% geruimd op 1 januari 2010. Alle 

achterblijvende geiten op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. 
Wanneer het bedrijf negatief wordt in de tankmelk mag hel in februari 2011 nieuwe 
geilen aankopen, 

b Een bedrijf v/ordl 50% geruimd op 1 januari 2010.ln tegenstelling tol hel bedrijf bij 
scenario 2Aa lammert een gedeelte van de totale koppel geilen op het bedrijf jaarlijks, 
hel andere deel van de koppel laat de ondernemer duurmelken. Alle achterblijvende 
geiten op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. Wanneer het bedrijf 
negatief v/prdl in de tarikinefk mag hel in februari 2011 nieuwe geiten aankopen, 

c. Eén bedrijf wordl 30% geruimd op 1 januari 2010. Hel gaal óm een bedrijf dat alle 
geilen duurmelkt. Alle achterblijvende geilen op dit bediijf hebben een levenslang 
fokverbod gekregen. Wanneer het bedrijf negatief v/ordt in de tankmelk mag hel in 
februari 2011 nieuwe geiten aankopen 

2.2 De informatiebronnen 

De informatie die gebruikt is voor het tot stand komen van dit rapport zijn afkomstig van diverse 
bronnen. Hieronder slaan de belangrijkste bronnen genoemd; 

ABAB accountants, belastingsadviseurs en juristen; aanlevering van kengetallen geitenhouderij 
over de jaren 2006, 2007 en 2008. 

- Waardetabel tax'alie^geileh. Ministerie yan LNV. 
Groep praktiserende geitenhouders. 

( ^ 
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3 SCENARIO O, MODELBEDRIJF ZONDER Q KOORTS 

3.1 Uitgangspunten modelbedrijf 

Secior; melkgeiten 

BTW-regime; BTW-regeling 

Grondgebruik; 7 ha grasland 
10 ha maïsland 

Veestapel; -750 melkgeiten, (1000 kg melk/geit, 4,1 % vel, 3,4 % eiwit) 
- 300 opfokgeiten 

Dalum van ruiming januari 2010 

3.2 Verantwoording gebruikte waarden 
Om een begroting voor de komende jaren tekunpen opsleljen, zijn enkele waarden geschat en zijn 
enkele aannames gemaakt. Dit is gedaan door overleg met externe deskundigen'en 
melkgeitenhouders De volgende uitgangspunten zijn van toepassing. 

Melkgeld 
Voor de begrote jaren is het melkgeld vastgesteld op € 43,70 per 100 kg geitenmelk 
(4,1% vet. 3.4%eiv.'it) 

Aanschafvjaarden nieuv/e dieren 
De aanschafprijs van één hoogdragende geit wordt verondersteld op € 500 le liggen. 

Aa/7(a/ aan te kopen dieren 
Hel aantal dieren dat na een ruiming weer aangekocht v/ordl, is gelijk aan het aanlal geruimde 
dieren, plus 300 dieren extra. Dit is in verband met de opfok die hel bedrijf mist in hel jaar van de 
ruiming. 

Extra kosten 
Voor hel bedrijf wordl er € 5000,- exira advieskosten meegeteld in verband met de benodigde 
adviezen rond Q-koorts. 

Vervangingspercentage 
Voor hel standaard bedrijf is er gerekend met een vervangingspercentage van 20%. Voor een bednjf 
met dieren met fokverbod wordt een hoger vervangingspercentage aangehouden. 

D/ac/7f/g/ie/dsperce/7fage 
Bij de berekeningen is er vanuil gegaan dat 85% van de dieren drachtig is Voor dieren die langer in 
een fokverbod hebben gezeten, wordl een lager drachtigheidspercentage aangehouden. 

Sterftepercentage 
Er is jaarlijks gerekend met een sterftepercentage van 5% 

Taxatiewaarden geruimde dieren 
ln de scenario's is vooralsnog gerekend met een waarde van de geruimde dieren van € 500 per dier. 
Dit is afgerond de gemiddelde waarde van de geruimde dieren van 1000 kg melk volgens de 
laxatietabel inclusief € 100 gemiddeld over CAE en niet-CAE vrije bedrijven. Deze bedraagt ongeveer 
€ 480 per dier (zie bijlage) 

ZLTO Advies 04-02-2010 -Kenmerk ZMTH lODOOl 10 



3.3 Tabel Liquiditeitsontwikkeling Scenario O 

2010 2011 2012 2013 2014 
melkgeiten 

kg alte leveren meU 

aantal melkgeiten 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk / geil 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1000 

503.000 

5.0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

472 000 

5,0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

434 000 

5,0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

395 000 

5,0% 

750.0C0 

750 

3C0 

7 

10 

1000 

355 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl, BTW) 

vergoeding geruimde veesipel 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financieren 
10 000 

10.000 

10 000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10,000 

10.000 

10.000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklamnieren 

Slaclitgeiten 

Toegerekende kosten 

saldo melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

328.100 

14.600 

3.30O 

193 500 

152.500 

6.000 

158.500 

24.500 

27 500 

30.000 

5 600 

4 000 

14.500 

328 100 

14.600 

3 300 

193.500 

152.500 

6.000 

158 500 

22 700 

27.500 

30.000 

5 600 

4.000 

14.500 

328.100 

14 600 

3 300 

193,500 

152.500 

6.000 

158.500 

20.700 

27.500 

30 000 

5.600 

4.000 

14 500 

328 100 

14 500 

3 300 

193 500 

152.500 

6 000 

158 500 

18.800 

27.500 

30 000 

5.600 

4.000 

14 500 

328.100 

14 600 

3 300 

193 500 

152.500 
6 000 

158 500 

16 700 

27.500 

30 000 

5,600 

4 000 

14.500 

106 100 104 300 102.300 100 400 98 300 

Bedrijfsresultaat 52.400 54.200 56.200 58.100 60.200 

Saldo pnvé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij: afschrfjvingen 

Reserveringscapaciteit 

af, nodig om af te lossen 

af: vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29.000 

5 000 

18.400 

27.500 

45.900 

30.000 

10.000 

5.90O 

29.000 

5 000 

20.200 

27.500 

47.700 

30.000 

10.000 

7.700 

29 000 

6 000 

21.200 

27 500 

48.700 

30 000 

10.000 

8.700 

29 000 

7.000 

22.100 

27.500 

49.600 

30.000 

10.000 

9.600 

29 000 

8.000 

23.200 

27 500 

50.700 

30 000 

10 000 

10.700 
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4 SCENARIO 1FA EN 1AA, NIET GERUIMD, FOKVERBOD TOT 01-07-2010, 
AFLAMMERTIJD JANUARI/FEBRUARI, GEEN AANKOOP, GEEN AANKOOP NODIG 

4.1 Scenario 1a, niet geruimd, fokverbod tot 1 juli, aflammertijd januari 

In dil scenario is hel bedrijf niel besmet met de Q-koorts bacterie. Het bedrijf is dus niet geruimd, maar 
er is wel een fokverbod opgelegd voor alle dieren op hel bedrijf Dit fokverbod duurt tol 1 juli 2010, na 
deze dalum mogen de dieren óp hel bedrijf dus weer gedekt v/orden. Normaliter v/orden de meeste 
geiten gedekt in de periode september - november, hét fokverbod tol 1 juli heeft dus relatief gezien 
v/einig invloed op het inkomen van dil bedrijf. Het bedrijf is een gesloten bedrijf en koopt dus geen 
dieren aan 

4.2 Toelichting uitgangpunten 

Dil scenario is grotendeels gelijk aan hel scenario v/aar geen Q-koorls heerst. Hel enige verschil is dat 
er in deze situatie € 5.000,- advieskosten berekend zijn. 
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4.3 Tabel liquiditeitsontv/ikkeling scenario Ifa, laa 

2010 2011 
melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aanlal melkgeiten 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk / geit 

Financiering 

schuld per 1 jantiari 

rentepercentage 

2012 2013 2014 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

503 000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1 000 

477 000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

440.000 

5.0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

402.000 

5,0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1 000 

353 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl, BTW) 

vergoeding geruimde veestpal 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal to financieren 

5 000 

10 000 

15.000 

10 000 

10.000 

10.000 

10.000 

10 000 

10.000 

10 000 

10,000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

t\/lelkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekende kosten 

sajdp melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek. 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

323100 

14.600 

3 300 

193.500 

152 500 

6 boo 
158 500 

24 600 

27 500 

30 000 

5.600 

4.000 

14.500 

328.100 

14.600 

3 300 

193 500 

152.500 

6 000 

158.500 

22.900 

27.500 

30.000 

5 500 

4 000 

14 500 

328 100 

14.600 

3.300 

193 500 

152.500 

6 000 

158.500 

21,100 

27.500 

30 000 

5,600 

4 000 

14.500 

328.100 

14 600 

3 300 

193 500 

152.500 

6 000 

153500 

19 100 

27.500 

30 000 

5.600 

4.000 

14.500 

328.100 

14.500 

3.300 

193.500 

152.500 

6 000 

158 500 

17,100 

27.500 

30 000 

5.600 

4.000 

14.500 

106.200 104.500 102.700 100.700 98.700 

Bedrijfsresultaat 52.300 54,000 55.800 57.800 59.800 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij; afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af; nodig om af te lossen 

af: vastlegging 

af: vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29 000 

5 000 

18.300 

27.500 

45,800 

30 000 

0 

10.000 

29 000 

5.000 

20,000 

27.500 

47,500 

30.000 

0 

10.000 

29.000 

6.000 

20.800 

27.500 

48.300 

30.000 

0 

10.0.00 

29.000 

7.000 

21,800 

27.500 

49.300 

30 OOO 

0 

10.000 

29.000 

7.000 

23.800 

27.500 

51,300 

30 000 

0 

10.000 

5.800 7.500 8.300 9.300 11.300 
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5 SCENARIO IFB, NIET GERUIMD, FOKVERBOD TOT 01-07-2010, 
AFLAMMERTIJD MEI/JUNI, GEEN AANKOOP VAN DIEREN. 

5.1 Scenario IFb, niet geruimd, fokverbod tot 01-07-2010, aflammerperiode mei/juni 

Niel geruimd. Duur fokverbod lot 1 juli 2010, het bedrijf mag de geiten niet dekken vóór 1 juli 2010. 
De aflammerpiek van hel bedrijf ligl normaal gesproken in mei en juni. wat betekent dal onder normale 
omstandigheden de dekkingen plaatsvinden in januari en februari. In dit scenario worden geen dieren 
teruggekocht. 

Oorzaak van het niet terugkopen kan een of meerdere oorzaken hebben; 
• geiten zijn niel aanv/ezig in de markt, dus niel le koop 
• geiten zijn v/el le koop, maar te duur 
• geiten zijn v/el te koop, maar gezien fokverbod voor resterende dieren is aankoop van 

andere dieren technisch niel interessant 
• geiten zijn v/el te koop, maar mogen niel vervoerd v/orden als gevolg van handhaving 

van vervoersverbod 
• geilen zijn v/el te koop, maar niel een goede gezondheldsstatus 

5.2 Toelichting uitgangspunten 

2010 
Begint met 750 melkgeiten, 300 opfok 

- geen opbrengsten uil verkoop lammeren 
- geen aankoop van dieren 
- productie 1000 kg/geit/ jaar 
- geen kunstmelk 
- 5000 euro extra advies kosten 
- 225 melkgeiten naar slacht wegens te lage melkgift (30%) 
- 40 melkgeiten en 15 opfokdieren sterven (5%) 
- in september v/orden er 485 melkgeiten en 285 opfokdieren gedekt 

Eind van het jaar 485 melkgeiten, 285 opfok 
Gemiddeld aanwezige dieren; 620 melkgeiten, en 290 overjarige opfokdieren 

2011 
Begint met 485 melkgeiten, 285 opfok 

- er lammeren 390 melkgeiten 230 opfokdieren af (20% v/ordl niel drachtig) 
- dit zorgt voor ongeveer 465 bokjes en 465 geitjes 
- 465 nuchtere geitenlammeren * 0,80 (20% uitval opfok)=370 opfokdieren 
- 370 geitjes worden aangehouden voor eigen opfok + 50 overjarige opfokdieren 
- 465 nuchtere bokjes worden verkocht 
- de gemiddelde melkproductie ligt op 1000 kg/inelkgeil/jaar 
- 5.000 euro extra advieskosten 
- 5% sterfte van de melkgeiten, 30 melkgeiten 
- afvoer van 95 oudere melkgeiten (20%vervanging) 
- 590 melkgeiten en 420 opfokdieren worden gedekt 

Eind van het jaar 590 melkgeiten en 420 opfok dieren 
Gemiddeld aanwezig aantal dieren 540 melkgeiten en 350 opfokdieren 
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Begin 2011 590 melkgeiten en 420 opfokdieren 
er lamnneren 470 melkgeiten en 335 opfokdieren af (20% niel dragend) 
Dil zorgt voor 1200 lammeren -> 600 bokjes en 600 geilen 
50Ö nuchtere geitenlammeren *0.80 (20%) uitval opfok)= 480 opfokdieren 
480 geitjes v/orden aangehouden voor eigen opfok + 80 overjarige opfokdieren 
600 nuchtere bokjes v/orden verkocht 
de gemiddelde melkproductie ligt op 1000 kg/melkgeit/jaar 
5.000 euro extra advies kosien 
120 geiten v/orden afgevoerd als slachtgeilen (20% vervanging) 
5% sterfte van de melkgeiten, 50 melkgeiten 
Verkoop van 260 opfokdieren 

Eind van hel jaar 750 melkgeiten en 300 opfok dieren 
Gemiddeld aantal aanwezige dieien 680 en 400 opfokdieren 
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5.3 Liquiditeitsontwikkeling scenario I f b 

melkgeiten 

kg af le leveren melk 

aantal melkgeiten 

aanlal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk/geil/jaar 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercenlaga 

2010 2011 2012 2013 2014 

620 000 

620 

290 

7 

10 

1 000 

505 000 

5,0% 

485.000 

485 

235 

7 

10 

1000 

495 000 

5,0% 

680 000 

680 

400 

7 

10 

1.000 

532 000 

5 0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

501.000 

5,0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1 000 

465 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

exlia advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal tè financieren 

5.000 

10.000 

15.000 

5,000 

10 000 

15.00Ó 

5 000 

10.000 

15.000 

10 000 

10,000 

10 000 

10 000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

tVielkopbiengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekende kosten 

sajdo melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengslen 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

Bedrijfsresultaat 

271.200 

2 8O0 

154 500 

119.500 

6 000 

125 500 

25.000 

27.500 

30.000 

5 600 

4.000 

14 500 

212.100 

1.200 

132.000 

81,300 

6 000 

87.300 

25.700 

27.500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

297 400 

39 000 

1.500 

185.300 

153.000 

6.000 

159.000 

25 800 

27.500 

30 000 

5.600 

4.000 

14 500 

328.100 

14.600 

3 300 

193 500 

152.500 

6.000 

158 500 

24.200 

27.500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

328,100 

14 600 

3 300 

193.500 

152,500 

6 000 

158 500 

22.300 

27.500 

30 000 

5 600 

4.000 

14 500 

106 600 

18.900 

107.300 

-20.000 

107.400 

51.600 

105 800 

52.700 

103.900 

54.600 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij: afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af: nodig om af te lossen 

af. vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29.000 

-8.000 

-2.100 

27.500 

25.400 

30.000 

10.000 

29 000 

-49.000 

27.500 

-21.500 

30.000 

10.000 

29.000 

4 000 

18.600 

27.500 

46.100 

30.000 

10.000 

29 000 

5.000 

18 700 

27.500 

46.200 

30.000 

10.000 

29.000 

6.000 

19.600 

27.500 

47.100 

30.000 

10 000 

-14.600 -61.500 6.100 6.200 7.100 
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6 SCENARIO IFC, NIET GERUIMD, FOKVERBOD TOT 01-01-2011, AFLAMMERTIJD 
JANUARI, GEEN AANKOOP VAN DIEREN 

6.1 Scenario IFc, niet geruimd, fokverbod tot 01-01-2011, aflammerperiode januari/februari 

Niet geruimd. Duur fokverbod verlengd lol 1 januari 2011, hel bedrijf mag pas na 1 januari 2011 de 
geilen weer dekken. 

6.2 Toelichting uitgangspunten 

2010 
Begint met 750 melkgeiten, 300 opfok 

- aanlal dieren drachtig, afgelammerd en verkocht als in een "normaal' jaar 
Eind van het jaar 750 melkgeiten, 300 opfok 

2011 
Begint met 750 melkgeiten, 300 opfok 

- geen opbrengsten uit verkoop lammeren 
- productie, huidige pródijctie lOOOkg 
- geen kunslinelk 
- 5000 euro extra advies kosten 
- 225 melkgeiten(30%) afvoeren i v.m. lage melkgift 
- 40 melkgeiten en 15 opfokdieren sterven (5%) 
- 490 melkgeiten en 285 opfokdieren worden gedekt in het najaar 

Eind van hel jaar 490 melkgeiten en 285 opfok dieren 
Gemiddeld aantal aanwezige dieren 620 melkgeiten, 290 opfokdieren 

2012 
Begint mét 490 melkgeiten en 285 opfokdieren 

- voorjaar 2012 lammeren er 420 melkgeiten en 240 opfokdieren af (85% van aanlal gedekte dieren) 
- er v/orden 100 geilen afgevoerd (vervanging) als slachtgeit 
- 660 dieren zorgen voor-> 990 lammeren, 495 bokjes eh 495 geitjes 
- 495 nuchtere géilenl,ammeren ' 0,80 (2(D% lammeren slerfte)=400 opfokdieren 
- 400 geitjes worden aangehouden voor eigen opfok 
- 495 nuchtere bokjes'woi'den verkocht 
- de gemiddelde melkproductie ligt op 1000 kg/melkgeit/jaar 
- 5.000 euro extra advies kosten 
Eind van het jaar (na 5% sterfte) 750 melkgeiten en 300 opfok dieren 
Gemiddeld aariwezig aantal dieren 650 melkgeiten en 290 opfokdieien 
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6.3 Liquiditeitsontwikkeling scenario 1fc 

2010 2011 2012 2013 2014 

inelkgeiten 

kg af te leveren melk 

aantal melKgeüen 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk / geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

506.000 

5,0% 

620.000 

620 

290 

7 

10 

1 000 

475.000 

5,0% 

650 000 

650 

290 

7 

10 

1,000 

480.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

471.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 
1.000 

441.000 

5.070 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 

vervangingsmvesteringen 

Totaal te financieren 

5.000 

10.000 

15.000 

5.000 

10.000 

15.000 

5.000 

10 000 

15.00D 

10.000 

10.000 

10.000 

'10.000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekende kosten 

saldo melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten' 

Totaal kosten 

Bedrijfsresultaat 

328.100 

14 600 

3 300 

193.500 

152.500 

6.Ö00 

158.500 

24 500 

27,500 

30 000 

5 600 

4.0Ó0 

14.500 

271.200 

2.800 

163,300 

110.700 

,6 000 

ll'6.7Ó0 

23 900 

27.500 

30.000 

5.600 

4 000 

14 5Ó0 

284.300 

1.300 

168.300 

117.300 

6.000 

123 300 

23 800 

27.500 

30.000 

5 600 

4.000 

14 500 

327 750 

1.600 

188.100 

141.250 

6.000 

147.250 

22.800 

27.500 

30.000 

5 600 

4.000 

14.500 

323 100 

14 600 

3.300 

193.500 

152.500 

6.000 

158 500 

21.100 

27.500 

30.000 

5 500 

4.000 

14.500 

106.100 

52.400 

105.500 

11.200 

105 400 

17.900 

104.400 

42.850 55.800 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij- afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af: nodig om af te lossen 

af. vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29 000 

5.000 

18.400 

27.500 

45.900 

30 000 

10 ÖOO 

29 000 

-17.800 

27.500 

9.700 

30 000 

10.000 

29.000 

-8.000 

-3.100 

27.500 

24.400 

30.000 

10.000 

29 000 

1.000 

12.900 

27.500 

40.400 

30.000 

10.000 

29.000 

6.000 

20.800 

27.500 

48.300 

30.000 

10.000 

5.900 -30.300 -15.600 400 

ZLTO Advies 04-02-2010 - Kenmerk ZMTH 10 0001 18 



7 SCENARIO 1AB, NIET GERUIMD, FOKVERBOD TÓT Ö1-Ö7-2Ö10, 

AFLAMMERTIJD MEI /JUNI , AANKOOP V A N DIEREN 

7.1 Scenario 1 Ab, niet geruimd, fokverbod tot 01-07-2010, aflammerperiode mei/juni 

Niet geruimd. Duur fokverbod lot 1 juli 2010, hel bedrijf mag de geiten niet dekken vóór 1 juli 2010. De 
aflammerpiek van hel bediijf ligt normaal gesproken in mei en juni, v/at betekent dal onder normale 
omstandigheden de dekkingen plaatsvinden in januari en februari. 

7.2 Toelichting uitgangspunten 

2010 
Begint met 750 melkgeiten, 300 opfok 

- geen opbrengsten uil verkoop lammeren 
- productie van 1000 kg/geit/jaar 
- geen kunstmelk 
- 5000 euro extra advies kosten 
- koopt in juli 2010, 270 melkgeiten aan 
- 225 melkgeiten naar slacht v/egens te lage melkgift. (30%) 
- 40 melkgeiten en 15 opfokdieren sterven (5%) 

Eind van hét jaar 750 melkgeiten, 285 opfok- -
Gemiddeld aanwezige dieren: 750 melkgeiten, en 285 opfokdieien 

2011 
Begin 2011 750 niejkgeiten en 285 opfokdieren 
- productie 1005kg/geil/jaar 
- verloop jaar als O'sceharip 
- Eind 2011 75b melkgeiten en 300 opfokdieren 

2012 
Begin 2012 750 melkgeiten en 300 opfokdieren 
- productie 1 ÓOÖkg/géit/jaar 
- verioop jaar als O scénajio 
- Eind 2012 750 melkgeiten en 300 opfokdieren 
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7.3 LiquiditeitsontwikRéiing écéiiarto l ab 

melkgc-iten 

kg af te leveren melk 

aantal melkgeiten 

aanlal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk/geiU jaar 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

2010 2011 2012 2013 2014 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1000 

508.000 

5,0% 

750 000 

750 

290 

7 

10 

1000 

621.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

593 000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

564.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1000 

530 000 

5.0% 

Investeringsplan (excl, BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

exira advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financieren 

137.250 

5.000 

10.000 

5 000 

10.000 

5 000 

10,000 

152.250 15.000 15.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

(Vlelkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekende kosien 

saldo melkgeiten 

bedrijfstoeslag 
Totaal saldo-opbrengsten 

re nie 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

Bedrijfsresultaat 

328 100 

2.800 

185.900 

145.000 

6.000 

151.000 

23.200 

27.500 

30.000 

5 600 

4 000 

14.500 

328.100 

14.600 

3 200 

193.800 

152.100 

6.000 

158.100 

30 400 

27.500 

30.000 

5.600 

4 000 

14 500 

328.100 

14.600 

3.300 

192.800 

153.000 

6.000 

159.000 

28.900 

27.50Ó 

30.000 

5.600 

4.000 

14 500 

328 100 

14 600 

3 300 

193.500 

152.500 

6 000 

158 500 

27.400 

27.500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

328 100 

14.600 

3 300 

193 500 

152,500 

6,000 
158 500 

25 600 

27,500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

109 800 

41.200 

112000 

46.100 

110.500 

48.500 

109.000 

49.500 51.300 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij: afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

al nodig om af te lossen 

af; ven/angingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29.000 

12.200 

27.500 

39.700 

30.000 

10.000 

-300 

29.000 

2.000 

15.100 

27.500 

42.600 

30 000 

10.000 

2.600 

29.000 

3 000 

16.500 

27.500 

44.000 

30.000 

10.000 

4.000 

29.000 

4.000 

16.500 

27.500 

44.000 

30.000 

10.000 
4.000 

29 000 

4 000 

18.300 

27.500 

45.800 

30 000 

10 000 
5.800 
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8 SCEN.ttRIO 1AC, NIET GERUIMD, FOKVERBOD TÓT 01-01-2011 , AFLAMMERTIJD 

JANUARI , AANKOOP VAN DIEREN 

8.1 Scenario 1Ac, niet geruimd, fokverbod tot 01-01-2011, aflammerperiode januari/februari 

Niel geruimd. Duur fokverbod veriengd lot 1 januari 2011, hel bedrijf mag pas na 1 januari 2011 de 
geilen v/eer dekken. 

8.2 Toelichting uitgangspunten 

2010 
Begint mei 750 melkgeiten, 300 opfok 

- aanlal dieren drachtig, afgelammerd en verkocht als in een "normaal" jaar, O scenario 
Eind van hel jaar 750 melkgeiten, 300 opfok 

2011 
Begint met 750 melkgeiten, 300 opfok 

- geen opbrengsten uit verkoop lammeren 
- (geen dieraankoop) 
- productie 1000 kg/geil/jaar 
- geen kunstmelk 
- 5000 euro extra advies kosten 
- 225 melkgeiten (30%) afvoeren in verband met lage melkgift 
- koopt 270 melkgeiten aan 
- 40 melkgeiten en 15 opfokdieren sterven (5%) 

Eind van hèt jaar 750 inelkgeiten en 300 opfok dieren 
Gemiddeld aantal aanwezige dieren 750 melkgeiten, 290 opfokdieren 

2012 
Begint met 750 melkgeiten en 300 opfokdieren 

- pi-ddijctie lOO'Qkg/geit/jaar 
- aanlal dieren drachtig, afgelammerd en verkocht als in een "normaal"jaar, O scenario 

Eind van het jaar 750 melkgeiten en 300 opfokdieren 
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8.3 Liquiditeitsontwikkeling scenario lac 

2010 2011 2012 2013 2014 

melkgeiten 
kg af te leveren melk 

aantal melkgeiten 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk / geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

506 000 

5,0% 

750 000 

750 

290 

7 

10 

1 000 

475.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1 000 

589 000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

560.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1000 

525 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl, BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

extra advies'begeleidingskoslen 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financieren 

5 000 

10.000 

135 000 

5 000 

10 000 

5.000 

10.000 

15.000 150.000 15.000 

10 000 

10.000 

10.000 

10.000 

Begroting Inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekende kosten 

salcio melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

Bedrijfsresultaat 

328.100 

14.600 

3 3Ó0 

193.500 

152.500 

6.000 

158.500 

24 500 

27 500 

30.000 

5 600 

4 000 

14 500 

328 100 

2.800 

193.500 

137.400 

6.Ö00 

143.400 

26 600 

27.500 

30.000 

5 600 

4.000 

14 500 

328.100 

14.600 

3.300 

192.800 

153.200 

5 000 

159 200 

28 700 

27 500 

30.000 

5.600 

4 000 

14 500 

327,750 

14.600 

3.300 

192.800 

152.850 

6.000 

158 850 

27.100 

27 500 

30 000 

5 600 

4 000 

14.500 

328.100 

14.600 

3 300 

192,800 

153,200 

6 000 

159 200 

25 400 

27 500 

30.000 

5.500 

4.000 

14.500 

106 100 

52.400 

108 200 

35,200 

110 300 

48,900 

108 700 

50,150 

107.000 

52.200 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij- afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af. nodig om af te lossen 

af. vervangingsinvestenngen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29.000 

5.000 

18.400 

27.500 

45.9Ö0 

30.000 

10 000 

5.900 

29 030 

-2 000 

8.200 

27 500 

35.700 

30.000 

10.000 

•4.300 

29.000 

3.000 

16.900 

27.500 

44.400 

30 000 

10,000 

4.400 

29 000 

4.000 

17.200 

27.500 

44.700 

30.000 

10 000 

4.700 

29.000 

5 000 

18.200 

27.500 

45.700 

30 000 

10 000 

5.700 
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9 SCENARIO 2FA, 70% GERUIMD, LEVENSLANG FOKVERBOD, GEEN AANKOOP 

9.1 Scenario 2Fa, 70% geruimd, levenslang fokverbod, geen dier aankoop 

Een bedrijf mei normale bedrijfsvoering, wordt geruimd op 1 januari 2010. Alle achterblijvende geilen 
op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. Wanneer hel bedrijf negatief v/ordl in de 
tankmelk mag het in februari 2011 nieuwe geiten aankopen (70% geruimd, 30% blijft achter). In dil 
scenario v/ordl verondersteld dal deze terugkoop niet mogelijk is of niel gebeurt. 
Oorzaak van hel niet terugkopen kan meerdere oorzaken hebben. 

• geiten zijn niet aanv/ezig in de markt, dus niet te koop 
o geilen zijn v/el le koop, maar te duur 
• geiten zijn v/el te koop, maar gezien fokverbod voor resterende dieren is aankoop van 

andere dieren technisch niet interessant 
• geilen zijn wel te koop, maar mogen niet vervoerd worden als gevolg van handhaving 

van vervoersverbod 
• ele. 

De fiscale gevolgen van hel niel terugkopen zijn niet in hel scenario in beeld gebrachl. De opbrengst 
van de geruimde geilen is als aflossing op de bankschuld geboekt De boekwinst (opbrengst geruimde 
dieren minus boekwaarde) is belast voor de inkomstenbelasting. Indien er wel dieren worden 
teruggekocht dan kan middels het vormen van een herinvesleringsreserye het betalen yan 
inkomstenbelasting voorkomen worden. Bij niet terugkopen résléért düs nóg een te betalin belasting 
van netto circa € 150 per geit! 

9.2 Toelichting uitgangspunten 
20^0 
1 Januari 2010, 750 melkgeiten, 300 opfokdieren 

- Geruimd in januari 2010; 525 melkgeiten en 255 opfok dieren 
- geen opbrengsten lammeren 
- géén kunslmèik 
- 500b euro extra advies, kosten 
- taxatie waarde= 780 dieren * € 500 
- productie,daling tot 900kg/dier/jaar wegens ruimen van hoog producerende geiten 
- 30% afvoer van de overige meikgeilen wegens le laag productie niveau, 65 geiten 
- 5% sterfte melkgeiten, iOgeilen 
- verkoójD yan 45 opfokdieren met fokverbod 

Eind 2010, 150 melkgeiten. 
Gemiddeld aantal aarnve'z/ge dieren is 220 melkgeiten, 25 oplokdieien 

2011 
Januari 2010, 150 melkgeiten 
- afvoer van alle trièlkgeiten door te lage melkgift, niet rendabel 
Eind van 2011, geen dieren meer aanwezig 

2012 
Geen dieren aanv/ezig 

ZLTO Advies 0402-2010 - Kenmerk' ZMTH 10 0001 2 3 



9.3 Liquiditeitsontv/lkkelihg scénario 2fa 

melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aantal nielkgeiten 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg nielk / geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

2010 2011 2012 2013 2014 

198.000 

220 

25 

7 

10 

900 

508 000 

5.0% 

60.000 

75 

7 

10 

800 

184 000 

5,0% 

7 

10 

231.000 

5,0% 

7 

10 

355.000 

5,0% 

7 

10 

435 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

extra advies/oegeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financieren 

-390 000 

5.000 

10.000 

5.000 

10.000 

5.000 

10.000 

-375.000 15.000 15.000 

10 000 

10.000 

10.000 

10.000 

Begrotii-ig inkon-ien 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekerïde kosten 

Saldo melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidsk'osten 

mestkosten 

algen-iene kosten 

Tolaal kosten 

86 600 26 200 

800 

53.800 

43.500 

6.000 

49.500 

17.300 

27.500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

1.900 

35.700 

7.100 

6.000 

13 100 

11600 

27.500 

30.000 

5.600 

4 000 

14.500 

1.300 

-4700 

6.000 

6.000 

12 000 

16 200 

27.500 

30 000 

5 800 

6.000 

6 000 

16.200 

27.500 

15 000 

5.800 

6 000 

6.000 

16.200 

27 500 

15 000 

5 800 

98.900 93.200 79.500 64.500 64.500 

Bedrijfsresultaat 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij: afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af: nodig om af te lossen 

af: vervangingsinvesteringen 

LIQUIDrtElTSONTWlKKELING 

-49.400 

29.000 

•78.400 

27.500 

-50.900 

3Q.Ó0O 

10.000 

-90.900 

-80.100 

29 000 

-109,100 

27.500 

-81.600 

30.000 

10.000 

-121.600 

-67.500 

29.000 

•95.500 

27.500 

•69.Ö00 

30.000 

10.000 

•109.000 

-58.500 

29 000 

-87.500 

27.500 

-60.000 

30 000 

10.000 

-100.000 

•58.500 

29.000 

-87.500 

27.500 

-60.000 

30.000 

10.000 

-100.000 
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10.3 Liquiditeitsontv/ikkeling scenario 2ffa 

2010 2011 2012 2013 2014 
melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aantal melkgeiten 

aanlal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk / geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

315.000 

350 

25 

7 

10 

900 

522 000 

5,0% 

160 000 

200 

7 

10 

800 

283 000 

5.0% 

112 000 

100 

7 

10 

700 

361 000 

5,0% 

7 

10 

461 000 

5,0% 

7 

10 

540 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financièi-ên 

-283.500 

5.000 

10.000 

-2"68.500 

5 000 

10.000 

15.000 

5 000 

10.000 

15.000 

10.000 

"io:ooo 

10.000 

10.000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

To.e'gerekehde kosten 

saldo melkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

137.800 70 000 48 944 

1.400 

77.500 

G7.700 

6.000 

73 700 

20,100 

27 500 

30.000 

5.600 

4 000 

14 500 

900 

55.900 

25.000 

5.000 

31.000 

16.100 

7.327 

30.000 

4.000 

14.500 

900 

37.400 

12.444 

6.000 

18.444 

20 600 

27.500 

30 000 

5 600 

4 000 

14 500 

6 000 

6 OOÖ 

25 000 

27.500 

15 000 

5.800 

6 000 

6 000 

29.100 

27.500 

15 000 

5,600 

101.700 71.927 102 200 73.300 77.400 

Bedrijfsresultaat •28.000 •40.927 •83.756 •67.300 -71.400 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij- afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af: nodig om af te lossen 

af: vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29.000 

-57.000 

27.500 

-29.500 

30.000 

10 000 

-69.500 

29 000 

•69.900 

7.327 

•62.573 

30.000 

10.000 

-102.573 

29 000 

•112.800 

27.500 

-85.300 

30.000 

10 000 

-125.300 

29 000 

-96.300 

27.500 

-68'800 

30.000 

10 000 

-108.800 

29 000 

-100.400 

27.500 

-72.900 

30.000 

10.000 

-112:900 
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11 SCÉNARIO 2FC, 30% GERUIMD, LEVENSLANG FOKVERBOD, HERBEVOLKEN 
FEBRUARi 2011, GEEN AANKÓGP VAN DIEREN 

11.1 Scenario 2Fc, 30% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 

Een bedrijf v/ordt geruimd op 1 januari 2010. Hel gaat om een bedrijf dal alle geilen duurmelkt Alle 
achterblijvende geiten op dil bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. Wanneer hel bedrijf 
negatief v/ordt in de tankmelk mag hel in februari 2011 nieuwe geilen aankopen. In dit scenario 
worden geen nieuv/e dieren aangekocht. 

Oorzaak van het niet terugkopen kan meerdere oorzaken hebben; 
• geiten zijn niet aanwezig in de markt, dus niel te koop 
• geilen zijn wel te koop, maar te duur 
• geilen zijn v/el le koop, maar gezien fokverbod voor resterende dieren is aankoop van 

andere dieren technisch niet interessant 
• geilen zijn wel lè koop, maar mogen niet vervoerd worden als gevolg van handhaving 

van ven/oersverbod 
• etc 

De fiscale gevolgen van het niet terugkopen zijn niet in het scenario in beeld gebracht De opbrengst 
van de geruimde geilen is als aflossing op de bankschuld geboekt De boekwinst (opbrengst geruimde 
dieren minus boekwaarde) is belast voor de inkomstenbelasting Indien er wel djeren worden 
teruggekocht dan kan rniddels hel vormen van een herinvesteringsreserve het belaten van 
inkoni'slenbelasling voorkomen worden. Bij niel terugkopen resteert dus nog een le belalen belasting 
van netto circa € 150 per geil! 

11.2 Toelichting uitgangspunten 

2010 
1 Januari 2010, 750 melkgeiten, 300 opfokdieren 

- geruimd in januari 2010; 225 melkgeiten en 255 opfok dieren 
- geen opbrengsten lammeren en slachtgeilen 
- géén kiinstmèlk 
- 5000 euro extra advies kosten 
- taxatie waarde= 480 dieren * € 500,-
- daling va"'n de productie (duurm_elkers)met 100kg, (900kg/dier/jaar) 
- verkoop yan 45 .opfokdieren mét fokverbod 
- 30% afvoer van (qudere)melkgéileh door le lage melkgift (155 dieren) 
- 5% sterfte rnelkgeiten, 25 dieren 

Eind 2010, 345 rnelkgeiten 
Gemiddeld aanwezige dieren' 500 melkgeiten 

2011 
Januari 2011, 345 melkgeiten 

30% afvoer meikgeilen door te lage melkgift (105 dieren) 
5% sterfte 20 melkgeiten 
productie van 800kg/geit/jaa 

Eind van 2011, 220 melkgeiten 
Gemiddeld aantal aanwezige dieren is 280 melkgeiten 

2012 
Januari 2012, 220melkgeiten, 

alle dieren worden afgevoerd wegens le lage melkgift 
productie 700 kg/dier/jaar 

Eind van het jaar geen melkgeiten 
Gemiddeld aanlal aanwezige dieren 110 
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!1.3 Liquiditeitsontwikkeilng scenario 2fc 

- " • ^ N 

450.000 

500 

25 

7 

10 

900 

521 000 

5,070 

224.0QO 

280 

7 

10 

800 

297 000 

5,0% 

77 000 

110 

7 

10 

700 

358.000 

5,0% 

7 

10 

454.000 

5,0% 

7 

10 

543.000 

5.0% 

2010 2011 2012 2013 2014 
melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aantal melkgeiten 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg n-ielk / geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruin-|de veestpel -240.000 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 5000 5 000 5 000 

vervangingsinveste'rff.gen lO'.ÖÖÖ 'lO'OOO lOlOOO 10 000 • 10.000 

Totaal te financieren •225.000 15,000 15,000 10.000 10.000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 196 800 98 000 33.700 
Foklamnieren 

Slachtgeilen 

Toegerekerïde kosten 

saldo mcikgeiteh 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengstsn 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

j , arbeidskosten 

'• _,' mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

2.500 

104,700 

96.200 

6 000 

102 200 

20.500 

27.500 

30 000 

4.000 

5.600 

14.500 

102.-100 

100 

29.000 

1.300 

60.500 

47.500 

6.000 

53.500 

16 400 

10 261 

3Ó.00O 

4.000 

5 600 

14.500 

80 761 

•27.261 

29.000 

2.800 

29.G00 

6.900 

6.000 

12.900 

20 600 

27.500 

30.000 

4 000 

5 600 

14.500 

102.200 

-89,300 

29 000 

6 000 

6 000 

25 200 

27 500 

15.000 

5 800 

73.500 

-67.500 

29.000 

6.000 

6.000 

29.200 

27.500 

15 000 

5.800 

77.500 

•71.500 

29.000 

Bedrijfsresultaat 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij: afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af. nodig om af te lossen 

af: vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING .41.400 .86 039 -13(j.800 -109.000 •113.000 

-28.900 

27.500 

•1.400 

30 000 

10.000 

•56.300 

10 261 

-46,039 

30.000 

10 000 

-118 300 

27 500 

-90,800 

30 000 

10,000 

-96,500 

27.500 

-69 000 

30.000 

10.000 

-100.500 

27.500 

-73.000 

30.000 

10.000 
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12 SCENARIO 2AA, 70% GERUIMD, LEVENSLANG FOKVERBOD, HERBEVOLKEN 
FEBRUARI 2011, AANKOOP VAN DIEREN 

12.1 Scenario 2Aa, 70% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 

Een bedrijf met normale bedrijfsvoering, wordl geruimd op 1 januari 2010. Alle achterblijvende geilen 
op dil bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. Wanneer het bedrijf negatief v/ordt in de 
tankmelk mag het in februari 2011 nieuwe geilen aankopen (70% geruimd, 30% blijft achter) 

12.2 Toelichting uitgangspunten 
2010 
1 Januari 2010, 750 meikgeilen, 300 opfokdieren 

- geruimd in januari 2010. 525 meikgeilen en 255 opfok dieren 
- geen opbrengsten lammeren 
- geen kunstmelk 
- 5000 euro extra advies kosien 
- taxatiev/aarde= 780 dieren ' € 500 
- daling van de productie (duurmelkers) 100kg (900kg/geit/jaar) 
- 40% afvoer van de overige melkgeiten v/egens te laag productie niveau, 90 geilen 
- 5% sterfte meikgeilen, 10 geilen 
- verkoop van 45 opfokdieren met fokverbod 

Eind 2010,125 melkgeiten 
Gemiddeld aantal aanwezige dieien is 225 melkgeiten 

2011 
Januari 2010, 125 melkgeiten 

- in Februari 2011 wordé,h er 800 drachlige dieren aangekocht 
- 800 dieren lammeren gemiddeld 1,5 levend lam per geit 
(6bpbgkjes, OOOgeitjes) 

- 60Ó geiten lammetjes' 0.80 (20%uilval opfok) - 480 opfok geitjes 
- kunslmelk aangepast op aantal lammeren van de aangekochte dieren 
- de productie is 80Ökg/geil/ja'ar 
- Afvoer van alle melkgeiten meteen levensgangfokverbod, 125 dieren 
- 5% sterfte van de melkgeiten, 50 melkgeiten 
- In hel najaar v/orden de opfokdieren en melkgeiten gedekt. 
-180 opfokdieren wórden verkocht (er worden er 300 aangehouden voor eigen opfok) 

Eind van 2011, 750 meikgeilen, i3Ó0 opfok dieren 
Gemiddeld aantal aanwezige dieien is 670, 200 opfok dieren 

2012 
Januari 750 meikgeilen, 300 opfokdieren 

- productie 900 kg/geit 
- verloop jaar als in O scenario 

Eind 2012, 750 melkgeiten en 300 opfokdieren 
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12.3 Liquiditeitsontv/ikkeling scenario 2aa 

2010 2011 2012 2013 2014 

melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aantal melkgeiten 

aantal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk /geil 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

180 000 

225 

25 

7 

10 

800 

521 000 

5,0% 

320.000 

400 

225 

7 

10 

800 

203 000 

5,0% 

675 000 

750 

300 

7 

10 

900 

647.000 

5,0% 

712.500 

750 

300 

7 

10 

950 

635 000 

5.0% 

750 000 

750 

300 

7 

10 

1 000 

609.000 

5,0% 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel -390.000 

.'-""^ aankoop veestapel 

i extra advies/begeleidingskosten 

^ -̂  vervangingsinvesteringen 

Tolaal te financieren -3'75.Ö(Ki 

5 000 

10.000 

400.000 

5.000 

lO.OOO 

5.000 

10.000 

415.000 15.000 

10 000 

10.000 

10.000 

10.000 

Begrot ing inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 
Toegerekende kosten 

Saildp rnelkgeiten 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-ojibrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Tolaal kosten 

78.700 

1 700 

52.100 

38.100 

6.000 

44.100 

18 100 

27.500 

30 000 

5 600 

4 000 

14.500 

140.000 

27.000 

1.600 

99.900 

69.700 

6.000 

75.700 

21.300 

14.663 

30.000 

5 600 

4 000 

14.500 

295.200 

14.600 

3.300 

183.600 

129.5_00 

6.000 

135.500 

32.100 

27.500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

311 363 

14.600 

3 300 

186,300 

142.963 

.6 000 

148953 

32.100 

27.500 

30.000 

5 600 

4 000 

14.500 

327.750 

14 600 

3 300 

191.000 

154.650 

6 OÖO 

160.650 

32.100 

27 500 

30 000 

5 600 

4.000 

14.500 

99 700 90 063 113 700 113.700 113.700 

Bedrijfsresultaat 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij. afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af nocJig om af te lossen 

af. vervangingsinvesteringen 

LIQUI DITEITSONTWIKKELING 

•55.600 

•97.100 

-14.363 21.800 

•68737 -12.700 

35.263 

-4.200 

46.950 

29 000 

-84.600 

27 500 

-57.100 

30.000 

10.000 

29 000 

-43.400 

14.663 

-28737 

30.000 

10.000 

29 000 

-7.000 

-200 

27 500 

27.300 

30.000 

10 000 

29,000 

-2.000 

8 300 

27.500 

35.800 

30.000 

10Ó00 

29 000 

3.000 

15,000 

27.500 

42.500 

30,000 

10.000 

2.500 
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13 SCÉNARiO Z A B , 5 Ö % GERÜiïVID, LEVENSLANG FOKVERBOD, HERSEVOLKEN 
FEBRUARI 2011, MET AANKOOP VAN DIEREN 

13.1 Scenario 2Ab, 50% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 

Een bedrijf v/ordt geruimd op 1 januari 2010. In tegenstelling lol hel bedrijf bij scenario 2a lammert een 
gedeelte van de totale koppel geiten op het bedrijf jaarlijks, het andere deel van de koppel laaide 
ondememer duurmelken. Alle achterblijvende geilen op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod 
gekregen. Wanneer hel bedrijf negatief v/ordt in de tankmelk mag hel in februari 2011 nieuwe geilen 
aankopen. (50% van de dieren wordl geruimd, 50% blijft op hel bedrijf) 

13.2 Toelichting uitgangspunten 
2010 
Januari 2010, 750 melkgeiten, 300 opfokdieren 

- aantal dieren geruimd: 375 meikgeilen en 255 opfokdieren 
- taxatiewaarde 630 dieren * €500,-
- 40% ven/anging -> 150 meikgeilen worden afgevoerd 
- verkoop van 45 opfokdieren rfiet fokverbod 
- 5% diersterfte -> 20 meikgeilen 
- geen kunslmelk 
- geen opbrengsten uil verkoop lammere 
- productie daalt naar 900kg/geil/jaar (10% daling) 
- € 5.000,- extra advieskosten 

Eind 2010, 215 melkgeiten 
Gemiddeld aanwezige aantal dieien is 330 melkgeiten 

2011 
Januari, 215 meikgeilen 

- Afvoer van 155 meikgeilen met een levenslang fokverbod 
- er worden 750 drachlige idierén aangekocht 
- 750 dieren lammeren gemiddeld 1,5 levend lam per geit 
- 560 nücbtéré bokjes, en 560 geilenlamriieljes 
- yan de 5,60 geitjes worden (20% üilyal opfok) -> 450 opfokdieren 
- 5% sterfte Van de melkgeiten, 50 melkgeiten 
- € 5.Ö00 advies kosien 
- productie 800 kg/géit/jaar 
- er worden 15Ö opfokdieren verkocht (300 dieren worden aangehouden voor eigen opfok) 
- in het najaar v/ó'rden er v/eer opfokdieren en melkgeiten gedekt 

Eind 2011, 750 meikgeilen en 300 opfokdieren 
Gemiddeld aantal aanwezige dieren is 680 melkgeiten, 200 opfokdieien 

2012 
Januari 750 meikgeilen, 300 opfokdieren 

- productie 90Ó kg/melkgeit/jaar 
Eind 2012, 750 melkgeiten en 300 opfokdieren 
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13.3 Liquiditeitsontwrkkenng scenario 2ab 

2010 2011 2012 2013 2014 
melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aantal melkgeiten 

aanlal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk / geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

297.000 

330 

25 

7 

10 

900 

505.000 

5,0% 

544.000 

680 

200 

7 

10 

SOO 

236.000 

5,0% 

675.000 

750 

200 

7 

10 

900 

617 000 

5,0% 

697.500 

750 

300 

7 

10 

930 

604.000 

5,0% 

735.000 

750 

300 

7 

10 

980 

580.000 

5,0% 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financieren 

-315.000 

5,000 

10.000 

-300.000 

375 000 

5 000 

10 000 

• 390.000 

5 000 

10.000 

15.000 

10.000 

10.000 

10 090 

10.000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachjlg'eilèh 

Toegerekende kosten 

saldo mêlkgoiteri 

bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek. 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

129 900 

1.900 

73.800 

64.600 

6.000 

70 600 

18 500 

27 500 

30 000 

5.600 

4Ó00 

14.500 

237.900 

22.500 

1.900 

156.000 

106.300 

6.000 

1Ï2 30Ó 

21,300 

24 932 

30.000 

4.300 

4.000 

14.500 

294 975 

14.600 

3 300 

183.600 

129,275 

.6.000 

135.275 

30.500 

27.500 

30.000 

5 600 

4 000 

14.500 

304.808 

14 600 

3.300 

185.300 

137.4Ó8 

6.000 

143 408 

29 600 

27 500 

30 000 

5.600 

4 000 

14.500 

321.195 

14.600 

3.300 

190.100 

148;995 

6.000 

154 995 

28 200 

27.500 

30.000 

5.600 

4.000 

14.500 

100.100 99.032 112 100 111.200 109.800 

Bedrijfsresultaat 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij- afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af: nodig om af te lossen 

af- vervangingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

-29.500 

-71.000 

13.268 

-30.768 

23.175 

-12.300 

32,208 

-6,300 

45.195 

29 000 

-58.500 

27.500 

•31.000 

30.000 

10 000 

29 000 

•15.700 

24.932 

9.232 

30 000 

10 000 

29.009 

-6 000 

200 

27.500 

27.700 

30.000 

10.000 

29.000 

-3 000 

6.200 

27.500 

33.700 

30.000 

10.000 

29 000 

2.000 

14.200 

27.500 

41.700 

30 000 

10.000 

1.700 
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14 SCENARIO 2.AG, 3 0 % GERUIMD. LEVENSLANG FOKVERBOD, HERBEVOLKEN 

FEBRUARI 2 0 1 1 , WEL AANKOOP V A N DIEREN 

14.1 Scenario 2Ac, 30% geruimd, levenslang fokverbod, herbevolken februari 2011 

Een bedrijf v/ordt geruimd op 1 januari 2010. Hel gaat om een bedrijf dat alle geiten duurmelkt Alle 
achterblijvende geilen op dit bedrijf hebben een levenslang fokverbod gekregen. Wanneer hel bedrijf 
negatief wordl in de tankmelk mag het in februari 2011 nieuwe geiten aankopen. 

14.2 Toelichting uitgangspunten 

2010 
Januari 2010, 750 melkgeiten, 300 opfokdieren 

- geruimd in januari 2010. 225 melkgeiten en 255 opfokdieren 
- taxatiewaarde 480 dieren * € 500,-
- 40% vervanging -> 210 melkgeiten v/orden afgevoerd 
- Verkoop van 45 opfokdieren met fokverbod 
- 5% diersterfte -> 25 meikgeilen 
- geen kunslmelk 
- geen opbrengsten uit verkoop lammere 
- productie daalt naar 900 kg/geit/jaar (10% daling) 
- € 5.000,- extra advieskosten 
- afvoer van 45 opfokdieren met fokverbod 

Eind 2010, 290 melkgeiten 
Gemiddeld aantal aanwezige dieren is 450 melkgeiten 

2011 
Januari, 290 melkgeiten 

- Afvoer van meikgeilen met een levensgangfokverbod, 190 dieren 
- er worden 700 drachtige dieren aangekocht 
- 700 dieren lammeren gemiddeld 1,5 levend lam per geil. 
- 525 nuchtere bokjes, en 525 geilenlammeljes 
- van de 525 geitjes worden (20% uitval opfok) -> 420 opfokdieren 
- 5% sterfte van de melkgeiten, 50 meikgeilen 
- € 5.000 advies kosien 
- productie 800 kg/geit/jaar 
- verkoop van 120 opfokdieren (300 worden er aangehouden voor eigen opfok) 
- in het na jaar worden er opfokdieren en melkgeiten gedekt. 

Eind 2011, 750 meikgeilen en 300 opfokdieren 
Gemiddeld aantal aanwezige dieren 700 melkgeiten, 200 opfokdieren 

2012 
Januari 750 melkgeiten, 300 opfokdieren 

- productie 900 kg/geil per jaar 
- verioop jaar als O scenario 

Eind 2012, 750 meikgeilen en 300 opfokdieren 
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14.-3 Liquiditsitsentwikkeüno scenario Zc'c 

2010 2011 2012 2013 2014 
melkgeiten 

kg af te leveren melk 

aanta! melkgeiten 

aanlal opfokgeiten 

ha grasland 

ha maisland 

kg melk /geit 

Financiering 

schuld per 1 januari 

rentepercentage 

405.000 

450 

25 

7 

10 

900 

505.000 

5,0% 

550.000 

700 

200 

7 

10 

800 

290.000 

5,0% 

675 000 

750 

300 

7 

10 

900 

645 000 

5,0% 

712.500 

750 

300 

7 

10 

950 

033.000 

5,0% 

750.000 

750 

300 

7 

10 

1.000 

606 000 

5,0% 

Investeringsplan (excl. BTW) 

vergoeding geruimde veestpel .240 000 

aankoop veestapel 

extra advies/begeleidingskosten 

vervangingsinvesteringen 

Totaal te financieren -225.000 

5.000 

10 000 

350.000 

5 000 

10 000 

5.000 

10.000 

365.000 15.000 

10.000 

10.000 

.10.000 

10,000 

Begroting inkomen 

Opbrengsten 

Melkopbrengst 

Foklammeren 

Slachtgeilen 

Toegerekende kosten 

saldo melkgeiten 
bedrijfstoeslag 

Totaal saldo-opbrengsten 

rente 

afschrijvingen 

onderhoud en verzek. 

arbeidskosten 

mestkosten 

algemene kosten 

Totaal kosten 

177.100 

3.200 

95.600 

87.800 

6.000 

93 800 

19.900 

27 500 

30.000 

4 000 

5 600 

14.500 

244.900 

18.000 

2 400 

155.200 

110.100 

6.000 

116.100 

23 400 

25.666 

30.000 

4.000 

5.600 

14.500 

295.200 

14.600 

3.300 

183.600 

129.500 

6.000 

135 500 

32.000 

27.500 

30.000 

4.000 

5 600 

14 500 

311 363 

14.600 

3.300 

1?5..300 

143.963 

6.000 

149 963 

31.000 

27 500 

30 000 

4Ó00 

5.600 

14 500 

327 750 

14.600 

3 300 

190.100 

155,550 

6.000 

161.550 

29.400 

27.500 

30.090 

4 000 

5 6Ó0 

14.500 

101.500 103.165 113 600 112600 111.000 

Bedrijfsresultaat •7.700 12.934 21.900 37.363 50.550 

Saldo privé uitgave 

extra belastingen 

BESPARINGEN 

bij: afschrijvingen 

Reserveringscapaciteit 

af. nodig om af te lossen 

af. ven/angingsinvesteringen 

LIQUIDITEITSONTWIKKELING 

29.000 

•36,700 

27.500 

.9.200 

30.000 

10 000 

29.000 

•16.100 

25.666 

9.566 

30 000 

10,000 

29.000 

-7 000 

•100 

27 500 

27.400 

30.000 

10 000 

29.000 

-1000 

9.400 

27.500 

36.900 

30.000 

10.000 

29.000 

4.000 

17.600 

27.500 

45.100 

30..000 

10.000 

•49.200 •30.434 -12.600 •3.100 5.100 
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15 OVERZICHT S C E N A R Ï Ó S 

Met hel gemiddelde bedrijf (volgens de ABAB bedrijfsvergelijking) als uitgangspunt zijn een aanlal 
denkbare scenario's doorgerekend. Dit gemiddelde bedrijf omval circa 750 meikgeilen. De gevolgen 
voor een bedrijf met minder of meer aantallen meikgeilen zijn derhalve anders, 

In de scenario's is geen rekening gehouden met; 
• mogelijk hogere mestafzetkosten als gevolg van meslopslagverplichtingen of 

méstafvoerverplichlingen; 
• lagere melkgift bij geruimde bedrijven als gevolg van stress rondom de ruimingen; 
o schade bij investeringsplannen die vertraging oplopen als gevolg van de Q koorts 

maatregelen; 
« fiscale gevolgen van niel terugkopen van melkgeiten bij de scenario's geruimde 

bedrijven zonder terugkoop van dieren. In de scenario's is geen rekening gehouden 
met een eventuele teruggave van belasting als gevolg van een negatief 
bedrijfsresullaal 

Onder scenario 1 zijn de gevolgen berekend voor bedrijven met een fokverbod, maar zonder ruiming. 
In deze scenario's is vervolgens berekent wal de gevolgen zijn van al dan niel dieren aankopen. 
Indien gekozen wordl voor aankoop van dieren wordt het saldo minder slecht. Aanvoer van dieren 
betekent melk, melk betekent saldo en saldo betekent een beter bedrijfsresultaat. 

Anderzijds is het de vraag of het vanuil het oogpunt van insleep van ziekten in alle gevallen verstandig 
is om dieren van derden aahté kopêri; Nog ló"s vali de vraag of de nieuwe dieren v/el le koop zijn of 
aangevoerd kunnen of mogen v/orden. 

Onder scenario 2 zijn de bedrijven lerug le vinden die v/el deels geruimd zijn. Ook voor deze bedrijven 
is hel effect van wel of niel aankopen van dieren in beeld gebrachl. Erg snel v/ordl dan helder dat een 
(deels) geruimd bedrijf zonder aanvoermogelijkheid geen conlinuïleitsperspeclief heeft. 

De financiële gevolgen zijn, op basis van de gekozen uitgangspunten, volgens on'dérslaande tabellen 
en grafieken samen te vallen. Een bedrijf met een aflammerperiode in januari/februari mei een 
fokverbod lol 1 juli heéfl óp basis van deze uitgangspunten geen of nauwelijks schade. 
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Zware schade voor geitenhouders 
door maatregelen tegen Q-koorts 

De maatregelen ter bestrijding van Q-koorts richten dermate zvvare schade aan op besmette melkgeiten
bedrijven, dat voor de toekomst van deze ondernemingen moet vvorden gevreesd. Als het voor deze 
bedrijven niet mogelijk vvordt om tijdig en in voldoende mate nieuwe dieren aan te kopen, kan geen nieuwe 
veestapel vvorden opgebouwd en resteert slechts staking van de onderneming. 

Dit is een van de conclusies uit het schaderapport Q-koorts, dat vanmorgen in Den Haag is gepresenteerd en 
in opdracht van LTO Nederland is gemaakt. Uit de ramingen van ZLTO Advies blijkt, dat ondernemers van 
vvie de helft van de dieren is geruimd, alleen al ditjaar ruim 70.000 euro schade lijden. In dit scenario is 
uitgegaan van een gemiddeld geitenbedrijf met 750 melkgeiten. 

Ook als dit gemiddelde bedrijf na 1 juli a.s. (einde fokverbod) weer nieuwe dieren van elders kan aankopen, 
zal de schade de komende vier jaar oplopen tot ruim 160.000 euro. Afhankelijk van het percentage 
geruimde dieren zal de schade hoger of lager uitpakken. Er zijn meerdere toekomstscenario's doorgerekend 
om de schade zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Het rapport zal worden aangeboden aan de ministers 
Klink (VV/S) en Verburg (LNV) en de Tweede Kamer. 

Voor de Q-koortscrisis hadden ruim twintig bedrijven meer dan duizend dieren. Op enkele bedrijven 
worden meer dan 2.500 melkgeiten gehouden. Nederland telt circa 380 professionele bedrijven (melkgeiten 
en -schapen), waar circa 98 procent van de dieren wordt gehouden. 

LTO-voorzitter Albert Jan Maat deed vanmorgen een oproep richting kabinet, om samen met het 
bedrijfsleven een weg te vinden om de gedupeerde bedrijven weer zo spoedig mogelijk perspectief te 
bieden. „Bij ziekte als MKZ of varkenspest krijgen veehouders na enkele maanden de kans om weer door te 
gaan met hun bedrijf. Op dit moment is nog geheel onduidelijk op basis van welke maatregelen een 
geitenbedrijf weer de status 'niet besmet' krijgt." 

Maat noemde het onredelijk, dat de gedupeerde boeren (naast de vergoeding voor geruimde dieren) moeten 
opdraaien voor de volledige gevolgschade. „De stallen staan deels leeg, de melkproductie is teruggelopen, 
er is een fokverbod en er mogen geen dieren worden aangevoerd. De bedrijfsvoering is volledig op z'n kop 
gezet, terwijl boeren veel hebben gedaan de schade voor de volksgezondheid te beperken. De strenge 
maatregelen zijn genomen ter beschenning van de volksgezondheid. De rekening daarvan kan niet eenzijdig 
bij de boeren worden neergelegd." Maat pleitte voor een noodfonds voor getroffen bedrijven, zoals dat na 
eerdere uitbraken van veeziektes ook is gebeurd. 

Ook Q-koortsvrije bedrijven lijden schade door het fok- en aanvoerverbod. De schade zal beperkt blijven 
voor de meeste bedrijven, waar de dieren in het begin van het jaar (januari-maart) aflammeren. Voor 
bedrijven met een aflammerperiode halvewege het jaar, loopt de schade door het fokverbod eveneens op. 
Weer uitgaande van een bedrijf met 750 geiten vvordt de schade voor de periode 2010-2014 becijferd op 
ruim 25.000 euro. Als het aanvoerverbod niet wordt opgeheven, loopt dit in die periode in de gehanteerde 
scenario's op van 73.000 tot 99.000 euro. 
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Datum 
Ons kenmerk 
Onderwerp 
Informatie 

Ministervan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Mevrouw G. Verburg 
Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

5 februari 2010 
AJM\2010\VLa\001288 
Aanbieding Schaderapport Q-Koorls en Persbericht 

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(glto.nl 

Geachte mevrouw Verburg, 

Hierbij bieden wij u het schaderapport Q-koorts aan. Dit rapport is vanochtend tijdens 
een persconferentie gepresenteerd, het persbericht hiervan is eveneens bijgevoegd. 

Wij verzoeken u op korte termijn een bestuurlijk overleg over dit onderwerp te beleggen 
met u, uw collega van VWS en LTO. 

Voor de goede orde maken wij u erop attent dat een exemplaar van dit rapport is 
gestuurd naar de vaste commissies LNV en VWS van de Tweede Kamer. 

Hoogachtend, 

I'l 

Bijlagen 
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Van: ^ _ _ 

Verzonden: dinsdag 16 februari 2010 11:30 

Aan: 

Onderwerp: 20100216 1130 Verslagen basisoverieg Q-koorts 

Bijlagen: 091204 Nolulen basisoverieg (3).doe; 100201 Verslag basisoverieg Q-koorts 29-01 2010 
(2).doc 

Geachte leden van het Basisoverieg, 

Bij deze doen wij u het verslag van hel basisoverieg Q-koorts van 4 december 2009 en 29 januari 2010 
toekomen Onze excuses voor de vertraging 

Met vriendelijke groet. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwal i te i t 

Directie Voedsel, Dier en Consument 

/ - Managementassistente 

Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres 

Postadres Bezoekadres 

Postbus 20401 Pnnsclauslaan 8 

2500 EK DEN HAAG/259S AJ DEN HAAG 

4-5-2012 



Basisoverieg Q-koorts ^ ' 5 0 
Datum: 4 december 2009 ~^ 

Tijdstip: 11.00 -12.00 
Locatie: LIMV, zaal Weerribben/Biesbosch 

Aanwezig: . . (LNV, voorzitter), (LNV), (VWA), 
(VWA), (plv. CVO), (LNV Communicatie), 

(KNMvD), (LTO), (NBvH), (platform KSG), (platform 
KSG), • (LNV, verslag) 

1. Opening/mededel ingen 
Mededeling: vertegenwoordigers van de hobbydierhouders zijn niet eerder bij een basisoverieg 
geweest, omdat Q-koorts werd gezien als een probleem van grootschalige geiten- en schapenhouders. 
Nu is dat gevoel omgeslagen, en zijn ze hier met een groot gevoel van urgentie. 

Mededeling: er is voldoende reden om een basisoverieg te organiseren: er zijn sinds l oktober nieuwe 
maatregelen, de tankmelkmonitor ing is gestart, en volgende week worden de resultaten hiervan 
gepubliceerd en de brieven naar GGD'en en burgemeesters verzonden. Tevens hebben de ministers 
aangegeven te wil len kijken naar de noodzaak en mogeli jkheden van verdergaande maatregelen. 

2. Presentatie Stand van Zaken Q-koorts 
Door mevrouw 
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze presentatie: 

• Vraag: in de eventuele verdergaande maatregelen is veel aandacht is voor dieren, maar niet voor 
de bacteriën in de omgeving. Uit Engels onderzoek zou gebleken zijn dat niet zozeer de dieren, 
maar de omgeving en stallen een risico zijn voor de mens. Dit lijkt nu een blinde vlek te zijn in de 
eventuele verdergaande maatregelen 
Antwoord: Q-koorts is niet uit te bannen, dus dat de maatregelen gericht zijn op het 
verminderen van de uitscheiding. We weten dat de problemen gerelateerd zijn aan 
geitenbedrijven, maar de invloed van de milieuaspecten is onbekend. Het milieu ontsmetten is 
niet mogelijk, omdat de bacterie zeer resistent is tegen ontsmettingsmiddelen, en een deel van 
de middelen niet in het mil ieu gebruikt mogen worden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar 
ontsmettingsmiddelen. 

• Vraag: klopt het dat het gevaarlijk is om de bacterie in een laboratorium te kweken? Hoe kan het 
dat 10 bacteriën voldoende zijn om iemand te besmetten, en er tijdens een abortus miljarden 
bacteriën vri jkomen, en toch niet alle mensen rond een besmet bedrijf ziek zijn. 
Antwoord: dit is een goede vraag. Veel mensen worden besmet en hebben al antistoffen, maar 
de meeste mensen worden niet ziek. Daarnaast is bij het kweken van een bacterie die een 
zoönose veroorzaakt een hoog veiligheidsniveau verplicht en noodzakelijk in een laboratorium. 

3. Presentatie Communicat iestrategie 
Door mevrouw 
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze presentatie: 

• Opmerking: niet 21 maar 16 bedrijven blijven verdacht tot de volgende ronde 
tankmelkonderzoek. 

• Vraag: is de 2^ ronde tankmelkonderzoek ook al bij deze resultaten betrokken? 
Antwoord: nee. 

• Vraag: wordt de vlekkenkaart uit de presentatie zo gepubliceerd, en is het niet mogelijk een 
bedrijf te zoeken in het midden van de cirkel? 
Antwoord: de kaart is geanonimiseerd, en het is niet makkelijk de exacte boerderij te vinden 
naar aanleiding van deze kaart. 

• Vraag: voor wie is het risico om ziek te worden nu lager is (mensen of dieren), en hoe het kan 
dat er toch nog wekelijks 20 mensen worden gemeld met Q-koorts? 
Antwoord: het risico is nu lager voor zowel mensen als dieren. Dit risico is vooral hoog rond het 
lammeren. Nu worden er inderdaad nog we l mensen ziek, maar veel minder dan tijdens het 
lammerseizoen. 

• Vraag: er zijn zorgen bij de hobbydierhouders in risicogebieden. Zij zijn bang dat ze een hoger 
risico lopen dan burgers zonder schapen of geiten. Kunnen zij hun dieren vaccineren? 



Hobbydierhouders zouden graag de dieren die vruchtwater produceren uit voorzorg wil len 
vaccineren. Dit zou vri jwil l ig of zelfs verplicht kunnen. De koepelorganisaties zullen ook de rol 
op zich nemen vaccinatie te adviseren. 
Antwoord: in de bijsluiter van het vaccin staat dat drachtige dieren niet gevaccineerd mogen 
worden, en het ministerie van LNV mag niet anders adviseren dan de bijsluiter. 
Het vaccin voor 2010 wordt pas in april geleverd, en het ministerie kan daarnaast niet adviseren 
drachtige dieren te vaccineren. Voor het lammerseizoen van 2010 is het dus al te laat. 
Ook afgelopen jaar mochten hobbydierhouders al vri jwil l ig vaccineren. 

• Vraag: hobbydierhouders hebben zorgen voor hun eigen gezondheid, zeker als hun dieren in de 
buurt van een besmet bedrijf gehuisvest zijn. 
Antwoord: er moet nuance aangebracht worden in het risico voor besmetting. Ook in de buurt 
van bedrijven die besmet zijn verklaard, zijn nog steeds bedrijven die niet besmet zijn. Daarnaast 
zijn binnen een bedrijf ook lang niet alle dieren besmet. Het lijkt er daarom op dat de bacterie 
zich niet zo snel verspreidt in de populatie. Het risico voor de hobbydieren is nog onbekend, 
maar de zorg van de houders is begrijpelijk. 

• Vraag: er is veel onrust bij hobbydierhouders, en ze krijgen ook vragen van buren. Als er een 
mogelijkheid tot vaccineren zou zijn, dan zouden houders een eigen keus hebben of ze hun 
dieren wil len vaccineren. 
Antwoord: het vaccin is niet geregistreerd voor drachtige dieren, daarvoor is verder onderzoek 
gaande. Ondanks dat CEVA aangeeft dit onderzoek medio 2010 afgerond te hebben, kan dit nog 
wel vertraging oplopen. Drachtige dieren mogen niet gevaccineerd worden, het vaccin verlaagt 

(^ "̂  waarschijnlijk de uitscheiding niet als drachtige dieren al besmet zijn, en de kans om nu 
"̂  besmetting op te lopen is klein. Daarnaast is vri jwil l ige vaccinatie mogelijk en is er in 2010 

voldoende vaccin (1,5 miljoen doses). 
• Vraag: is het misschien de rol van de overheid om hobbydierhouders hierover te informeren? 

Antwoord: de overheid zal de koepelorganisaties informeren, en zij op hun buurt de achterban. 
Hobbydierhouders zullen betrokken worden in de communicatiecampagne. 

• Vraag: door de GD zijn bloedmonsters genomen voor Brucella onderzoek, en deze zijn ook 
getest op Q-koorts. Deze uitslagen zijn echter niet gecommuniceerd naar de eigenaars, en zij zijn 
nieuwsgierig naar de uitslag. Kan uit dit onderzoek informatie voor niet melkleverende bedrijven 
gehaald worden? 
Antwoord: in dit onderzoek heeft 7% van de geiten en 3% van de schapen antistoffen. 
Uit dit onderzoek kunnen geen resultaten voor individuele bedrijven gehaald worden. 
Hobbydierhouders kunnen wel gebruik maken van het keurmerk zoönosen van de GD. 

• Vraag: vorige week is begonnen met het bellen van bedrijven die verdacht waren,.maar een van 
deze geitenhouders vertelde gisteren nog niet gebeld te zijn. / 
Antwoord: dit is eigenlijk niet mogelijk, omdat alle 75 gebeld zijn. Menee ^ ontvangt van 
meneer de naam van de betrokkene, zodat hij het nog even kan nagaan. 

• Vraag: er is nu veel onrust bij de besmet verklaarde bedrijven, en LTO w i l iets voor hen 
organiseren in de week van kerst. Hij vraagt aan LNV of dit verstandig is. 

( ' Antwoord: dit zou een goed moment zijn omdat er dan waarschijnlijk meer duideli jkheid is over 
het plan van aanpak van LTO. Het is niet zeker dat de ministers dan over alles besloten hebben, 
maar het is ondanks dat toch goed om iets te organiseren. 

• Vraag: de boodschap van het communicatieplan is nu dat als je je niet goed voelt, je naar de 
dokter moet gaan, maar het zou verstandig zijn ook de aanpak van Q-koorts te communiceren. 
Mensen zijn nu vaak boos omdat de maatregelen niet zichtbaar zijn. 
Antwoord: uit een opinieonderzoek van LNV bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de 
maatregelen, maar dat deze mensen ook geen moeite hadden gedaan om informatie te zoeken. 
Het ministerie vindt dat er ook een verantwoordeli jkheid is van de mensen zelf, en vraagt wat zij 
meer zouden kunnen doen. 
Het gevoel komt naar voren dat het idee leeft dat het ministerie van LNV laks is geweest in de 
aanpak van Q-koorts. Maar er was en is veel onbekendheid maar het ministerie heeft al het 
mogelijke gedaan. Er was ook geen handboek voor Q-koorts. Het zou f i jn zijn als de aanwezigen 
dit ook naar hun achterban communiceren. 
Er is een tijdslijn van alle maatregelen gemaakt, en meneer biedt aan deze te versturen 
aan de aanwezigen. 

• Vraag: er is een artikel uit 1990 over een uitbraak van Q-koorts gerelateerd aan melkschapen in 
Slovenië. 



c 

Antwoord: er zijn meer zulke artikelen, maar in deze gevallen ebden de uitbraken steeds na een 
jaar weg zonder dat er maatregelen werden genomen. De sterke toename van Q-koortsuitbraken 
in Nederland was dus niet te voorspellen. 

• Vraag: de hobbydierhouders zitten sinds de MKZ crisis bij LNV aan tafel, en zij heeft geprobeerd 
deze dierhouders overeind te houden in crises die gerelateerd waren aan de intensieve 
veehouderij. Er heerst veel wantrouwen heerst. 
Antwoord: het wantrouwen en de zorgen zijn begrijpelijk en logisch. Het is daarom ook 
belangrijk dat er vanuit de organisaties de juiste informatie wordt verspreid. 

• Vraag: in dat kader is het belangrijk een goede communicatieboodschap te hebben voor de 
achterban over de vaccinatie. 
Antwoord: dit klopt, daarnaast kunnen ze advies vragen over het keurmerk zoönosen van de GD. 

• Opmerking: LTO heeft het idee na contact met de patiëntenvereniging in oprichting, dat 
patiënten niet goed op de hoogte zijn van de maatregelen. LTO neemt graag de rol op zich om 
dit naar deze groep te communiceren. 

• Vraag: de bloedmonsters voor Brucella onderzoek zijn getest op Q-koorts zonder medewerking 
van de eigenaars. Naar één persoon is per ongeluk een uitslag verzonden met daarbij de Coxiella 
uitslag. Dit vergroot het vertrouwen bij de houders niet. 
Antwoord: bloedmonsters mogen voor wetenschappelijk onderzoek geanonimiseerd gebruikt 
worden. Dat de uitslag verstuurd is, is een vergissing geweest. De GD moet hierover 
geïnformeerd worden. 

• Vraag: hoe moet er omgegaan worden met de kans dat de tankmelkuitslag omslaat rond het 
lammeren? Is het gerechtvaardigd om veehouders te adviseren een pas op de plaats te maken, 
ook met aankoop van dieren? 
Antwoord: er zijn nu 55 bedrijven besmet verklaard en er is een grote kans dat er nog een aantal 
bedrijven bij komen. 
Het is goed te adviseren een pas op de plaats te maken, er mogen ook alleen gevaccineerde 
dieren worden aangekocht. 

4. Rondvraag 
Geen vragen 

5. Afs lu i t inq 
II geeft aan de Q&A's rond te sturen, ook voor in de nieuwsbrief van de 

KNMvD. Zij geeft aan dat als er vragen leven bij de achterban, deze ook doorgestuurd kunnen worden 
naar haar. 



Basisover ieg Q-koor ts 
D a t u m : 29 j a n u a r i 2010 
Tijdstip: io .00 - 11.00 

Locat ie: LNV, recreat iezaal 

Aanwezig: (CVO), (LIMV 
Directie Communicatie), (KNMvD), (Platform KSG), 

(NGHV), (LTO), (LWPS), 
(LWPS), (PVE), (Dierenbescherming), (CUMELA), 

(VMK), • (NBHV), (LNV), (LNV, verslag) 

1 . Open ing / Mededel ingen 

2. Stand van Zaleen Q-l<ODrts 
De meeste nieuwe ontwikkelingen zijn te op de website: 
http://www.minlnv.nl/portal/paqe? paqeid = 116.3169799&. dad=portal& schema=portal 
De eerste ronde ruimingen is afgerond. Over de bokken wordt 2 februari gestemd in de 
Tweede Kamer. Over het risico van de vleesschapen wordt nader advies gevraagd aan de 
deskundigen. Het verschil in beleid tussen grote melkgeiten- en melkschapenbedrijven, en 
kinderboerderijen is gebaseerd op de mate van risico van deze bedrijven. 

• Vraag: Waarom wordt overwogen de bokken te ruimen? 
Antwoord: ult onderzoek bij runderen en mensen blijkt dat Q-koorts ook een 
dekinfectie/seksueel overdraagbaar is. Gelten kunnen mogelijk door bokken worden 
geïnfecteerd tijdens het dekken. Er is voor de bokken geen mogelijkheid om ze met 
voldoende zekerheid te testen in verband met intermitterende uitscheiding (vals 
negatieve uitslag). Om te voorkomen dat veel geiten door enkele bokken worden 
geïnfecteerd is het advies om de bokken te ruimen. 

• Vraag: Waarom kan met het besluit over de bokken niet gewacht worden tot 1 Juli? 
Antwoord: In de ti jd tot 1 juli zal de mogelijkheid om met zekerheid te kunnen testen 
niet veranderen, en daarom heeft langer wachten geen zin. Het is nu aan de Tweede 
Kamer en de minister hoe om te gaan met de bokken. 

• Vraag: Waarom zijn vleesschapen anders dan melkschapen? 
Antwoord: Op basis van de huidige epidemiologische gegevens is er geen reden om aan 
te nemen dat vleesschapen een risico zijn voor de volksgezondheid. Het is niet geheel 
duidelijk wat hiervoor de achtergrond is. Mogelijk heeft dit te maken met een andere 
energiebalans, hormoonhuishouding, voeding of huisvesting. Maar op dit gebied is nog 
veel onderzoek nodig. 

• Vraag: Waarom worden dieren op kleine bedrijven niet geruimd, scheiden besmette 
dieren op die bedrijven minder bacteriën uit? 
Antwoord: Het verschil tussen grote en kleine bedrijven zit met name in het aantal 
dieren. Bij grote bedrijven kunnen zeer grote hoeveelheden bacteriën vrijkomen tijdens 
de lammerperiode. Ook bij een abortus van een enkel dier kunnen bacteriën vri jkomen, 
daarom is ook de plicht tot afzondering van drachtige dieren ingesteld. Daarnaast 
gelden voor kinderboerderijen strenge adviezen en regels voor bijvoorbeeld mest en 
nageboortes. 

• Vraag: moet op kinderboerderijen het strooisel en de mest niet ook naar de destructie? 
Voor de nageboorte geldt dit wel. 
Antwoord: Bij de invulling van de regelgeving en adviezen zit er een grens aan de mate 
van detail die gegeven wordt. Het gezond verstand zegt dat ook het stro waar 
geboortemateriaal in gelegen heeft naar de destructie moet. Hier is mogelijk 
verduidelijking van het protocol nodig, de suggestie zal worden meegenomen. 

• Opmerking: Levende Have heeft een instructiefilm gemaakt hoe te handelen rond 
aflammeren. 

• Vraag: Het verplicht afzonderen van drachtige dieren is soms lastig in te vullen, net als 
het vervoer van dieren. Er zijn veel vragen over de invulling van de regeling, meer 
richting zou wenselijk zi jn. 
Antwoord: We hebben ons gerealiseerd dat de regelgeving soms lastig in te vullen is, 
maar dit is geen reden om hem niet af te kondigen. Het is een doelvoorschrift, en de 
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praktische invulling is vaak maatwerk. Generieke invulling is daarom niet de beste 
oplossing voor dit probleem. 

• Vraag: Heeft vaccinatie invloed op de mate van uitscheiding van besmette dieren? 
Antwoord: Als het dier al besmet was op het moment van vaccinatie, daalt de 
uitscheiding van bacteriën, maar niet tot 0. 

• Vraag: De SKBN adviseert besmette dieren in te laten slapen, wat vindt LNV daarvan? 
Antwoord: Dit is niet de lijn van LNV en dit willen we ook zeker niet uitdragen. Je test 
deze dieren met swabs. Een positieve swab zegt echter niks over het 
volksgezondheidsrisico, een negatieve swab is geen garantie dat het dier vrij is. Het 
ruimen van deze dieren is voor de volksgezondheid niet noodzakelijk. Het is aan de 
eigenaar van de kinderboerderij in overleg met de dierenarts wat de mogelijkheden zijn 
voor de dieren. 

3. Vacc inat iecampagne Q-koor ts 
De dieren op bedrijven met een publieksfunctie worden gevaccineerd uit voorzorg, om het toch 
al kleine risico verder te beperken. 
Als er meer vaccin verkrijgbaar zou zi jn, kunnen we dit eventueel inzetten bij vleesschapen als 
deze een risico blijken te vormen. Hierover wordt ook gestemd in de Tweede Kamer. De kans 
is echter klein dat we meer vaccin kunnen kopen. 
Er mogen geen lammetjesaaidagen gehouden worden voor de dieren (tweemaal) gevaccineerd 
zijn. 

• Vraag: In Duitsland vaccineren ze maar 1 keer, waarom in Nederland dan 2 keer? 
Antwoord: In Nederland vaccineren we volgens de bijsluiter, en dit betekent dat er de 
eerste keer tweemaal gevaccineerd moet worden, en de volgende jaren eenmaal. Er 
doen verder veel verhalen de ronde over vaccinatie in het buitenland. In Duitsland en 
Frankrijk is geen verplichte bestrijding of vaccinatie. Vrijwillig vaccineren van dejonge 
aanwas wordt in Zuitj-Frankrijk gedaan om abortusproblemen te voorkomen. In 
Duitsland wordt niet gevaccineerd met het Ceva-vaccin wat we in Nederland gebruiken. 

• Vraag: Waarom moeten ook tweemaal gevaccineerde vleessschapen afgezonderd 
worden? 
Antwoord: De afzonderingsplicht geldt niet voor vleesschapen, daarnaast hoeven 
vleesschapen niet gevaccineerd te worden, behalve als er een lammetjesaaidag wordt 
gehouden. Lammetjesaaidagen mogen niet gehouden voordat de dieren tweemaal 
gevaccineerd zijn. 

• Vraag: Worden schapenhouders gecompenseerd voor het niet kunnen houden van een 
aaidag? 
Antwoord: Hierover bestaan geen afspraken. Dit is het risico voor de ondernemer. 

• Opmerking: Platform KSG adviseert om alleen geiten en schapen te vaccineren in 
risicogebieden, waarmee gefokt wordt. We pleiten voor een besparende campagne, dus 
bijvoorbeeld geen vaccinatie van slachtlammeren. 
Antwoord: Het vaccin is nu alleen bedoeld voor bepaalde groepen, voor deze dieren 
hebben we voldoende vaccin. Als ook andere groepen gaan vallen onder de 
vaccinatieplicht dan krijgen we te maken met schaarste. Op dat moment moeten we 
mogelijk het vaccin opnieuw verdelen, en zulke suggesties zijn daarbij erg welkom. 

• Opmerking: Platform KSG verwacht grote run op het vaccin, zeker als er een algemene 
vaccinatieplicht zou komen. 
Antwoord: Er is wel een prioritering, niet iedereen heeft (tegelijk) recht op vaccin. We 
moeten goed kijken naar welke dieren we willen vaccineren, dit geldt bijvoorbeeld voor 
dieren met een levenslang fokverbod. Voorkomen moet worden dat dieren die geen 
risico zijn gevaccineerd worden. 

• Vraag: Hoe gaat het met de individuele registratie van vaccinatie, nu er in I&R nog 
geen mogelijkheid voor is? 
Antwoord: We zijn bezig met de inbouw van een mogelijkheid in I&R om vaccinatie aan 
te geven. Deze inbouw duurt echter vri j lang (enkele maanden). 

4 . s t r a t e g i e m idde l l ange t e r m i j n / A f b o u w maat rege len 
De minister heeft toegezegd voor 1 maart duidelijkheid te geven over de afbouw van de 
maatregelen. Een randvoorwaarde hierbij is vaccineren. Als u ideeën heeft over de afbouw, 
dan horen wij die graag. 



• l/raag; Wat gaan we doen met de niet-drachtige dieren op besniette bedrijven? 
Antwoord: Het individueel testen van deze dieren is helaas niet mogelijk. Dit geldt zeker 
als ze al een tijd geleden gelammerd hebben, omdat de uitscheiding na het lammeren 
daalt. Tijdens een volgende lammerperiode kan de uitscheiding weer stijgen, daarom 
geldt voor deze dieren een levenslang fokverbod. In het kader van de afbouw 
discussiëren wij wel hoe we om willen gaan met bijvoorbeeld lammeren op besmette 
bedrijven. De veehouder zal zijn koppel weer moeten aanvullen met tijdig en correct 
gevaccineerde dieren. 

• Vraag: Hoe worden gevaccineerde aangevoerde dieren en dieren met een fokverbod 
dan onderscheiden? 
Antwoord: Dit is een ingewikkeld punt, uiteindelijk moet het een totaalplaatje worden. 
Het huidige maatregelenpakket is nog niet gestabiliseerd, en we horen graag uw 
opmerkingen voor de concrete invulling. Volksgezondheid blijft altijd voorop staan. 

• Vraag: Dieren met een levenslang fokverbod zijn eigenlijk waardeloos, dus zullen 
afgevoerd worden. Als later bli jkt dat het fokverbod toch opgeheven wordt, zal dit grote 
problemen geven. 
Antwoord: De maatregelen zijn genomen voor de volksgezondheid. Het fokverbod staat 
nu, als uit onderzoek blijkt dat een bepaalde categorie geen risico vormt dan kan hier 
mogelijk anders mee worden omgegaan. Maar we willen hier geen verwachtingen 
wekken. 

• Vraag: Op het moment is de maatschappelijke druk erg groot, neemt die af na het 
lammerseizoen? 
Antwoord: Dit is moeilijk in te schatten en heeft onder andere te maken met het aantal 
patiënten di t jaar. Ook de gemeenteraadsverkiezingen kunnen van invloed zijn. Daarom 
houden wij rekening met verschillende scenario's. We vinden het wel belangrijk dat 
voor (geruimde) geiten- en schapenhouders perspectief komt. 

• Vraag: Kinderboerderijen hebben geen economisch maar wel een maatschappelijk 
belang, houden Jullie hier ook rekening mee? 
Antwoord: Hier wordt vanzelfsprekend ook rekening mee gehouden. 

• Vraag: mogen bedrijven weer terug naar het aantal dieren wat ze hadden? 
Antwoord: Dit zullen we meenemen in het overleg rondom de afbouw. 

• Vraag: Moeten andere dieren dan geiten en schapen rondom een besmet bedrijf niet 
ook gevaccineerd worden? 
Antvyoórd: Hiervoor hebben we niet voldoende vaccin. We vaccineren nu de dieren die 
het grootste risico vormen, dus dieren zoals honden en paarden vaccineren we niet. De 
uitbraken bij de mens komen niet door deze dieren, en we zullen nooit naar een 
nulrisico toegaan. 

5. Eva luat ie en Commiss ie Van D i jk 
Het rapport van de Commissie Van Dijk wordt 1 juni 2010 verwacht. Zij zullen geen kijken 
naar de tijdigheid en de juistheid van de maatregelen, en de samenwerking tussen de 
ministeries van VWS en LNV. 

• Vraag: Waarom zit er geen crisisdeskundige in de commissie? 
Antwoord: Er zitten zeven zeer deskundige personen in de commissie, waaronder 2 
veterinairen, maar ook bestuurskundigen bijvoorbeeld. Hierbij zitten ook mensen met 
deskundigheid op het gebied van crisis. 

• Vraag: Als burgemeesters een eigen beslissingsbevoegdheid krijgen, moet dan niet 
goed naar hen gecommuniceerd worden dat het risico van bijvoorbeeld 
kinderboerderijen klein is? 
Antwoord: We hebben intensief contact en informatieuitwisseling met lokale overheden 
over maatregelen en communicatie. Burgemeesters hebben eigen bevoegdheden, ze 
kunnen bijvoorbeeld besluiten om een kinderboerderij te sluiten. We hebben overigens 
een zeer plezierige brief ontvangen van de 3 coördinerende burgemeesters. 

• Opmerking: Rond Q-koorts wordt er gebruik gemaakt van een epidemiologische 
benadering, we maken geen Jacht op de laatste bacterie. Dit wordt op microniveau 
moeilijk begrepen. Het advies is daarom om dit mee te nemen in de communicatie. 
Antwoord: Deze benadering is en blijft moeilijk om over te brengen in de communicatie. 
We hebben hiervoor u als koepelorganisaties hard nodig. 



• , /an het CVI zegt dat een positieve swab-uitslag betrouwbaar is, 
maar LNV zegt iets anders. Hóe 'zit het nou? 
Antwoord: In de media is slechts de helft van een citaat gebruikt, en daardoor lijkt het 
alsof wij het oneens zijn met het CVI, maar dit is niet zo. Het klopt dat de test 
betrouwbaar en gevoelig is. Als een swab positief is, is er een bacterie aangetoond is. 
Maar waar vaak een verkeerd beeld over toestaat: een positieve swab betekent niet dat 
er ook een risico is voor de volksgezondheid. De niet-drachtige dieren die achterblijven 
op besmette bedrijven kunnen ook een positieve swab hebben, maar zijn geen risico 
omdat ze niet zullen lammeren. Ook dit is in de communicatie een lastig punt, daarom 
blijven we dit steeds herhalen. 

6. Commun ica t ie 

Geen opmerkingen. 

7. Rondvraag 
• Opmerking: De commissie Vaarkamp heeft aangegeven dat het met het welzijn van de 

dieren goed ging, maar het welzijn van de mensen misschien wel minder. Het zou 
daarom goed zijn om aan de getroffen geitenhouders een brief te sturen met een uitleg 
waarom zi j wel maatregelen krijgen opgelegd en andere dierhouders (zoals 
vleesschapenhouders) niet. 

( ') Antwoord: Deze suggestie nemen we mee. 
• Vraag: Er loopt nog een onderzoek naar compostering van mest, daar werd over 2 

weken resultaat van verwacht. Wat gaan we daarmee doen? 
Antwoord: Het mestonderzoek loopt nog, en heeft wat vertraging opgelopen. Als er 
resultaten uitkomen waarmee we wat kunnen, zullen deze meegenomen worden in de 
maatregelen. 

8. A fs lu i t i ng 
Bedankt voor de aanwezigheid en de actieve bijdrage aan deze vergadering. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

^^^1 

20100223 1435 U tever conference hnday anemoon 

20100217 Discussie thema's zonder vragen.doc 

Dear sis/madams, 

You are invited to participate at the aftemoon session. 

We have identified 4 Iheme's to discuss about See attachement 

!0100217 Discussie 
thema's zon... 

1 would like to know from you which theme you prefer to participate Please indicate the first, second and third choice. 

1 principle we like to place you on your first choice, but if there is a non-balanced situaiion in participation we will divide 
people over the different Iheme's. 
Ifyou can inform me soon 1 can prepare the participation. 

Thank you. 



c: 
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Discussion theme 's O fever conferentce February 25 ' " and 26 ' " 2010 

Theme 1: Veterinary approach: Are the Q-fever control measures taken in the Netheriands enough in the 
short term (2010) 

Chair: 
Reporter: 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Theme 2: Are the Q-fever control measures taken in the Netheriands enough in the long term to prevent 
humans from Q-fever 

Chair: 
Reporter: 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Theme 3: One heaith approach: What to do to implement this concept in a proper way. 

Chair: 
Reporter: 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Theme 4 : Q fever research in the future in the humane and veterinary field 

Chair: 
Reporter: 
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Van: 
Verzonden: vriidaa 26 februari 2010 9:46 
Aan: 
CC: . ., _ . 
Onderwerp: 20100226 946 Q-koorts 2009 / terugkoppeling gesprek LTO mbt taxaties 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Geel 

Gisteren heb ik op het RCC gesproken met vertegenwoordigers van LTO, ZLTO en een geitenhouder. 
Onderwerp van gesprek was taxaties; o.a. de BTW-kwestie en peildatum. Daarover hebben we enkele 
procesafspraken gemaakt en pakken we volgende week verder op. Daarnaast hebben we over enkele 
andere onderwerpen gesproken: bokken, melkschapen en biologische geiten (alles in de context van 
taxaties/waarde). 

Algemeen: 
Houding LTO ( ' ')'• genuanceerd. ZLTO ( ): fel, verwijtend en veel aan het woord. 

^Houder: emotioneel, maar toch ook inhoudelijk. 
-^^Blj vlagen was het een goed gesprek waarbij inzichten zijn uitgewisseld. Bij vlagen was 't ook geen 

prettig gesprek. Keer op keer blijft terugkeren dat men vindt dat er meer financiële compensatie moet 
komen; ook vervolgschade. Wij hebben consequent herhaald dat het taxeren van dieren alleen gaat 
over marktwaarde. Tja, dan kom je er uiteindelijk ook niet uit met elkaar. 

Bokken: 
Aangegeven dat we nog geen richtlijn oid hebben voor de waardering. Dat dit verder wordt opgepakt 
in samenhang met de verdere uitwerking van de uitvoering bokkenbesluit. 
Allen waren het eens dat natuurlijk lang niet alle bokken ook dekbokken zijn. Er zijn overigens volgens 
ZLTO/de houder eigenlijk maar 4 of 5 bedrijven in Nederland die dekbokken leveren aan bedrijven. 
Prijzen zouden daar rond de 600-650 euro liggen. Dat is hoger dan de conceptrichtlijn van LNV (max. 
525). Ik zal eens bij LEI en taxateurs navraag doen hierover. 

Melkschapen: 
Met elkaar gedeeld, en conform besloten in DBT, dat melkschapenbedrijven om maatwerk bij taxaties 
vragen. Dat betekent dus dat we uitgaan van de expertise van de taxateur bij afwezigheid van een 
waardetabel. Op basis van o.a. administatie van de houder kan een waardebeeld bepaald worden. Mijn 
gevoel zegt wel dat maatwerk in de ogen van ZLTO vooral betekent dat we de houder zijn zin moeten 

^geven. Dat gaat me wat te ver. Voor ons is de taxateur maatgevend. 

Biologische geiten: 
LTO/ZLTO schermt ermee dat er een afspraak zou zijn dat nog nader naar de waardering biologische 
geiten gekeken zou worden. Mij is dat niet bekend. Vrijdag(avond) 18 december '09 is in samenhang 
met de 100 euro forfaitair door LTO ( '̂  akkoord gegeven bij de waardetabel. Ik heb daar 
meerdere mails over gehad/voorbij zien komen. In die tabel zijn ook de biologische geiten 
meegenomen. De waardetabel melkgeiten zoals deze er nu ligt kan door het LEI onderbouwd en 
verantwoord worden; dat is waar we als LNV op varen. Ook op latere momenten, bijv. DBT, is dit nooit 
ter sprake gekomen (bijv toen we het over de melkschapen hadden). Op dit onderdeel was de toon 
behoorlijk fel. LTO heeft aangegeven dit bestuurlijk op te zullen pakken. 

ZLTO gaf na afloop aan teleurgesteld te zijn. Hun houding is sinds 18 december altijd coöperatief 
geweest naar eigen zeggen; LNV wil echter niet bewegen oid. Ik deel die lezing niet en heb 
aangegeven dat ik deze conclusie graag aan hen laat. Ik vond het opvallend dat LTO behoorlijk 
genuanceerd aan tafel zat en zo nu en dan ZLTO ook corrigeerde. Daar zit wel wat verschil. 

Hoe verder? (advies) 
LTO/ZLTO zal een aantal onderwerpen, in ieder geval waardering biologische geiten, bestuurlijk 
oppakken. Het li jkt me dus goed ook : informeren. 
We moeten nu niet meer bewegen mbt de waardering van de geiten. De tabel melkgeiten is een goede 



tabel. Vooral ZLTO zoekt naar mogelijkheden om ook vervolgschade erin te krijgen. Daar moeten we 
niet in meegaan, want dan halen we het hele systeem van waardetabellen onderuit; ook voor de 
andere sectoren. Daar zouden we in de toekomst heel veel last van krijgen (nu al merkbaar aldus het 
LEI). 
ZLTO schermt ermee dat hertaxaties/rechtzaken voorkomen kunnen worden als we zouden bewegen 
mbt de waardering. Die kaart hebben ze al meerdere keren gespeeld en heeft geen merkbaar effect 
gehad tot dusver (denk aan het vele niet tekenen in ronde 1). We moeten nu vasthouden aan onze 
ingezette lijn mbt taxaties en accepteren dat we daarmee diverse hertaxaties en mogelijke rechtzaken 
moeten (uit)voeren. 

Laten we elkaar goed op de hoogte houden als we hierover iets horen van LTO/ZLTO. 

Groeten, 

Dienst Regelingen 
Laan van Nieuw Oost Indie 131-133 
2593 BM Den Haag 
Postbus 20401 
2500 EK npn Hatin 

"NTet: 
yPax: 

Mobiel: 

O 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Bijlagen: 

maandag 1 maart 2010 15:17 

20100301 1517 RE; Q-koorts 2009 / terugkoppeling gesprek LTO mbt taxaties 

Opvolgen 
Geel 

2009-12-18 Waardetabel hoogdrachtige geiten toon van hoof 

Op 18/12 's avonds heb ik op verzoek van een mail naar gestuurd: 

2009-12-18 
'aardetabel hoogdra 

In deze mail wordt niet gesproken over dc toeslag voor de biologische geiten. In de nota aan dc minister van 
r"\smiddags 18/12 wordt de toeslag voor biologische geiten genoemd: € 100 voor zzn jonge geit, aflopend naar €25 

voor oude biologische geit. 

Meer is er m.i. toen niet over gecommuniceerd. 

Qroet, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Directie Agroketens en Visserij (AKV) 

Bezint eer gi j print 

2009) 

/ \Van: : 
V Verzonden: maandag 1 maart 2010 11:16 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Q-koorts 2009 / terugkoppeling gesprek LTO mbt taxaties 

dank voor de uitgebreide terugkoppeling. 
1) Inderdaad goed om DGB te informeren. Is het een idee om dit verslag toevoegen aan de tkn stukken DBT? Kan je 
er tijdens de rondvraag ook nog aandacht voor vragen. 
2) ik ben niet aanwezig geweest bij de onderhandeling over de (biologische) geiten op 18 december. Mogelijk dal 
of nog een scherp geheugen hebben op dit punt en of ze zich nog herinneren wat de gewekte venwachtigen op 
dit punt waren. Ik stuur om die reden dit bericht ook door naar 

Vrgr 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 



U < A ^ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

vrijdao 18 december 2009 21:06 

2009-12-18 Waardetabel hoogdrachtige geiten 

2009-12-18 Waardetabel hoogdrachtige geilen doe 

11 
2009-12-18 

'aardetabel hoogdra 

Op verzoek van hierbij de tabel per mail 

c 



\ ; 

Waardetabel hoogdracht ige gei ten 
(niet CAE vr i j ) 
Drachtige dieren jonger dan l jaar 
Drachtige melkgeiten tussen 1 en 2 jaar 
Drachtige melkgeiten tussen 2 en 3 jaar 
Drachtige melkgeiten tussen 3 en 4 jaar 
Drachtige melkgeiten tussen ouder dan 4 jaar 

Product ieniveau 
800 kg/dier 
325 
325 
275 
215 
155 

looo;kg/dier 
375 
375 
325 
265 
205 

1100 kg/dier 
400 
400 
350 
290 
230 

Plus aanvullend €100 per geit. 

0 \ 



c 

ki<f 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Bijlagen: 

maandaq 1 maart 2010 17:35 

20100301 1735 Q-koorts 2009 / voor DBT; verslag gesprek LTO/ZLTO 

Opvolgen 
Geel 

20100301 verslag gesprek ZLTO aan DBT.doc 

In afstemming met bijgevoegd memo waarin ik terugkoppel over gesprek met LTO/ZLTO verieden week. 
Kan ter informatie bij de agenda voor woensdag. /ik zal danwei bij de stavaza danwei bij de rondvraag er even 
naar verwijzen/aankaarten. 

w 

C 
20100301 verslag 
gesprek ZLTO... 

Groeten 

Crisiscoördinator DR 

Dienst Regelingen 
Laan van Nieuw Oost Indië 131-133 
2593 BM Den Haag 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haaq 
Tel.: 
Fax: 
Mobiel: 



Dienst Regelingen 
Ministerie van landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

DBT 
Dienst Regelingen 
Crisis Regiebureau 

Laan van NOI 131-133 
Den Haag 
www.minlnv.nl 

Contactpersoon 

memo verslag gesprek vertegenwoordiging LTO inzake taxaties Datum 
1 maart 2010 

c 

Donderdag 25 februari 2010 heeft DR gesproken met vertegenwoordiging 
van LTO/ZLTO. Onderwerp van gesprek waren aan het taxatieproces 
gerelateerde onderwerpen. 

Over twee onderwerpen is procesafspraak gemaakt: BTW en peildatum 
taxaties. Er zal in de week van 1-3 hierover een afspraak/overleg met 
Inhoudelijk specialisten gepland worden. 

A lgemeen : 
Enerzijds was het een goed gesprek waarbij inzichten zijn uitgewisseld. 
Anderzijds was het geen prettig gesprek. Keer op keer blijft terugkeren 
dat er meer financiële compensatie zou moeten komen (vervolgschade). 

Bokken : 
LTO dacht dat er een waardetabel was. Aangegeven dat dit niet het geval 
is en dat dit verder wordt opgepakt in samenhang met de uitwerking van 
de uitvoering bokkenbesluit. Allen waren het eens dat lang niet alle 
aanwezige bokken ook dekbokken zijn. Er zijn volgens ZLTO eigenlijk 
maar 4 of 5 bedrijven in Nederland die dekbokken leveren aan bedrijven. 
Prijzen zouden daar rond de 600-650 euro liggen. Dat is beduidend hoger 
dan de conceptrichtlijn van LNV. Taxateurs herkennen dit geschetste 
beeld nadrukkelijk niet uit de praktijk (zowel prijs als beperkte aantal 
leveranciers). 

Me lkschapen: 
Met elkaar gedeeld dat melkschapenbedrijven om maatwerk bij taxaties 
vragen. Dat betekent dat, bij afwezigheid van een waardetabel, wordt 
uitgegaan van de expertise van de taxateur. De administratie van de 
houder kan aanvullend werken. 

Bio logische g e i t e n : 
LTO/ZLTO stelt dat er een afspraak zou zijn dat nader naar de waardering 
biologische geiten gekeken zou worden. DR is dat niet bekend. 
Vrijdag(avond) 18 december '09 is in samenhang met de 100 euro 
forfaitair door LTO akkoord gegeven bij de waardetabel. In die tabel zijn 
ook de biologische geiten meegenomen. DR heeft aangegeven dat de 
waardetabel melkgeiten zoals deze er nu ligt, door het LEI onderbouwd en 
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verantwoord kan worden; dat is waar we als LNV op varen. Op dit Dienst Regelingen 
onderdeel was de toon behoorlijk fel (ZLTO). LTO heeft gezegd dit cnsis Regiebureau 
bestuurlijk op te pakken. 

Samenva t tend 
LTO/ZLTO zal een aantal onderwerpen, in ieder geval waardering 
biologische geiten, bestuurlijk aankaarten. 

Vooral ZLTO zoekt naar mogelijkheden ook vervolgschade in de 
waardetabel te krijgen. Daar moet niet in meegegaan worden, want dat is 
funest voor het hele systeem van waardetabellen; ook voor de andere 
sectoren, (nu al merkbaar aldus het LEI en ook taxateurs). 

We moeten niet meer bewegen mbt de waardering van de geiten. De 
tabel melkgeiten is een goede, ruimhartige tabel. Als houders vinden dat 
een waardering cf waardetabel te laag is, kunnen ze met bijvoorbeeld 
aankoopbewijzen dit aantonen. De taxateurs melden nadrukkelijk dat dit 
tot op heden nog niet gebeurd is. 

ZLTO schermt ermee dat hertaxaties/rechtzaken voorkomen kunnen 
worden als we zouden bewegen mbt de waardering. Die kaart hebben ze 
al meerdere keren gespeeld en heeft geen merkbaar effect gehad tot 
dusver (denk aan het niet tekenen in ronde 1). 

Datum 
1 maart 2010 
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Van: 

Verzonden: donderdag 11 maart 2010 14:08 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100311 1408 uitleg vaccin 

Geachte 

Graag geef ik kort enige achtergrond van miin ontevredenheid over het uitleveren van vaccin 
tegen Q-koorts. Vanmorgen heeft namens LTO contact met u hierover 
opgenomen en ik heb nog geen terugkoppeling anders dat het niet bekend is waar het 
uitleveren door stokt. 

We weten, en veel boeren met ons, dat het morgen twee weken geleden is dat het vaccin 
uitgeleverd is en dus in Nederland. Afgelopen week hebben we via verschillende kanalen (LNV, 
GD, VWA, AUV) geprobeerd inzicht te krijgen in het programma van uitleveren. Kern daarbij is 
geen ti jd verliezen en als sector en LNV "scoren" dat door gezamenlijke inspanning het vaccin 

(̂  eerder beschikbaar is dan voorzien. 

Vorige week bleek al dat het lastig was inzicht te krijgen in de door LNV gevolgde strategie om 
snel te kunnen starten met het vaccineren. De prioritering is wel duidelijk volgens GD, maar de 
uitlevering zou tot op dit moment wachten op een bericht vanuit LNV. 

Dit wekt verbazing om verschillende redenen, o.a.: 
• Als we maanden bezig zijn om versneld de beschikking te krijgen over het vaccin 

hebben we dus met zijn allen kunnen voorsorteren op de uiteindelijke uitlevering die nu 
heeft plaatsgevonden. 

• Vorige week is er contact geweest tussen LTO en LNV en GD over het koppelen van het 
opnieuw starten met vaccineren en een persmoment. Dit is uiteindelijk pas maandag 8 
maart j l . uitgevoerd bij de familie (Gr.) en daarbij hebben we 
positieve aantdacht gegeven aan de gezamenlijke inspanning die heeft geleid tot dit 
sneller vaccineren. Boodschap: we doen wat we kunnen om Q-koorts te bestrijden. 
http://www.rtl.n1/components/actueel/rtlnieuws/uitzendingen/miMedia/214236/214283.s 
(derde i tem, op l :47minuten) 

• Door een landelijk sluitende vaccinatie op melkgeiten en melkschapenbedrijven met 
,, , >50 dieren kunnen we in een nieuwe situatie komen voor het verder aanpassen van 
V , maatregelen om Q-koorts te bestrijden. Urgent daarbij is o.a. het fokverbod, vooral bij 

melkschapen. 

Door nu twee weken te verliezen betekent dit weer in grote deuk in het vertrouwen van de 
geiten- en melkschapenhouders en onnodig verlies aan tijd om hen toekomstperspectief te 
bieden. De afgelopen dagen heb ik veel zeer boze en geïrriteerde houders aan de telefoon 
gehad die ons ernstige nalatigheid verwijten. Ze zeggen: hoe bes taa t h e t d a t LTO laa t 
gebeu ren d a t h e t t w e e w e k e n d u u r t voo r de houders k u n n e n s t a r t e n m e t 
vacc ineren w a a r ze vaak a l maanden ( t o t w e l een j a a r ) o m smeken? 

Vertrouwend op uw begrip voor deze mail hoop ik dat de urgentie van het vaccineren 
voldoende is toegelicht voor zover dit nog niet tot LNV is doorgedrongen. We bieden als LTO 
steeds aan waar nodig ondersteuning/informatie te bieden om te zorgen dat we op een 
verantwoorde manier toekomstperspectief aan de geiten- en melkschapensector kunnen 
bieden. Dat is ZEER URGENT. En we staan met zijn allen voor "aap" wanneer we geen goed 
verhaal hebben bij het nog steeds niet starten met het benutten van beschikbaar vaccin. 

Met vriendelijke groet, 

, LTO Nederland 

4-5-2012 

http://www.rtl.n1/components/actueel/rtlnieuws/uitzendingen/miMedia/214236/214283.s
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Q-£0 

Van: 
Verzonden: ..-vrijdag 12 maart2010 14:08 
Aan: 



Aan: 

CC: -. 
Onderwerp: 

Dear ladies and gentlemen, 

1 am very happy that I can present you most présentations of the Q fever conference that took place in Breda on 
February 25th and 26th 2010. 

As soon as we have received the final presentation of mrs. 1 will place thal presentation on the 
site as well. 
The presentation of mr. . ._ that is based on an report about O fever to EFSA, will be available as soon 
as the report is accepted by EFSA. 

You can find the présentations on the following site; 

[http;//www.minlnv.nl/portal/paqe? paqeid=116,1640387& dad=portal& schema=PORTAL&p document id=111059 
&p node.id=389004Q&p mode=1 

Yours sincerely. 

O 

http://www.minlnv.nl/portal/paqe
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

dinsdaa 13 april 2010 14:54 

20100413 1454 LTO-zorg FW; 10 04 12 artikel Het Schaap (2) 

10 04 12 artikel Hel Schaap (2).doc 

Ijh 
10 04 12 artikel Het 

Schaap (2... 
Beste -n 

Onderstaande mail heb ik na enkele telefonische pogingen uitgezet via de 
secretaresse van mevr. maar voor de zekerheid stuur ik het ook 
naar jullie. Wellicht komt het dus ook anders langs. 

Graag heb ik contact met LNV om dit te verduidelijken. Kunnen jullie mij 
verder helpen? 

.Bedankt en groet. 

LTO Nederland 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdaq 13 april 2010 14:29 
Aan: 
CC: . . . . 
Onderwerp: FW: 10 04 12 artikel Het Schaap (2) 

Geachte mevrouw 

Graag vraag ik aandacht voor de eerder per telefoon toegelichte zorg over 
het bericht rond verplichte q-koorts-vaccinatie voor fokschapen op bedrijven 
met meer dan 50 dieren. 

^ Vanmorgen ben ik, _ _ LTO 
^Nederland), gebeld door een redacteur van vakblad "het Schaap" over een 
brief van LNV over de verplichte vaccinatie van fokschapen. Of ik hiervan op 
de hoogte was en wat ik er van vind. 

Kort gezegd ben ik verbaasd over de procedure omdat we vanuit LTO 
bestuurlijk nauw proberen samen te werken met LNV/VWS in het dossier 
q-koorts. We hebben bestuurlijk regelmatig dit onderwerp vlees{fok-)schapen 
aan de orde gehad. Voor zover ons bekend is er geen nieuwe aanleiding om het 
beleid te herzien. Ik heb dit ook nagevraagd bij 

uaarom zou ik het passend vinden dat hierover eerst nader overleg met 
LTO gehouden alvorens wijzigingen door te voeren. 

Enkele weken geleden heeft ..elefonisch aan onze 
beleidsmedewerker meegedeeld dat er een voornemen was om 
fokschapen verplicht te gaan vaccineren. We hebben deze overweging 
verschillende keren aan de orde proberen te stellen en dit is nog niet 
gelukt. Nu begrijpen we dat dit naar aanleiding van een motie van dhr. • 
is overwogen en mogelijk al besloten. 

Ik stel voor omwille van een correcte procedure eerst met elkaar (LTO en 
LNV) te overleggen over het nut en noodzaak rond vaccinatie van deze groep 
fokschapen. Als er nieuwe informatie is over de noodzaak voor vaccinatie 
worden we hiervan graag op de hoogte gebracht. 



c 

In verband met de deadline van het vakblad "het Schaap" vandaag zou ik het 
op prijs stellen snel met u te overleggen over de inhoud van deze mail. 

Met vriendelijke groet, 

LTO Nederland 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 13 april 2010 1U:53 
Aan: 1 
Onderwerp: tw: lu UH J..̂  a j . t i k e l Het Schaap (2) 

O o r s p r o n k e l i j k b e r i c h t 
Van: ' 
Verzonden: dinsdaq iJ april 2010 9:4i! 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 10 04 12 artikel Het Schaap (2) 

<<10 04 12 artikel Het Schaap (2).doe» 

)Dag 

Bijgaand het artikel van ' en 
Zou je ons een exemplaar willen toesturen als het uitgekomen is? We hebben 
hier wel een abonnement bij de bibliotheek, maar door de verbouwing is dat 
nauwelijks meer te vinden. 

Hartelijke 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, 
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. 

N0D32 3514 (20081011) Informatie 

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

http://www.nod32.nl
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Q-koor ts : maat rege len en vacc ina t iecampagne 

I n l e i d i n g 
Veel schapen- en geitenhouders zijn de afgelopen periode geconfronteerd met soms vergaande 
maatregelen tegen de Q-koorts. Op besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven zijn de 
drachtige dieren geruimd. Daarnaast gelden er mestmaatregelen en een vaccinatieplicht voor 
melkgeiten- en melkschapenhouders. Houders van schapen en geiten op bedrijven met een 
publieke functie zijn verplicht hun dieren te vaccineren en in quarantaine te laten lammeren. 
Inmiddels is het lammerseizoen voor melkgeiten- en melkschapenbedrijven grotendeels voorbij. Dit 
betekent echter niet dat alle maatregelen nu al kunnen worden ingetrokken. Voor schapenhouders 
komt er zelf regelgeving bi j : zij zijn verplicht hun ooien en rammen die gebruikt worden voor de 
fokkerij (fokschapen) vóór 1 januari 2011 te vaccineren. 

Vacc ina t iecampagne 
De Tweede Kamer heeft minister Verburg met een motie opgeroepen alle schapen en geiten in 
Nederiand in te laten enten tegen Q-koorts. Dit is helaas niet mogelijk omdat er niet genoeg vaccin 
beschikbaar is. De fabrikant van het vaccin heeft wel aangegeven dat hij 600.000 extra doses 
vaccin kan leveren aan Nederiand. Minister Verburg heeft besloten deze extra vaccins in te zetten 
voor vaccinatie van rammen en ooien die gebruikt worden voor fokkerij (fokschapen). Vaccinatie 
wordt voor deze categorie dieren verplicht. Vóór 1 januari 2011 moeten alle fokschapen in 
Nederland gevaccineerd zijn. 

Vaccinatie van fokschapen is nuttig omdat er voldoende aanwijzingen zijn dat vaccinatie de kans op 
op infectie bij dieren vermindert, abortus (in aanzienlijke mate of vrijwel geheel) voorkomt en er 
voor zorgt dat er bij een eventuele abortus minder Q-koortsbacteriën worden uitgescheiden. 

De extra vaccins worden in augustus en september geleverd. De vaccins die nu al beschikbaar zijn, 
zijn allemaal nodig voor de vaccinatie van melkgeiten en melkschapen die vóór 1 juni gevaccineerd 
moeten zijn en voor schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie. Daarom kunnen 
fokschapen pas vanaf augustus en september gevaccineerd worden. De dieren rnoeten 
gevaccineerd worden voordat zij drachtig zijn. Voor schapenhouders betekent dat, dat zij het 
dekken van de dieren moéten uitstellen tot na vaccinatie. Op dit moment wordt bezien of het 
mogelijk is bedrijven die jaarrond dieren dekken eerder van vaccin te voorzien; door de schaarste 
van het vaccin is de kans dat dat lukt helaas uiterst klein. 

Het vaccin k o m t voor rekening van de overhe id , de kosten voor de d ierenar ts z i jn voor 
reken ing van de houder . 

Br ief 
Schapenhouders met meer dan 50 ooien en rammen zullen binnenkort een brief met informatie 
over de vaccinatiecampagne ontvangen van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Bij deze brief zit 
een aanmeldformulier, waarop de houders kunnen aangeven hoeveel ooien en rammen op het 
bedrijf gevaccineerd moeten worden. Alleen de dieren die ingezet worden voor fokkerij moeten 
gevaccineerd worden. Schapen die in het jaar dat zij geboren worden, worden geslacht, hoeven 
niet gevaccineerd te worden. 

Als de dieren ingeënt zijn, geldt ook de plicht om de vaccinatie van elk individueel dier te 
registreren in de I&R-database. 

Overz ich t van al le bes t r i j d i ngsmaa t rege len 

Voor a l le bed r i j ven m e t m e e r dan 50 me l kge i t en o f me lkschapen : 
1. Tankmelkmonitoring elke twee weken 
2. Uitbreidingsverbod. 
3. Fokverbod 
4. Aanvoerverbod 
5. Afgedekt laten composteren van de mest tot 90 dagen na uitmesten 
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6. Verplichting tot bijhouden mestadministratie 
7. Vaccinatieplicht vóór 1 juni 2010 

Voor besme t te bed r i j ven m e t m e e r dan 50 me l kge i t en o f me lkschapen : 
8. Ruimen van drachtige dieren en bokken (tenzij deze worden getest) 
9. Levenslang fokverbod voor achtergebleven dieren 
10. Verbod op uitmesten gedurende de lammerperiode tot 30 dagen daarna (of tot 30 dagen 

na het ruimen van de drachtige dieren) 
11. Afgedekt laten composteren van mest tot 150 dagen na uitmesten 
12. Verplichting tot ongediertebestrijding 
13. Verplichting tot aanwezigheid lekvrije bakken om abortusmateriaal te verzamelen 
14. Bezoekersverbod 

Voor op fokbed r i j ven voo r m e l k g e i t e n - en me lkschapenbed r i j ven : 
15. Vaccinatieplicht 
16. Fokverbod 

Voor bed r i j ven m e t m i n d e r dan 50 me l kge i t en o f me lkschapen : 
17. Vaccinatieplicht 

Voor bed r i j ven m e t een pub l i eks func t i e ( b i j v o o r b e e l d k i nde rboe rde r i j en en 
d i e r e n t u i n e n ) : 

18. Vaccinatieplicht 
19. Plicht om schapen en geiten gescheiden van het publiek af te laten lammeren 

Voor bed r i j ven m e t schapen en ge i ten i n na tuu rgeb ieden en r o n d t r e k k e n d e kuddes : 
20. Vaccinatieplicht 

Voor bed r i j ven m e t m e e r dan 5 0 oo ien en r a m m e n ( f okschapen ) : 
2 1 . Vaccinatieplicht 

Actuele informatie over maatregelen vindt u op www.minlnv.nl/qkoorts. Hier vindt u ook de 
"Factsheet maatregelen Q-koorts' waarin de maatregelen per categorie bedrijf staan toegelicht. 

C 

http://www.minlnv.nl/qkoorts
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^ s ^ 
Van: 

Verzonden: woensdag 23 juni 2010 17:16 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100623 1716 aanvullend advies veterinairen 

Bijlagen: Vragen LNV dd 21.06.2010.doc 

heren bijgevoegd advies is waar jullie vanmiddag met' over gesproken hebben. Bij deze 

vrgr 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

4-5-2012 



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. burnetii 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 CVl en het 
literatuuronderzoek van het CVl is de voorlopige 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. öurnef/V door tijdig en volledig gevaccineerde dieren. 
Advies deskundigenberaad dd 18 mei 2010; 
'Het deskundigenberaad bevestigt de voorlopige 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. burnetii 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. burnetii 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. burnetii 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. burnetii 
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. burnetii 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. burnetii 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. öurnef/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 o'm 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, 



Bijlage 1. 

Gevallen abortus Q-fever geit; van de 26 unieke UBN's met een door C. burnetii 
veroorzaakte abortusultbraak was bij de start van de tankmelkmonitoring eind 2009, de 
infectie bij de helft van de bedrijven uitgedoofd. 
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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 
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11.04.2007 
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16.05.2008 

28.05.2008 
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22.08.2008 
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19.03.2009 

1 27.04.2009 

14.05.2009 

1 25.09.2009 

1 24.12.2009 
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X 
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1 ̂  

X 

vaccinatie 
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X 

X 
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X 
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1 X 
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X 

vaccinatie 
2010 

X 1 

X { 

X 

X I 

X 
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X 
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X 

X 

X 

X 

X 

1 ̂  
X 

1 X 

1 ̂  
X 

1 ̂  
1 X 
|x 

|x 

besmet tankmelkmonitor ing 

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) 1 

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) 



^ ^ 6 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

vriidaq 2 iuli 2010 7:07 

20100702 707 E-mail verzenden; Artikel blad Het Schaap 6&7-2010 001 

Artikel blad Hel Schaap 6&7-2010 001 Jpg 

Artikel blad Het 
Schaap 6&7-20... 

Hallo en 

Graag kom ik nog terug op jullie zorg over mijn recente uitleg in Agrarisch 
Dagblad over de zorg over de beschikbaarheid van het q-koortsvaccin. 

Al voor ons vertrouwelijk overleg aansluitend aan het overleg met Minister 
Verburg heb ik dit verschillende keren naar buiten gebracht, o.a. in vakblad 
Het Schaap. Voor de volledigheid heb ik de copy bijgevoegd. Deze uitgave is 
^vorige week (25) uitgekomen en sluitingsdatum copy was 14 juni jl.. 

In het telefoongesprek met van maandag jl. heb ik uitgelegd hoe het 
zit en later dacht ik aan dit artikel. Ook ik hecht belang aan het 
vertrouwelijk uitwisselen van informatie waar dit kan. Vertrouwen is 
hiervoor de basis en ik reken erop dat dit zo blijft. 

Met vriendelijke groet. 



/O-kvorb'h MII kHt raii lüii'ssiefft«tw4^' -"iic^itanji^-y-^iini 

Verduin heeft grote zorgen over vaccin Q-koorts 

I ' - t i l , ^ - i . . . -1r . . ' ' 

AtKüz.^~'.-'i:-i'' 

r :ü , 
i . i . H 

'.. .-
S--1 7 1-

r ^ f - i 

K l - I .'... 

' i - t 

-̂. 
r,. 

=r 
f.^ 

. - T . . J ' '1 

^ • . ' ' • . 

• . . • . O A > -

t - ! .-..• ~ .. 

J-I 1 i^^•^ 1 

: fH> t.» . 1 -

\ ' J - i >• ^ T : C .^^ l.i-.d>:u ^ \.:.i . ' :i 

••• " . r - ' ^ i . - l t * • - » • . ; _ . v." I l V. ' 
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u t ' . . *. r i-.-i Up •dM5 c;^ r n : - t . : . \ >.,"i\ - r 'ot ; , - , - *;; ;ic . J - ' Ï , - ' i-'t.̂ r- LX'» Vir'L.vic.;gi " . 

^ ^ 

; l / U ! „ ; V i : C t RIVM-onderzoek Q-koorts loopt 

f j iF i j .••:.•! i .- , . i lt 'C I...I'.I J.-.I r (;, i-ïrt r.,. i f ^u -y . f . • .; lii-i . L;.-. jL :• i •. '.-ritr.'l . " I ^ T » . i'."/'••v-rA-v.. r 

VKl . . . ^ l a l c m ^ i t , ' j : j t l ^ )̂ » .V'.c i _',-i 1.-. i r^.;. t .; J ."i;; v i l . U - I ' . r . ï ^ . I - r • r - ^T I t-- ' i - ic^t i.i:.-> ' : t -
: ^I. ' ;r J.o:r;-..n -'.V. •.,•;!>;- Vi;i t.--n, i-h--i!"( ;., s n C.> -^ ^•.. t a . t ' i .'I'l ipstiL' i t : i ' C.T.J l .• ; . : - <r .-^ ,-

t.l-1 :...:•. t^;,>i 1 j , * t - l'-ptr. t-ï-'--n^rr ., • t':.^4i-"4 i > • j ^i-'tT ^-.•• •.t\( ruti.t.' i : î  i c h u ' . t * -i pr.-'ir.r(T . :Ï 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 9 juli 2010 16:32 

Aan: 

Onderwerp: 20100709 1632 FW; opheffen levenslang fokverbod jonge dieren 

Hallo 

De brief aan de Tweede Kamer dateert van 29 juni j l . . Dat was ik vergeten te melden. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 9 juli 2010 16:25 
Aan: 
CC: ' 
Onderwerp: opheffen levenslang fokverbod jonge dieren 

Beste 

Zojuist heb ik n.a.v. een vraag van Minister Verburg aan onze LTO-voorzitter contact 
opgenomen met over de opheffing van het levenslange fokverbod voor jonge dieren. 
De discussie spitst zich toe op de leeftijd waarvoor dit kan gelden. Volgens 
overweegt LNV een inzet te plegen op dieren die geboren zijn na 1 december 2009. 

Dit is mijns inziens arbitrair gezien het RIVM-advies van 25 mei j l . die is bijgevoegd bij de brief 
van de beide Ministers aan de Tweede Kamer. Hierin staat (onderstaand in deze mail geplakt in 
groen/onderstreept) dat er veterinair geen belemmering is meer dieren te ontheffen van het 
levenslange fokverbod. 

gaf aan bij opmerkingen direct met jou te communiceren. Graag treden we hierover 
in overleg. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van LNV, t.a.v. mevrouw 
Ministerie van VWS, t.a.v. de heer 
Onderwerp 
Adviesaanvraag actuele Q-koortssituatie (mei 2010) 
Datum Geachte mevrouw , geachte 
25 md 2010 
Ons kenmerk In mijn brief van 9 maart 2010 heb ik aangekondigd om uiterlijk eind mei 
opnieuw de 
394/2010/LCIJRC/rr Q-koortsdeskundigen te raadplegen over de actuele Q-koortssituatie in 
Nederland. Op 
Blad 18 mei is er daartoe een vergadering belegd. 
1/7 

Ten aanzien van de andere maatregelen geldt dat het fokverbod op alle 
tankmelkpositieve bedrijven gehandhaafd dient te blijven voor de nu aanwezige 
vrouwelijke dieren (ook de jonge dieren die dit seizoen werden geboren voorafgaand 

4-5-2012 



aan de ruimingen). 
De specialisten Gezondheidszorg Kleine herkauwers van de GD en de aan het overleg 
deelnemende praktiserend dierenarts hebben een afwi ikendemening over bet 
levenslange fokverbod voor deze (ook longe^ geiten. Zij achten het risico op 
toekomstige uitscheiding van C. burnett i bit deze dieren klein. 

( ' 

4-5-2012 
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^sg 
Van: 

Verzonden: dinsdag 13 juli 2010 23:03 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20100713 2303 FW; excuses 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Einddatum: donderdag 15 juli 2010 0:00 

Markeringsstatus: Geel 

Hallo 

Hierbij op verzoek van . haar mail doorgestuurd. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
)/ Verzonden: dinsdag 13 juli 2010 20:01 

Aan: 
Onderwerp: excuses 

, wil je onderstaand bericht doorsturen naar van LNV a.u.b. 
Ik heb haar mailadres niet. 
Bedankt,. 

Beste 

Ik begreep van dat de berichtgeving in het Agrarisch Dagblad van 9 juli j. l. met gemengde 
gevoelens ontvangen is in Den Haag. Hiervoor mijn oprechte excuses, het is nooit mijn bedoeling geweest 
om iemand voor het hoofd te stoten. De citaten zijn , hoewel enigzins onzorgvuldig geformuleerd, inderdaad 
van mij afkomstig maar uit zijn verband gerukt. 
Mijn doelstelling was om geitenhouders in te laten zien dat wij als LTO niet met "een boodschappenlijstje" met 
onze wensen en verzoeken naar LNV kunnen stappen en eisen dat we onze zin krijgen. Ik heb de keerzijde 
van de medaille willen schetsen dat beide ministers in een lastig parket zitten en dat er veel en verschillende 
belangen spelen. Bovendien heb ik gezegd dat het niet zo is dat als je maar harder en vaker roept datje dan 
beter gehoord wordt. Ik vind dat onze argumenten ten alle tijden onderbouwd moeten zijn, maar in het Q-
koorts dossier speelt emotie ook een grote rol. Denk aan de angst en onzekerheid bij de bevolking, dat vraagt 
vaak om een andere manier van communiceren. Ik heb aangegeven dat het ministerie van LNV vaak onze 
denklijnen kan volgen maar ook compromissen moet zoeken met VWS. Ik hoop dat ik e.e.a heb kunnen 
verhelderen, mocht je nog vragen hierover hebben dan bel of mail me gerust. 
Vriendelijke groet, 

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: maandag 16 augustus 2010 16:20 
Aan: 
CC: 
Ondenwerp: 20100816 1620 vaccin O-koorts (geprint 16/8) 

Hallo 

Na een telefonisch contact met je afdeling begreep ik dat je weer terug bent 
van vakantie. Helaas kan ik dit niet opnemen met of door hun 
afwezigheid. Ik heb met je secretaresse afgesproken dat ik teruggebeld zal 
worden en daarom zet ik alvast enige achtergrondinfo in deze mail. 

Het gaat namelijk over de beschikbaarheid van het Q-koortsvaccin de komende 
tijd. Ik krijg hierover vragen uit het "veld". Er zijn namelijk 
schapenhouders (kuddes in natuurgebieden?) gebeld door GD over de mogelijke 
schade die optreed als het nog iets langer duurt voor men kan vaccineren. 
Zojuist heb ik met van GD gebeld en die heeft vorige week 
deze vragen namens GD gesteld omdat blijkt dat het vaccin dat in augustus 
zou komen in ieder geval een maand later komt. 

( )Mijn verbazing is groot dat ik dit niet weet. Denkt LNV dat het handig is om 
eerst onrust te zaaien door dit soort telefonische inventarisaties te doen? 
Lijkt mij niet en daarom v;il ik graag even met je overleggen hoe we dit 
"handiger" kunnen insteken. 

Met vriendelijke groet, 

LTO Nederland 



^6ö 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maanuag 16 augustus 2üiu it3;zu 

20100816 1620 vaccin Q-koorts (geprint 16/8) 

C 

Hallo 

Na een telefonisch contact met je afdeling begreep ik dat je weer terug bent 
van vakantie. Helaas kan ik dit niet opnemen met ' of door hun 
afwezigheid. Ik heb met je secretaresse afgesproken dat ik teruggebeld zal 
worden en daarom zet ik alvast enige achtergrondinfo in deze mail. 

Het gaat namelijk over de beschikba 
tijd. Ik krijg hierover vragen uit 
schapenhouders (kuddes in natuurgeb 
schade die optreed als het nog iets 
Zojuist heb ik met 
deze vragen namens GD gesteld omdat 
zou komen in ieder geval een maand 

)Mijn verbazing is groot dat ik dit 
eerst onrust te zaaien door dit soo 
Lijkt mij niet en daarom wil ik gra 
"handiger" kunnen insteken. 

Met vriendelijke groet. 

arbeid van het Q-koortsvaccin de komende 
het "veld". Er zijn namelijk 
ieden?) gebeld door GD over de mogelijke 
langer duurt voor men kan vaccineren, 

van GD gebeld en die heeft vorige week 
blijkt dat het vaccin dat in augustus 
later komt. 

niet weet. Denkt LNV dat het handig is om 
rt telefonische inventarisaties te doen? 
ag even met je overleggen hoe we dit 

vakgroep schapenhouderij LTO Nederland 
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Van: 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2010 16:02 
Aan: 
CC: , :. ); 

Ondenverp: 20100818 1602 FW: Brief LTO Nederland inzake Fokverbod jonge gevaccineerde 
melkgeiten en melkschapen 

Bijlagen: ABG01514.DOC 
Bijgaande brief zit ook in uw mededelingenmap in de tas van vandaag. 

Bureau tl inister Verburg 
IMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
tel 
mai l 

r ^ BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEZOEKERS: 
—-̂  In verband met de renovatie van het ministerie. Is er een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. 

Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2010 15:44 
Aan: 
Onderwerp: Brief LTO Nederiand inzake Fokverbod jonge gevaccineerde melkgeiten en melkschapen 

Geachte heer, mevrouw, 

In de bijlage vindt u een brief gericht aan minister Verburg en minister Klink, zoals wij deze vandaag per post 
zullen versturen. Kunt u de brief nu alvast onder de aandacht brengen van minister Verburg en minister Klink. 
Bij voorbaat onze dank. 

Met vriendeliike groef 

directiesecretaresse 

O 
Secretariaat LTO Nederland 

bezoekadres; Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag 
postadres; Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 
T 070 - 3382700 
F 070-3382710 
www.lto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 

file://E:\Diergezondheid%20en%20Veterinaire%20markttoegang\WOB-verzoek%20Q-... 8-5-2012 

http://www.lto.nl
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wéz Nederland 

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

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
De heerA. Klink 
Postbus 20350 
2500 EJ 's-GRAVENHAGE 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederlan 

Postbus 29773,2502 LT Den Haag 

Bezoekadres 

Bankrekening 

Telefoon 

Fax 

E-mall 

• Bezuidenhoutseweg 225 

2594AL DenHaag 

.35.76.06760 

: 070-3382700 

: 070-3382710 

: secretariaat@lto nl 

Datum 
Ons kenmerk 
Onderwerp 
Informatie 

c 

18 augustus 2010 
AJM\2010\ABG\001514 
Fokverbod 

Geachte mevrouw Verburg, geachte heer Klink, 

Op 1 juli jl. is in de Tweede Kamer gestemd over moties in verband met versoepeling 
van maatregelen tegen verspreiding van Q-koorts. De Kamer wil dat het levenslange 
fokverbod voor jonge gevaccineerde melkgeiten en -schapen wordt opgeheven. Hiertoe 
is toen een motie van het Tweede Kamertid Snijder-Hazelhoff c.s. (28 286, nr. 419) 
aangenomen. 

De gewenste aanpassing van de maatregel c.q. het genoemde fokverbod is echter nog 
niet geëffectueerd. Zeven weken na het aannemen van de motie is hieraan nog steeds 
geen uitvoering gegeven, terwijl de spanning bij de betrokken veehouders met de dag 
verder oploopt. 

Op ruim tachtig bedrijven, die eerder besmet zijn verklaard, staan grote groepen jonge 
dieren die twee keer zijn gevaccineerd maar waar niet mee mag worden gefokt. Dit leidt 
tot voortdurende onzekerheid en toenemende schade. De geiten- en schapenhouders 
voelen zich in de steek gelaten. 

Wij doen een dringend beroep op u en de Tweede Kamer om op de kortst mogelijke 
termijn een besluit te nemen over een aanpassing van het levenslange fokverbod in lijn 
met de in de Tweede Kamer aangenomen motie. 

Hoogachtend, 

cc. leden Vaste Commissie LNV Tweede Kamer 



^Ó3 
Van: 

Verzonden: donderdag 19 augustus 2010 14:38 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20100819 1438 Aanvoer geiten 

Beste 
Ik heb vandaag nog geen contact gehad mei 
We hadden het er gisteren nog over in hoeverre de sector het zelf geregeld heeft dal er geen buitenlandse 
geiten worden aangevoerd. Als ik me baseer opje brief van 14 juli dan lees ik op pagina 1 van de notitie 'Q 
koorts, gecertificeerd aanvoeren melkgeiten, melkschapen' onder Doel dat voorkomen wordt dat dieren 
worden aangevoerd die niet onder de Q-koorts moniloringssystemaliek vallen. Verder maakt het GD 
Gebruikersdocument (één van de bijlagen bij die notitie) een uitzondering voor de aanvoer van opfokbedrijven 
van Nededandse geilen. 
Vriendelijke groet. 

C 

O 

4-5-2012 



__ ^ : : — C 4 4 c ^ . 
Van: 

Verzonden: maandag 23 augustus 2010 8:33 

Aan: 

CC: . 

Onderwerp: 20100823 833 Brief LTO Nederland inzake Handhaving fokverbod 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: ABG01520.DOC 

Van: 
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2010 16:37 
Aan : ' 
Onderwerp: Brief LTO Nederland inzake Handhaving fokverbod 

Geachte heer, mevrouw, 

In de bijlage vindt u een brief gericht aan minister Verburg en minister Klink, zoals wij deze vandaag per posl 
zullen versturen. Kunt u de brief nu alvast onder de aandacht brengen van minister Verburg en minister Klink. 
Bij voorbaat onze dank. 

Met vriendelijke groet, 

directiesecretaresse 

Secretariaat LTO Nederiand 

bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag 
postadres: Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 

www.lto nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u dit bericht pnnti 

4-5-2012 
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Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
mevrouw G. Verburg 
Postbus 20401 
2500 EK 's-GRAVENHAGE 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
De heerA. Klink 
Postbus 20350 
2500 EJ 's-GRAVENHAGE 

'J LTO' ̂ Nederland 
\ 
\ 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225 

2594AL DenHaag 

Bankrekening 

Telefoon 

Fax 

E-mail 

35.7606760 

070-3382700 

070-3382710 

secretariaat@lto.nl 

Datum 
Ons kenmerk 
iiformatie 

20 augustus 2010 
Handhaving fokverbod 
dhr. 

r^ 

Geachte mevrouw Verburg, geachte heer Klink, 

LTO Nederiand is zeer teleurgesteld over het besluit van het kabinet om het fokverbod 
te handhaven voor jonge melkgeiten en -schapen op bedrijven, waar eerder vanwege 
Q-koorts dieren zijn geruimd. Dit terwijl de Tweede Kamer 1 juli jongstleden een motie 
aannam om het fokverbod voor deze categorie dieren juist op te heffen. 

De betrokken veehouders zijn te lang in het ongewisse gehouden. Een groot aantal 
jonge gevaccineerde melkgeiten en melkschapen kari nu niet worden benut voor de 
fokkerij en zullen naar slachterij gaan. Dit is een grote klap voor de toch al zo hard 
getroffen melkgeiten- en melkschapenhouders. 

Er zit nog wel een positieve kant aan het besluit van de ministerraad en dat is volgens 
LTO dat de ministers nu erkennen dat de schade niet onder het gebruikelijk 
bedrijfsrisico of ondernemersrisico valt. 

Hierbij vragen wij u om op korte termijn een bestuurlijk overieg te organiseren over het 
levenslange fokverbod, een adequate schaderegeling en eventueel andere punten in dit 
dossier. Wij zullen na dit weekend contact met u opnemen voor het maken van een 
afspraak. 

Hoogachtend, 

-.-^.J 

cc.leden Vaste Commissie LNV Tweede Kamer 

mailto:secretariaat@lto.nl


Gout, M. (Manon) 

T ^ Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

zondaa 29 auqustus 2010 19:44 

20100829 1944 Wel en geen Q-koorts in Andijk 

Beste allemaal, 

We merken dat heel veel mensen door de berichtgeving van vrijdag jl. over 
Q-koorts op een melkschapenbedrijf in verwachten dat dit op ons 
bedrijf is. Gelukkig voor ons is dit niet het geval. 

Een collega melkschapenhouder die 6 km verderop een bedrijf heeft is wel 
getroffen door deze ellende. Wij helpen volop mee om daar de zaak weer op de 
rails te krijgen. We zien de besmetverklaring (op basis van 
tankmelkonderzoek) van dit bedrijf als de "staart" van de 
Q-koortsbesmettingen in Nederland. Er is nu eindelijk voldoende vaccin 
beschikbaar waardoor de problemen en risico's voor mensen weer minimaal 
blijken te zijn. Voor de getroffen bedrijven is het wel nog steeds een ramip 
omdat er heel veel maatregelen, stress en kosten zijn. Erg sneu allemaal. 

^ ^ O m veel twijfel en onduidelijkheid bij veel familie, vrienden en bekenden 
( yweg te nemen sturen we deze mail. 

Allen de hartelijke groeten uit een hectisch 

,T0 Nederland) 

C' 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 11:04 

Aan: 

Onderwerp: 20091201 1104 RE: Bijeenkomst Q-koorts kinder-, zorg- en hobbyboeren 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Dag 

Het klopt dat wij ook deze boeren vertegenwoordigen. Ik stel het op prijs als je via mij de data van 
de bijeenkomst laat lopen en dan zet ik het zelf binnen de organisatie rond. 
Zou je nog willen aangeven wat de concrete doelen rondom deze bijeenkomst zijn? 

Met vriendelijke groet, 

Mobiel: • 

Diergezondheid en Dierwelzijn LTO Noord 
Tel: 088-8886666 ( 
Per 1/1/2010 niemv LTO adres: 
Zwartewaterallee 14. 8031 DX Zwolle 
Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

Van: ' 
Verzonden: vr 27-11-2009 14:30 
Aan: 
Onderwerp: bijeenKomst Q-koorts kinder-, zorg- en hobbyboeren 

"̂  Beste! 

Omdat er veel vragen leven over Q-koorts bij kinder-, zorg- en hobbyboeren, willen we bij LNV een 
bijeenkomst voor deze groep organiseren, lk begreep dat er bij de LTO ook vertegenwoordigers zijn van 
deze sectoren, klopt dit? Zou je mij de naam en contactinformatie van deze personen kunnen doorsturen? 

Alvast bedankt, en een fijn weekend, 

Groeten, 
/ 

/ 
Ministene van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 
a .nl 
070 - 757 3935 

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 

3-5-2012 



pagina 1 van 1 

Van: 

Verzonden: woensdag 2 december 2009 14:28 

Aan: 

Onderwerp: 20091202 1428 FW; aankondiging overieg aanvullende maatregelen Q-koorts 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Cluster Landbouwhuisdieren 

.; 

C; 

Van: 
Verzonden: donderdag 26 november 2009 16:12 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: aankondiging overieg aanvullende maatregelen Q-koorts 

Geachte heer/mevrouw. 

Mede namens het ministerie van VWS maak ik u erop attent dat op 7 december aanstaande van 13 uur tot 16 
uur een overieg gepland staat over aanvullende maatregelen Q-koorts. Bij dit overieg wordt uw aanwezigheid 
zeer op prijs gesteld. In het overieg staat de vraag centraal welke aanvullende strategie effectief en 
proportioneel is, om te voorkomen dat mensen ziek worden van Q-koorts. 

Op dit moment wordt door verschillende mensen het voorwerk gedaan voor dit overieg. De veterinaire en 
humane gezondheidsdeskundigen is gevraagd om de te verwachten effecten in beeld te brengen. Het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI) is gevraagd de kosten van verschillende strategieën in beeld te 
brengen. Samen met een ethicus worden de ethische en maatschappelijke aspecten van de strategieën in 
beeld gebracht en juristen brengen de juridische aspecten in beeld. Op 7 december wordt aan u gevraagd om 
gezamenlijk de verschillende aspecten bij de verschillende scenario's te wegen. 

Volgende week ontvangt u meer informatie over de locatie van de bijeenkomst en zal ik u de stukken 
rondsturen. Ik wil u vragen deze datum en tijd beschikbaar te houden. 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Cluster Landbouwhuisdieren 

3-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 2 december 2009 16:51 

Aan: 

CC: Internationaal Veterinair Secretariaat, 

Onderwerp: 20091202 1651 uitnodiging basisoverieg Q-koorts 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Geachte leden van het basisoverieg Q-koorts, 

Graag nodig ik u uit voor een basisoverieg Q-koorts op 4 december van 11.00 tot 12.00 uur, 
in zaal Weerribben/Biesbosch van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Prins Clauslaan 
8, Den Haag). 

Agenda: 
• Stand van zaken Q-koorts tankmelkmonitoring en maatregelen 
• Communicatiestrategie 
• Rondvraag 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Cluster Landbouwhuisdieren 

3-5-2012 
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Van: 
Verzonden: donderdag 10 december 2009^15:54 
Aan: 

Onderwerp: 

Urgentie: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

200912101554'Q-kóorts 

Hoog 

Opvolgen 
Rood 

Geachte Leden van het Basisoverieg, 

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de belangrijkste voorgenomen maatregelen tegen Q-koorts. De overige 
maatregelen en een nadere toelichting vindt u in de bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer, zie bijgevoegde link 
(htlp;//wvw minlnv.nl/portal/paqe? paqeid=116.1640321& dad=DOrtal& schema=PORTAL&D file id=46903V 
Vri jdagmiddag 4 december 2009 hebben wij advies gekregen van deskundigen over de te verwachten effecten 
van verschillende aanvullende bestrijdingsscenario's. Ook dit advies treft u aan als bijlage bij deze mail. In het 
advies geven de deskundigen aan dat met de huidige aanpak, besmette bedrijven tijdens het komende 
lammerseizoen toch nog een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. De deskundigen adviseren daarom 
om alle drachtige dieren op besmette bedrijven te ruimen, waarbij mogelijk nog onderscheid gemaakt kan worden 

, tussen besmette en niet besmette dieren en tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde bedrijven. 

De voorgenomen maatregelen hebben alleen betrekking op melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 
50 dieren, ze gelden dus niet voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbymatiggehouden geiten. 

Wij hebben besloten op niet-gevaccineerde besmette bedrijven alle drachtige dieren te ruimen. Het gaat op dit 
moment om een tiental bedrijven. Op gevaccineerde besmette bedrijven zullen we de drachtige besmette dieren 
ruimen. Dit gaat het om enkele tientallen bedrijven. Op deze gevaccineerde bedrijven worden alle drachtige 
dieren individueel d.m.v. een PCR onderzocht op Q-koorts en alleen de besmette dieren worden gedood. De 
dieren zullen niet op het bedrijf gedood worden, behalve als de dieren niet meer vervoerd mogen worden omdat 
ze hoogdrachtig zijn (de laatste twee weken). De dieren worden gedood door middel van euthesaat, een middel 
dat ook de placenta passeert zodat ook de ongeboren vrucht op een humane manier gedood wordt. 

Wij zijn ons er van bewust dat dit voor de betrokken bedrijven zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar ze moeten 
genomen worden in het belang van de volksgezondheid. De deskundigen zijn van mening dat vaccinatie een goed 
instrument is maar dat dit instrument voor 2010 nog onvoldoende zal werken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens I 'c luster Landbouwhuisdieren 

http://minlnv.nl/portal/paqe


Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Website: www.minlnv.nl 

http://www.minlnv.nl


Van: 

Verzonden: donderdaq 17 december 2009 15:52 

Aan: 

C' 

Onderwerp: 20091217 1552 FW. Uitnodiging Basisoverieg Q-koorts 18 december a s. 

Urgentie: Hoog 

Opvolgingsmarkenng: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Bijlagen: Uitnodiging Basisoverieg Q-koorts doe 

Geachte Leden van hel Basisoverieg, 

Graag nodigen wij u uit voor een basisoverieg Q-koorts. Hel overieg zal plaatsvinden op hel minsterie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bijgaand trefl u hiervoor de agenda. Graag wil ik u er op wijzen 
dat het overieg plaatsvindt op vrijdag 18 december a.s en niet 18 oktober a.s. zoals aangegeven in mijn 
voorgaande mail. Exuses voor de venwarring 

Overleg; Basisoverieg Q-koorts 
Daturn; Vrijdag 18 december 2Ö09 
Tijdstip; 10.30 uur t/m 11.30 uur 

Locatie; LNV-gebouw, Recreatiezaal 
Opmerkingen; ln verband met de renovatie 

van het getDoüw is hel helaas niet mogelijk om 
parkeerplaatsen te reserveren 

Legitimatieplicht; ln verband met de legitimatieplicht verzoeken 
wij u vriendelijk te legitimeren door middel 

van een geldig identiteitsbewijs 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Landbouv.', Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel. Dier en Consument 

3-5-2012 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

Directie Voedsel, Dier en 

De Leden van het Basisoverieg consument 
Bureau VDC 

agenda 

Pnns Clauslaan 8 
2595 AJ DEN HAAG 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 
www.minlnv.nl 

Contactpersoon 
•^ , i e p - ' • 

toordinator CBRN-Security 

Agenda t.b.v. bespreking Q-koortssituatie met het 
Basisoverieg 

Omschrijving Bespreking Q-koortssituatie 
Vergaderdatum en -tijd 18 december 2009, 10.30 UUT - 11.30 UUr Datum 

vergaderplaats LNV-gebouw, recreatieruimte ie december 2009 

Kopie aan D C ^ ^ ' ^ 9 ^ " 

Voorstel voor een agenda voor het Basisoverieg. 

1. Opening / Mededelingen 
2. Stand van Zaken Q-koorts 
3. Aanvullende maatregelen (zie ook bijlage 1) 

20091216152745_0009.2764.CPM bijlage 09.2764.CPM bijlage 
l.PDF S.jjdf 2.pdf 

\ - , 09.2764.CPM bijlage 20091216150546_00 
V̂  . l.pdf l.PDF 

4. Organisatie van het ruimen 
5. Communicatie 
6. Rondvraag 

Bijlagen: 
- Brief aan de Tweede Kamer betreffende Q-koorts d.d. 16 december 2009 

Pagina 1 van 1 
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Beslisboom ruimen ja/i nee 
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Postbus 1 A van Leeuwenhoeklaan 9 Tel (030)274 91 11 info@rivm.nl 

3720 BA Bilthoven 3721 MA Bilthoven Fax (030) 274 29 71 wwv rivm.nl 

Ministerie van LNV 
t.a.v. mevrouw A. Burger 
tvlinsterie van VWS 
t.a.v. de heer P.H. Huijts 

Onderwerp 

Aanvullend advies Q-koortsmaatregelen deskundigenoverieg 10 december 2009 

Geachte mevrouw Burger, geachte heer Huijts, 

"C 

Dalum 

10 december 2009 

Ons kenmerk 

830/2009/ LCI/ JvS/TO 

Blad 

1/3 

Behandeld door 

T Oomen 

Landelijke Coördinatie 

Infectieziektebestrijding 

Tel (030) 274 7000 

Fax (030) 274 4455 

ton oomen@rivm.nl 

Dit advies is een aanvulling op de adviesbrief van 4 december. Het huidige advies is tot 
stand gekomen in een telefonische vergadering op 10 december met een beperkt aantal 
deskundigen (zie bijlage). In de brief van 4 december zijn de effecten van verschillende 
veterinaire strategieën op de humane epidemie van Q-koorts door deskundigen 
beoordeeld. In dit aanvullende advies behandelen we de specifieke vragen die door de 
ministeries van VWS en LNV zijn gesteld. 

De deskundigen benadrukken dat de adviezen gericht zijn op het terugdringen van hel 
aantal abortussen bij besmette dieren waardoor een forse reductie van de uitscheiding 
van C. burnettii in 2010 wordt bewerkstelligd. Er wordt nu niet ingegaan op het 
gewenste beleid voor na 2010. 
De aanvullende vragen concentreren zich op het mogelijk effect van individueel testen 
van dieren Dit betreft: 
1) De uitvoering van strategieën 5 en 6. 
In bijgevoegde beslisboom, die door de ministeries van VWS en LNV zijn opgesteld, is 
in kaart gebracht wat de beslispunten zijn voor de uitvoering van strategieën 5 en 6 en 
op welke situaties de aanvullende vragen betrekking hebben. 
2) Onderstaand geven wij per blokje de gestelde vragen en de reactie van de 
deskundigen. Over de rode blokjes in de beslisboom is duidelijkheid. 

Ad A: Niet besmette drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve bedrijven 
Hoe groot is het risico voor de volksgezondheid dat drachtige geiten die nu niet besmet 
zijn, alsnog op korte termijn besmettelijk worden doordat zij in een besmette stal staan, 
dan wel dat zij de bacterie alsnog gaan uitscheiden? 
Antwoord: 
Een klein aantal dieren zal ten onrechte negatief getest worden. Daamaast is er een 
risico op nieinve infecties bij een laag percentage dieren. Door de eerdere vaccinatie 
zullen al deze dieren vermoedelijk niet aborteren. Bij een abortus worden miljarden Q-
koorts bacteriën uitgescheiden. Bij het voldragen aflammeren van besmette dieren 
komen echter ook miljoenen Q-koorts bacteriën vrij. De deskundigen zien hierin een 
rechtvaardiging om dieren op deze bedrijven individueel te testen, en alleen de positieve 
dieren af te voeren. Wanneer een bedrijf zwaar besmet is, is het risico op nieuwe 
infecties bij nog negatief geteste dieren hoger. 
Daarom geven wij u in overweging om bij hoog besmette bedrijven ook de niet 
besmette drachtige dieren af te voeren. Het onderscheid tussen hoog en laag besmette 

mailto:info@rivm.nl
http://rivm.nl
mailto:oomen@rivm.nl


Dalum 

10 december 20099 

Ons kenmerk 

830/2009/ LCI/ JvS/TO 

Blad 

2/3 

bedrijven is arbitrair. Deze grens kan op korte tennijn nader uitgewerkt worden door 
veterinair deskundigen. Een suggestie daarvoor is meer of minder dan 50% 
besmettingen van de drachtige dieren. 

Ad B: Besmette niet drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve bedrijven 
Betreft strategie 5b uit het advies. Is er een onderbouwing om een besmet niet-drachtig 
dier niet te ruimen? 
Antwoord: 
Het gaat hier om niet drachtige dieren (dat wil zeggen, niet drachtig of drachtig geweest 
in het lammerseizoen 2009/2010) waarvan de uitscheiding van C. burnetii beperkt 
wordt geacht. Aangezien de adviezen gericht zijn op het terugdringen van het 
uitscheiden van zeer grote hoeveelheden C. burnetii bij abortus en aflammeren van 
besmette dieren, heeft het voor 2010 geen grote meerwaarde om deze dieren af te 
voeren. 

Ad C: Niet besmette niet drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve 
bedrijven 
Bètr'eït'strategie 6. Hóe groot is de kans dat gevacciiieerde dieren in verioop van tijd 
besmet raken? 
Antwoord: 
Er is een beperkt risico op nieuwe infecties voor deze dieren. Echter, bij een fokverbod 
voor besmette bedrijven worden deze dieren niet drachtig en blijft de uitscheiding van 
C. burnetii beperkt. Het heeft voor 2010 geen grote meerwaarde deze dieren af te 
voeren. 

Ad D en Ad E: Besmette en niet besmette niet drachtige dieren van niet 
gevaccineerde positieve bedrijven 
Eveneens strategie 6 waarvan in de adviesbrief van 4 december is aangegeven dat er 
weinig meerwaarde wordt gezien t.o.v. strategie 5a. 

Uw vragen: 
1) Wat is de onderbouwing van deze beperkte meerwaarde? 
Antwoord: 
Zie antwoord bij B en C 
2) Wat zijn de argumenten om vanwege het risico voor de volksgezondheid 
hiertoe over te gaan? 
Antwoord: 
Voor 2010 zijn daarvoor geen argumenten. 
3) Wat is de meerwaarde van deze strategie voor het specifieke besmette 
bedrijf (bijv. snelle sanering)? 
Antwoord: 
Voor 2010 is daarvoor geen meerwaarde. 
4) Is er een meerwaarde voor 2010 of alleen voor de langere termijn, 
wetende dat de verplichte vaccinatie wordt ingezet op deze bedrijven? 
Antwoord: 
De meerwaarde kan worden gezien als een plan van aanpak om bedrijven snel naar een 
negatieve status te geleiden. 
5) Is de meerwaarde te kwantificeren en kan de eventuele meerwaarde 
afgezet worden tegen het risico dat aanwezig is voor volksgezondheid uit andere 
diersoorten (bijv. vleesschapen)? 
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Antwoord: 
De meerwaarde kan niet worden gekwantificeerd. 

Aanvullend advies: 
De deskundigen adviseren u om gedurende de lammerperiode (tot juli 2010) de 
frequentie van het tankmelkonderzoek te verhogen naar 1 x per 2 weken, om 
daannee negatieve bedrijven die alsnog positief worden sneller op te sporen. 
Bij het scannen van dieren op het al of niet drachtig zijn dient deze test ter 
meerdere zekerheid te worden herhaald indien het eerste resultaat negatiefis en 
het scannen vroeg in de vermoedelijke drachtperiode is uitgevoerd. 
Bij het uitvoeren van de maatregelen is snelheid geboden bij die koppels 
waarvan het aflammeren al in december en begin januari wordt verwacht. 

Hoogachtend, 

profdr. R.A. Coutinho 
directeur Centrum Infectieziektenbestrijding 

Bijlagen 
-Beslisboom ruimen ja/nee 
-Deelnemers deskundigenoverieg 
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rïvn^ 
Ministerie van LNV, t.a.v. mevrouw A. Burger, 
Minsterie van VWS, t.a.v. de heer P.H. Huyts 

Onderwerp 

Advies mimingsbeleid en dodingsmethoden van Q-koorts besmette geiten. 

Geachte mevrouw Burger, geachte heer HuytSi 

O 

Datum 

15 december 2009 

Ons kenmerk 

843/2009/LCI/JvS/TO 

Blad 
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Behandeld door 

T. Oomen 

Landelijke CoArdinalie 

Infectieziektebestrijding 

Tel (030) 274 7000 

Fax (030) 274 4455 

ton.oomen@rivm.nl 

Op vrijdagmiddag 11 december ontving ik uw verzoek om advies ten aanzien van de 
verschillende opties voor dodingsmethoden van drachtige melkgeiten of melkschapen 
van besmette bedrijven. In het overleg van maandagmorgen 14 december zijn daamaast 
nog vier vragen voor de deskundigen geformuleerd. Twee vragen zijn in de brief van 
het CVI (de heer Bianchi) aan de CVO (mevrouw Bruschke) uitvoerig aan de orde 
gekornen. De andere door ons geconsulteerde deskundigen onderschrijven de adviezen 
van het CVI. Het CVI-advies is als bijlage toegevoegd. 
De andere vragen heb ik aan een aantal veterinair deskundigen en een arbodeskundige 
voorgelegd (zie bijlage). De deskundigen benadrukken dat de adviezen ten aanzien van 
de do.dingsmethoden gericht zijn op hét beperkt houden van de verspreiding van C. 
bumetii uit besmette dieren door het minimaliseren van het aantal handelingen met de 
dieren en het limiteren van de locaties waar de dieren verblijven. Het is van belang om 
het risico voor werknemers zo klein mogelijk te houden. 
Ik geef u puntsgewijs een onderbouwing en antwoord op uw vragen. 

Vraag 1. 
Betreft niet-gevaccineerde bedrijven die positief testen in tankmelkonderzoek. 
Is er effect te verwachten van het vaccineren van drachtige dieren? 

Overweging 
Hierover zijn geen betrouwbare gegevens voorhanden. Een deel van de dieren zal reeds 
besmet zijn, ook wanneer de test (nog) niet positief is. In dergelijke gevallen levert 
vaccineren geen reductie van verspreiding van Coxiella bumetii op. Een aantal dieren 
zal nog niet besmet zijn. Er is twijfel over het effect van vaccineren van drachtige 
dieren, maar het ontbreekt aan goede gegevens bij geiten. 
Advies 
De deskundigen zijn van mening dat het vaccineren van drachtige dieren niet leidt tot 
het gewenste effect op de uitscheiding van C. burnetii. Zie verder de toelichting en 
onderbouwing van het CVI. 

http://www.rivm.nl
mailto:ton.oomen@rivm.nl
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Datum V r a a g 2. 
15 december 20099 Betreft gevaccineerde bedrijven die positief testen in t ankmelkonderzoek 
Ons kenmerk Is het mogelijk om onderscheid te maken tussen hoog en laag besmet te bedri jven? 
843/2009/LCI/JvS/TO 
Blad Overweging 
2/5 Zoals in het advies van 10 december aangegeven is een onderscheid in hoge of lage 

besmetting arbitrair, en zoals in het advies van het CVI aangegeven, daarmee ook 
juridisch aanvechtbaar. Bij nadere beschouwing door de veterinaire deskundigen blijkt 
dat op basis van de laboratoriumbepaling in de tankmelk het niet mogelijk is om een 
betrouwbaar onderscheid te maken tussen hoog of laag besmet. De nu beschikbare test 
om besmetting van individuele geiten vast te stellen heeft als éénmalige test te weinig 
voorspellende waarde of het dier de bacterie zal gaan uitscheiden of niet. Er is geen 
grens aan te geven die voldoende zekerheid biedt. 
Advies 

De veterinaire deskundigen achten het niet mogelijk een effectief onderscheid te maken 
in hoog of laag besmette bedrijven. Éénmalige individuele tests op besmetting bieden 
onvoldoende mogelijkheden om uitscheiding in de nabije toekomst uit te sluiten. Zie 
verder de toelichting en onderbouwing van het CVI. 

V r a a g 3 . 
Betreft gevaccineerde bedri jven, die positief testen in het t ankmelkonderzoek . 
Heeft het een nut t ig effect om niet-dracht ige dieren te testen en onderscheid te 
m a k e n tussen besmette en niet-besmette dieren (en vervolgens de besmette dieren 
te ru imen)? 

Overweging 
Niet drachtige geïnfecteerde dieren scheiden de Q-koortsbacterie uit in lage 
hoeveelheden. De deskundigen verwachten daarvan weinig gevaar voor de 
volksgezondheid. Daarbij moet worden aangetekend dat de bacterie in de omgeving van 
het bedrijf zal zijn verspreid, hetgeen ook bij maximale interventie in 2010 nog steeds 
kan leiden tot nieuwe ziektegevallen bij mensen. 
Advies 
Het ruimen van niet-drachtige besmette dieren heeft geen toegevoegde waarde voor de 
volksgezondheid. Een selectief ruimingbeleid van positieve dieren kan helpen om het 
betreffende bedrijf sneller naar de negatiefstatus te leiden. 

V r a a g 4, 
Betreft niet-gevaccineerde bedri jven die negatief testen in het tan luneikonderzoek. 
Is het huidige beleid voldoende om volksgezondheidsproblemen het komende 
seizoen te bepe rken? 

Overweg ing 
Er zullen het komende seizoen een aantal bedrijven positief worden die nu nog negatief 
testen in het tankmelkonderzoek. Op basis van wat er bekend is uit de historie zou dit 
aantal in het komende lammerseizoen op kunnen lopen tot enige tientallen extra 
positieve bedrijven. Dit zijn bij uitstek de bedrijven waar in de directe omgeving 
volksgezondheidsproblemen kunnen ontstaan, omdat op niet-gevaccineerde bedrijven 
de (nieuwe) infectie kan leiden tot een abortusstorm. 
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Advies 
Zoals in het advies van 4 december al aangegeven, is het van belang om deze bedrijven 
snel op te sporen. De deskundigen adviseren daarom om de testfrequentie hoger te 
maken. Logistiek is het mogelijk om alle (negatieve) bedrijven tweewekelijks aan 
tankmelkonderzoek te ondenverpen. Tankmelkonderzoek heeft, ook bij een hogere 
frequentie dan tweemaandelijks, beperkingen. Een bedrijf kan met abortussen 
geconfronteerd worden voordat de tankmelk positief wordt. Het verdient aanbeveling 
om het meldingcriterium te handhaven (5 % abortus of 3 dieren bij kleine bedrijven) om 
snel maatregelen te kunnen nemen. Door een snelle melding bij de GGD kunnen 
omwonenden geïnformeerd en voorgelicht worden. 

De volgende vragen betreffen de dodingsmethoden (eerder gesteld op 11 december 
2009 door Mw. Burger). 

Vraag 5. 
Het doden op het slachthuis, waarbij de producten gebruikt worden voor 
menselijke of dierlijke consumptie. 

e 

Overweging 
Voor deze optie is het noodzakelijk om drachtige dieren te vervoeren naar het 
slachthuis. Zowel het vervoer als de verwerking van de dieren in het slachthuis geeft 
extra risico voor verspreiding van C. burnetii. Vervoer geeft stress bij de drachtige 
dieren wat een verhoogde kans geeft op abortus en daarmee op verspreiding van de Q-
koorts bacterie. Vervoer is niet toegestaan in de laatste twee weken van de dracht. 
Het slachten van drachtige besmette dieren, waarbij de producten gebruikt gaan worden 
voor menselijke consumptie, zou volgens de geraadpleegde bedrijfsarts in Europese 
regelgeving niet toegestaan zijn (1). Indien u toch besluit tot het slachten voor dierlijke 
consumptie, dient bij het slachten de baarmoeder met de vrucht zorgvuldig vrij 
geprepareerd te worden en separaat afgevoerd te worden naar de destructie. Bij 
eventuele slachtfouten ontstaat voor slachthuismedewerkers en mogelijk ook voor 
omwonenden een onaanvaardbaar hoog risico op het vrijkomen van hoge hoeveelheden 
C. burnetii. In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen dat slachthuismedewerkers Q-
koorts oplopen. (2, 3 en 4) 
Bij eventuele slachtfouten wordt het voor consumptie bedoelde vlees van het dier 
gecontamineerd met C. bumetii. Het is daarom af te raden om het vlees van de dieren te 
gebruiken voor consumptie, omdat tijdens de verwerking vóór verhitting een 
blootstellingrisico niet kan worden uitgesloten. Ten slotte is in de literatuur beschreven 
dat mensen Q-koorts kunnen oplopen in de omgeving van een slachthuis als gevolg van 
verwaaiing van gecontamineerd slachtafval van besmette dieren. (5) 
Advies 
De deskundigen ontraden met kracht deze optie om risico voor vervoerders, 
slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Tijdens het vervoer van 
levende drachtige dieren is de kans op abortus verhoogd en verspreiding niet uit te 
sluiten. Aan het proces van het uitslachten van karkassen zijn onaanvaardbare 
gezondheidsrisico's verbonden voor de medewerkers van het slachthuis, omwonenden 
van het slachthuis en consumenten van de producten. 



nvjn 
Datum 

15 december 20099 

Ons kenmerk 

843/2009/LCI/JvS/TO 

Blad 

4/5 

Vraag 6. 
Het doden op het slachthuis of bij de destructor, met schietmasker en 
pentobarbital, waarbij de karkassen ter destructie (verbranding) worden 
afgevoerd naar Rendac. 

Overweging 
Ook voor deze optie geldt een extra vervoersmoment waarbij meer mensen betrokken 
zijn en blootstellingrisico lopen. Zie voor verdere argumentatie de toelichting onder 
vraag 5. De kans op verspreiding van de bacterie is bij deze optie lager dan bij optie 5 
aangezien de dieren niet worden geslacht en daarmee het risico door slachtfouten wordt 
beperkt. Wel blijven maatregelen nodig om de werknemers te beschermen en de 
vrachtwagen en het slachthuis te reinigen. De dodingsmethoden wordt bij vraag 7 
behandeld. 
Advies 
De deskundigen ontraden u deze optie om onnodig risico voor vervoerders, 
slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Het vervoeren van 
levende drachtige dieren geeft onaanvaardbare risico's omdat tijdens het vervoer van de 
dieren abortus niet is uit te sluiten'. 

C) 

Vraag 7. 
Het doden van dieren op het bedrijf met schietmasker en euthesaat, waarbij de 
liarkassen ter destructie (verbranding) worden afgevoerd naar Rendac. 

Overweging 
De veterinair deskundigen hebben aangegeven dat een injectie met een overdosis 
pentobarbital (merknaam: euthesate, euthasol, euthanimal) als meest diervriendelijke 
dodingsmethode voor drachtige dieren (ook voor de oiigeboren vrucht) wordt gezien.(6) 
Het dier valt rustig in slaap en sterft pijnloos. De ongeboren vrucht krijgt het middel 
ook binnen via de placenta en sterft eveneens pijnloos. Bij de toepassing van het 
schietmasker verliest het dier tijdelijk het bewustzijn en zal daama gedood moeten 
worden door verbloeding of alsnog het toedienen van een overdosis pentobarbital. De 
toepassing van het schietmasker heeft geen toegevoegde waarde. 
Het doden van de dieren op het bedrijf geeft voor de drachtige dieren zelf geen extra 
stress en daarmee minder kans op een spontane abortus. Hoewel het doden van dieren 
op het bedrijf voor de veehouder en de dierenarts een emotionele belasting is, die niet 
onderschat mag worden, weegt dit niet op tegen het verspreidingsrisico van C. burnetti 
tijdens het vervoer van levende drachtige dieren. 
Advies 
De veterinair deskundigen adviseren drachtige dieren te doden op het bedrijf met een 
overdosis van pentobarbital, conform artikel 4 van de Ministeriële regeling doden van 
dieren. De kadavers dienen daama direct afgedekt afgevoerd te worden ter destmctie 
(verbranding) naar Rendac. 

De deskundigen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn in tegenstelling tot de andere 
deskundigen van mening dat het verhoogde risico op abortus alleen geldt bij hoog-drachtige dieren. 



nyjn 
Datum 

15 december 20099 

Ons kenmerk 

843/2009/1X1/JvS/TO 

Blad 

5/5 

Aanvullend advies: 
Medewerkers die in contact komen met besmette dieren of producten daarvan 
dienen voorlichting te ontvangen en beschermende maatregelen te nemen (dit 
kan door arbodeskundigen verder worden uitgewerkt). Medewerkers die 
behoren tot de risicogroepen voor Q-koorts (Patiënten met reeds bestaande 
hartklepafwijkingen en personen met een verminderde weerstand, als gevolg 
van bijvoorbeeld transplantatie, kanker, chronische nierziekte of zwangerschap) 
dienen uitgesloten te worden van werkzaamheden met besmette dieren of 
producten daarvan. 
Wie ooit een infectie heeft doorgemaakt heeft een sterk gereduceerde kans op 
klachten na nieuwe blootstelling. Het verdient aanbeveling om de medewerkers 
waarbij na bedrijfsgeneeskundige screening is vastgesteld dat zij Q-koorts 
hebben doorgemaakt, bij voorkeur in te zetten bij werkzaamheden met besmette 
dieren of producten daarvan. 
De deskundigen adviseren u ten slotte om de medewerkers die betrokken zijn 
bij de ruiming en het agrarische gezin psychische nazorg aan te bieden. 

Hoogachtend, 

profdt-RrArCoutinho 
Jïrecteur Centrum Infectieziektenbestrijding 

Literatuur en verwijzing 
1. Verordening EG nr.852/2004, bijlage 1 sectie I, hoofdstuk II, onder B en D 
2. Shapiro RA et al, Trial of Q-fever vaccine in Queensland abattoirs, 1990 
3. Marmion BP et al, Abbatoir associated Q-fever, 1984 
4. Gilroy N et al, Abattoir-associated Q-fever, 2001 
5. Carrieri MP et al, slaughterhause related outbreak of Q-fever, 2002 
6. Kietzmann, M, Euthanasia of pregnant animals, 2003 
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Mevr. Dr. C.J.M. Bruschke 
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Prins Clauslaan 8 
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2500 EK Den Haag 

Directie 

Geachte mevrouw Bruschke. 

Naar aanleiding van uw vragen van 11 december 2009 omtrent Q-fever, trefl u 
hierbij ons advies aan: 

Vraag 1: De minister streeft ernaar zo min mogelijk gezonde dieren te ruimen. 
Graag zou zij de niet-besmette drachtige dieren op niet-gevaccineerde bedrijven 
sparen. Deze dieren zouden dan wel meteen gevaccineerd moeten worden zodat 
zij verder geen risico vormen. Daan/oor ontvangt ze graag het advies van 
veterinaire deskundigen over de te venwachten veiligheid en effectiviteit van 
vaccinatie van drachtige meikgeilen en melkschapen op besmelle bedrijven. 

Onderbouwing van het advies: 

Op positieve, niet gevaccineerde bedrijven zijn de drachlige dieren te 
onderscheiden in niet-besmette en besmette dieren. Het testen van drachtige 
dieren op één moment met een PCR op vaginaal swabs of melkmonsters geeft 
eeh onderscheid tussen test-negatieve en test-positieve dieren. Test-positieve 
dieren zijn besmette dieren. Test-negalieve dieren kiinnen worden onderverdeeld 
in besniette ("vals-negatieve test") dieren en niet-besmelte dieren die wellicht in 
de komende tijd nog besmet kunnen worden. Het probleem van besmette dieren 
die lest-negalief zijn, vanwege intermitterende uitscheiding en verschillen tussen 
de diverse uitscheidingsroutes speelt nog een veel grotere rol bij uw tweede 
vraag. Daarom zullen wij bij de beantwoording van vraag 2 nog uitvoeriger op dit 
aspect ingaan. 
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Er zijn op dit moment met betrekking tol uw vraagstelling geen gegevens bekend 
over het effect van vaccinatie in relatie tot uitscheiding mei het toegepaste vaccin 
bij drachlige geiten of schapen in Nederland. Daarom moeten wij ons beperken 
lol de beschikbare literatuurgegevens. 

Literatuurgegevens over hel effect van vacdnatie in besmette koppels of kuddes 
met betrekking lot uitschelding van de klem zijn spaarzaam; met name ontbreekt 
het aan longitudinale studies, die het effect in de tijd volgen met betrekking tot de 
uitscheiding van Coxiella bacteriën. 
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De best gedocumenteerde studie betreft weliswaar runderen, maar kan volgens 
ons gebruikt worden ter onderbouv/ing van ons advies. Hel betreft een 
longitudinale studie op een zestal, besmette melkveebedrijven in Frankrijk 
(Guatteo et al., 2008. Prevention of C. burnelii shedding in infected dairy herds 
using a phase 1 C. burnetii inactivated vaccine. Vaccine 26: 4320-4328). In deze 
studie zijn 336 koelen en vaarzen, drachtig en niel drachtig, gevaccineerd met 
hel In Nederland toegepaste vaccin of een placebo vaccin. 
De conclusies van deze studie waren dal een drachtig rund dal gevaccineerd 
was mei hel vaccin dezelfde kans had om uitscheider (in melk, faeces, vaginaal 
uilvloeiing) te v/orden als een drachtig rund dat het placebo vaccin was 
toegediend. Ook de hoeveelheid uitgescheiden bacteriën verschilde niet 
significant; slechts de dieren die nog niet drachtig waren op het momenl van 
vaccinatie hadden een vijf maal zo lage waarschijnlijkheid om uitscheider te 
worden dan de placebogroep. Dieren (drachlig of niet drachtig) die al waren 
besmet op het momenl van vaccinatie waren niet beschermd: het aanlal 
uitscheiders en de mate van uitschelding verschilde niel van dieren uit de 
placebogroep. Dit bevestigt eerdere studies bij geiten waarin Is aangetoond dat 
bij (niet-drachlige) dieren die al besmet zijn op helmoment van Vaccinatie, hel 
vaccin de uitscheiding niet voorkomt of reduceert. Als mogelijke verklaring voor 
het falen van hel vaccin bij drachtige dieren wordt een nadelig effect van de 
drachligheid op de immuunrespons na vaccinatie genoemd (mogelijke 
immunodepressie vooral door remming van de T-helper 1 type immuunrespons). 
Vaccinatie is derhalve het meest effectief in niet-besmelte kuddes, met name bij 
niet drachlige dieren. 
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Studies (zowel veldstudies als experimentele infecties) over de toepassing en hel 
effect van hel vaccin bij drachtige (niet-besmette of besmette) geilen zijn ons niel 
bekend. 
Wanneer desondanks het bovenstaande een effect te verwachten zou zijn, zal 
dat minstens 5-6 weken na de eerste vaccinatie kunnen optreden (twee maal 
toedienen met een interval van 3 weken). 

C 

Waarschijnlijk kan hel vaccin wel zonder veel bijwerkingen worden toegepast bij 
drachlige dieren. In de huidige bijsluiter beveelt de fabrikant het vaccin niet te 
gebruiken bij drachlige dieren. Momenteel wordt de aanvraag voor registratie 
door de fabrikant uitgebreid om ook het gebruik van het vaccin bij drachtige 
dieren mogelijk le maken. 

Advies CVl: 
Op basis van de bovenstaande argumenten zijn wij van mening dal de 
toepassing van hel vaccin blj drachtige dieren niet leidt tot het gewenste effect 
van een reductie van het aantal uitscheiders en de mate van uitscheiding per 
dier. Dit ongeacht of de lesl-nègatieve dieren besmet dan wel niet besmet zijn op 
hel moment van de vaccinatie. 

Vraag 2: Het deskundigenadvies van 10 december 2009 geeft aan dal op 
gevaccineerde bedrijven niet besmette drachtige dieren gespaard kunnen 
worden. Zij geven in overweging dal op zwaar besmette gevaccineerde bedrijven 
de drachtige dieren wel geruimd kunnen worden omdat er een aantal dieren 
onterecht niel drachlig of niet besmei verklaard zal zijn. Besmelle drachlige 
dieren vormen een risico. Het onderscheid tussen zwaar en niet zwaar besmette 
bedrijven is arbitrair en zou op 50% gesleld kunnen worden. Graag zou de 



minister van het CVl de grens lussen zwaar besmet en licht besmet nader 
uitgewerkt zien en een onderbouwd advies ontvangen over de le kiezen grens 
(percentage besmette dieren). 

Onderbouwing van het advies: 

De situatie op gevaccineerde bedrijven is aanzienlijk gecompliceerder dan op niet 
gevaccineerde bedrijven. Serologische monitoring (waarvan de v/aarde ook ter 
discussie kan worden gesteld) naar de prevalentie is onmogelijk. Bovendien is 
niel te achterhalen of deze bedrijven op hel momenl van vaccinatie al besmet 
waren, waardoor m.b.t. de uilscheiding het effect van de vaccinatie bij reeds 
besmette dieren geen toegevoegde waarde heeft. 

^ 

V 

Op basis van de huidige en/aring in Nederiand en literatuurgegevens voorkomt 
het vaccin in het grootste deel van de populatie aborius, waardoor een uitstoot 
van miljarden bacteriën wordl voorkomen, maar bij besmette dieren kunnen nog 
aanzienlijke hoeveelheden bacteriën v/orden uilgesloten, vooral bij de normale 
partus. Dif vormde de basis vbor hèt advies van de deskundigengroep allé 
drachtige dieren af te voeren. In tweede lermijn is de optie van het afvoeren van 
alleen de besmette drachtige dieren op gevaccineerde bedrijven aan de 
deskundigengroep voorgelegd. 

De stalus besmet of niet-besmet van individuele, drachtige dieren op een besmet 
bedrijf kan pp dil momenl niel anders worden bepaald dan door een eenmalig 
onderzoek van een melkmonster of een vaglnaalswab (indien niet-melkgevend) 
met eeh PCR-test. Zoals blj vraag 1 al is aangegeven is de negatieve uilslag van 
deze tesl bij gezonde dieren geen garantie dal het dier niet besmei is. 
Uit literatuurgegevens (o.a. Rousset et al. 2009. Coxiella burnelii shedding roules 
and antibody response afler outbreaks of Q-fever-induced abortion in dairy goat 
herds. Appl.EnvIronm. Microbiol. 75: 428-433) is af te leiden dat zelfs na een 
abortus öf een normate parlus besmelle dieren inlermilterend uitscheiden en het 
noodzakelijk Is om dieren herhaald te bemonsteren eh bovendien nog monsters 
le nemen van alle bekende uitscheidingsroutes (zowel faeces, melk en 
vaginaalswabs) om vals negatieve resultaten te tieperken. 
Een eenmalige bemonstering van een enkel monster zal dus lelden tot een 
aanzienlijk aantal vals negatieve uitslagen. Dit is nog meer van toepassing in de 
periode voor de partus. 
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Het deskundigenoverieg heeft aangegeven dat het ruimen van alle drachtige 
dieren op alle besmette gevaccineerde bedrijven leidt tot hel afvoeren van niet-
besmette dieren en dat er, indien mogelijk, verschil zou kunnen worden gemaakt 
lussen bedrijven met een hoge prevalentie en een lage prevalentie. Immers, een 
bedrijf dal positief is bevonden via de tankmelkmonitoring zou positief bevonden 
kunnen zijn door slechts (een) enkele hoge uilscheider(s). Op bedrijven mei een 
zeer lage prevalentie zou dan ook het aantal test-negatieve, maar wel besmette 
dieren lager zijn. Het CVl Is van mening dat onderscheid lussen hoog en laag 
besmette bedrijven niet is te relateren aan de tankmelkuitslag. Hel onderscheid 
zal dus moeten worden gemaakt op de nog uit te voeren PCR-teslen, Indien 
besloten wordl te gaan testen op gevaccineerde bedrijven. Een vooraf 
vastgestelde grens met betrekking tot hel aantal test-positieve dieren om dit 
onderscheid te maken is volgens het CVl onmogelijk: elke grens is arbitrair en 
juridisch aanvechlbaar. 



Advies CVl: 
Hel CVl is van mening dat indien hel voorzorgprincipe wordt gehanteerd en naar 
een maximale reductie van de uilscheiding op gevaccineerde bedrijven v/ordt 
gestreefd hel ruimen van alle drachtige dieren de juiste optie is. Wij realiseren 
ons dal hierbij onbedoeld onbesmette dieren zullen worden opgeofferd. 

Het maken van een absoluut onderscheid tussen besmelle dieren en niel 
besmette dieren op deze bedrijven is niel mogelijk, omdat op basis van het 
onderzoek van één monster op een eenmalig lijdslip voor een abortus of een 
normale partus er een grole kans beslaat op vals-negatieve testuitslagen. Deze 
kans is met de huidige kennis en op korte termijn niel le kv/anlificeren 

In conclusie: 
Uw vraag om een onderbouwd percentage test-positieve dieren te geven voor hel 
maken van een onderscheid tussen hoog en laag besmette bedrijven, naar 
aanleiding van de opening die is geboden in hel aanvullend advies van de 
deskundigen, is op dil moment gezien alle onzekerheden die wij hierboven 
hébben aang^égevèn onmogelijk le beantwoorden. 

Mei vriendelijke groet, 

[ \ ( Y ( Y 1 O ^ 
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Dr. A.T.J. Bianchi 
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--.ï^: Ministerie van Landbouw, Natuuren 
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De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Di'-ectie Voeds(?l, Dier en 
Consumant 
Prins Clauslaan 8 
2595 AJ DenHaag 
Postbus 20401 
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v/v/-,'<.min'nv.nl 

Datum 16 december 2009 
Betreft Q-koorts 

Onze referentie 
VDC 09.2595/CFM 

Geachte Voorzitter, 

Met deze brief informeren wij u nader over de bestrijdingsmaatregelen zoals deze 
In de brief van 9 december en het Algemeen Overleg van 10 december 
jongstleden reeds zijn aangekondigd. Om te komen tot een goede bestrijdings
aanpak hebben wij ten aanzien van het testen van dieren en de dodingsmethode 
van dieren aanvullend advies gevraagd aan de deskundigen. Dit advies hebben v/ij 
dinsdag 15 december 2009 ontvangen en is els bijlage bijgevoegd bij deze brief. 
Ook gaan wij in deze brief in op onze communicatiestrategie zoals toegezegd in 
het Algemeen Overteg van 1 oktober en 11 november j l . 

In het advies van 4 december geven deskundigen aan dat de reeds ingezette 
maatregelen een positief effect zullen hebben op de vermindering van het aantal 
mensen dat ziek zal worden door Q-koorts. Cruciaal in ons beleid is en blijft de 
verplichte vaccinatie van melkgeiten en melkschapen. De eerste indrukken zijn 
positief, maar hoe groot het daadwerkelijke effect is van dit vaccin kunnen we pas 
evalueren na het lammerseizoen 2010. Door de beperkte beschikbaarheid van het 
vaccin kon in 2009 slechts een deel van de dieren in Nedertand gevaccineerd 
v-jorden. Daarmee moeten v/e rekening houden bij de te nemen maatregelen. De 
deskundigen geven ook aan dat met de huidige aanpak, besmette bedrijven 
tijdens het komende lammerseizoen toch nog een risico kunnen vormen voor de 
volksgezondheid. VVij hebben besloten dit risico te verkleinen, zoals ook 
aangegeven in het Algemeen Overleg van 10 december j l . 

Ruimen 
Een pakket van maatregelen dat de bescherming van de volksgezondheid 
maximaliseert en het aantal te doden dieren minimaliseert, verdient de voorkeur. 

In onze brief van 9 december j l . hebben we aangekondigd dat op besmette 
bedrijven drachtige dieren geruimd zullen moeten v/orden. Ons streven Is om zo 
min mogelijk gezonde en gevaccineerde dieren te doden. Daarom hebben wij de 
deskundigen advies gevraagd over de mogelijkheid om op besmette bedrijven 
onderscheid te maken tussen besmette en niet-besmette dieren. 

Leven 
van het land, 
geven 
om natuur. 
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Het deskundigen advies is klip en klaar; "Het maken van een absoluut 
onderscheid tussen besmette dieren en niet besmette dieren op deze bedrijven is 
niet mogelijk, omdat op basis van het onderzoek van één monster op een 
eenmalig tijdstip voor een abortus of normale partus er een grote kans bestaat op 
vals-negatieve uitslagen" 
Gezien dit advies en met het oog op de mogelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid rest ons helaas niets anders, dan op besmette bedrijven 
(gevaccineerd en niet-gevaccineerd) alle drachtige dieren te ruimen. Dit om te 
voorkomen dat tijdens het snel naderbij komende lammerseizoen opnieuw veel 
bacteriën in het milieu vvorden gebracht. 
Omdat Q-koorts via sperma van besmette bokken overgedragen kan v/orden op 
Q-koortsvrijG vrouwelijke dieren, worden op besmette bedrijven alle mannelijke 
dieren geruimd. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv;alitelt 
Directie Vcedaal, Dier en 
Consument 

Datum 
15 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) begint maandag 21 december met het 
ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven. Uit het advies van de 
deskundigen van 15 december (bijlage 2) blijkt dat het vervoer van drachtige 
dieren naar het slachthuis vanuit dierenwelzijns- en volksgezondheidsoogpunt 
onwenselijk Is. Het vervoeren van levende drachtige dieren kent volgens de 
deskundigen onaanvaardbare risico's, omdat tijdens het vervoer van de dieren 
abortus niet is uit te sluiten. Zij ontraden deze öptiè óók om onnodige nsico's voor 
vervoerders, slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Er is 
hierdoor helaas geen andere mogelijkheid dan om de dieren op de bedrijven te 
doden en ter destructie aan te bieden. 

Op 55 besmette bedrijven bevinden zich in totaal 64.000 melkgeiten, waarvan 
ongeveer 34-500 dieren drachtig zijn. Omdat dieren niet voortdurend uitscheiden, 
zijn waarschijnlijk nog niet alle besmette bedrijven in beeld. Door toepassing van 
het tankmelkonderzoek (eens per twee weken) is dé verwachting dat we tot het 
eind van de lammerperiode nog regelmatig zullen v/orden geconfronteerd met 
nieuv/é besmette bedrijven. 

Niet-drachtige vrouwelijke dieren op besmette bedrijven worden niet geruimd. Het 
ruimen van deze dieren heeft geen toegevoegde waarde voor de volksgezondheid, 
immers slechts bij het lammeren komen grote hoeveelheden bacteriën vrij. Voor 
deze dieren zal eén lévenslang fokverbod worden ingevoerd. 

Over iae Maatregelen 
Tankmelkonderzoek 
De frequentie van het tankmelkonderzoek is hoger geworden. Alle houders van 
meer dan 50 melkgeiten- of melkschapen zijn sinds maandag 14 december 
verplicht om tenminste elke twee weken een tankmelkmonster te laten 
onderzoeken op aanv/ezigheld van Coxiella burnetii. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair 
Instituut (CVI). Bij een positieve uitslag van het tankmelkonderzoek, v/orden 
zowel de veehouder als de VWA geïnformeerd en wordt het bedrijf verdacht 
verklaard. De maatregelen gelden vanaf het moment dat de verdenking ingaat. 
De VWA bezoekt vervolgens het bedrijf en neemt een nieuv/ monster dat door het 
CVl v/ordt getest. 
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Als, na bevestiging van het CVI, blijkt dat de Q-koortsbacterie in de melk Ministerie van Landbouw, 

aanwezig is, wordt een bedrijf besmet verklaard. De veehouder, de burgemeester D,̂ eci"e vöedseî 'chéren"'̂ '' 
en de GGD ontvangen dan een brief van de VWA. consume.it 

Meldpl icht 
Op grond van de Gezondheids- en Welzijnsv/et (GWWD) zijn veehouders, 
dierenartsen en alle andere betrokkenen verplicht om verschijnselen van een 
besmettelijke dierziekte te melden aan de VWA. Na een melding van een 
verdenking op basis van afwijkende abortusaantallen bezoekt de VWA het bedrijf 
en neemt dan een monster van de tankmelk. Als na onderzoek bij het Centraal 
Veterinair Instituut blijkt dat de Q-koortsbacterie in de melk aanwezig is, wordt 
het bedrijf besmet verklaard. 

Datum 
16 deceniber 2009 

Onze referentie 
VDC C9.2695/CPM 

Mora tor ium op u i tbre id ing 
Vonge week hebben wij u geïnformeerd dat wij op 9 december een moratorium op 
uitbreiding hadden afgekondigd in 5 km zones rondom een besmet verklaard 
bedrijf. VVij hebben besloten deze regeling te laten vervallen en over te gaan op 
een moratorium voor alle bedrijven in heel Nederland. De reden hiervoor is dat 
dieren niet voortdurend de Q-koortsbacterie uitscheiden, waardoor niet alle 
besmette bedrijven tijdig zullen worden herkend. De verwachting is dat v/e de 
komende maanden, tot het eind van de lammerperiode, nog met nieuwe besmette 
bedrijven geconfronteerd v/orden. Voor alle bedrijven met meer dan 50 
melkgeiten of schapen geldt daarom dat zij niet uit mogen breiden en dat zij 
alleen gevaccineerde dieren aan mogen voeren v/aarbij het referentieaantal dat is 
opgegeven in de novembertelling niet overschreden mag v/orden. 

Fokverbod 
Hoewel de meeste dieren al gedekt zijn, wordt er een algeheel fokverbod ingesteld 
voor alle bedrijven met meer dan 50 melkgeiten of melkschapen. Omdat besmette 
dieren niet voortdurend de bacterie uitscheiden, zal ook een deel van de nu vrije 
bedrijven nog besmet verklaard worden. Ook op deze bedrijven zullen drachtige 
dieren geruimd v/orden. Om zo min mogelijk dieren te moeten doden, hebben v/e 
voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven een fokverbod ingesteld tot 1 juli 
2010. 

Mest- en hyg iënemaatrege len 
Op besmette bedrijven gold een uitmestverbod gedurende de lammerperiode, tot 
30 dagen na afloop van de lammerperiode. Vervolgens mocht de mest na 
90 dagen afgedekte opslag uitgereden worden op het land. Voor besmette 
bedrijven gaat een verbod gelden op het uitmesten van de stal vanaf het moment 
dat de dieren worden geruimd tot 30 dagen daarna. De overige maatregelen 
blijven gelijk. 

Omdat bedrijven die nu nog vrij zijn in de loop van de komende maanden toch 
nog besmet kunnen blijken, worden de mest- en hygiënemaatregelen ook voor 
alle andere melkgeiten- en melkschapenbedrijven van kracht. Voor alle bedrijven 
geldt dat de mest 90 dagen afgedekt moet worden opgeslagen op het eigen 
bedrijf, alvorens de mest mag v/orden afgevoerd. 

Bezoèkersverbod 
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Sinds juni 2008 geldt voor veehouders van besmette bedrijven dat zij geen 
bezoekers mogen ontvangen in de stal. Alleen mensen die vanv/ege hun beroep 
op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Direclie Voedsel, Dier en 
Consument 

Vervoersb ep erk ing en 
Sinds 1 oktober 2009 geldt dat besmette bedrijven geen dieren mogen afvoeren 
naar andere melkleverende bedrijven. Afvoer van dieren naar het slachthuis en 
van Jonge dieren naar eén afmestbedrijf is v/el toegestaan. Aanvullend op de 
reeds geldende vervoersbeperkingen van besmette bedrijven v/ordt ook de afvoer 
van jonge dieren naar opfokbedrijven verboden. Besmette bedrijven mogen alleen 
gevaccineerde dieren aanvoeren van vrije bedrijven. In het huidige pakket aan 
maatregelen past ook uitbreiding van deze laatste maatregel naar vrije bedrijven. 
De regel v/ordt nu dat op alle bedrijven alleen aanvoer van gevaccineerde dieren 
is toegestaan. 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPf-i 

Andere bedr i jven m e t schapen en geiten 
De maatregelen op melkgeiten en melkschapenbedrijven gaan heel ver om te 
voorkomen dat tijdens het lammerseizoen van 2010 veel bacteriën worden 
uitgescheiden. Tegelijkertijd v/eten v/e dat Q-koorts ook bij andere schapen en 
geiten, bijvoorbeeld op kinderboerderijen, voor kan komen. Q-koorts komt ook 
voor bij heel veel andere diersoorten, zoals katten, rundéren eri paarden. In het 
advies van 24 juli 2009 geven de deskundigen aan dat de bron van de Q-koorts
epidemie in Nederland gevonden kan wórden in de melkgeiten- en melkschapen
houderij. De maatregelen, en ook de aanvullende niaatregelén zijn daarom alleen 
op deze categorie bedrijven gericht. Er is vooralsnog geen aanleiding om het 
maatregelenpakket uit tè breiden naar andere houders van schapen eh goiten. We 
houdeii de situatie op alle andere bedrijven dan melkgeiten- en riielkschapen-
bedrijven nauwlettend in de gaten mét verschillende onderzoeken. Wanneer de 
situatie met betrekking tot andere diersoorten of hóuderijvorfhen veranderd én 
een aanpassing van hét beleid nodig is, berichten wij hierover. 
Hoewel de deskundigen van oordeel zijn dat de risico's liggen bij de grotere 
bedrijven, willen we toch ten spoedigste èen aanvullend advies vragen aan de 
deskundigen over kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie 
en u daarover informeren. 

Begeleiding 
Zowel de ziekte als de aangekondigde bestrijdingsaanpak kan sociaal-emotionele 
en psychosociale gevolgen hebben voor patiënten, veehouders, omwonenden en 
de uitvoerders van het beleid. Veehouderijbedrijven zijn vaak familiebedrijven. De 
maatregelen zijn voor deze families heel ingrijpend. In deze fase van de 
bestrijding Is het van sommige maatregelen nog onduidelijk wat dit precies zal 
betekenen voor de veehouders en hun gezinnen. 

Pagina 4 van 8 



De maatregelen, zoals het ruimen van dieren en de onzekerheid over wat 
bepaalde maatregelen precies zullen betekenen maakt déze periode een moeilijke 
periode voor de veehouder en zijn gezin. VVij zijn ons hier bev/ust van. 
Voor sociaal-emotionele problemen is begeleiding nodig. Deze begeleiding v/ordt 
vooral Informeel en vrijwillig geboden vanuit de directe omgeving van de 
veehouder en zijn gezin. Bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding door familie, 
vrienden, kerk, agrarische organisaties. In sommige gevallen, bij psychosociale 
problematiek, kan echter specifieke hulp nodig zijn. Deze specifieke zorg wordt in 
de regio gecoördineerd door de GGD. De GGD zorgt in overleg met LNV en LTO 
dat er bij de veehouders en hun gezinnen informatie vertrekt v/ordt over de 
verschillende instanties waar veehouders en hun gezin contact mee op kunnen 
nemen als daar behoefte aan is. Indien nodig zal de wijkverpleegkundige/sociaal 
verpleegkundige bij de veehouder en zijn gezin langs gaan om na te gaan of er 
aanvullende specifieke hulp nodig is. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 20G9 

Onze referentie 
VDC 09.26S5/CPM 

Communicat ie 
De communicatie over Q-koorts en de (nieuwe) inzichten over deze ziekte zal 
transparant gebeuren. Tijdens het Algemeen Overleg van 1 oktober en dat van 
11 november hebben wij toegezegd u een cornmunicatiestrategie Q-koorts toe te 
sturen. Deze is in samenv/erking niét partners ontwikkeld en gericht op het 
inzetten van een eenduidige communicatie bij de start van het lammerseizoen. 

\ ' 

Inmiddels echter hebben wij op basis van adviezen van d.eskundigen besloten om 
alle drachtige dieren van besmette bedrijven te ruimen. Uiteraa(;d is dit van 
invloed op de communicatiestrategie. Doel van deze communicatie is om 
transparant te zijn, onrust te voorkomen en draagvlak te creëren voor de 
maatregelen die de overheid neernt om mensen te beschermen. Hierbij v/ordt 
rekening gehouden met alle volksgezondheidsaspecten en het welzijn van 
betrokken professionals, zoals veehouders. De Rijksoverheid neemt het voortouv/ 
in de communicatie met bestuurdei'S, GGD'en, zorgverleners, veehouders en 
omwonenden van besmette bedrijven. 

Eerder was afgesproken dat regionale en lokale partijen dat vooral zouden doen. 
Het was echter niet reëel te verwachten dat deze partijen zich op zo'n korte 
termijn adequaat konden voorbereiden. VVij stureh deze week een brief uit naar 
alle burgemeesters in Nededand, de Commissarissen van de Koningin, diverse 
koepels van zorgverleners, alle GGD'en en de omv/onenden van besmetverklaarde 
bedrijven om hen te informeren. 

Daarna zal de communicatie over Q-koorts op lokaal niveau v/orden opgepakt. Uit 
diverse onderzoeken is immers gebleken dat mensen informatie van instanties die 
ook fysiek in hun nabijheid zijn beter tot zich nemsn. Daarnaast kan de lokale 
behoefte aan Informatie sterk verschillen. De Rijksoverheid gaat daarbij 
ondersteunen, dan v/el faciliteren. 

In de communicatie over Q-koorts onderscheiden v/e zes doelgroepen: 
1. professionals in de humane en veterinaire sector (bijv. GGD'en, eerste- en 

tweedelijns 
zorgverteners, bedrijfsartsen) 

2. beroepsmatige melkgeiten en -schepenhouders en hun gezin 
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3. burgers (bijv, omwonenden van besmette bedrijven, recreanten en toeristen, 
patiënten met chronische klachten) 

4. mensen die op andere v/ijze beroepsmatig een verhoogd risico lopen 
5. bestuurders 
6. hobbydierhouders en bedrijven met een publieke functie (zoals 

kinderboerderijen, zorgboerderijen, bedrijven met "lammetjesaaidagen") 
De afgelopen v/eken zijn de doelgroepen en de wijze waarop zij kunnen v/orden 
benaderd in kaart gebracht. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 20C9 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

De publiekscommunicatie op dit moment is vooral gericht op het informeren van 
de omwonenden, hun lokale en regionale autoriteiten en de intermediairs over de 
maatregelen. Daarbij is de boodschap dat het besmettingsrisico in deze periode 
uiterst gering is. 
Het is belangrijk om vlak voor de start van het lammerseizoen de publiek-
commuhicatie te intensiveren, ondanks dat nu veel dra<:htige dieren v/orden 
geruimd. Er wordt hierbij extra aandacht geschonken aan het scheppen van reële 
verv/achtIngen over het ingezette beleid en tevens om ongefundeerde onrust te 
voorkomen. 

Uit de afgelopen jaren is bekend dat in de lammerperiode meer mensen ziek 
v/orden. Het is (ondanks de aanvullende maatregelen die we nemen) niet uit te 
sluiten dat mensen in febi'uari 2010 ziek v/órdeh door bacteriën die al 
v/ijdverspreid in het milieu zitten, dan v/el bacteriën die afkomstig zijn van 
bedrijven die nu hog niét worden herkend bij de tankmelkmonitoring. Het blijft 
dus belangrijk dat mensen in het voorjaar van 2010 op de hoogte zijn van de 
verschijnselen van Q-koorts opdat zij tijdig hulp zoeken bij klachten die mogelijk 
v/ordén veroorzaakt door Q-koorts. De GGD'en zijn op de hoogte van de 
'communicatie toolkit' van het RIVM die vooral gericht \s op professionals. Wij zien 
de GGD'en als regisseur in de regio om eenduidige communicatie over 
gezondheidsrisico's en handelingsmogelijkheden nnet burgers, professionals en 
bestuurders te faciliteren, met ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Wij hebben 
de burgemeesters gevraagd om, in het kader van hun verantwoordelijkheid 
conform de wet Publieke Gezondheid, de GGD'en de opdracht te geven om deze 
rol te vervullen en daarbij gebruik te maken van de landelijk ontwikkelde 
communicatiemiddelen. 

Hiervoor zijn de volgende communicatiemiddelen ontv/orpen: 

1) Geografische kaart die inzicht biedt in de gebieden waar mensen een 
mogelijk verhoogd risico lopen op besmetting 

Inmiddels is dit kaartje gepubliceerd op de v/ebsite van het RIVM en de VWA. Het 
kaartje geeft via cirkels de gebieden aan v/aar Q-koorts is aangetroffen op 
melkgeiten- of melkschapenbedrijven en v/aar mensen mogelijk een verhoogd 
risico lopen op een besmetting met Q-koorts. In het midden van de cirkels staan 
de besmette bedrijven v/eergegeven met een stip. Dit kaartje zal worden 
aangepast op geleide van de uitslagen van de tankmelkmonitoring. Ook worden 
de adressen (maar niet de namen) van de besmette bedrijven bekend gemaakt op 
dc website van de VWA. 
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2) Website Q-koorts (www.qk00rt5innederland.nl) 
De informatie over Q-koorts verandert door alle nieuv/e onderzoeksresultaten en 
beleidsv/ijzigingen snel. VVij hebben ervoor gekozen om één v/ebsite (portal) te 
maken. Via deze site kunnen bezoekers (afhankelijk van hun Informatiebehoefte) 
snel doorlinken naar de relevante websites over Q-koorts. 

3) Communicatietoolkit RIVM 
Het RIVl^ ontwikkelt een ^toolkit Q-koorts'. Deze toolkit bestaat uit diverse 
materialen met breed gedragen, wetenschappelijk onderbouv/de informatie over 
Q-koorts. Deze online toolkit v/ordt beschikbaar gesteld aan alle intermediairs en 
lokale en regionale bestuurders. Met het gereedschap in de toolkit kunnen zij hun 
publieksvoorlichting invullen. De toolkit zal vóór het lammerseizoen van 1 januari 
2010 beschikbaar zijn en v/ara nodig op geleide van nieuv/e inzichten 
v/orden aangepast. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Direclie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CP;-l 

4) Brieven 
Veehouders, burgemeesters en GGD'en worden door middel van een brief van de 
VWA geïnformeerd over de besmetstatus van bedrijven. Omwonenden van nieuv;e 
besmette bedrijven krijgen een brief van de ministeries van VWS en LNV. 

5) Nieuwsbrieven 
De ministeries van LNV en VWS zullen zo yaak als nodig is een digitale nieuwsbrief 
Q-koorts verspreiden aan oa. de GG.D'en, de Vereniging Nedertandse Gemeenten 
en koepelorganisaties van nriedische en veterinaire pi-ofessionals. De nieuwsbrief 
biedt inzicht in nieuwe onderzoeksresultaten, mogelijke beleidswijzigingen en 
achtergrondinformatie naar aanleiding van vragen van gemeentelijk en provinciale 
bestijurders. 

6) Overleg 
In 2008 en 2009 is gebleken dat er behoefte is aan verschillende vormen van 
overteg: regionaal ovedeg, centraal bestuurlijk overleg en eén overleg binnen de 
veterinaire sector (basisoverteg). 

Regionaal overleg 
Afhankelijk van de behoefte van de regio's zullen v/ij regionale overieggen 
ondersteunen. Hét Ministene van LNV zal via haar Directie Regionale Zaken 
ondersteuning bieden aan bestuurders in de regio. Voor het ministerie van VWS 
zijn dit de regionaal arts consulenten (raccers), die een spil vormen tussen het 
ministerie van VWS, het RIVM en de regio. 

Naar aanleiding van de keuzes zoals weergegeven in deze brief heeft het Rijk 
initiatief genomen vóór de organisatie van bijeenkomsten voor betrokken 
bestuurders in de regio, eind deze v/eek. Daarna v/ordt bezien hoe overleg in de 
toekomst vorm krijgt. 

Bestuurlijk ovedeg 
In de komende periode zal eenmaal per maand een landelijk bestuurlijk overleg 
plaatsvinden v/aar, naast de ministeries van LNV, VWS en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de VWA, het RIVM, de VNG, GGD-NL en een afvaardiging van 
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burgemeesters en v/ethouders en GGD'en zal deelnemen. De VNG en GGD-NL 
coördineren deze afvaardiging. 

Basisoverieg 
Het basisoverieg is een v/ederzijds informerend overleg tussen het ministerie van 
LNV en de landbouv/sector. VVanneer er sprake is van een aanpassing van het 
beleid of v-/anneer verschillende partijen uit de veterinaire sector aangeven 
behoefte te hebben aan informatie, wordt een basisoverieg georganiseerd door 
het Ministerie van LNV. In het basisoverieg zijn alle betrokken veterinaire 
koepelorganisaties vertegenv/oordigd. 

Ministerie van Landbouw, 
Natuuren Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2595/CP,--' 

Wij hebben u met deze brief een overzicht gegeven van de verdergaande aanpak 
v/aarmee Q-koorts v/ordt bestreden. De nieuv/e maatregelen treden v/oensdag 
16 december In v/erking. 
Wij realiseren ons dat wé met dit maatregelenpakket buitengewoon ingrijpende 
intervefitiè's plegen die voor veehouders efï hun gezin, vele burgers, professionals, 
medewerkers van uitvoerende diensten geen gemakkelijke opgave vormen. V/ij 
achten hèt pakket gelet op de door de deskundigen uitgebrachte adviezen 
onafv/endbaar. Velen zuljen zware v/eken tegemoet gaan. Wij zullen binnen de 
grenzen van onze verantv/oordelijkheden en mogelijkheden ondersteuning bieden 
bij dc uitvoering van de maatregelen en de bijbehorende nazorg. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT, 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZUM ËN SPORT, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

<^^^3 

maandag 28 december 2009 13:27 

CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

20091228 1327 RE: Overieg over communicatie vaccinatie 2010 

Opvolgen 
Rood 

Soory 
geen van de data, ik zil vooriopig in Uden. 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 28 december 2009 12:56 

CC: 
Onderwerp: RE: Overieg over communicatie vaccinatie 2010 

Beste genodigden 

lk hoop dat jullie een goede Kerst hebben gehad. 
Ik wil graag weer een nieuwe dalum afspreken voor ons overleg over de communicatie rond vaccinatie Q-koorts. 
Graag jullie beschikbaarheid op 

Di. 5 jan. Middag 
Wo. 6 jan. Ochtend 
Wo. 6 jan. Middag 
Do. 7 jan. Ochtend 
Do/7 jan. Middag 

lk zou het graag hier willen plannen. 
Zodra ik jullie reaclie heb, stellen we een dalum vast Maar ik besef ook dat jullie waarschijnlijk niet allemaal op 
kantoor zijn deze dagen. 

Hartelijke groet en vast een prettige jaanwisseling 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

donderdag 10 december 2009 16:44 

CC: 
Onderwerp: RE: Overleg over communicatie vaccinatie 2010 

Beste genodigden. 

Gezien de omstandigheden wil ik het overleg graag wat opschuiven. De maatregelen ter bestrijding van Q-koorts 
hebben communicatief nogal wat voeten in de aarde. Zodra er weer wta lucht is probeer ik een nieuwe dalum voor 
te stellen. 

Hartelijke groet 



c 

Van: 
Verzonden: dinsdag 8 december 2Ö09 16:31 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Overieg over communicatie vaccinatie 2010 

Beste vertegenwoordigers van onze intermediairs en collega's. 

Mei het oog op de aankomende vaccinatiecampagne wil ik graag een overieg plannen mei jullie. Doel is om 
afspraken te maken over productie en distributie van het informatiemateriaal, maar ook over de 
informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen. Wat willen mensen weten en wat vinden ze overbodig. 
Doen we hel strak en zakelijk of gaan we wat meer naast de schapen- of geitenhouder slaan. 
Ik stel de volgende keuze voor; 
Dinsdag 15 dec. 10-11.30 uur 
Woensdag 16 dec. 10-11.30 
lk was van plan de vergadering in Utrecht te plannen om jullie reislijd le besparen. Het blijkt heel lastig te zijn nog 
een vergaderzaal te vinden en ik vind het vergaderen in gezellige restaurants niel altijd zo succesvol. Mochten 
jullie echter een probleem hebben met Den Haag, dan hoor ik hel graagl 

Hartelijke groei en in elk geval tot volgende week 

Minisierie van Landboinv, Natuur en Voedselkwaliteil 
poslbus 20401, 2500 EK Den Haag 
Bezuidenhoutseweg 73 



Onderwerp: 
Locatie: 

Begin: 
Einde: 
Tijd weergeven als: 

Vergaderingsstatus: 

Vereiste genodigden: 

k^Li 

20100104 1517 Bijgewerkt; overieg communicatie vaccinatie Q-koorts 
6005, Vleugel Weide 

do 7-1-2010 14:30 
do 7-1-2010 16:30 
Voorlopig 

Type terugkeerpatroon: (geen) 

Nog niet gereageerd 

Beste deelnemers aan het overleg communicatie Q-koorts vacccinatie. 

Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. 
Ponderdagmiddag a.s. blijkeri degenen die in de gelegenheid vyaren te reageren te kurinen. In de 
hoop dat de anderen ook aanwezig kunnen zijn, heb ik het tijdstip vastgesteld op donderdag 7 
januari van 14.30-16.30. 
De vergaderzaal is op de begane grond aan de kant van de oude hoofdingang, maar bezoekers 
mogen alleen nog via de nieuwe hoofdingang aan de Prins Clauslaan binnen. 

Is er nog iemand die absoluut een parkeerplaats nodig heeft? 

Hartelijke groet en tot donderdag 

O 



Uf: 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 januari 2010 10:30 
Aan: 

Onderwerp: 20100106 1030 Ageiidat communicatie vaccinatie Q-koorts 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Rood 

Bijlagen: Agenda overieg communicatie 7jan2010.doc 
Collega's 

Bijgaand een agendavoorslel voor morgen. Hij is wal lang, maar je kunt hem beschouwen als een 
checklist. 

m 
Agenda overleg 

communicatie 7j... 
Hartelijke groet 

Ministerie van Landbomv, Natuur en Voedselkwaliteit 
postbus 20401, 2500 EK Den Haag 
Bezuidenhoutseweg 73 



Agenda overleg communicatie vaccinatie Q-koorts 

d.d. 7 Januari 2010 14.30 - 16.30 

1. Opening 

2. kennismaking 

3. inleiding door "beleidsmedewerker) 

4. doelgroepen 

welke doelgroepen zijn er en voor welke is vaccinatie verplicht 
hoe staat elke doelgroep tegenover vaccinatie 
wat speelt er in de verschiUende doelgroepen 
welk kennisniveau/informatiebehoefte 
welke kanalen zijn geschikt voor welke doelgroep? 

5. Middelen per doelgroep 
wie schrijft/maakt wat? 
Afzenderschap middelen (onderscheid verplicht/niet verplicht) 
Distributie middelen 

6. Taakverdeling en timing 

7. Communicatie over vaccinatie met geruimde bedrijven; hoe gaan we daarmee om. 

8. Sluiting vergadering 

^l^f-é 

^ ' 1 



; 

n̂ 
pagina 1 van 

Van: 

Verzonden: vrijdag 8 januari 2010 11:21 

Aan: 

Onderwerp: 20100108 1121 Concept hygieneprotocol kleinschalige geiten- en 

schapenhouderijen en vleesschapenbedrijven Q-koorts 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 
Bijlagen: Adviezen over Q-koorts voor hobbygeiten- en hobbyschapenhouders.pdf; Code 

voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland.pdf; Hygieneprotocol voor 
melkgeiten-en melkschapenhouderijen.pdf; 100108 Concept hygieneprotocol 
kleinschalige houderijen en vleesschapen.doc 

Beste allen. 

Zoals u misschien heeft gelezen in de brief aan de Tweede Kamer over Q-koorts van de minister Verburg 
en Klink, hebben de ministers aangegeven een hygieneprotocol op te stellen voor kleinschalige 
houderijen van geiten en schapen, en voor vleesschapenbedrijven. 
Gebaseerd op verschillende beschikbare protocollen (zie attachments) is er een concept hygieneprotocol 
opgesteld. Wij zouden graag uw input hierop ontvangen. 

15 januari is er een overleg op bestuurlijk niveau met onder andere vertegenwoordigers van Nederlandse 
gemeenten. In verband met de onrust die heerst rond Q-koorts op onder andere kinderboerderijen willen 
wij graag het hygieneprotocol daar voorleggen. In verband hiermee zou ik uw reactie graag uiterlijk 
dinsdag 12 januari ontvangen. 

Ik zie uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

3-5-2012 
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Adviezen over Q-koorts voor hobbygeiten- en hobbyschapenhouders 
14 augustus 2008. ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Adviezen over Q-koorts voor hobbygeiten- en hobbyschapenhouders 
14 augustus 2008 

Nieuwsbrief met adviezen die hobbygeiten- en schapenhouders kunnen gebruiken om het risico op 
besmetting met Q-koorts te beperken. Vooral kleine herkauwers worden gezien als een belangrijke 
besmettingsbron. 



Adviezen over Q-koorts voor hobbygeiten- en hobbyschapenhouders 
14 augustus 2008, ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit 

Inleiding 
Door een groter aantal gevallen van Q-koorts bij mensen dan normaal, is deze ziekte de laatste tijd in 
de belangsteUing gekomen. Er is weinig bekend over de ziekte, maar deskundigen achten het 
aannemelijk dat er een verband is met het voorkomen van de bacterie bij professionele melkgeiten-
en melkschapenhouderijen. Daarom heeft de GD een advies gemaakt en zijn er sinds kort een aantal 
maatregelen van kracht voor de professionele melkgeiten- en melkschapenhouderij om mogelijke 
risico's te beperken. Hoewel de risico's beperkt zijn, is het ook mogelijk dat hobbygeiten en -schapen 
besmet zijn met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. In deze brief worden adviezen gegeven die de 
hobbygeiten- en schapenhouder kan gebruiken om het risico op besmetting met Q-koorts te 
beperken. 

Q-koorts 
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. De bacterie komt bij veel diersoorten 
voor. Q-koorts is een zoönose, wat betekent dat er verspreiding van dier naar mens kan plaatsvinden. 
Vooral kleine herkauwers worden gezien als een belangrijke besmettingsbron voor de mens. Het 
belangrijkste verschijnsel bij besmette schapen en geiten is dat drachtige dieren verwerpen (abortus). 
Bij het verwerpen komen er erg veel bacteriën vrij in de omgeving. 

De mens kan besmet worden door het inademen van stof waar de bacterie in zit. Maar ook drinken 
van rauwe melk zou een besmettingsroute kunnen zijn. De ziekte is niet besmettelijk van mens op 
mens. Meestal hebben mensen geen ziekteverschijnselen, of een ziektebeeld dat op griep lijkt. Een 
klein deel van de mensen krijgt echter ernstiger problemen zoals longontsteking of een chronische 
vorm van Q-koorts. 

Maatregelen in professionele melkgeiten- en melkschapenhouderij 
Sinds 12 juni 2008 is het voor professionele melkgeiten en melkschapenhouderijen verplicht om 
verschijnselen van Q-koorts bij hun dieren te melden. Bij bedrijven van meer dan 100 dieren is het in 
ieder geval verphcht om te melden bij meer dan 5% abortus in 30 dagen en bij minder dan 100 dieren 
als er in de afgelopen 30 dagen 3 of meer gevallen van abortus waren. 

Na melding zal op het bedrijf onderzoek gedaan worden om vast te stellen of het bedrijf besmet is 
met Q-koorts. Als dat het geval is gelden voor het bedrijf twee maatregelen. Ten eerste is het 
verboden om gedurende negentig dagen mest uit de stal te verwijderen. De mest zal na het 
voorkomen van abortus besmet zijn met de Q-koorts bacterie. Door de compostering die gedurende 
de negentig dagen optreedt in een potstal wordt er vanuit gegaan dat de bacterie afgedood wordt. 
Ten tweede is het voor mensen die niet vanwege hun beroep of bedrijf de stal hoeven te betreden 
verboden de stal te betreden. 

Voor meer informatie zie ook het Q-koorts dossier op de website van het mimsterie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwahteit (www.minlnv.nl). 

Adviezen voor hobbymatig gehouden schapen en geiten 
De maatregelen die hierboven beschreven zijn gelden niet voor hobbymatig gehouden schapen en 
geiten. Het is echter wel mogelijk dat ook hobbymatige gehouden schapen en geiten besmet zijn met 
Q-koorts en met name bij verwerpen een risico op besmetting met Q-koorts vormen voor de mensen 
die met deze dieren in contact komen. Hieronder staan een aantal adviezen die gebaseerd zijn op de 
adviezen die door de GD zijn opgesteld om risico's bij verwerpen te beperken. 

Er zijn besmettelijke en niet-besmettelijke oorzaken van verwerpen bij schapen en geiten. Naast de Q-
koorts bacterie is er nog een aantal andere ziekteverwekkers die verwerpen bij schapen en geiten 
kunnen veroorzaken en ook een risico voor de mens kunnen zijn. Het advies is daarom om bij een 
verwerper, waarbij een vermoeden bestaat van een besmettelijke oorzaak van verwerpen , de 
dierenarts in te schakelen om de oorzaak van het verwerpen vast te laten stellen. Dit zou zeker het 
geval moeten zijn als er sprake is van meerdere verwerpers of als er andere verdachte 
omstandigheden zijn. Voor alle verwerpers gelden de volgende adviezen: 

http://www.minlnv.nl


Adviezen over Q-koorts voor hobbygeiten- en hobbyschapenhouders 
14 augustus 2008, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

De verworpen vruchten en nageboorten (die niet ingestuurd worden voor onderzoek) dienen aan 
de Rendac ter destructie te worden aangeboden en tot die tijd goed afgeschermd opgeborgen te 
worden. 

Bij het hanteren van de vruchten en nageboortes altijd handschoenen dragen. 

De ondergrond van abortus goed reinigen en ontsmetten of eventueel wegwerp materiaal 
gebruiken als ondergrond zoals plastic. De Q-koorts bacterie is resistent tegen veel bekende 
ontsmettingsmethoden. Op de website van het RIVM staan twee standaard methoden beschreven 
om oppervlakten en instrumenten te desinfecteren. 
Voor oppervlakken: 
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-
Z/standaardmethoden/2 i i oppervlakken microorqanismen.isp 
En voor instrumenten: 
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-
Z/standaardmethoden/instrumenten voorwerkpen schadelijke microorqanismen.isp 

Risicogroepen zoals mensen met verminderde weerstand, jonge kinderen, ouderen en zwangere 
vrouwen moeten direct en indirect contact met verwerpende kleine herkauwers vermijden. 

Risicogroepen moeten ook indirect contact via ongewassen kleding van iemand die heeft 
geassisteerd bij een geboorte mijden. Op de website van het RIVM staat hoe deze kleding het 
beste gereinigd kan worden: 
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-
Z/standaardmethoden/2 3 2 Thermische desinfectie textiel.jsp 

Bezoek kan beter niet in contact komen met schapen en geiten die problemen met verwerpen 
hebben. Het is verstandig om bezoek niet in stallen te laten van deze dieren of de dieren die 
verworpen hebben apart te houden. 

Neem bij contact met schapen en geiten algemene hygiënemaatregelen (handen wassen, wisselen 
van kleding en schoeisel) in acht. 

Drink geen rauwe melk en eet geen rauwmelkse producten van schapen en geiten waar 
problemen met verwerpen spelen. 

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-AZ/standaardmethoden/2
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-AZ/standaardmethoden/2
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Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland 

Samenvatting 

Deze code is bedoeld om de hygiëne op kinderboerderijen te verbeteren Het doel hiervan is het nsico 
dat medewerkers of bezoekers op de kinderboerdenj een ziekte oplopen zo laag mogelijk te maken 
Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen en deze uitscheiden zonder dat we daar iets van merken 
Deze dieren lijken klinisch gezond te zijn. Ms een mens in aanraking komt mei dergelijke 
ziektekiemen kan deze er wel degelijk ziek van worden. Dit geldt met name voor jonge kinderen, 
ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat juist deze groepen mensen vaste bezoekers van kinderboerderijen zijn 
Om een goede hygiëne op een kinderboerderij te kunnen bewerkstelligen, moet het 
hygienemanagement op meerdere fronten Iegelijk worden aangepakt Op het ni\eau van de dieren 
zijn maatregelen als de speciale verzorging van nieuwe en zieke dieren en stnkte hygiëne bij geboorte 
en abortus van groot belang Deze maatregelen geven echter met hel beoogde resultaat als met ook 
in de omgeving van de dieren een goede hygiëne gehandhaafd wordt, zoals onder andere hel mestvrij 
houden van de looppaden en het voortiomen van plaagdier overlast op de kinderboerderij. 
Een goede persoonlijke hygiëne van medewerkers en bezoekers is hierbij het sluitende stuk Dit is 
vooral gericht op hel regelmatig handen wassen, waartoe de mogelijkheid geboden dient te worden 

Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland 

1. Inleiding 

De aanleiding voor het opstellen van deze code is een incident waarbij een klem jongetje na een 
bezoek aan een kinderboerderij emstig ziek is geworden Om de kans op hemaling zo klein mogelijk 
te maken is door de Keuringsdienst van Waren, thans VWA. in samenwerking met de Stichting 
Kinderboerderijen Nederland (SKBN), de Vereniging van Medewer1<ers Kinderboerdenjen (VMK). de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) de consulent kinderboerdenjen IPC Barneveld en de afdeling 
W D O (faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) deze hygiënecode opgesteld. 
Deze code is opgesteld als leidraad voor de verbetenng van de hygiëne op kinderboerderijen in 
Nederland. Hygiëne zou men kunnen deflnieren als alle maatregelen die erop gericht zijn om de 
infectiedruk (kans op een infectie) op de kinderboerderij zo laag mogetijk te houden Hygiënische 
maatregelen hebben enerzijds betrekking op de bedrijfsvoenng van de kinderboerderij, zoals het 
aankoopbeleid, huisvesting van de dieren, reinigen en onismelten. enz Anderzijds moeten de 
bezoekers op de hoogte gebracht worden van eventuele nsico's en de hygiëne die zij moeten 
betrachten. Öp de kinderboerderij moet voor de bezoekers een informatiebord aanwezig zijn 
De tekst hiervoor wordl aangeleverd door de VWA, zodat de tekst bij alle kinderboerderijen eenduidig 
IS. Kinderboerderijen in Nederland hebben over het algemeen weinig grondoppervlak tot hun 
beschikking met hierop een grole collectie dieren De dierdichtheid is vaak groot mei als gevolg een 
hoge infectiedmk Het doel van deze hygiënecode is het verbeteren van het hygienemanagement op 
de kinderboerderij en hierdoor hel risico dal medewerkers en bezoekers een infectie oplopen zo laag 
mogelijk te maken. 

Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen zonder dat ze er zelf ziek van zijn Dus gezond ogende 
dieren kunnen ziektekiemen uitscheiden die bij de mens (ernstige) ziekteverschijnselen kunnen 
veroorzaken. Blootstelling van de mens aan deze ziektekiemen kan plaatsvinden via direct of indirect 
contact met dieren. Dit wil zeggen door het aaien/knuffelen van de dieren, lijdens het verzorgen van 
de dieren, door contact met de mest van dieren die op de vacht van het dier zil o( op de grond ligl. 
enz 
Jaarlijks bezoeken ongeveer 15-20 miljoen bezoekers de kinderboerderijen in Nederland, met een 
harde kem van een miljoen mensen Tweederde van deze bezoekers behoren tol de klassieke 
nsicogroepen (de zogenaamde YOPl's (Young. Old. Pregnant and Immuno-compromised)) Dil wil 
zeggen' jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde 
weerstand (als gevolg van een ziekte of een bepaald medicijn gebruik) Omdal juist deze 
nsicogroepen het grootste deel van de bezoekers van kinderboerderijen uitmaken, is het verlagen van 
de infectiedmk op de kinderboerderijen door een goed hygienemanagement van extra groot belang. 
De eigenlijke Code wordl gevolgd door een lijsl met ziektekiemen en een toelichting op de 
maatregelen De Code wordt afgesloten met een aanlal begnpsbepalingen. een checklist voor de 
beheerders en medewerkers van kinderboerderijen en in de bijlage de tekst voor het le plaatsen 
informatiebord 

Deze hygiënecode heeft vooralsnog geen wettelijke basis en heeft dus geen verplichting tot navolging, 
maar dient als leidraad voor de verbetering van het hygienemanagement op kinderboerderijen in 
Nederland 



Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nededand 

2. Code voor hygiëne op kinderboerderijen 

2.1 In r ic t i t lnq 
1. Er is voldoende handenwas gelegenheid aanwezig Stromend water, een zeepdispenser en 

handendrooggelegenheid maken hier deel van uit 
2 Het voer wordt zo goed mogelijk afgesloten bewaard in verband met verontreinigingen en 

plaagdieren. 
3 Wanneer het publiek eet* en drinkwaren nuttigt is hiervoor een apane locatie aangewezen waar 

geen dieren mogen komen. 
4. Zieke dieren en dieren in quarantaine moeten worden gehuisvest in een aparte weide of hok. 
5. Er IS een informaliebord aanwezig voor bezoekers. 
6 Vuile en schone weg pnncipe. 
7 Er is een schoenenborstel aanwezig om voor het veriaten van de kinderboerdenj het schoeisel te 

reinigen 

2.2 D ie rmanagemen t 
1 Gedegen aankoopbeleid Nieuwe dieren voor minimaal Iwee, maar liefst zes weken afzonderen 

van andere dieren en bezoekers 
2 Zieke dieren worden afgezonderd in een aparte quarantaine ruimte of weide en komen met met 

hel publiek in aanraking 
3 /^an de verzorging van zieke dieren dient extra aandacht besteed te worden 
4. Publiek staat bij de geboorten van dieren achter een hek en heefl geen rechtstreeks contact met 

de gebooriematenalen (nageboorte, geaborteerde vruchten, bezoedeld stro, etc) 
5 Geboortematenalen worden in goed gesloten zakken op een reguliere wijze afgevoerd 
6 Dode dieren worden opgeborgen in een goed afgesloten kadaverion en op de voorgeschreven 

wijze afgevoerd. 
7 Houdt de dieren zo schoon mogelijk 
8. Op de kinderboerderij is een logboek aanwezig waann de beheerder aantekening houdt van 

• De aantallen en sooden dieren die aanwezig zijn, met waar nodig identificatiekenmeriten 
• Aan en afvoer van de dieren en bijbehorende data 
• Bijzonderiieden met betrekking lot eventuele ziekten van de dieren. 
• Vetennaire controle, bevindingen en ingestelde therapie. 

9 Twee maal per jaar vindt een routinecontrole plaats van de aanwezige dieren door een 
dierenarts. Bevindingen en diergeneeskundige handelingen worden in het logboek genoteerd 

2.3 Bed r i j f smanagemen t 
1 In hel logboek staan de naam en adres van de beheerder vermeld 
2 De stallen zijn zodanig schoon voor zover dat in redelijkheid verwacht mag worden 
3. De stallen en hokken worden met een redelijke frequentie, minimaal 1 maal per jaar. gereinigd en 

ontsmet 
4. De mest wordt met regelmaat vero/ijderd en afgevoerd De bestemming van de mest staat 

vermeld in het logboek. 
5. Rommel en afval wordt dagelijks zo goed mogelijk opgeruimd. 
6 Bl) het behandelen, verzorgen en voeren van de dieren worden laanien/klompen of werkschoenen 

gedragen die na afloop gereinigd en ontsmet worden. Dil schoeisel mag het ten^ein van de 
kinderboerdenj met veriaten. 

7 De beheerder en verzorgers/vnjwilligers van de dieren wassen na de onder 6 genoemde 
handelingen de handen. Eten. drinken en roken is tijdens het verzorgen van de dieren met 
toegestaan 

8. De beheerder ziet toe op het feit dat kinderen onder de 5 jaar altijd onder begeleiding zijn van een 
volwassene. 

9. De kinderboerdenj is alleen geopend als de beheerder of een medewerker aanwezig is 

Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederiand 

3. Lijst met ziektekiemen 

Omdat er op kinderboerderijen een groot aantal verschillende diersoorten voortiomt, kunnen er ook 
veel verschillende soorten ziektekiemen aangetroffen worden De meesl voorkomende dieren op 
kinderboerdenjen zijn kleine herkauwers (geiten en schapen), konijnen, knaagdieren, cavia's en 
kippen. Hiernaast komen ook regelmatig varttens. runderen (koeien en kalveren), onevenhoevigen 
(ezels, pony's), eenden, ganzen, zwanen en hoenderachtigen (fazanten, pauwen) voor. 
De meest voorkomende ziektekiemen bij deze dieren zijn vermoedelijk Salmonella. E. coli en 
Campylobacter, Coxiella, Cryplosporidium en huidschimmels. Hiernaast komen ook Chlamydia. 
Pasteurella, Staphylococcus en de veroorzaker van Ecthyma voor. 
Het grootste risico voor de volksgezondheid vormen echter de veroorzakers van darminfecties bij de 
mens' Salmonella, E. coli en Campylobacter. Het risico op besmetting met deze bacteriën op een 
kindertioerderij is echter nog vele malen kleiner dan de risico's die uitgaan van de consumptie van 
voedingsmiddelen van dieriijke oorsprong. Bactenën in voedingsmiddelen knjgen doorgaans echter 
nog wel le maken met een verhiltingsstap, waardoor de risico's slerk afnemen (is deze zin in deze 
context wel relevanP) 

3.1 Sa lmone l la / Campy lobac te r 
Veel diersoorten (rund, schaap, geit. enz.) kunnen deze bacterién met zich mee dragen en 
uitscheiden, meestal zonder dat ze zelf ziek zijn Een enkele keer vertonen de dieren diarree De 
dieren scheiden de bacteriën uil met de mest, welke dan weer besmettelijk kan zijn voor andere 
dieren en de mens. 
De mens loopt een besmetting op door direct of indirect conlacl mei besmelle dieren of hun mest. Dit 
kan via een met mest besmette bek/snuil. vacht o( via mei mesl bevuild(e) (drink)water. grond of 
strooisel. Bij de mens kunnen de volgende verschijnselen voorkomen watenge (bloedenge) diarree 
met hevige buikkrampen en koorts 

3.2 E. co l i ( 0157 STEC) 
Dieren, met name hertsauwers. kunnen de bacterie met zich mee dragen en uilscheiden in de mesl 
zonder dat ze er zelf ziek van zijn De bactene komt met de mest in de wei terecht en kan hier lange 
tijd overieven Dieren en mensen die met grond/aarde of mest waar deze bactene in zit in aanraking 
komen kunnen een besmetting oplopen Bij de mens kan een watenge diarree met koorts optreden 
Bepaalde vormen van deze bactene kunnen met name bij kinderen leiden tot ernstige nierproblemcn. 

3.3 Q-koorts 
Deze aandoening wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetu. Veel dieren zijn drager, 
inclusief leken en bloedzuigende insecten De belangrijkste (besmettelijke) diersoorten voor de mens 
zijn runderen, schapen en geiten. Meestal treden er bij deze diersoorten geen verschijnselen op, maar 
de dieren kunnen aborteren als gevolg van een infectie. De bacterie wordt uitgescheiden in 
abortusmalenaal (afgestoten vrucht, vmchivliezen en vruchiwaler), melk, speeksel, traanvocht en 
mesl Overdracht naar mensen kan plaatsvinden via direcl coniact met abortusmalenaal, mest. 
wol/vacht, speeksel en traanvocht. Bij de mens kan er een heftige hoofdpijn met koorts optreden, 
maar meestal verioopl een infectie met gnepachlige verschijnselen 

3.4 C r y p t o s p o r i d i u m 
Dit IS een parasiet welke meegedragen onder andere kan worden door herkauwers zonder dat deze 
dieren er zelf ziek van zijn Met name lammeren en kalveren scheiden de parasiel uil en kunnen een 
bron zijn van besmetting voor mensen De mens raakt besmet door contact met mesl van besmelle 
dieren 
Blj kinderen kan een infectie ernstiger veriopen dan bij volwassenen waarbij de infectie mild kan 
veriopen. De belangrijkste klachten zijn hevige buikkrampen en (waterdunne) dian^ee. 

3.5 Hu idsc t i imme ls 
Veel dieren zijn drager zonder zelf duidelijke verschijnselen te vertonen De mens raakt besmet door 
contact met schimmelsporen, deze bevinden zich op de huid en de haren van de dieren De sporen 
dnngen de huid van de mens binnen via kleine wondjes en sneetjes Symptomen welke bij mensen 
kunnen optreden zijn jeuk. roodheid van de huid en eventueel haamilval. 

3.6 Ch lamvdopt i i la 
Chlamydophila psiltaci koml voornamelijk voor bij kromsnavels (papegaaien en parkieten), maar ook 
andere vogelsoorten zoats onder andere duiven, eenden en kippen kunnen geintecteerd zijn met dit 
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agens. De symptomen van vogels zijn in het algemeen weinig specifiek. De dieren zijn suf, zitten in 
elkaar gedoken met de veren overeind, ze eten met of slecht en hebben natte ogen en een natte 
neus De dieren scheiden het agens uit met de neus- en ooguitvloeiing en via de mest Hieruit kunnen 
door verdamping besmette aërosolen ontstaan (fijne vaste of vloeibare deeltjes in de lucht) De mens 
kan zich besmetten door inademen van deze aërosolen 
Chlamydophila abortus veroorzaakt abortus bij schapen en geiten Zwangere vrouwen dienen ieder 
contact met schapen en geiten op bedrijven met abortus problemen te vermijden, daar het agens bij 
de mens eveneens een abortus kan veroorzaken Een infectie kan overgedragen worden via water en 
stro (oraaf' '?) en via aërosolen Hel agens wordt uitgescheiden in de melk en met abortusmalenaal 
(vmchivliezen. vmchiwaler en de afgestoten vrucht) 

3.7 Pasteure l la 
Deze bactene kan vooritomen in de bek en neus van dieren als herkauwers, konijnen, knaagdieren, 
katten, enz. Bij herkauwers kunnen luchtwegontstekingen ontstaan die ztch uiten in onder andere 
hoesten Bij het konijn kunnen luchtweginfecties, ooronlstekingen en abcessen ontstaan De dieren 
kunnen sten/en als gevolg \en een infectie Mensen kunnen besmet raken als pus uit de abcessen, 
neusuitvloeiing of speeksel in wondjes in de huid terecht komt 

3.8 S t a p h y l o c o c c u s 
Vnjwel alle dieren kunnen drager zijn van deze bactene. Besmetting van mensen kan plaatsvinden via 
direct of indirect contact tussen mensen met huidwondjes en dragers van de bactene Ook door 
krabben en bijten van dieren kan de infectie worden overgebracht 

3.9 Ect i tyma 
Echtyma is een virusinfectie die vooritomt bij schapen en geiten Het komt met name bij jonge dieren 
voor. Er ontslaan wondjes met korsten vooral op de mond. lippen en neus. Oe korsten kunnen eraf 
vallen of door de dieren eraf geschuurd worden Deze korsten bevallen veel vims en kunnen dan ook 
de infectie overbrengen naar andere dieren en mensen. Ook direcl contact tussen mensen en dieren 
met wondjes kan de infectie overbrengen Alle oppervlakken waaraan de zieke dieren schuren, 
bijvoorbeeld stal(deur), hek, paaltjes, enz. kunnen besmet zijn met virus en ervoor zorgen dat andere 
dieren of mensen besmet raken. De mens loopt de infectie op als vims terechtkomt in 
wondjes/sneetjes in de huid van onder andere de handen en armen. 

3.10 Toxop lasmose 
Toxoplasmose is een parasitaire infectie, veroorzaakt door Toxoplasma gondii Jonge katten kunnen, 
zonder zelf ziek te zijn, gedurende enkele weken de parasiet uitscheiden Deze komt met de feces in 
de aarde terecht van waamit andere dieren en de mens zich kunnen besmetten. De besmetting bij de 
mens verioopl via hand-mond contact De parasiet is vooral gevaariijk voor zwangere vrouwen; het 
ongeboren kind kan hierdoor ernstige schade oplopen of de infectie kan leiden lot een abortus 

3.11 Wlelkerskoorts (Lep tosp i ra hard io) 
De meeste runderen die deze bactene met zich meedragen zijn er zelf niet ziek van Het rund scheidt 
de bactene uit met de unne en kan zo de omgeving besmetten. De mens kan zich besmetten door 
contact met urine van de dieren of hiennee verontreinigde aarde/modder of water De besmetting 
vindt plaats doordat de bactene via wondjes of slijmvliezen binnendnngt 
Ook het drinken van ongepasteunseerde melk kan de ziekte veroorzaken Melkerskoorts geeft bij de 
mens een ernstig ziektebeeld met spierpijn, buikpijn en lever- en nierstoornissen 

3.12 Yers in la en te roco l i t i ca 
Deze bactene komt in ons land voor bij varkens. De dieren scheiden de bactene uit met de mest De 
mens kan besmet raken, vooral bij kleine kinderen kan er een klinische ziekte ontstaan met koorts, 
buikpijn en dianee 

3.13 Hepat i t i s -E v i r u s 
Hel Hepatilis-E vims komt voor bij varkens en wordl onder andere uitgescheiden via de mesl Dit virus 
kan bij mensen uil de nsicogroepen leiden tot een infectie. Met name zwangere medewerkers van 
kinderboerderijen waar varkens aanwezig zijn moeten adequate voorzorgsmaatregelen treffen 
(hygiëne) om een besmetting te voorkomen Zwangere bezoekers wordt coniact met varkens(mest) 
ontraden 
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4. Maatregelen dieren 

4.1 A a n v o e r d ie ren 
/Xankoop/aanvoer van nieuwe dieren is de belangnjkste oorzaak voor de insleep van nieuwe 
ziektekiemen op de kinderboerderij Het is belangnjk om goede informatie over de ziektegeschiedenis 
van de dieren en het herkomstbedrijf in te winnen Rundvee dienl van bedrijven afkomstig te zijn waar 
de afgelopen drie jaar geen salmonella uitbraak is geweest of die de status 'salmonella onverdacht' 
hebben en die levens over de status 'leptospirose vrij' beschikken De status van een bedrijf is te 
lezen op de 'Eigen Verklanng' die hel heri<omstbedrijl bij een mnd moei afgeven Runderen die van 
een bedrijf komen waar huidschimmels problemen geven (ringworm, nngschurfl) dienen bij aankomst 
tegen schimmels le worden behandeld Schapen dienen van bednjven te komen waar geen ecthyma 
(zere bekjes) voortiomt. 
Het aankoopbeleid dient erop gericht te zijn om dieren van zo weinig mogelijk verschillende 
herkomstplaatsen aan te trekken 
Dieren kunnen klinisch gezond lijken maar desondanks ziektekiemen bij zich dragen en deze 
uitscheiden Het is daarom sterk aan te raden nieuwe dieren voor een penode van minimaal twee. 
maar liefst zes weken apart van andere dieren le huisvesten (quarantaine). Dil kan eventueel ook een 
afgelegen of elders gelegen weitje zijn Er mag geen contact zijn lussen deze nieuwe dieren en de al 
aanwezige dteren of bezoekers De verzorging van deze dieren dient met extra aandacht te 
geschieden( zie 4 3). 
Bij twijfel over de gezondheidstoestand van een dier, het dier met tot de kinderboerderij toelaten. 

4.2 A f zonde r i ng z ieke d ie ren 
Ns bij een dier diarree of andere ziekteverschijnselen (bv hoesten, vieze uitvloeiing uil neus of ogen) 
gezien worden dan dient het dier in strikte afzondenng van andere dieren en mensen te worden 
gebracht Het dier moet in een afgesloten weide of stal komen te staan. Dit geldt levens voor dieren 
met wonden waar pus uitkomt 
De dierenarts moet gewaarschuwd worden om het dierte onderzoeken Met hem/haar kunnen nadere 
afspraken gemaakt worden over de behandeling en verzorging van het dier. Voor de verzorging van 
zieke dieren door medewerkers zie 4.3. 

4.3 Ve rzo rg ing z ieke d ie ren e n d ieren In guaranta ine 
BIJ verzorging van zieke dieren naast gezonde dieren dient extra aandacht te worden besteed aan de 
te volgen weg van de dierverzorger Het verdient aanbeveling om de zieke dieren (en dieren in 
quarantaine) door een aparte verzorger le laten verzorgen Als dit door een gebrek aan mankracht 
niel mogelijk is, dient er extra aandacht aan de werkwijze en hygiënemaatregelen le worden besleed. 
Eerst moeten de gezonde dieren worden verzorgd Voordal hierna de weide of stal van de zieke 
dieren wordt betreden dient men van overall en laanen te wisselen De overall en laarzen die bij de 
zieke dieren en dieren in quarantaine gebmikt worden, dienen apart van de andere overalls en laarzen 
opgeborgen le worden zodat er via de kleding geen uitwisseling van ziektekiemen mogelijk is. Mocht 
de medeweriier wondjes of sneetjes aan de handen hebben dan moet men handschoenen dragen, dit 
om te voori<omen dat ziektekiemen door deze wondjes hel lichaam van de medewerker 
binnendnngen Nadat de zieke dteren verzorgd en gevoederd zijn moet de medewerker de laarzen 
goed schoonmaken, dit dient uitgevoerd te worden op het momenl dat de slal of weide waar de zieke 
dieren staan veriaten wordt Er mag met met deze laarzen over het terrein van de kinderboerderij 
gelopen worden omdat eventueel nog aanklevende mestdeelljes de ziektekiemen over de 
kinderboerdenj kunnen verspreiden De laarzen kunnen eventueel in een afgesloten plastic zak over 
de kinderboerderij vervoerd worden Gebmiksvoorwerpen zoals touwen, halsters, emmers en 
dergelijke die bij zieke dieren gebmikt worden, mogen hel quarantaine gebied met veriaten 
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4.4 G e b o o r t e of a b o r t u s v a n d ie ren 
BIJ de geboorte van een dier komt er geboortematenaal (vruchh/liezen, vruchtwater) in de omgeving 
terecht Omdat er een aantal ziektekiemen is die via dit geboortematenaal worden uitgescheiden 
dient hier voorzichtig mee omgegaan te worden Bezoekers die de geboorte willen zien moeten op 
afstand gehouden worden, bijvoorbeeld achter een hek, om direct contact met gebooriemalenaal te 
voorkomen Als er bij de geboorte een dierenarts aanwezig is dan dienen zijn/haar aanwijzingen 
opgevolgd te worden. 
De medeweriier die de geboorte begeleidt dient schone laarzen en een vertospak aan te trekken. Dit 
is een plastic pak dat na afloop goed te reinigen is 
Na afloop van de geboorte dient het geboortematenaal hygiënisch opgemimd te worden, afvoeren in 
een goed gesloten zak inclusief het stro of andere matenalen die met het geboortematenaal in 
aanraking zijn geweest. Instrument anum dient na afloop goed gereinigd en ontsmet te worden. Hel 
vertospak en de laaizen moeten goed afgespoeld worden en de handen dienen goed gewassen te 
worden. 
Mocht er bij een dier een abortus optreden dan is het noodzaak het dier in stnkte afzondenng le 
brengen Het abortusmalenaal (afgestoten vrucht, vruchtvliezen, vruchtwater) kan ziektekiemen 
bevatten, welke mogelijk de oorzaak van de abortus zijn. De medewerker die bij het dter komt dient 
een vertospak en schone laarzen te dragen. Indien er een dierenarts aanwezig is dient zijn/haar 
advies opgevolgd te worden. Het abortusmalenaal dient hygiënisch opgemimd te worden, dit wil 
zeggen afvoeren in een goed afgesloten zak of emmer (dil geldt ook voor voldragen dode vruchten) 
Zorg en/oor dat andere deren of mensen met in aanraking met dit abortusmalenaal komen. Reinig en 
ontsmet na afloop het veriospak, de laarzen en de handen goed. 
Laat het dier in afzondenng slaan totdal de uilvloeiing verdwenen is. 
Het IS verplicht van runderen die aborteren een bloedmonster te laten onderzoeken op afweerstoffen 
legen Abortus Bang Neem hierover contact op met uw dierenarts Geadviseerd wordt verder om 
sectie te laten verrichten op verworpen vmchten van herkauwers 

4.5 A f voe r d o d e d ie ren 
De afvoer van dode dieren dient zo hygiënisch mogelijk te veriopeo. De dode dieren dienen in een 
goed afgesloten kadaverton (eventueel grote kliko) of op een gladde plank met een goed afdekzeil zo 
dicht mogelijk langs de openbare weg gelegd te worden, zodat de destructiewagen de het dier komt 
ophalen, met op hel tenein van de kinderboerdenj hoeft te komen. Ms dit met mogelijk is dient het 
kadaver op een goed afgesloten plaats bewaard te worden tol het opgehaald wordt Kadavertonnen of 
planken dienen goed afsluitbaar en goed te reinigen te zijn Plaagdieren dienen builen gehouden te 
worden zodat er geen direct contact met een kadaver op kan treden. Nadat het dier opgehaald is dient 
de kadaverton goed gereinigd en ontsmet te worden 
Sleep nooit met dode dieren over de grond, hierdoor kan vloeistof die ziektekiemen kan bevallen uil 
het dode dier treden waardoor ziektekiemen over de kinderboerderij kunnen worden verspreid. 
Vervoer de dode dieren b v in een kruiwagen die goed te reinigen is 

4.6 Z iek tep reven t ie d i e r e n 
Het IS van groot belang om te vooritomen dat de dieren op de kinderboerderij ziek worden. Hierbij zijn 
onder andere een goed vaccinatiebeleid en een goed ontwormbeleid erg belangnjk. Verder spelen 
hier ook de voeding van de dieren en de huisvesting een grote rol 
De dierenarts kan advies geven over de maatregelen die genomen moeten worden om de dieren 
gezondie houden Het verdient aanbeveling om de dierenarts regelmatig te consulteren, bijvoorbeeld 
eens per half jaar. Samen kan dan aan de hand van het logboek (zie 4 8) de gezondheldsstatus van 
de dieren nagelopen worden en kunnen diergeneeskundige handelingen uitgevoerd worden 

4.7 Hyg iëne d ie ren 
Ook bij dieren is een goed hygiëne management van groot belang Houd de dieren zo schoon 
mogelijk. Verwijder dagelijks ^an de dieren die met mensen in contact komen de mest uit de vacht 
Zet dieren met wonden (eventueel met pus) apart totdat de wonden helemaal genezen zijn, ook al zijn 
de dieren hier met ziek van 

4.8 L o g b o e k v o o r d i e ren 
Het verdient aanbeveling om voor cfe dieren een logboek bij te houden. Hienn dient te worden 
vermeld 
• het aantal dieren en de diersoorten die op de kinderboerderij aanwezig zijn 
• de identificatie van de dieren 
• datum en plaats van aankoop/aanschaf van nieuwe dieren 
• afvoer van dieren met de reden erbij, bijvoorbeeld ziekte 
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• gezondheldsstatus van de dteren, hierbij dient onder andere ziekte en medicijngebmik vermeld te 
worden 

Met de dierenarts kan tijdens zijn bezoek dtt logboek doorlopen worden. Htj krijgt dan een indruk van 
de herkomst en gezondheldsstatus van de aanwezige dieren, kan deze beoordelen en eventueel 
vertjeteren (zte 4.6) 
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5. Maatregelen omgeving 

5.1 Mest o p r u i m b e l e i d 
Mest IS een belangrijke bron voor overdracht van ziektekiemen op andere dieren of mensen Daarom 
IS het van grool belang dat er zo weinig mogelijk contact met mest mogelijk is. Ven»ijder iedere dag 
voordat de kinderboerdenj open gaat alle mesl in de gebieden waar bezoekers mogen komen. Dit wil 
zeggen looppaden, gebieden met een harde ondergrond en weiden die toegankelijk zijn voor mensen 
De weiden zijn belangrijk, omdat mensen hier doorheen lopen en de mest met de schoenen over de 
kinderboerderij kunnen verspreiden. In de stallen moet de mesl zo vaak mogelijk venvijderd worden 
om te voorkomen dat de mest gaal ophopen en ziektekiemen hierin kunnen overieven 
Zorg ervoor dat kruiwagens waar mest of resten hiervan in zitten builen bereik van bezoekers worden 
neergezet. Gebruik kruiwagens die goed te reinigen zijn 
Houd mensen uit een moddenge weide Met de schoenen kunnen dan mestresten en ziektekiemen 
die in de modder zitten over de kinderboerderij verspreid worden. Verplaats dieren uit een modderige 
weide naar een plaats met een harde ondergrond zodat kinderen de dieren nog wel kunnen aaien en 
knuffelen zonder direct in aanraking met de modder te komen. 
Ven/ers zo vaak mogelijk het water in de dnnkbakken en houd de dnnkbakken schoon Water met 
mest IS een verspreidingsbron van ziektekiemen op de kinderboerderij. Zorg ervoor dat dnnkbakken 
buiten het bereik van bezoekers staan, omdat met name kinderen de behoefte hebben hier met hun 
handen tn te gaan zitlen spelen en zo in contact kunnen komen met ziektekiemen 

5.2 Re in i g i ng en o n t s m e t t i n g 
Het regelmatig reinigen van stallen en omgeving ts van belang om verspreiding van ziektekiemen die 
onder andere in mest- en voederresten kunnen overieven te vooriiomen Zorg ervoor dat voordat 
begonnen wordl met het reinigen van de stallen de dieren hiemit verwijderd worden evenals losse 
voerbakken en andere voorwerpen die in de stallen aanwezig zijn Verwijder hierna strooisel, mest, 
voederresten, en dergelijke uit de stal Het is ook belangrijk dat de wanden goed gereinigd worden. 
Van wanden en andere oppervlakken kunnen mesl- en voederresten verwijderd worden met water 
met eventueel een reinigingsmiddel Zorg ervoor dat de stal bezemschoon is voordat er nieuw 
strooisel/hooi/stro in de stallen wordt gebracht Gebruik voor reiniging en ontsmetting een 
geregistreerd reinigings- of desinfectiemiddel met op het gebruiksvoorschrift de juiste indicatie, b v 
dien/erblijven. 

5.3 O p r u i m - en a fva lbe le id 
Rommel en afval trekken plaagdieren aan. hierdoor is hel belangrijk dal dit steeds goed opgeruimd 
wordt Ruim dagelijks alle rommel op om te voorkomen dat plaagdieren dil als schuilplaats gaan 
gebruiken Hierdoor is hel ook belangnjk dat het afval goed afgesloten wordt bewaard. Zorg dat 
verdeeld over de kinderboerderij voldoende afvalbakken staan waar bezoekers hun afval in kwijt 
kunnen Geef voor hel publiek duidelijk aan waar deze afvalbakken staan, dit kan bijvoorbeeld via een 
bord 

5.4 V o o r k o m e n en bes t r i j d i ng van p laagd ie ren 
Onder plaagdieren, ook wel ongedierte genoemd, worden bijvoorbeeld ratten en muizen verstaan 
Deze plaagdieren kunnen ziektekiemen bij ztch dragen en verspreiden op de kinderboerderij. Ook 
andere dieren zoals vogels en katten kunnen echter ziektekiemen verspreiden evenals insecten. 
Plaagdieren komen op rommel, voerreslen en mestresten af Probeer dit zoveel mogelijk te 
voorkomen door een goed opmimbeleid (zie 5 1. 5 3 en 5.5) Verder zoeken plaagdieren 
schuilplaatsen, zorg ervoor dal gebouwen zoveel mogelijk afgesloten zijn zodat deze voor plaagdieren 
minder toegankelijk zijn. Maak in stallen zoveel mogelijk gaten en kieren dicht om le vooritomen dat 
plaagdieren zich gaan nestelen 
Voor de bestrijding van plaagdieren kan bij de gemeente reinigingsdienst informatte verttregen 
worden. 

5.5 Voe rops lag 
Omdat voerreslen (kracht- en droogvoer) plaagdieren aantrekken is hel belangnjk dat deze zoveel 
mogelijk opgeruimd worden Bewaar het voer goed afgesloten Venvijder voerresten dagelijks uit de 
omgeving van de voeropstag en uit de omgeving van de dieren 

5.6 Vu i le en s c h o n e w e g 
Het vuile en schone weg principe is belangrijk voor een goede hygiëne op een kindertioerderij. Dit 
houdt in dat er paden zijn waar alleen medewerkers/vrijwilligers komen die intensief coniact hebben 
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met de dieren en de mest van deze dieren. En dat er een schone weg is waar bezoekers over kunnen 
lopen Op deze schone weg komen geen dieren, maar ook geen medewerkers/vnjwilligers met 
laarzen of ander schoeisel waannee ze tn de weiden of stal gelopen hebben. De schone weg moet 
dus echt schoon blijven. 

5.7 In fo rma t iebo rd 
Er IS een informatiebord aanwezig om de bezoekers le infonneren over de belangrijkste 
gedragsregels op de kinderboerderij De tekst hiervoor staat in Hoofdstuk 9 van deze Code. 

5.8 S c h o e n e n b o r s t e l 
Er is een schoenen- laarzenborstel aanwezig waarmee bij het veriaten van de kinderboerdenj het 
schoeisel van medewerkers/vnjwilligers en bezoekers kan worden gereinigd 
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6. Bescherming medewerkers/bezoekers 

6.1 Hyg iënebe le id 
Een goed hygiënebeleid is op een kinderboerderij van het allergrootste belang om besmettingen van 
medewerkers en bezoekers met door dieren meegedragen ziektekiemen le vooritomen Het 
hygiënebeleid dient ook de persoonlijke hygiëne, waarbij de nadmk ligt op het goed wassen van de 
handen na contact met dieren of omgeving van de dieren, te omvatten. 
Zorg en/oor dat de medeweriters goed van het hygiëne management en van deze code op de hoogte 
zijn zodat ze de bezoekers hierover kunnen informeren 
Om le zorgen dal medewerkers en bezoekers veilig op de kinderboerdenj kunnen eten is het 
belangrijk een gedeelte van de kinderboerdenj aan te wijzen als eetgelegenheid. De eetmimte voor 
medewerkers kan een andere zijn dan die voor bezoekers Alleen in dit deel mag er dan gegeten 
worden Dit deel mag met toegankelijk zijn voor dieren Houd deze eetgelegenheid dagelijks goed 
schoon, verwijder eventueel met de schoenen meegenomen mest zo snel mogelijk. Zorg voor 
voldoende afvalemmers en leeg deze iedere dag voordat de kinderboerdenj veriaten wordt, om le 
voortkomen dat plaagdieren hierdoor aangetrokken worden (zie 5.4). 

6.2 Handenwas fac i l i t e i t en 
Naasl een algemeen hygienemanagement is ook de persoonlijke hygiëne van belang 
Omdal dieren ziektekiemen met zich mee kunnen dragen, bijvoorbeeld tn mestdeelljes dte aan de 
vacht kleven is het belangrijk om na het aanraken van dieren altijd de handen te wassen. Echter ook 
na het aanraken van voer. dnnkwaterbakken. grond/gras en dergelijke is het belangnjk om do handen 
te wassen Zorg voor voldoende handenwasgelegenheden met stromend water, zeepdispenser en 
wegwerphanddoeken Houd de handenwasgelegenheden dagelijks schoon, zorg altijd voor een 
gevulde zeepdispenser en voldoende handdoekjes Zorg ervoor dat er een wastafel op kinderhoogte 
aanwezig is. Plaats deze handenwasgelegenheden zoveel mogelijk op de route die mensen lopen van 
de plek waar ze met dieren in aanraking komen naar de plek van de eetgelegenheid of de uitgang 
Ook mensen die niet op de kinderboerderij eten. moeten voor ze de kinderboerderij veriaten de 
handen goed wassen 

Ook medewerkers moeten goed de handen wassen na contact met dieren, mest of omgeving Dil ts 
met name van belang voordat andere werkzaamheden worden aangevangen, vóór het eten en 
voordat de kinderboerderij aan het eind van de dag veriaten wordt. 
Hang duidelijk zichtbaar voor bezoekers een bord op met instmcties 

was handen met water en zeep na aanraking van de dteren 
was handen met water en zeep voor hel eten 
was handen met water en zeep voor het veriaten van de kinderboerderij 
raak gezicht en mond zo min mogelijk aan voordat de handen met water en zeep gewassen zijn 
eel of dnnk met tijdens contact met de dieren 
eet of drink alleen op de daan/oor aangewezen plaats(en) 
eet geen voedsel dat op de grond is gevallen 
eel niet van hel voer dat bestemd is voor de dieren 

Zie hiervoor ook Hoofdstuk 5.7 en 9 

6.3 Zwangerenbe le id 
Een goede hygiëne ts zeker voor zwangere vrouwen van groot belang. Laat zwangere vrouwen geen 
stallen/hokken uitmesten omdal er ziektekiemen kunnen zijn die juist voor zwangere vrouwen extra 
gevaar kunnen opleveren Houd zwangere vrouwen uit de buurt van zieke dieren, de geboorte van 
dieren en aborterende dieren. Het goed en regelmatig handen wassen is bij deze groep van extra 
groot belang 
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6.4 Bi j t - en k rab inc iden ten 
Wanneer mensen in contact komen met dieren komt het nogal eens voor dat de mens kleine 
(schaaf)wondjes oploopt als gevolg van krabben of eventueel bijten van de dieren Zorg ervoor dal er 
op de kinderboerderij een EHBO-kistje aanwezig is om wondjes direct te kunnen ontsmetten en af te 
plakken. 
Indien na een incident de huid oppen/lakkig beschadigd is, dus bijvoorbeeld bij enkele schrammen of 
schaafwondjes. dan moet de plek eersl goed gereinigd en ontsmet worden met Beladine en worden 
afgeplakt met een pleister. 
Is er sprake van een diepere wond dan is het raadzaam de medewerker/bezoeker hel advies te geven 
naar zijn/haar huisarts te gaan 



Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederiand 

7. Begripsbepalingen 

Besmetting, overdracht van ziektekiemen van dier naar mens, dier naar dier of van mens naar dier. 
Dit kan door direct contact, maar ook door indirect contact via bijvoorbeeld voedsel, mest. handen, ed. 

Dermatofyten schimmels, die infectie van de huid kunnen veroorzaken 

Hygiëne: het geheel van maatregelen en activitetten die gencht zijn op het verknjgen en handhaven 
van een schoon leefmilieu om de kans op ziekten le voori<omen 

Hygiënecode: voorschrift dat aangeeft hoe een optimale hygiëne bewerkstelligd wordt. 

Infectie' een besmetting met ziektekiemen die zich tn het lichaam kunnen handhaven en 
vermeerderen en daarbij ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken 

Kadaver een dood/gestorven dier 

Ontsmetten' het veriagen van het aantal ziektekiemen tol een aanvaardbaar niveau. 

Organisch materiaal, matenaal dat bestaat uit (restanten van) dieriijk of plantaardig weefsel 

Persoonlijke hygiëne, geheel van maatregelen en activiteiten die gencht zijn op het handhaven van 
de gezondheid, voor zover direct gerelateerd aan het menselijk lichaam 

Plaagdieren' hiermee worden ratten, muizen, kakkertakken. vogels, enz bedoeld, ook wel ongedierte 
genoemd Dieren die zichzelf toegang verschaffen tot gebouwen en/of stallen Plaagdieren kunnen 
ziektekiemen met zich mee dragen en deze verspreiden 

Reinigen het nat of droog venwijderen van vuil en organisch materiaal en het reduceren van het 
aantal micro-organismen 

Reinigingsmiddel, een middel dat gebmikt wordt voor het venwjderen van vuil en organisch 
materiaal eri het reduceren van het aantal kiemen 

Desinfectie afdoden van micro-organismen pathogene inbegrepen 

Desinfectiemiddel. een middel dat micro-organismen, ziektevenwekkende inbegrepen, afdoodt 

Voedselinfectie. een infectie door ziektekiemen die via hel voedsel in het maagdarmkanaal van de 
mens zijn gekomen, zich daar nestelen en door schade aan de darmen aan le nchten 
ziekteverschijnselen veroorzaken. 

YOPl's. engelse afkorting; verzamelnaam voor mensen met een verminderde weerstand tegen 
ziekten, zoals jonge kinderen (inclusief baby's), oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met 
een verminderde weerstand als gevolg van een ziekte of een bepaald medicijngebruik 

Ziektekiemen tot de ziektekiemen worden bactenën, virussen, schimmels en parasieten gerekend. 

Zoönosen met zoönosen worden dte infecties bedoeld die overdraagbaar zijn tussen dieren en 
mensen 
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8. Checklist 

ll/laatregelen dieren 

O goed aankoop beleid nieuwe dieren 
O quarantaine mogelijkheden aanwezig 
O goede weritwijze en hygiëne bij verzorging van nieuwe of zieke dieren 
O aparte overall, laarzen en gebruiksvoorwerpen tn het quarantaine gebied 
O moederdier afgezonderd bij en na geboorte of abortus 
O aanwezigheid veriospak en schone laarzen 
O aanwezigheid kadaverton of gladde plank met afdekzeil 
O aanwezigheid (goed bijgehouden) logboek 

Maatregelen omgeving 

O looppaden/weiden zijn mestvrij gemaakt voordat bezoekers de kinderboerderij betreden 
O goed te reinigen/desinfecteren kruiwagen aanwezig 
O goede reimgtngsmiddelen/desinfectiemiddelen zijn aanwezig en worden gebruikt 
O omgeving ongunstig gemaakt voor plaagdieren 
O rommel/ afval opgeruimd 
O voerresten opgemimd 
O gebouwen goed afgesloten 
O gaten/kieren in stallen/gebouwen gedicht 
O afwezigheid van schuilplaatsen voor plaagdieren 
O voldoende afvalbakken op het terrein aanwezig 
O informatiebord voor bezoekers aanwezig 
O schoenenborstel aanwezig 
O schone-vuile weg principe toegepast 

Maatregelen medewerkers/bezoekers 

O aparte eetgelegenheid voor bezoekers en personeel aanwezig 
O eetgelegenheid is schoon en mestvnj 
O voldoende afvalemmers aanwezig 
O handenwas faciliteit 
O stromend waler 
O gevulde zeepdispenser 
O voldoende handdoekjes 
O wastafel op kinderiioogle 
O faciliteit op route riaar eetgelegenheid/uitgang 
O bord met instructies voor hygiëne regels voor bezoekers bij ingang aanwezig 
O zwangerenbeleid 
O EHBO-kisIje mei toebehoren aanwezig 
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9. Informatiebord voor bezoekers 

ln de eigenlijke Code (Hoofdstuk 2) is aangegeven dat er bij binnenkomst van de kinderboerderij een 
informatiebord voor bezoekers moet staan Naast de andere maatregelen die gencht zijn op 
verbetenng van de hygiëne is dit een zeer belangnjk element De bezoeker van de kinderboerderij 
moet daarmee geinformeerd worden over twee wezenlijke zaken 
• De maatregelen die hij zelf kan nemen om de nsico's voor zichzelf en voor de meegenomen 
kinderen te beperken 
• De reden waarom het noodzakelijk is deze maatregelen te nemen Immers de beste motivatie 
wordl verttregen als de bezoekers ztch realiseren dal er nsico's aanwezig zijn en waarom Alleen dan 
mag worden verwacht dal de voorgestelde beschermingsmaatregelen ook worden uitgevoerd 
De tekst op het informatiebord dient aan deze voonwaarden te voldoen en eveneens op alle 
kinderboerderijen eenduidig le zijn Dit ts de reden om een standaard teksl voor te schrijven Het 
informatiebord moet bij binnenkomst in de kinderboerderij voldoeode opvalleo Een zelfde bord op de 
plek waar gegeten kan worden, is uiteraard een goede zaak. 
De tekst op het bord moet in een zodanige lettergrootte zijn gesteld dat deze opvalt en duidelijk 
leesbaar ts Hel bord moet op een hoogte staan die het zowel voor volwassenen als voor kinderen 
mogelijk maakt om de tekst te lezen 

Tekst: 
Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. Sommige hiervan kunnen infecties bij 
mensen veroorzaken. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor bepaalde 
ziektekiemen. Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en 
knuffelen maar ook via mest op de grond. De risico's op een besmetting zijn 
gering. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk 
worden verminderdl 

1. Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren 
2. Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt 
3. Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen 

gewassen zijn 
4. Niet eten en drinken in de dierweiden maar alleen op de daarvoor 

aangewezen plaatsen 
5. Volg de aanwijzingen van de beheerder op 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de beheerder of belt u met de 
meldkamer van de Voedsel en Waren Autoriteit: 0800-0488. 
Meer informatie staat op de website: www.vwa.nl 

http://www.vwa.nl
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Hygieneprotocol voor melkgeiten- en 
schapenhouderijen 
6 februari 2009, gewijzigd op 15 april, 10 juli 2009 en 19 oktober 2009 
Met de Land en Tuinbouworganisatie (LTO) is een hygieneprotocol overeengekomen. 
Het hygieneprotocol geldt voor alle melkgeiten- en melkschapenhouderijen in heel 
Nederland. De maatregelen uit het protocol hebben tot doel de kans op verspreiding 
van de Q-koorts bacterie naar mensen te verkleinen. De maatregelen hebben 
betrekking op: 
• Algemene hygiëne, 
• Mestopslag, 
• Vervoer en uitrijden van mest, 
• Aflammerperiode 

Voor melkschapen- en melkgeitenbedrijven in Nederland die positief zijn getest voor 
Q-koorts op basis van het tankmelkonderzoek is een deel van deze maatregelen zelfs 
wettelijk verplicht gesteld. 



In le id ing 
Nederland werd in 2007 voor het eerst met een uitbraak van Q-koorts bij de mens 
geconfronteerd. De meeste patiënten werden in de Noord-Brabantse gemeente 
Herpen gezien. In 2008 heeft zich wederom een Q-koorts uitbraak in Noord-Brabant 
voorgedaan. Bij deze uitbraak waren beduidend meer mensen in grote delen van de 
provincie getroffen. 
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii die vooral bij 
herkauwers voorkomt. Bij het verwerpen van geiten komen miljarden bacteriën vrij 
die met de placenta en geboortevloeistoffen in het strooisel terecht komen. Ook met 
uitwerpselen, urine en vaginale uitvloeiing na verwerpen of een normale worp worden 
de bacteriën uitgescheiden. Vooral na opdrogen kan de bacterie verspreid worden. 
Voor de mens is Coxiella burnetii zeer infectieus. Enkele bacteriën zijn voor een 
infectie toereikend. 
Deskundigen zijn het erover eens dat de uitbraken van Q-koorts bij de mens in 2007 
2008 en 2009 verband houden met de grootschalige melkgeiten- en 
melkschapenhouderij. In Noord Brabant is een concentratiegebied van de 
melkgéitenhouderij en in deze regio is vanaf 2005 de verwekker van Q-koorts 
verschillende malen als oorzaak van een omvangrijk abortusprobleem vastgesteld. 
Het verloop van de menselijke Q-koorts epidemie geeft bovendien aanleiding een 
verband met de aflammerperiode te veronderstellen. 
Bij een officieel vastgestelde Q-koorts besmetting bij melkgeiten en -schapen op basis 
van het tankmelkonderzoek zijn wettelijke maatregelen van kracht. Daarnaast wil de 
melkgeitensector in samenwerking met de overheid zelf maatregelen nemen om het 
gevaar van Q-koorts voor de bevolking te reduceren. Dit hygieneplan strekt daartoe. 
Hierbij gaat het niet alleen om algemene hygiëne maar ook om specifieke 
maatregelen die het verspreiden van de verwekker van Q-koorts uit de 
melkgéitenhouderij moeten minimaliseren. De vrijwillige maatregelen zijn bedoeld 
voor melkgeitenbedrijven in het hele land, ongeacht de Q-koorts status. 
Omdat incidenteel ook op melkschapenbedrijven Q-koorts gerelateerde problemen 
worden gezien, is dit hygieneplan ook voor deze bedrijfstak van toepassing. 

Verspreiding van Q-koorts 
Over de precieze manier waarop de Q-koorts bacterie vanuit besmette bedrijven 
wordt verspreid en vervolgens voor besmettingen bij andere bedrijven en mensen zou 
kunnen zorgen, bestaan nog tal van onduidelijkheden. Er zijn diverse onderzoeken in 
gang gezet die in de loop van 2009 en 2010 meer duidelijkheid kunnen scheppen. Wel 
bestaat er in de wetenschappelijke literatuur overeenstemming dat de bacterie vooral 
via stof wordt verspreidt. Door de wind verspreid stof afkomstig uit de 
melkgéitenhouderij zou dan als de drager van besmetting moeten worden gezien. Er 
kunnen minimaal twee mechanismen worden onderscheiden die aanleiding geven tot 
stofvorming: 
- de aanwezigheid van dieren in de stal die door hun activiteit voor stofvorming 
zorgen en 
- het leeghalen van de potstal en het verdere mesttraject tot en met het uitrijden op 
bouwland dat aanleiding geeft tot extra stofvorming. 
Onder andere knaagdieren en vogels kunnen ook een rol bij de verspreiding van Q-
koorts spelen. 

Doel van de maatregelen 
Het ligt voor de hand dat maatregelen die stofvorming tegengaan ook een effect 
hebben op de verspreiding van Q-koorts bacteriën vanuit een bedrijf. 
Stofvorming bij het houden van geiten kan worden beperkt door voor een dik pak stro 
in de pot te zorgen. Dit effect komt tot stand omdat in een dik pakket stro stof naar 
onderen dwarrelt. In de onderste lagen is stro over het algemeen vochtig en deze 



lagen binden vervolgens het stof waardoor het bij activiteit van de dieren niet in de 
lucht terecht komt. Om de stofproductie bij het gebruik van stro verder te beperken is 
het ook van belang kwalitatief goed stro te verstrekken. 
Uitmesten of uitrijden tijdens de aflammerperiode brengt het risico met zich mee dat 
extra veel bacteriën verspreid worden. Door hiermee bij de planning van het 
uitmesten rekening te houden kan dit risico worden beperkt. 
Bij het leegrijden van de potstal kan stofvorming worden voorkomen door eerst ruim 
met water te sproeien. Als het uitrijden van de mest op een rustige en regenachtige 
dag plaats vindt en de mest onmiddellijk wordt ondergewerkt valt te verwachten dat 
stofvorming tot een minimum kan worden beperkt. 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij uitrijden op grasland, kan de mest niet 
ondergewerkt worden. Het is dan van belang dat alleen goed gerijpte mest wordt 
gebruikt. Ook al is de kennis over de overleving van de Q-koorts bacterie in 
potstalmest beperkt, wel is het duidelijk dat de levensvatbaarheid van de bacterie met 
de tijd afneemt. Het wettelijke uitmestverbod gedurende 90 dagen bij bedrijven waar 
Q-koorts is vastgesteld is gebaseerd op dit gegeven. 
Zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met hartklepafwijkingen of 
kunststofmateriaal in hun bloedvaten en mensen met een verminderde weerstand 
zoals rokers hebben een verhoogd risico op een ernstig verloop van Q-koorts als ze 
besmet raken. Het is daarom belangrijk te voorkomen dat deze personen aan de Q-
koorts bacterie worden blootgesteld. 

Verpl ichte hygiënemaatregelen 
Voor besmette bedrijven heeft het ministerie van LNV een aantal maatregelen uit het 
hygieneplan opgenomen in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. De 
maatregelen gelden vanaf het moment van verdenking van de besmetting, tot het 
moment waarop de aanwezigheid van de bacterie gedurende 12 maanden achtereen 
niet is aangetoond in de tankmelk. De maatregelen houden het volgende in: 

• Er geldt een verbod op het uitmesten van de stal vanaf de aanvang van de 
lammerperiode tot 30 dagen na afloop daarvan. Houdt in uw planning rekening 
met het uitmestverbod. Indien uw stal desondanks overvol raakt, neem dan 
contact op met de Voedsel en Waren Autoriteit. In onderling overleg zal dan 
gekeken worden wat de beste oplossing is. 

• De mest moet gedurende 90 dagen afgedekt opgeslagen worden op de locatie 
waar de mest is geproduceerd. Vervolgens mag de mest normaal worden 
uitgereden. 

• De mest moet bij opslag en bij afvoer adequaat afgedekt worden. 
• De houder moet een administratie bijhouden van de data waarop de stal wordt 

uitgemest, begin- en einddatum van de composteringsperiode, en de datum 
van het uitrijden van de mest op het land. In deze administratie worden de 
hoeveelheden mest vermeld, uitgedrukt in kubieke meters. De administratie 
moet een jaar bewaard worden. De administratie is nodig om controle van de 
naleving van een aantal van de bovenstaande regels beter mogelijk te maken. 

• Zorg voor voldoende bakken in de stal om nageboorten en verworpen vruchten 
te verzamelen. De bakken dienen lekdicht te zijn en afgedekt te kunnen 
worden. 

• Ongedierte moet adequaat worden bestreden. 

Vr i jw i l l ige hygiënemaatregelen voor n ie t -besmet te bedr i jven 
1 . Algemene hygiëne 

• Voorkom bij alle werkzaamheden zoveel mogelijk stofvorming. Stofvorming kan 
onder meer worden teruggedrongen door te zorgen voor een dik pak stro in de 
pot en door bij het leegrijden van de potstal eerst ruim met water te sproeien. 

• Bestrijd of laat ongedierte professioneel bestrijden. Weer vogels uit de stal. 



• Verwerk melk van verwerpende dieren niet tot rauwmelkse producten. 
• Gebruik alleen stro dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld door het 

bij een fouragehandelaar die bij de HISFA is aangesloten te betrekken. 
Aangesloten handelaren zijn GMP gecertificeerd waardoor een hoge kwaliteit 
van het stro gegarandeerd is. Weiger stro dat niet aan de gewenste 
kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld vanwege aanwezigheid van ongedierte. 

Ui tmesten van de pots ta l , mestopslag en mest t ranspor t 
Plan het uitmestregime van de potstal dusdanig dat tijdens en tot minstens een 
maand na de aflammerperiode niet uitgemest hoeft te worden. 
Omdat stofvorming bij het storten van de mest na het leegrijden niet te 
voorkomen is, dient de pot bij droog weer vóór het uitmesten goed vochtig te 
worden gemaakt. 
Rijd de mest bij voorkeur uit bij rustig en regenachtig weer. Werk de mest 
onmiddellijk onder of zorg dat de mest tenminste drie maanden is 
gecomposteerd alvorens deze uit te rijden. 
Geen mest uitbrengen op grasland. Indien de bedrijfsvoering dit wel vereist, 
dan alleen wanneer de mest na het uitmesten tenminste drie maanden is 
gecomposteerd. 
Als mest wordt opgeslagen buiten de stal moet dat in afgesloten containers 
gebeuren of de mest moet afgedekt worden. 
Materiaal van loonwerkers dat bij het leegrijden van de potstal is gebruikt, dient 
voor het verlaten van het bedrijf schoon gemaakt te worden om te voorkomen 
dat mest op de openbare weg of in de bebouwde kom terecht komt. 
Mest dient bij vervoer via de openbare weg getransporteerd te worden in 
afgesloten of goed afgedekte containers (bijvoorbeeld met behulp van een strak 
gespannen zeil). 
Wettelijke bepalingen met betrekking tot mest moeten in acht worden 
genomen. 
Door de Voedsel en Waren Autoriteit opgelegde maatregelen moeten in acht 
worden genomen. 

3. Af lammerper iode 
Strooi tijdens de aflammerperiode minstens een keer per dag ruim vers stro bij. 
Draag bij assistentie bij het aflammeren hygiënekleding en handschoenen als 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Stuur verworpen vrucht en nageboorte op voor onderzoek naar de 
Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Verwijder overige nageboorten zo snel mogelijk uit de stal en bied deze ter 
destructie aan. Dat is vooral bij verwerpers nodig. De oorzaak van het 
verwerpen kan de Q-koorts bacterie zijn. Maak er een gewoonte van om telkens 
wanneer men in de stal bezig is nageboorten op te rapen. Bakken of emmers in 
de nabijheid van de geiten waarin de nageboorten kunnen worden gedeponeerd 
vergemakkelijken dit en voorkomen dat met nageboorten gezeuld hoeft te 
worden. Zorg dat de bakken lekdicht zijn en dat deze afgedekt kunnen worden. 
Laat zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met 
hartklepafwijkingen of kunststofmateriaal in hun bloedvaten en mensen met 
een verminderde weerstand op een bedrijf met een abortusprobleem niet in de 
stallen komen. Laat deze personen ook niet in aanraking komen met de 
ongewassen kleren van iemand die contact heeft gehad met geiten of schapen. 



4. Overige maatregelen 
• Loonwerkers en mesthandelaren dienen de hygiënemaatregelen, onder meer 

ten aanzien van het voorkomen van stofvorming bij de behandeling van mest, 
eveneens na te leven. 
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Van: 

Verzonden: vrijdag 8 januari 2010 16:40 

Aan: 

Onderwerp: 20100108 1640 Concept hygieneprotocol kleinschalige geiten- en 

schapenhouderijen en vleesschapenbedrijven Q-koorts 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Beste allen. 

Als aanvuUing op de e-mail die ik eerder vandaag naar u verstuurde, om onduidelijkheden te voorkomen: 
lk zou graag uw input ontvangen op het aan u toegestuurde hygieneprotocol. Dit gaat met name over de 
praktische toepasbaarheid en concreetheid. Kunnen u, en uw achterban, uit de voeten met een dergelijk 
protocol? 

Andere opmerkingen zijn natuurlijk ook welkom. 

Groeten, en een fijn weekend. 

Ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

3-5-2012 



(^ 

pagina 1 van 1 

Van: 

Verzonden: vrijdag 15 januari 2010 16:04 

Aan: . -; 

CC: K-

Ondenwerp: 20100115 1604 RE: Hygieneprotocol 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Beste. 

Ik heb nu een telefonische vergadenng en kan dus maar beperkt naar het stuk kijken. Ik heb mijn collega van 
LTO Schapenhouderij, ^ gevraagd om onze reactie op het stuk te geven. Je hoort voor half 5 van 
haar via de mail. 

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 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. 

V a n : -.-.•̂  , i 

Verzonden: vriidag ib januari 2010 15:27 
Aan : ; 
Onderwerp: Hygieneprotocol 

Beste 

Zoals beloofd aan de telefoon het hygieneprotocol. 
Lukt het om voor half 5 een reactie te geven? 

Groeten, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
p̂ irr̂ nHa unarî c î Dieren Consument 

Dit be r i ch t kan informat ie beva t ten d ie n i e t voor u i s beste.md. 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 

3-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: vrijdag 15 januari 2010 16:15 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100115 1615 FW: Hygieneprotocol 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Hoi 

Om even de afspraak van m'n collega .̂ a te komen: nu ook via de mail. 

Met vriendelijke groet, 

www.ltonoord nl 

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

Van: 
Verzonden: vr 15-1-2010 16:10 
Aan: ' 
Onderwerp: RE: Hygieneprotocol 

Hoi, 

Ik heb even telefonisch gereageerd naar 

- bij vaccineren: niet alleen bedrijfsmatige dieren moeten in het logboek dgm worden opgenomen, ook 
hobbydieren. Uiteindelijk komt een schaap altijd in de voedselketen terecht. Ook iemand met 5 schapen hoort 
dit bij te houden. 
In de eerstvolgende wijzigingsronde vna de dieregeneesmiddelenregeling wordt dit aangepast (staat er nu 
verkeerd, weten ze ook bij LNV). Wordt wel aangepast in het advies. 

- de opmerking over mest. id het een goede tip. Het wordt ondervangen door verderop in de tekst 
de zinsnede in de trant van: als je met geheel aan de adviezen kan voldoen, overleg dan met je dierenarts of 
je bijv. 60 dagen kan opslaan. 

- registratie in centrale database van vaccinaties; is LNV al mee bezig om dit te bouwen. Alleen kost het wat 
tijd. 

Met vriendelijke groet, 

1 www.ltonoord.nl 

3-5-2012 

http://www.ltonoord
http://www.ltonoord.nl
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Let op per 1/1/2010 is ons nieuwe adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Postbus 240, 8000 AE Zwolle 
Ons telefoon- en faxnummer blijven ongewijzigd. 

Van: 
Verzonden: vr 15-1-2010 15:35 
Aan: " 
Onderwerp: FW: Hygieneprotocol 

Met vriendelijke groet, 

: • . J - O O w • ' 

www.zlto.nl 

i ^ n 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: vriidaq 15 januari 2010 15:27 
Aan: ? 
Onderwerp: Hygieneprotocol 

Bestt 

Zoals beloofd aan de telefoon het hygieneprotocol. 
r ) Lukt het om voor half 5 een reactie te geven? 

Groeten, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

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 

3-5-2012 

http://www.zlto.nl
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gas 
Van: 

Verzonden: zondag 17 januari 2010 19:58 

Aan: 

Onderwerp: 20100117 1958 Re: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Hoi, 

We komen met een bestuurder en een beleidsadviseur. 

Wie er van LNV aan tafel zit, is natuurlijk aan jullie. 

LTO Noord 

Email: 
Mobiel: 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Aan: 
Verzonden: Sun Jan 17 13:27:40 2010 
Onderwerp: RE: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Beste 

ik heb mijn collega's geïnformeerd over je verzoek. Met vvie (op welk niveau) wil je deze afspraak plannen, en waar? 

- Ik hoor graag van je, 

groeten, 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: za 16-1-2010 i z : j / 
Aan: 
CC: • 
Onderwerp: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Dag 

Zou je het verzoek tot een afspraak over het hygieneprotocol voor a.s. maandag rond 2 uur rond kunnen zetten binnen 
LNV? 

Ik doe dit verzoek naar aanleiding van telefonisch bestuurlijk contact. 

Nog een prettig weekend, 

3-5-2012 
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Groeten 

c 

LTO Noord 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 

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, 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 infonnation that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was 
sent to you by mistake, you are requested to infonn 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. 

r 

3-5-2012 
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U86 
Van: 

Verzonden: maandag 18 januari 2010 12:53 

Aan: 

CC: info@westfriesedijk.nl 

Onderwerp: 20100118 1253 RE: Hygiëne protocol-afspraak as Maandag 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Hoi, 

zit nu in overleg ergens waar ik niet ben, dus wellicht kan je een smsje sturen of je per direct 
kan bellen. 

Ze heeft overigens geen blackberry. 

Gr 

From: 
Sent: ma 18-1-2010 12:52 
To; 
Subject: RE: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Beste 

lk heb verschilleride keren proberen te bellen, en gemaild met de vraag of ze eerst via e-mail of 
telefoon contact wi l opnemen om te bespreken waar de knelpunten liggen en wat de beste gang van 
zaken nu is. Ik kan haar echter niet bereiken. Kan jij deze boodschap intern aan haar doorgeven? 

Groeten. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Van: 
Verzonden: maandag 18 januari 2010 9:51 
Aan: 
CC: info@westfriesedijk.nl 
Onderwerp: RE: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 
Urgentie: Hoog 

Dag 

?n /villen graag vandaag na of rond 2 uur met LNV in contact komen over dit 
onderwerp en ze komen naar LNV toe. 

Wanneer dit rond 2 uur of 2.30 uur niet uitkomt graag contact zoeken met 

Groeten, 

3-5-2012 

mailto:info@westfriesedijk.nl
mailto:info@westfriesedijk.nl
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Per I/I/2010 nieinv LTO adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Postbus 240 8000 A E Zwolle 

From: 
Sent: ma 18-1-2010 9:40 
To: 
Sub jec t : RE: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Beste 

ln aanvulling op mijn vorige e-mail: 
Het overleg om H u u r gaat over een ander onderwerp, het bespreken van het protocol daar is misschien 
toch niet erg handig. 
Van "r i jg ik teruggekoppeld dat er afgesproken is om maandag even contact te hebben over 
het protocoL 
lk w i l voorstellen eerst via de e-mail duideli jk te krijgen waar de knelpunten zitten met betrekking tot het 
hygieneprotocol. Zoii je voor 13.00 vandaag bp de hiail kunnen toestijreh welke specifieke zaken 
problemen oproepen bij LTO. Gaat het om de inhoud, om het type bedrijf waarvoor het zou gaan gelden? 
Er is nog geen besluit genomen over het eventueel verplicht stellen van het protocol. 

Naar aanleiding van jouw e-mail kunnen we besluiten hoe we verder contact kunnen houden. 

Ik hoor graag van je, 
Groeten. 

Ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dieren Consument 

V a n : 
Ve rzonden : zaterdag 16 januari 2010 12:37 

r ^ A a n : 
^ - - ' CC: 

O n d e r w e r p : Hygiëne protocol- arspraak as Maanuay 

Dag 

Zou je het verzoek tot een afspraak over het hygieneprotocol voor a.s. maandag rond 2 uur rond kunnen 
zetten binnen LNV? 

Ik doe dit verzoek naar aanleiding van telefonisch bestuurlijk contact. 

Nog een prettig weekend. 

Groeten 

3-5-2012 
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Email: 
Mobiel: 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 

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 
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 

3-5-2012 



pagina 2 van 2 

Verzonden: ma 18-1-2nin '̂̂ -.m 
A a n : • 
Onderwerp: Hygieneprotocol 

Beste 

Zoals afgesproken met : stuur ik je bij deze de laatste versie van het hygieneprotocol 

Groeten. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Dit bericiiL rva.. ^ a t i e 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 

r 

3-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 18 ianuari 2010 16:09 

Aan: . .-AL..., 

CC: 

Onderwerp: 20100118 1609 RE: Hygieneprotocol 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Geachte mevrouw 

Hierbij reageer ik op het zojuist gestuurde protocol. 

We hebben gekeken naar de nieuwste versie en zien een aantal veranderingen t.o.v. de laatste versie. De tijd 
is te kort om deze helemaal door te nemen, aan te passen en af te stemmen. We zijn ons zeer bewust van de 
verantwoordelijkheid voor een goed protocol en willen nadrukkelijk constructief meedenken. Daarvoor is meer 
tijd nodig, ook al hebben we veel begrip voor de grote tijdsdruk die er is. 

De belangrijkste insteek die we voorstellen is het aansluiten van dit protocol op de door de deskundigen 
aangewezen risicogroepen (bedrijven met een publieksfunctie). Daarnaast formuleren we graag een advies 
voor de overige bedrijven met schapen en geiten. 

We onderschrijven het scheiden van het aflammeren van de niet professionele bezoekers van de bedrijven. 
Volgens mij zijn ook de overige maatregelen onder te brengen in een protocol, maar dan gescheiden zoals 
hierboven aangegeven. Een punt van aandacht is daarnaast het vaccinatieadvies dat nadrukkelijk gegeven 
wordt. Hierover zouden we graag een advies van deskundigen vragen of het zinvol is om vaccinatie zo breed 
aan te raden in dit protocol. We hebben helaas nog steeds veel minder vaccin beschikbaar dan we nodig 
hebben. 

Het lijkt ons zinvol om hierover nader overleg te plannen om te komen tot een situatie die voor iedereen 
acceptabel is. De reden om het protocol van vorige week te herroepen is de brief van minister Verburg aan 
dhrn. Van Gen/en en Polderman waarin opeens duidelijk werd dat er overwogen wordt om de adviezen om te 
zetten in een verplichting. 

Met vriendelijke groet. 

Met vriendelijke groet. 

1 www.ltonoord.nl 

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

Van: K 

3-5-2012 

http://www.ltonoord.nl
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maandao 18 januari 2010 17:13 

C - - . 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100118 1713 Verslag en presentatie bijeenkomst vaccinatiecampagne 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Bijlagen: 100105 Presentatie vaccinatiecampagne Q-koorts 2010.pdf; 100118 Kort 
verslag overleg communicatie vaccinatiestrategie donderdag 7 januari 2009.doc 

Beste aanwezigen van het overleg over de communicatie over vaccinatie. 

Zoals beloofd een verslag van de bijeenkomst en de presentatie zoals daar gegeven. Er werden 
verschillende vragen gesteld tijdens de bijeenkomst, deze staan met antwoorden in het verslag. 

Een nieuwe ontwikkeling is dat de vaccinatieplicht ook geldt voor opfokbedrijven, naast de bedrijven 
genoemd in de presentatie. 

Binnenkort zal nog een communicatieplan naar jullie worden verzonden, ook aan een kerndocument 
wordt hard gewerkt. 

( ; 

We houden jullie op de hoogte, 

Groeten. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

3-5-2012 



V o o r w ie? 

Groepen die verplicht zijn te vaccineren: 
• Melkleverende geiten- en schapenbedrijven 
• Geiten- en schapenbedrijven met een publieksfunctie: 

• Kinderboerderijen 
• Zorgboerderijen 
• Dierentuinen 
• Bedrijven met lammetjesaaidagen 

• Rondtrekkende kuddes 
• Gehouden schapen en geiten in natuurgebieden 

Overige schapen en geiten mogen vrIiwIlllQ gevaccineerd 
worden. 

Waaroin Vriiccineren'? 
Bescherming volksgezondheid (Q-koorts is zoönose) 
- Grootschalige melkgeiten- en melkschapenbedrijven 
- Schapen en geiten die veel in contact komen met mensen 

Voorkomen van besmetting van dieren (niet-besmette 
bedrijven) 

Beperken uitscheiding (besmette bedrijven) 

S*p»tsiiii««Mtf»<«»rj?<Sj»'*firfc?,r>vr..; > •; 

'iVan:TGGr'? 

Nu nog 40.000 doses 
-> Kinderboerderijen, zorgboerderijen en dierentuinen 

In april 600.000 doses 
-> Overige groepen verplichte vaccinatie 

1. Niet besmet, melkleverend, V vaccinatie in 2010 
2. Niet besmet, melkleverend, 1= vaccinatie in 2008/2009 
3. Overige groepen verplichte vaccinatie (lammetjesaaidagen, kuddes, 

dieren in natuurgebieden) 
4. Vrijwillige vaccinatie 

Volgende doses in juni - november 

ii*;.>.-l-:..i.'.7y^.-<:,v^ i-i.' 



Hoc"? 
GD stuurt brief aan veehouders die verplicht zijn te 

vaccineren. 
-^ Geen brief gehad? Melden bij de GD. 
-^ Schapen/geiten vrijwillig vaccineren? Melden bij de GD. 

www.capraovis.nl 

Voor 1 april melden aan de GD: 
Het aantal gehouden schapen en geiten 

• Het aantal schapen en geiten dat in 2008 of 2009 voor het 
eerst is gevaccineerd 

Het aantal schapen en geiten dat in 2010 voor het eerst 
gevaccineerd zal worden 

De maanden waarin de houder wenst de dieren te laten 
vaccineren 

Comm'jnicatie 
• Doelgroepen 

- Houding ten opzichte van vaccinatie 
- Kennisniveau 
- Wat speelt er? 

• Kanalen en distributie 
• Benadering geruimde bedrijven 
• Taakverdeling 

http://www.capraovis.nl
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V a n : ( - . vi_:-, 
Verzonden: maandag 18 januari 2010 18:09 
Aan: 

Onderwerp: 20100118 1809 Complan vaccinatie Q-koorts 2010 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Rood 

Hierbij gaal het communicatieplan vaccinatie Q-koorts 2010 dat ik op basis van ons overteg vorige week heb 
opgesteld. Ik hoop dat jullie je erin kunnen vinden. 

Ik zou vooral graag willen welen hoe jullie de timing zien. Ik had aanvankelijk 1 februan als start dalum genomen 
omdat de GD dan kan starten met bneven versturen. De vraag is of jullie dan ook allemaal voldoende tijd hebben 
gehad om websites klaar te zetten, informatiepakketten (DSB) voor te bereiden en eigen achterban te informeren. 

^Jullie inbreng is namelijk essentieel. 

Dus heel graag jullie reactie, ook op dit punt! 

Hartelijke groet 



MOO 
Kort verslag overleg communicatie vaccinatiestrategie 
donderdag 7 januari 20og 

'9 

Aanwezig 

C: 

NAAM 1 Organisatie 1 
Levende Have 1 

NVD/EAZA, KAZW 

KNMvD 

SKBN 

SKBN 

SKBN 

LTO NL 

VMK 

NVD/ diergaarde 1 
Blijdorp 

LNV, DC 

LNV, VDC 

1 ! NV, VDC 

LNV, VDC 

De GD is, als uitvoerder van de vaccinatie, de beste organisatie om de brief, waarin gecommuniceerd 
wordt over de vaccinatie, naar alle bedrijven te sturen die verpl icht moeten vaccineren. 
De GD kan hier voor het bedrijvenbestand (van UBN's) gebruiken. Je mist daar wellicht een aantal 
bedrijven door die verplicht moeten vaccineren, maar niet bij de GD bekend zijn. Voor een deel zijn die 
aangesloten of bekend bij koepelorganisaties ( zoals St. Kinderboerderijen, Vereniging Zorgboerderijen). 
De overige zijn dat niet. Dat zijn bijvoorbeeld de bedrijven met lammetjesaaidagen, een aantal 
dierentuinen en een deel van de kinderboerderijen. 

Er is geen totaalbeeld van het aantal k inderboerder i jen. Er zijn er 320 aangesloten bij SKBN. 
Er zijn in NL 49 organisaties met een vergunning voor een d ierentu in , slechts 15 zijn 
aangesloten bij de NVD. Wel zijn alle organisaties met een vergunning bekend bij de gemeente. 
Zorgboerder i jen, de vereniging voor zorgboerderijen is aangesloten bij de LTO, niet alle 
zorgboerderijen zijn aangesloten bij de stichting. Hier mis je er dus ook een paar. 
Terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben een beeld van 
gehouden schapen en gei ten in natuurgebieden. 
Rondtrekkende kuddes zullen bij de gemeenten bekend zijn of eventueel te bereiken zijn via 
rasverenigingen. 
Bedrijven met lammetjes aaidagen, deze zijn het minst in beeld. 

Voor de communicatie worden drie routes gebruikt: via de GD naar bedrijven met een vaccinatieplicht 
die bekend zijn bij de GD, via de koepelorganisaties naar hun achterban, en via gemeentes naar 



bedrijven die \/ia andere wegen niet zijn bereikt (mn kinderboerderijen, dierentuinen, kuddes en 
bedrijven met lammetjesaaidagen). Ook via vakbladen en dierenartsen kunnen bepaalde bedrijven 
bereikt worden. 

Kinderboerderijen, dierentuinen en zorgboerderijen krijgen als eerste de kans om te vaccineren. Ze 
hoeven hier geen gebruik van te maken, ze kunnen ook op een later moment in het jaar vaccineren. 

D e s i g n a l e n e n v r a g e n n a v d e b i j e e n k o m s t o v e r v a c c i n a t i e 2 0 1 0 : 

• Zijn er bedrijven zonder UBN die verplicht moeten vaccineren? Iedereen die ge i len of schapen 
heeft moet een UBN hebben. Volgens Europese regelgeving is elke vo rm van 
veehouder i j een bedr i j f . Een gei ten of schapenhouder die geen UBN heeft is daarom in 
over t red ing . 

• Mogen dierhouders zonder UBN ook vri jwil l ig vaccineren? Zie vorige punt. 
• Hoe zit het met kuddes die niet rondtrekken, geen bedrijf zijn, maar wel aai/adoptiedagen 

organiseren? Er mag alleen een lammetjesaaidag vvorden georganiseerd als de dieren voor de 
dracht gevaccineerd zijn. 

• Wanneer stuurt de GD de brief naar de veehouders die verplicht moeten vaccineren (maw 
z' ~ wanneer weten ze of ze geen brief hebben gekregen en ze zich dus moeten melden)? Uiterlijk 

begin februari. 

• Wordt bij de vri jwil l ige vaccinatie ook het vaccin door de overheid betaald? la, het vaccin wordt 
door de overheid betaald. De dierenartskosten voor de toediening ervan moet de dierhouder 
zelf betalen. 

• Geldt bij de tarieven voor toediening van het vaccin het vrije markt principe (maw kan de prijs 
per d'arts verschillen)? Ja 

• Mogen de vaccinaties BT en Q-koorts gelijk toegediend worden? In beide gevaUen gaat het om 
vrij nieuwe vaccins. Er is nog geen onderzoek bekend waarin de veiligheid van gelijkti jdig 
gebruik van beide vaccins is vastgesteld. De overheid adviseert daarom de vaccinatie niet 
gelijkti jdig toe te dienen. 

• Moeten bij de vrijwiUige vaccinatie adviezen gegeven worden over welke dieren eerst: 
bijvoorbeeld eerst geiten? Bij de vri jwil l ige vaccinatie wordt door de overheid geen advies 
gegeven over welke dieren voorrang moeten krijgen. Wel vvordt er geadviseerd om schapen en 
geiten die niet gevaccineerd zijn niet te laten dekken. 

• Zijn de resultaten van het prevalentieonderzoek openbaar, en zo ja, waar zijn die te vinden? De 
gegevens zijn niet openbaar, het verslag van het onderzoek is nog niet afgerond. 

• Welke 'bijzondere' geiten en schapen (bv steenbokken) vallen onder de vaccinatieplicht? Voor de 
( • dierhouderijen die onder de vaccinatieplicht vallen, zoals dierentuinen, geldt de vaccinatiepUcht 

voor het diersoort geit en schaap. De vaccinatieplichl geldt niet voor andere geit- en 
schaapachtige diersoorten. 
De NVD meldt dat de stempel verplicht lastig kan worden aangezien sommige dieren niet te 

vaccineren zijn. Dit is geen probleem als het alleen om echte schapen en geiten gaat. 

• SKBN sluit graag aan bij het basisoverieg. 
• De KlBO's en andere partijen wensen t i jdig geïnformeerd te worden als er een advies over hen is 

gevraagd bij deskundigen. IIG voor het advies naar de media gaat. Dit om te zich kunnen 
voorbereiden op alle vragen die er komen. 

Gemaakte afspraken mbt communicatie vaccinatiestrategie 

Uniformiteit van de informatie en geli jkti jdig verspreiding hiervan is zeer gewenst. 
De GD stuurt een brief naar alle bedrijven die verplicht moeten vaccineren. 
Alle aanwezigen informeren hun leden over het vaccinatiebeleid. 
De DA worden voorgelicht via de KNMVD 
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De GD geeft de centrale boodschap af, aanvullende informatie wordt via de andere betrokken 
organisaties aangeleverd. Dit wordt ontwikkeld uit een kerndocument. Dit document komt er in 
januari. 
Er wordt een informatiepakket voor kinderboerderijen gemaakt door SKBN mbt de vaccinatie, de 
opzet hiervan wordt afgestemd met LNV . 
Alle organisaties verzamelen de vragen die niet zelf beantwoord kunnen worden en sturen dit 
door via hun contactpersoon die aangesloten is op de Crisisinformatiedienst. 
De standaardbrief van de GD mag niet naar de geruimde bedrijven gaan. Die krijgen 
een aparte brief voor de zekerheid moet er een zin in de standaardbrief staan die 
aangeeft dat de brief niet van toepassing is op geruimde bedrijven, en dat zij op andere 
wijze worden geïnformeerd. 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 17:06 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: FW: hygiëne protocol ter info 

Bijlagen: HygiA«neprotocol voor melkgeiten- en schapenhouderijen (13 januari 2009)[1]..pdf 

lk begrijp dat jij de aanpassingen van het protocol aanstuurt. Kan het verzoek van ZLTO nog mee? 

Met vriendelijke groet. 

^^_^ senior beleidsmedewerker 
(^ ) Min. van LNV, Directie Regionale Zaken, vestiging Zuid 

Postbus 6111, 5600 HC Eindhoven 
mobielnummer 

Van: r 
Verzonden: dinsdag 19 januan zuiu i7:03 
Aan: 
Onderwerp: FW: hygiëne protocol ter info 

Hallo 'en 

ln dit hygieneprotocol wordt gerekend met m^ mest maar de berekeningen van vaste geitenmest gaan altijd 
over tonnen. Ook in de mestboekhouding gaat men altijd uit van tonnen mest Kan dit nog hersteld worden? 

(^'^ Met vriendelijke groet. 

Specialist Veehouderij 

www.zlto.nl 

ü ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mall 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. 

— Original Message 
From: I 
To: 

3-5-2012 

• L h i , 

http://www.zlto.nl
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I . . 
Sent: Thursday, January 14, 2010 9:08 AM 
Subject: hygiëne protocol ter info 

Hierbij stuur ik u ter informatie het gisteren gewijzigde hygieneprotocol. 

Met vriendelijke groet. 

C 
senior beleidsmedewerker 
Min. van LNV, Directie Regionale Zaken, vestiging Zuid 
Postbus 6111, 5600 HC Eindhoven 
mobielnummer 

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 

3-5-2012 
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Hygieneprotocol voor melkgeiten- en schapenhouderijen 

6 februari 2009, gewijzigd op 15 april, 10 juli 2009, 19 oktober 2009 en 13 januari 
2010. 

Met de Land en Tuinbouworganisatie (LTO) is een hygieneprotocol overeengekomen. 

Het hygieneprotocol geldt voor alle melkgeiten- en melkschapenhouderijen in heel 
Nederland. De maatregelen uit het protocol hebben tot doel de kans op verspreiding 
van de Q-koorts bacterie naar mensen te verkleinen. De maatregelen hebben 
betrekking op: 
• Algemene hygiëne, 
• Mestopslag, 
• Vervoer en uitrijden van mest, 
• Aflammerperiode 

Voor melkschapen- en melkgeitenbedrijven in Nederland die positief zijn getest voor 
Q-koorts op basis van het tankmelkonderzoek is een deel van deze maatregelen zelfs 
wettelijk verplicht gesteld. 

C 



Inleiding 

Nederland werd in 2007 voor het eerst met een uitbraak van Q-koorts bij de mens 
geconfronteerd. De meeste patiënten werden in de Noord-Brabantse gemeente 
Herpen gezien. In 2008 heeft zich wederom een Q-koorts uitbraak in Noord-Brabant 
voorgedaan. Bij deze uitbraak waren beduidend meer mensen in grote delen van de 
provincie getroffen. 

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii die vooral bij 
herkauwers voorkomt. Bij het verwerpen van geiten komen miljarden bacteriën vrij 
die met de placenta en geboortevloeistoffen in het strooisel terecht komen. Ook met 
uitwerpselen, urine en vaginale uitvloeiing na verwerpen of een normale worp 
worden de bacteriën uitgescheiden. Vooral na opdrogen kan de bacterie verspreid 
worden. 

Voor de mens is Coxiella burnetii zeer infectieus. Enkele bacteriën zijn voor een 
infectie toereikend. Deskundigen zijn het erover eens dat de uitbraken van Q-koorts 
bij de mens in 2007 2008 en 2009 verband houden met de grootschalige melkgeiten-
en melkschapenhouderij. In Noord Brabant is een concentratiegebied van de 
melkgéitenhouderij en in deze regio is vanaf 2005 de verwekker van Q-koorts 
verschillende malen als oorzaak van een omvangrijk abortusprobleem vastgesteld. 
Het verloop van de menselijke Q-koorts epidemie geeft bovendien aanleiding een 
verband met de aflammerperiode te veronderstellen. 

Bij een officieel vastgestelde Q-koorts besmetting bij melkgeiten en -schapen op 
basis van het tankmelkonderzoek zijn wettelijke maatregelen van kracht. Daarnaast 
wil de melkgeitensector in samenwerking met de overheid zelf maatregelen nemen 
om het gevaar van Q-koorts voor de bevolking te reduceren. Dit hygieneplan strekt 
daartoe. 

Hierbij gaat het niet alleen om algemene hygiëne maar ook om specifieke 
maatregelen die het verspreiden van de verwekker van Q-koorts uit de 
melkgéitenhouderij moeten minimaliseren. De vrijwillige maatregelen zijn bedoeld 
voor melkgeitenbedrijven in het hele land, ongeacht de Q-koorts status. Omdat 
incidenteel ook op melkschapenbedrijven Q-koorts gerelateerde problemen worden 
gezien, is dit hygieneplan ook voor deze bedrijfstak van toepassing. 

Verspreiding van Q-koorts 
Over de precieze manier waarop de Q-koorts bacterie vanuit besmette bedrijven 
wordt verspreid en vervolgens voor besmettingen bij andere bedrijven en mensen 
zou kunnen zorgen, bestaan nog tal van onduidelijkheden. Er zijn diverse 
onderzoeken in gang gezet die in de loop van 2009 en 2010 meer duidelijkheid 
kunnen scheppen. Wel bestaat er in de wetenschappelijke literatuur 
overeenstemming dat de bacterie vooral via stof wordt verspreidt. Door de wind 
verspreid stof afkomstig uit de melkgéitenhouderij zou dan als de drager van 
besmetting moeten worden gezien. Er kunnen minimaal twee mechanismen worden 
onderscheiden die aanleiding geven tot stofvorming: 



c 

c 

- de aanwezigheid van dieren in de stal die door hun activiteit voor stofvorming 
zorgen en 
- het leeghalen van de potstal en het verdere mesttraject tot en met het uitrijden op 
bouwland dat aanleiding geeft tot extra stofvorming. 
Onder andere knaagdieren en vogels kunnen ook een rol bij de verspreiding van 
Qkoorts spelen. 

Doel van de maatregelen 
Het ligt voor de hand dat maatregelen die stofvorming tegengaan ook een effect 
hebben op de verspreiding van Q-koorts bacteriën vanuit een bedrijf. 
Stofvorming bij het houden van geiten kan worden beperkt door voor een dik pak 
stro in de pot te zorgen. Dit effect komt tot stand omdat in een dik pakket stro stof 
naar onderen dwarrelt. In de onderste lagen is stro over het algemeen vochtig en 
deze lagen binden vervolgens het stof waardoor het bij activiteit van de dieren niet 
in de lucht terecht komt. Om de stofproductie bij het gebruik van stro verder te 
beperken is het ook van belang kwalitatief goed stro te verstrekken. 

Uitmesten of uitrijden tijdens de aflammerperiode brengt het risico met zich mee dat 
extra veel bacteriën verspreid worden. Door hiermee bij de planning van het 
uitmesten rekening te houden kan dit risico worden beperkt. 
Bij het leegrijden van de potstal kan stofvorming worden voorkomen door eerst ruim 
met water te sproeien. Als het uitrijden van de mest op een rustige en regenachtige 
dag plaats vindt en de mest onmiddellijk wordt ondergewerkt valt te verwachten dat 
stofvorming tot een minimum kan worden beperkt. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij uitrijden op grasland, kan de mest niet 
ondergewerkt worden. Het is dan van belang dat alleen goed gerijpte mest wordt 
gebruikt. Ook al is de kennis over de overleving van de Q-koorts bacterie in 
potstalmest beperkt, wel is het duidelijk dat de levensvatbaarheid van de bacterie 
met de tijd afneemt. Het wettelijke uitmestverbod gedurende 90 dagen bij bedrijven 
waar Q-koorts is vastgesteld is gebaseerd op dit gegeven. 

^̂  Zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met hartklepafwijkingen of 
J kunststofmateriaal in hun bloedvaten en mensen met een verminderde weerstand 

zoals rokers hebben een verhoogd risico op een ernstig verloop van Q-koorts als ze 
besmet raken. Het is daarom belangrijk te voorkomen dat deze personen aan de 
Qkoorts bacterie worden blootgesteld. 

Verplichte hygiënemaatregelen 
Voor besmette bedrijven heeft het ministerie van LNV een aantal maatregelen uit het 
hygieneplan opgenomen in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. De 
maatregelen gelden vanaf het moment van verdenking van de besmetting, tot het 
moment waarop de aanwezigheid van de bacterie gedurende 12 maanden achtereen 
niet is aangetoond in de tankmelk. De maatregelen houden het volgende in: 

• Er geldt een verbod op het uitmesten van de stal vanaf de aanvang van de 
lammerperiode tot 30 dagen na afloop daarvan. Houdt in uw planning rekening 
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met het uitmestverbod. Indien uw stal desondanks overvol raakt, neem dan 
contact op met de Voedsel en Waren Autoriteit. In onderling overleg zal dan 
gekeken worden wat de beste oplossing is. 
• De mest moet gedurende 90 dagen afgedekt opgeslagen worden op de locatie 
waar de mest is geproduceerd. Vervolgens mag de mest normaal worden 
uitgereden. 
• De mest moet bij opslag en bij afvoer adequaat afgedekt worden. 
• De houder moet een administratie bijhouden van de data waarop de stal wordt 
uitgemest, begin- en einddatum van de composteringsperiode, en de datum 
van het uitrijden van de mest op het land. In deze administratie worden de 
hoeveelheden mest vermeld, uitgedrukt in kubieke meters. De administratie 
moet twee jaar bewaard worden. De administratie is nodig om controle van de 
naleving van een aantal van de bovenstaande regels beter mogelijk te maken. 
• Zorg voor voldoende bakken in de stal om nageboorten en verworpen vruchten 
te verzamelen. De bakken dienen lekdicht te zijn en afgedekt te kunnen 
worden. 
• Ongedierte moet adequaat worden bestreden. 

Vri jwil l ige hygiënemaatregelen voor niet-besmette bedrijven 

1. Algemene hygiëne 
• Voorkom bij alle werkzaamheden zoveel mogelijk stofvorming. Stofvorming kan 
onder meer worden teruggedrongen door te zorgen voor een dik pak stro in de pot 
en door bij het leegrijden van de potstal eerst ruim met water te sproeien. 
• Bestrijd of laat ongedierte professioneel bestrijden. Weer vogels uit de stal. 
• Verwerk melk van verwerpende dieren niet tot rauwmelkse producten. 
• Gebruik alleen stro dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld door het bij 
een fouragehandelaar die bij de HISFA is aangesloten te betrekken. 
Aangesloten handelaren zijn GMP gecertificeerd waardoor een hoge kwaliteit 
van het stro gegarandeerd is. Weiger stro dat niet aan de gewenste kwaliteitseisen 
voldoet, bijvoorbeeld vanwege aanwezigheid van ongedierte. 

2. Uitmesten van de potstal, mestopslag en mesttransport 
• Plan het uitmestregime van de potstal dusdanig dat tijdens en tot minstens een 
maand na de aflammerperiode niet uitgemest hoeft te worden. 
• Omdat stofvorming bij het storten van de mest na het leegrijden niet te voorkomen 
is, dient de pot bij droog weer vóór het uitmesten goed vochtig te worden gemaakt. 
• Rijd de mest bij voorkeur uit bij rustig en regenachtig weer. Werk de mest 
onmiddellijk onder of zorg dat de mest tenminste drie maanden is gecomposteerd 
alvorens deze uit te rijden. 
• Geen mest uitbrengen op grasland. Indien de bedrijfsvoering dit wel vereist, dan 
alleen wanneer de mest na het uitmesten tenminste drie maanden is 
gecomposteerd. 
• Als mest wordt opgeslagen buiten de stal moet dat in afgesloten containers 
gebeuren of de mest moet afgedekt worden. 
• Materiaal van loonwerkers dat bij het leegrijden van de potstal is gebruikt, dient 
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voor het verlaten van het bedrijf schoon gemaakt te worden om te voorkomen dat 
mest op de openbare weg of in de bebouwde kom terecht komt. 
• Mest dient bij vervoer via de openbare weg getransporteerd te worden in 
afgesloten of goed afgedekte containers (bijvoorbeeld met behulp van een strak 
gespannen zeil). 
• Wettelijke bepalingen met betrekking tot mest moeten in acht worden genomen. 
• Door de Voedsel en Waren Autoriteit opgelegde maatregelen moeten in acht 
worden genomen. 

3- Aflammerperiode 
• Strooi tijdens de aflammerperiode minstens een keer per dag ruim vers stro bij. 
• Draag bij assistentie bij het aflammeren hygiënekleding en handschoenen als 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
• Stuur verworpen vrucht en nageboorte op voor onderzoek naar de 
Gezondheidsdienst voor Dieren. 
• Verwijder overige nageboorten zo snel mogelijk uit de stal en bied deze ter 
destructie aan. Dat is vooral bij verwerpers nodig. De oorzaak van het verwerpen kan 
de Q-koorts bacterie zijn. Maak er een gewoonte van om telkens wanneer men in de 
stal bezig is nageboorten op te rapen. Bakken of emmers in de nabijheid van de 
geiten waarin de nageboorten kunnen worden gedeponeerd vergemakkelijken dit en 
voorkomen dat met nageboorten gezeuld hoeft te worden. Zorg dat de bakken 
lekdicht zijn en dat deze afgedekt kunnen worden. 
• Laat zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met 
hartklepafwijkingen of kunststofmateriaal in hun bloedvaten en mensen met een 
verminderde weerstand op een bedrijf met een abortusprobleem niet in de stallen 
komen. Laat deze personen ook niet in aanraking komen met de ongewassen kleren 
van iemand die contact heeft gehad met geiten of schapen. 

4. Overige maatregelen 
• Loonwerkers en mesthandelaren dienen de hygiënemaatregelen, onder meer ten 
aanzien van het voorkomen van stofvorming bij de behandeling van mest, eveneens 
na te leven. 
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kct-z 3 
Van: 

Verzonden: maandag 18 januan 2010 9:51 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 20100118 951 RE: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Urgentie: Hoog 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Dag 

en . willen graag vandaag na of rond 2 uur mei LNV in contact komen 
over dit onderwerp en ze komen naar LNV toe. 

r ' ^ Wanneer dit rond 2 uur of 2.30 uur niet uitkomt graag contact zoeken met 

Groeten, 

Per 1/1/2010 nieuw LTO adres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle 
Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

O 
From: 
Sent: ma 18-1-2010 9:40 
To: 
Subject: RE: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

ln aanvulling op mijn vorige e-mail: 
Het overleg om l l uu r gaat over een ander onderwerp, het bespreken van het protocol daar is misschien 
toch niet erg handig. 
Van krijg ik teruggekoppeld dat er afgesproken is om maandag even contact te hebben over 
het protocol. 
Ik wil voorstellen eerst via de e-mail duidelijk te krijgen waar de knelpunten zitten met betrekking tot het 
hygieneprotocol. Zou je voor 13.00 vandaag op de mail kunnen toesturen welke specifieke zaken 
problerhen oproepen bij LTO. Gaat het om de inhoud, om het type bedrijf waarvoor het zou gaan gelden? 
Er is nog geen besluit genomen over het eventueel verplicht stellen van het protocoL 

Naar aanleiding van jouw e-mail kunnen we besluiten hoe we verder contact kunnen houden. 

Ik hoor graag van je. 
Groeten, 

3-5-2012 
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Ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Van: 
Verzonden: zaterdag 16 januari 2010 12:37 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Hygiëne protocol- afspraak as Maandag 

Dag 

Zou je het verzoek tot een afspraak over het hygieneprotocol voor a.s. maandag rond 2 uur rond kunnen 
zetten binnen LNV? 

Ik doe dit verzoek naar aanleiding van telefonisch bestuurlijk contact. 

Nog een prettig weekend. 

Groeten 

Postbus 240 
8000 AE Zwolle 

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 

3-5-2012 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

3 s 
dinsdag 19 januari 2010 9:50 

-t, 

Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Bijlagen: 

20100119 950 RE: Complan vaccinatie Q-koorts 2010 

Opvolgen 
Rood 

complan vaccinatie 2010.doc 

L 

En nu qok met de beloofde bijlage. 

complan vaccinatie 
^ 2010.doc (7.. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 18 januari 2010 18:09 

Onderwerp: Complan vacdnatie Q-koorts 2010 

Hierbij gaat het communicatieplan vaccinatie Q-koorts 2010 dat ik op basis van ons overleg vorige week heb 
opgesteld. Ik hoop dat jullie je erin kunnen vinden 

lk zou vooral graag willen weten hoe jullie de timing zien. Ik had aanvankelijk 1 februari als start datum genomen 
omdat de GD dan kan starten met brieven versturen. De vraag is of jullie dan ook allemaal voldoende tijd hebben 
gehad om websites klaar te zetten, informatiepakketten (DSB) voor te bereiden en eigen achterban te informeren. 
Jullie inbreng is namelijk essentieel. 

Dus heel graag jullie reactie, ook op dit punt! 

Hartelijke groet 
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Concept Communicatieplan vaccinatie Q-koorts 2010 

Vaccinatiepl icht 
In 2010 is vaccinatie tegen Q-koorts verplicht voor alle schapen en geiten die voor de melkproductie 

worden gehouden. Dus ook op locaties waar minder dan 50 melkschapen en melkgeiten worden 
gehouden of waar de dieren gehouden worden voor melk voor eigen gebruik. 
Ook houders van schapen en geiten op kinderboerderijen, dierentuinen en zorgboerderijen zijn in 2010 
verpUcht hun dieren te vaccineren. Daarnaast moeten de geiten en schapen die worden gehouden op 

bedrijven die lammetjesaaidagen houden worden gevaccineerd. Dit geldt ook voor de schapen in 
rondtrekkende kuddes en dieren in natuurgebieden. 

Overige houders van schapen en geiten kunnen hun dieren vrijwiUig laten vaccineren. 

Prioritering van de vaccins 

1. In januari 2010 zijn nog 40.OOO doses vaccin beschikbaar. Kinderboerderijen, dierentuinen en 
zorgboerderijen krijgen als eerste de kans om hiermee te laten vaccineren. Ze hoeven hier niet 
direct gebruik van te maken maar kunnen ook op een later moment in het jaar vaccineren. 

2. De doses die beschikbaar komen in februari /apri l worden eerst ingezet op niet besmette 
bedrijven die in 2009 niet gevaccineerd hebben en in 2010 een vaccinatiepUcht hebben. 

3. De overig doses worden ingezet bij niet-besmette bedrijven die in 2009 al wel gevaccineerd 
hebben, en de andere bedrijven met een vaccinatiepUcht. 

4. Tenslotte komen de houders zonder vaccinatiepUcht in aanmerking voor vaccin. 

Bedrijven met een lammetjesaaidag die niet 2x gevaccineerd hebben in 2009 kunnen dit jaar niet op ti jd 
aan de vaccinatie verpUchting voldoen en mogen daarom geen lammetjesaaidag houden. Om deze 
reden vallen ze qua prioritering onder groep 3 van het prioriteitenlijstje 

Hebben w e al le gei ten en schapen voor de verpl ichte vaccinatie in beeld? 

• beroepsmatige melkgeiten- en -schapenbedrijven -> goed in beeld bij de GD 
• kleinere melkgeiten- en -schapenbedrijven (melk voor eigen gebruik) -> meeste via CD; overige 

gemeente en dierenarts 

• kinderboerderijen -> meeste : GD ; overige : gemeente. 

• dierentuinen 49 met vergunningen, 15 bij Ned. Ver. Dierentuinen aangesloten -t- 34 bekend, -^ 
GD, overige via gemeente 

• zorgboerderijen (ca. iooo)-> St. Zorgboerderijen LTO en GD 
• kuddes/bedrijven met lammetjes aaidagen -> via schapenclubs en schapenbladen, dierenartsen 
• geiten en schapen in natuurgebieden -^ terreinbeherende organisaties, NM, SBB, Prov. 

Landschappen, waterleidingbedrijven 
• rondtrekkende kuddes -^ gemeente ook via stamboeken, schapenclubs en schapenbladen, 

dierenartsen. 

Communicat ie en steunzenders 
Over de verpUchte en vrijwiUige vaccinatie wordt gecommuniceerd door: 

o het ministerie van LNV (persbericht bij start vaccinatie over verpUchte en vrijwiUige vaccinatie, 
verwijzing naar informatie door derden) 

o Gezondheidsdienst voor Dieren (direct door brief aan alle houders met vaccinatieverpUchting, 

terreinbeherende organisaties en gemeenten met formuUer en toeUchting op de website GD) 
o "steunzenders" (via websites en nieuwsbrieven) zowel verpUcht als onverpUcht 

Organisaties en instanties die als steunzenders voor de vaccinatiecampagne voor specifieke doelgroepen 

kunnen werken zijn: 

• LTO, 
• Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) (als intermediair voor eigen achterban, de 

dierenartsen) 
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• dierenartsen (voor groep die niet via andere kanalen wordt bereikt) 

• Stichting Kinderboerderijen (maakt eigen infopakket voor leden) en Vakgroep 
Medewerkers Kinderboerderijen 

• Levende Have (netwerkorganisatie, website en blad), en KSG 
• Ned. Ver. Dierentuinen, 
• St. Zorgboerderijen, 

• terreinbeherende organisaties (SBB, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen etc) , 
• gemeenten 

De laatste twee intermediaire groepen zullen door LNV benaderd worden. 

De informat ie over vaccinatie die de verschillende partijen geven is afgestemd op de doelgroepen, maar 
komt inhoudeli jk overeen. 

Deze wordt ontwikkeld uit een kerndocument. Dit document komt er in januari en wordt opgesteld 
door LNV 

De doelgroepen worden opgeroepen om zich voor 1 april te melden bij de GD voor vaccinatie. 

Werkw i j ze 
vóór 26 ianuari: LNV en partners stemmen hun informatie en boodschap over de vaccinatie af (zie ook 
Q-koorts crisis kennisbank met veel vragen over vaccinatie). Alle informatie over vaccinatie wordt 
klaargezet door de steunzenders voor hun websites, nieuwsbrieven en eventuele andere 
informatiedragers. 

Als alles klaarstaat (hierover kortsluiten met de partners) maakt LNV bekend dat alle schapen- en 
geitenhouders binnenkort een brief van de GD krijgen, dat de voorrangsgroep geiten en schapenhouders 
met pubUeke functie direct geënt kunnen worden; dat de andere vaccinatiepUchtigen binnenkort (zodra 
voldoende vaccin beschikbaar is, maar uiterljk vanaf 1 april) ook kunnen laten enten. Houders die in 
aanmerking wiUen komen voor vrijwiUige enting kunnen/dienen zich al bij de GD aan te melden (soort 
wachtl i jst voor als alle vaccin binnen is). Verwijst naar praktische info op GD-site en achtergrond info op. 
minlnv.nl met Unks naar sites van partners. 

Indien moqeUik in de week van l februari, maar niet eerder dan dat iedereen de communicatie op orde 
heeft: 
start van de bekendmaking : 

* GD verzendt brief naar alle houders van geiten en schapen (let op: niet naar geruimde bedrijven, zie 
hieronder) 
* Steunzenders zetten hun middelen in. 

Aandachtspunten 
Het gaat om gewone schapen en geiten (geen oerossen, steenbokken, gemzen etc.) De NVD 
meldt dat de stempel verpUcht lastig kan worden aangezien sommige dieren niet te vaccineren 

zijn. Dit is geen probleem als het alleen om de diersoort schaap en geit gaat. > Het is aan de 
dierentuin om een inschatting te maken welke schaap- en geitachtige in het kader van de 

volksgezondheid ook gevaccineerd dienen te worden. 
Alle organisaties verzamelen de vragen die niet zeU beantwoord kunnen worden en sturen dit 
door via hun contactpersoon die aangesloten is op de Crisisinformatiedienst. 

De s tandaardbr ie f van de GD mag niet naar de ge ru imde bedr i jven gaan. Die kr i jgen 
een apar te br ief voor de zekerheid moet er een zin in de s tandaardbr ie f staan die 
aangeef t da t de br ief n iet van toepassing is op ge ru imde bedr i j ven , en dat zij op andere 

wi jze worden ge ïn fo rmeerd . 

Enkele veelgestelde vragen 

• Zijn er bedrijven zonder UBN die verpUcht moeten vaccineren? Iedereen die gei ten of schapen 
heeft moet een UBN hebben. Volgens Europese regelgeving is elke v o r m van 

http://minlnv.nl


veehouder i j een bedr i j f . Een gei ten of schapsnhouder die geen UBN heeft is daarom in 
over t red ing . 
Mogen dierhouders zonder UBN ook vrijwiUig vaccineren? Zie vorige punt. 

Hoe zit het met kuddes die niet rondtrekken, geen bedrijf zijn, maar wel aai/adoptiedagen 
organiseren? Er mag alleen een lammetjesaaidag vvorden georganiseerd als de dieren voor de 
dracht gevaccineerd zijn. 
Wanneer stuurt de GD de brief naar de veehouders die verpUcht moeten vaccineren (maw 
wanneer weten ze of ze geen brief hebben gekregen en ze zich dus moeten melden)? Uiterlijk 
begin februari. 

Wordt bij de vrijwiUige vaccinatie ook het vaccin door de overheid betaald? ia, het vaccin vvordt 
door de overheid betaald. De dierenartskosten voor de toediening ervan moet de dierhouder 

zelf betalen. 
Geldt bij de tarieven voor toediening van het vaccin het vrije markt principe (maw kan de prijs 

per dierenarts verschillen)? Ja 
Mogen de vaccinaties BT en Q-koorts gelijk toegediend worden? In beide gevallen gaat het om 

vrij nieuwe vaccins. Er is nog geen onderzoek bekend vvaarin de veiligheid van gelijktijdig 
gebruik van beide vaccins is vastgesteld. De overheid adviseert daarom de vaccinatie niet 

gelijktijdig toe te dienen. 
Moeten bij de vrijwiUige vaccinatie adviezen gegeven worden over welke dieren eerst: 
bijvoorbeeld eerst geiten? Bij de vrijwiUige vaccinatie vvordi door de overheid geen advies 
gegeven over vvelke dieren voorrang moeten krijgen. Wel vvordt er geadviseerd om schapen en 

geiten die niet gevaccineerd zijn niet te laten dekken. 
Zijn de resultaten van het prevalentieonderzoek openbaar, en zo ja, waar zijn die te vinden? De 
gegevens zijn niet openbaar, het verslag van het onderzoek is nog niet afgerond. 
Welke 'bijzondere' geiten en schapen (bv steenbokken) vallen onder de vaccinatiepUcht? Voor de 
dierhouderijen die onder de vaccinatiepUcht vallen, zoals dierentuinen, geldt de vaccinatiepUcht 
voor hel diersoort geit en schaap. De vaccinatieplicht geldt niet voor andere geit- en 
schaapachtige diersoorten. 

ECG 18 jan. '10 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

^^y 

woensdag 20 januari 2010 14;5i: 

Onderwerp: 20100120 1456 Aanvullende info vaccinatie Q-koorts 2010 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Rood 

Aanvullende info vaccinatie 

Vandaag is bekend gemaakt dat ook de opfokbedrijven onder de verplichte vaccinatie vallen. 

Hartelijke groet 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

dinsdag 19 januari 2010 09:50 

Onderwerp: RE: Complan vacdnatie t^-koorts 2Ü10 

En nu ook met de beloofde bijlage. 
« Bestand, complan vaccinaUe 2010.doc » 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 18 januari 2010 18:09 

Onderwerp: Complan vaccinatie Q-koorts 2010 

(^ J Hierbij gaat het communicatieplan vaccinatie Q-koorts 2010 dat ik op basis van ons overteg vonge week heb 
opgesteld. Ik hoop dat jullie je enn kunnen vinden. 

Ik zou vooral graag willen weten hoe jullie de timing zien. Ik had aanvankelijk 1 februan als start datum genomen 
omdat de GD dan kan starten met brieven versturen De vraag is of jullie dan ook allemaal voldoende tijd hebben 
gehad om websites klaar te zetten, informaUepakketten (DSB) voor te bereiden en eigen achterban te informeren. 
Jullie inbreng is namelijk essentieel. 

Dus heel graag jullie reactie, ook op dit punt! 

Hartelijke groet 



V. 

^ 9 ^ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

maandac 25 isnuan 2010 10:23 

20100125 1023 FVV: Complan vaccinatie Q-koorts 2010 

Opvolgen 
Rood 

Ha 

Heb jij hier nog mooie antwoorden op? 

Groet 

. ^ _ 1 . - 1 -• l---v.i , - h . Oo-
Van: .̂ .C-'"' 
Verzonaen: maandaq ?5 ianuari 2010 09:46 
Aan: C : 1 . 
Onderwerp: RE: Complan vaccinatie Q-koorts 2010 

Hoi 

Ik heb het plan bij ons doorgespeeld naar de inhoudelijke mensen. Er kwamen nog een 
paar vragen: 
- hebben jullie een vaccinatieschema 2010? 
- hoeveel vaccin is er beschikbaar voor bedrijven met > 50 dieren? 
- is het niet mogelijk om een prioritering aan te geven in de te vaccineren groepen 
dieren binnen een bedrijf. 

Ons ledenblad Nieuwe Oogst valt op zaterdag op de deurmat. Als we daarin onderwerpen 
willen meenemen moeten we die op tijd plannen. Ik ga er nu vanuit dat ik zaterdag 
aanstaande dit onderwerp nog niet echt kan programmeren omdat dat voor 1 februari is. 
Ik ga nu uit van de week erna. Als het deze week kan: wil k dat graag proberen. 

Met vriendelijke groet. 

c 
www.zlto.nl 
iP 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. 

-OorsDronkeliik H^---^' 
Van: 
Verzonden : axnouag 19 j a n u a r i ?010 9:5'^ 
Aan: - . „ . -

.̂..â .uwcj-i-i: IMI,: i-.ompxan vaccinatie Q-koorts 2010 

En nu ook met de beloofde bijlage. 
<<complan vaccinatie 2010.doc>> 

http://www.zlto.nl


> Van: _ ^ .-!-', 
> Verzonden: maandag 18 januari 2010 lP-09 
> Aan: • - - . - ' • - - . . . - . - . 2 ^ . , . : - ;• • 

> 
> 
> 
> 

> • - . • -

> Onderwerp: Complan vaccinatie Q-koorts 2010 
> 
> 
> Hierbij gaat het communicatieplan vaccinatie Q-koorts 2010 dat ik op 
> basis van ons overleg vorige week heb opgesteld. Ik hoop dat jullie je 
> erin kunnen vinden. 
> 
> Ik zou vooral graag willen weten hoe jullie de timing zien. Ik had 
> aanvankelijk 1 februari als start datum genomen omdat de GD dan kan 
> starten met brieven versturen. De vraag is of jullie dan ook allemaal 
> voldoende tijd hebben gehad om websites klaar te zetten, 
> informatiepakketten (DSB) voor te bereiden en eigen achterban te 
> informeren. Jullie inbreng is namelijk essentieel. 
> 
> Dus heel graag jullie reactie, ook op dit punt! 
> 
> Hartelijke 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, 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. 

) 



(jagiiia i van i-

Van: ' 

Verzonden: dinsdag 26 januari 2010 13:16 

Aan: 

C • 

CC: 

Onderwerp: 20100126 1316 Uitnodiging basisoverieg Q-koorts 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Geachte leden van het Basisoverieg, 

Graag nodigen wij u uit voor een basisoverteg Q-koorts. Het overieg zal plaatsvinden op het minsterie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

Overieg: Basisoverieg Q-koorts 
Datum- Vrijdag 29 januari 2010 

ti jdstip: 11.00 uur t/m 12.00 uur 
Locatie: LNV-gebouw, Recreatiezaal 

Opmerkingen: ln verband met de renovaUe 
van het gebouw is het helaas niet mogelijk om 

parkeerplaatsen te reserveren. 
Legitimatieplicht. In verband met de legitimatieplicht verzoeken 

wij u vriendelijk te legitimeren door middel 
van een geldig identiteitsbewijs. 

Aanmelding Aanmelden bij de hoofdingang aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag 

Met vriendelijke groet. 

Ministerie van Landbouw, Natuur Voedselkwal i te i t 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres 

Postadres Bezoekadres 
Postbus 20401 Prinsclauslaan 8 

3-5-2012 



pagina 2 van 2 

2500 EK DEN HAAG/2595 AJ DEN HAAG 

O 

3-5-2012 



c 

c 

pagina i van i 

SOO 
Van: 

Verzonden: woensdag 27 januari 2010 11:30 

Aan : 

Onderwerp: 20100127 1130 Hygieneprotocol kleinschalige houderijen 

Opvolg ingsmarker ing: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Beste allen, 

De afgelopen tijd bent u betrokken geweest bij het opstellen van een hygieneprotocol voor kleinschaUge 
houderi jen. Het protocol is, met wat vertraging, gepubUceerd. Via onderstaande Unk kunt u het 
hygieneprotocol vinden: 
http://www.minlnv.nl/portal/page? 

paqeid=l l6.3 l6q7qq& dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=2l24qsq&p_nodejd=2l60660&p 

Door de ministers is besloten om het protocol alleen van toepassing te laten zijn op bedrijven met een 
pubUeke functie. Dit neemt niet weg dat de adviezen in het protocol ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld 
hobbyhouders. 
Daarnaast is het besluit genomen om een deel van het protocol verpUcht te stellen. Dierhouders van 
bedrijven met een pubUeke functie zijn verpUcht om hun schapen en geiten na 4 maanden dracht tot 2 
weken na het aflammeren in quarantaine te plaatsen, dit w i l zeggen binnen te houden en afgezonderd 
van bezoekers en het pubUek. 

Meer informatie over het beleid op bedrijven met een pubUeke functie is te vinden in de kamerbrief, te 
vinden via: 
http://www.minlnv.nl/portal/page? 
_pageid=ll6.3l6q807&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file id=4q662 

Bedankt voor uw input op het hygieneprotocol. 

Groeten. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

3-5-2012 
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Sö( 
Van: 

Verzonden: dinsdag 2 februari 2010 22:18 

Aan: 

C C : •"• . . . . . . -,.. 

Onderwerp: 20100202 2218 RE: Hygieneprotocol voor melkgeiten en melkschapen 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Beste. 

Ik denk dat deze versie een stuk duidelijker is. Hierbij nog enkele opmerkingen over het protocol. 

In de praktijk wordt altijd gesproken van tonnen mest, niet over kubieke meters. In de administratie is het dus 
gemakkelijker om gewoon de hoeveelheid mest in tonnen weer te geven. 

Bij de vrijwillige maatregelen wordt genoemd datje melk van geiten en schapen niet tot rauwmelkse 
/ ^ \ producten moet verwerken. De Bond van Boerderijzuivelbereiders hanteert de lijn dat bedrijven die positief 
V, testen in de tankmelk, deze melk verhitten voordat deze wordt venwerkt. De overige bedrijven zullen de melk 

veelal rauw vèrwêrkeh, dat is veelal het handelsmerk vah de zelfzuivelaai's, waarbij volgens strenge eisen 
t.a.v. voedselveiligheid wordt gewerkt Naar onze mening moet dit mogelijk blijven. 

Wat ik heb vernomen is dat bij controle door de AID er opmerkingen zijn gemaakt over het afdekken van de 
mest Een deel van de veehouders dekt de mesthoop af met kuildoek. Dit is doek met een beperkte 
doortaatbaarheid van lucht en neerslag. Het gaat wel het opwaaien van stof tegen. In eerdere gesprekken 
met VWA kwamen we tot de conclusie dat deze doortaatbaarheid van lucht en heerslag bevorderiijk zou zijn 
voor het composteringsproces. De AID zou hier geen genoegen mee nemen en aangeven dat dit mei 
kuilplastic moet gebeuren. Dit is tegenstrijdig aan de uitkomsten van eerdere discussie. Naar onze mening 
bevorderd het luchtdicht afsluiten het composteringsproces niet Kun jij zorgen voor een duidelijke lijn bij de 
controle door de AID? Mogelijk kun je hierover (doek of zeil) iets melden in hel protocol. 

Nog even voor de duidelijkheid; klopt het dat de mest met transport ook afgedekt worden als deze al 90 
dagen op de hoop heeft gelegen? 

Tot zover onze opmerkingen. 

y j Met vriendelijke groet. 

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

^ ^ 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. 

Van: 

3-5-2012 
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Verzonden- woensdan T» Januari 2010 10:02 
A a n : , 
O n d e r w e r p : RE: Hygieneprotocol voor melkgeiten en melkschapen 

Beste • 

Afgelopen week heb ik julUe onderstaande mail gestuurd, met de vraag of julUe akkoord zijn met de 
nieuwe versie van het protocol voor melkleverende geiten- en schapenbedrijven. 
Ik hoor graag spoedig julUe reactie! 

Groeten, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dieren Consument 

V a n : 
Ve rzonden : woensdao 20 ianuari 2010 16:37 
A a n : ' 
O n d e r w e r p : Hygieneprotocol voor melkgeiten en melkschapen 

Beste P 

Het hygieneprotocol voor melkgeiten- en melkschapenbedrijven van LNV en LTO was niet meer helemaal 
in overeenstemming met de nieuwe regeUng met betrekking tot Q-koorts. Ik heb daarom het protocol 
naast de regeUng gelegd, zodat alles weer met elkaar klopt. 

heeft bij mi jn collega het signaal gegeven dat de mestadministratie in tonnen wordt gedaan en niet 
in m3. In de regeUng staat echter dat de hoeveelheid mest moet worden uitgedrukt in kubieke meters, en 
ik w i l het protocol graag overeen laten stemmen met de regeUng. Ik zal wel dit signaal doorgeven aan de 
juridische afdeUng. 

Ik hoor graag of juUie akkoord zijn met de nieuwe versie van het protocol, hopelijk kan nog eind van deze 
week de nieuwe versie onUne. 

Bedankt, 
Groeten, 

Ministene van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Dit be r i ch 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 

3-5-2012 



SCSL 

Van: 
Verzonden: woensdag 10 februari 2010 11:35 
Aan: 
Onderwerp: 20100210 1135 hygieneprotocol en zelfzuivel 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Rood 

Hallo 

Ter informatie de e-mail adressen van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders 

Voorzitter 
Beleidsmedewerker 

Met vriendeliike qroet. 

c ywww.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. 

c; 

http://www.zlto.nl
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Van: 
Verzonden: wnpn.t̂ rtan 10 februari 2010 18:42 
Aan: 
Onderwerp: 20100210 1842 Rb: Hygieneprotocol voor melkgeiten en melkschapen 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Rood 

Hallo 

Ik lees op jullie site: Pagina laatst bijgewerkt op 2 februari 2010 om 15:30. 

Maar vervolgens staat er ook iets over een latere datum: 

Op 8 februari 2010 is het Hygieneprotocol gewijzigd. Het protocol is nu v/eer helemaal 
in lijn met alle regelingen rond Q-koorts. 

Dit is wat verwarrend. 

"\Met vriendeliike 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. 

Oorc:nronkelii k bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag Z februari 201U 22:20 

^ Aan: 
( 'iOnderwerp: Automatisch antwoord bij afwezigheid: Hygieneprotocol voor melkgeiten en 
^'melkschapen 

In verband met een bezoek aan Brussel ben ik 3 februari niet aanwezig. Voor dringende 
zaken (Q-koorts) kunt u contact opnemen met 

Donderdag 4 februari kan ik zelf uw bericht weer beantwoorden. 

Groeten, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

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 

1 
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kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

r 



c 

C" 

Van: 

Verzonden: dinsdag 16 februari 2010 10:57 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100216 1057 RE: q koorts en scholen stages met geiten en schapen 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Rood 

Ha 

Goede tip; ik geef hem door aan de Informatiedienst en enkele beleidsmedewerkers! 

Hartelijke groet en bedankt 

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 februari 2010 10:46 
Aan: 
Onderwerp: RE: q koorts en scholen 

Hoi 

Ik weet niet of er een overkoepeling is en heb die zo snel ook niet kunnen vinden. Ongetwijfeld zal er overieg 
zijn tussen vakdocenten of studierichtingen. Wellicht weten collega's van jou dat en is dat een goede ingang 
om de scholen gericht te informeren. 
Een heleboel scholen staan op www.roc.nl. Dat is geen overkoepelend orgaan maar wel een informatiepunt 
voor studenten, bedrijven en scholen. 

Met vriendelijke groet, 

www.zlto.nl 

| £ ^ Denk aan tiet 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 15 februari 2010 17:20 
Aan: 
Onderwerp: RE: q koorts en scholen 

Ha 

3-5-2012 
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c 

Ja, er is al wel over gepraat en ik heb de ROC's als doelgroep in de communicatiestrategie meegenomen. 
Maar 
is er eigenlijk een overkoepelende organisatie die alle ROC's van informatie voorziet? Dan gaan we die op het 
informatiecentrum en de kennisbank aansluiting geven. Heb jij een suggestie voor een koepel of moet dat hier 
uitgezocht worden? 
Hartelijek groei 

Van: 
Verzonden: maandag 15 februan 2010 17:11 
Aan: 
Onderwerp: q koorts en scholen 

Hoi 

Hebben jullie al besproken wat jullie aan informatievoorziening richting ROC's kunnen gaan doen i.v.m. 
(lammer)stages en de vragen die zij hebben rond q-koorts? 

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. 

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 

3-5-2012 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 12 februari 2010 14:1 i 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 20100212 1411 RE: Hygieneprotocol voor melkgeiten en melkschapen 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Rood 

Geachte 

Ik heb op de pagina de datum waarop de pagina het laatst is bijgewerkt bijgewerkt. 
Dank voor de opmerkzaamheid en met vriendelijke groet. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
tel. : 

Oorspronkelijk bericht 

V,,'Verzonden: vrijdag 12 februari .''010 13:59 
Aan: 
Onderwerp: FW: Hygieneprotocol VOOJ. melkgeiten en melkschapen 

Hoi 
Zie onderstaande tip van LTO. 

Groetjes, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Oorspronkeliik bericht 
Van: 
Verzonden: woensdag 10 februari 2010 18:42 
Aan: 
Onderwerp: RE: Hygieneprotocol voor melkgeiten en melkschapen 

•'Hallo 

Ik lees op jullie site: Pagina laatst bijgewerkt op 2 februari 2010 om 15:30. 

Maar vervolgens staat er ook iets over een latere datum: 

Op 8 februari 2010 is het Hygieneprotocol gewijzigd. Het protocol is nu weer helemaal 
in lijn met alle regelingen rond Q-koorts. 

Dit is wat verwarrend. 

Met vriendeliike qroet. 

www.zlto.nl 
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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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Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2010 22:20 
Aan: 
Onderwerp: Automatisch antwoord bij afwezigheid: Hygieneprotocol voor melkgeiten en 
melkschapen 

In verband met een bezoek aan Brussel ben ik 3 februari niet aanwezig, '̂oor dringende 
zaken (Q-koorts) kunt u contact opnemen met 

Donderdag 4 februari kan ik zelf uw bericht weer beantwoorden. 

Groeten, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

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 raay 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. 

O 



\ :̂  v̂  

5Ö 
Van: 

Verzonden: donderdag 26 april 2012 15:32 

Aan: VD q-koortscrisis 

Onderwerp: 20110813 1604 FW: vaccinatiegraad 

Hierbij een email. 
Misschien komen er nog een paar. 

groete'" 

Van: 
Verzonden: zaterd^" •• •' ^incustus z u i l io.u-r 
Aar ' -
CC 
Onderwerp: Re: vaccinatiegraad 

lk ben benieuwd naar het definitieve aantal bedrijven wat uiteindelijk nog moet vaccineren, en de aantallen 
die ten onrechte bij de 55-bedrijven stonden. Zie je hier voor onze vakgroep nog een taak liggen om deze 
mensen nogmaals op te roepen? Graag zie ik je reactie tegemoet 

Vnendelijke groet. 

C 

— Original Message — 
From: 
To 
C c : j =1 
Sent: Monday, Augusi08, 2011 2:56 PM 
Subject: RE: vaccinatiegraad 

Hoi 

uit de systeemcheck blijkt dat er nog 55 bedrijven geen vaccinatiemelding hebben gedaan in l&R 
ln principe zijn dit de bedrijven waarmee we "fase 2" ingaan. (2e brief waarin ze nog een termijn krijgen om 
alsnog te vaccineren. Niet opvolgen van deze (bestuursrectelijke) opdracht heeft tot gevolg dat de 
vaccinatie door nVWA uitgevoerd gaat worden op kosten van de houder) 
Het aantal van 55 bedrijven wordt nog opgeschoond d.w.z. dat ik de systemen ga raadplegen of daar nog 
mogelijke verklaringen zitten voor het niet melden. Van deze houders is geen reactie ontvangen op de brief, 
dus vandaar. 

Ik ven/vacht dat het aantal van 55 nog wel bijgesteld gaat worden. 

qroet 

Van: 
Verzonden: maandag 8 augustus 2011 14:34 
Aan 
Onderwerp: FW: vaccinatiegraad 

Zou jij de vraag var, 

Vriendelijke groeten. 

1 kunnen beantwoorden? Ik ben zelf ook wel benieuwd. 

3-5-2012 
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Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van 
Verzonden: m.-̂ -̂̂ ao ö augustus 2011 14:29 
Aai. 
CC. 
Onderwerp: vaccinatiegraad 

Heb jij een update van het aantal gevaccineerde bedrijven sinds vandaag. 
Alvast bedank' 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inc 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is ge2 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aa 
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. 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting frc 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

3-5-2012 
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V a n : ...j 

Verzonden: donderdag 26 april 2012 15:46 

Aan: VD q-koortscrisis 

Onderwerp: 20110818 1641 FW: uiteindelijk voorstel borging Q-risico bij aanvoer 

Van: 
Verzonden: donderdag 18 augustus 2011 16:41 
Aar 
CC: 
Onderwerp: RE: uiteinoeiijK vuuistel borging Q-risico bij aanvoer 

Dar 

Gezien de spoed heb ik dit toch overgedragen aai omdat ik nog onvoldoende ingewerkt ben. 

(^) Met vriendelijke groet, 

Interdepartementaal Programma Duurzame Voedselsystemen 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovat ie (EL&I) 
Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag 
Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

F 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni 

^ 
Pltaso consider ihe envircnmeni before prmiing ihis e-mail 

Van' - ..„j 
VerznnHpn: donderdaa 11 augustus 2011 16:26 
Aa' 
Onderwerp. rW: uiteindelijk voorstel borging Q-risico bij aanvoer 

Net nog even mr gesproken over onderstaande. Jij neemt dit van haar over hoorde ik. Ik bel je 
maandag even om nader kennis te maken en afspraken over de aanpassing te maken. 

Met vriendelijke groet, 

3-5-2012 
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Secretariaai -• .^^ . _ _ 
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Van _ ., 
Verzonden: donderdag 11 augustus 2011 15:27 
Aan : ' ' ' ' '̂ 
Onderwerp: uiteinaenjK voorstel borging Q-risico bij aanvoer 

Halk 

Tijdens het overieg op 6 juli hebben we twee alternatieven van de bestaande borging van het Q-koorts risico 
bij import van geiten voorgelegd. Het "nVWA-alternatief' had niet de voorkeur, dus ben ik in overteg VKGN en 
GD het andere alternatief gaan uitwerken. Bijgevoegd heb ik daan/an het resultaat. Ik ontvang graag jouw fiat, 
waarna we verder kunnen met implementeren van het alternatief Ter illustratie heb ik nog een format 
verklaring bijgevoegd, welke Qlip op de site zal plaatsen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 2ö]um ^uxj. x3:27 
Aan: \ ' ' 
Ondei vvcip; t<.c: vervolg borging Q-nsico Dij aanvoer 

Woensdag 6 juli is prima. Ik heb zaal de Hoge Veluwe gereserveerd en ik heb broodjes besteld. 
Komen jullie met z'n tweeën? 

Vriendelijke groeten. 

C jsel. Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van : ] v., ^. 
VerzonHen: maandag 27 juni 2011 20:39 
Aan: u. 
Onderwerp: Re: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Goedeavond, 
Mark bedoelde woensdag ° •"•' 
Vriendelijke groet. , . . 

— Oriqinal Message — 
From: _^. .̂ ^̂ ^̂ ^ 
Tf " 

Sent: Monday, June 27, 2011 8:53 AM 
Subject: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

3-5-2012 
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6 juli is een woensdag. Welke dag bedoel je precies? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Vsn: 
Verzonden: zaterdag 25 juni 2011 7:46 
Aar* 
CC: Vr:ii "^ 

Onderwerp: RE: vervoig uurging Q-risico bij aanvoer 

r ^ He 

Op dinsdag 6 juli hebben we 's middags (aanvang 13:30 uur) een overieg in Den Haag overde 
toekomstvisie op de melkgéitenhouderij en Caprimiles met o. i \. Voorstel is daarom om ons 
gesprek over de Q-koorts borging daar op aan te laten sluiten en om i2:00 uur af te spreken. 

Bespreekpunten die wij in ieder geval op de agenda willen zetten zijn: 

• Borging Q-koortsrisico bij aanvoer fokdieren. Bespreken van alternatieven, waaronder het alternatief 
waarbij de nVWA-gegevens nodig zijn. We hebben daarnaast een ander alternaUef uitgewerkt die 
we met jullie willen doorspreken (zie bijlage). 

• Onderzoek naar insleeprisico's. Op dit moment ligt er geen concreet plan. Hierover wordt op 4 juli in 
de vakgroepvergadering LTO Melkgéitenhouderij gesproken, waarbij o.a. naar de adviezen van het 
deskundigenberaad worden gekeken. Het is dus nog te vroeg om ook al enkele onderzoekers uit te 
nodigen. Voorstel is om dit punt daarom nu even kort door te spreken. 

Ik ben zelf komende week met vakantie. Kun je daarom bij bevestiging van de afspraak, c 
informeren? 
r/ipt vriendelijke groet. 

|siQf wripndeliike oroet. 

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. 

Van. ULO ^... / .n l ] 

Verzonden: woensdag 22 juni 2011 9:42 
A 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

I-

Wij zouden kunnen op dinsdag 5 juli 's middags, 6 juli of 7 juli. Kan jij aangeven welk moment jullie het beste 
uitkomt? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en InnovaUe 

Van: 
Verbonden: woensdag 22 juni 2011 8:32 
Aai 
Onderwerp: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hall-

Afgelopen weken is er binnen LTO Melkgéitenhouderij verder gewerkt aan de toekomst van de borging van 
Q-koortsrisico bij aanvoer (o.a. import) van geiten. We hebben meerdere alternalieven voor de huidige 0-
koorts module van de GD bediscussieerd in de vakgroep en met de VKGN. Er ligt nu een mooi voorstel dat 
we graag melje bespreken. Ook het alternatief betreffende de nVWA importgegevens, waar jullie jurist naar 
zou kijken, kunnen we dan doorspreken. Lukt 't om dit de eerste helft van juli te doen? Kun jij met een 
datumvoorstel komen? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 
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V? , ! 
Verzonaen: woensdag 8 juni 2011 13:02 
Aar. P? 
CC. • " " . - -
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

H. 

Ik mnot mnrne.n even kijken of we bij de agenda kunnen v^ u zij op vakanUe is. Ik denk 
dai misschien wel ideeën hebben over een onderzoek naar insleeprisico's en hoe je dat 
zou kunnen uitvoeren. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dieren Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2011 15:19 

V<V<a VVv l !ƒ _ / ^ U I IV.UI.V. v u i l V « ^ ^> • . . . 

Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hall 

Ik heb onderstaande besproken met de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij. 

We stemmen in met het voorstel om na terugkomst van de jurist een overleg te hebben over borging van Q-
koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We bespreken daarbij graag de mogelijke alternatieven (effectief, 
maar minder administratieve lasten) Kun jij aangeven wanneer jullie hiervoor ruimte hebben in de agenda? 

Over de vaccinatiecampagne heb ik gesproken me '.' i. Via onze digitale nieuwsbrief hebben we 
aandacht gevraagd voor het vaccineren en verder staat het op de agenda van de drie bijeenkomsten over 
wijziging KwaliGeit (implementatie GGP) op de agenda. In Heerenveen en Rosmalen hebben we het belang 
van tijdig vaccineren inmiddels al besproken met de leden en dierenartsen. Donderdag volgt nog de derde 
bijeenkomst, nu in Heerde. Geitenhouders schrikken van de kosten, maar zijn veelal al wel bezig met 
inplannen van de vaccinaUerondes. 

Op onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's (anders dan via geiten) hebben we nog geen concrete actie 
ondernomen. Het onderzoeksvoorstel dat wij met GD hadden opgesteld ging namelijk in op de groepen 
dieren die risico's vormen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende beeld bij jullie ideeën hierover, dus 
een overieg is wenselijk. We kunnen daar inderdaad ook de onderzoekers bij vragen. Aan welke instituten 
denk je daarbij? 

Met vriendelijke groet, 
T - ^ > I 1 / — t h A \ . \ ri - - . 

k /^^U.-ki ,i,_ rn c;prroren 

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 vemietigen. 

Va i . . • .._..-, • ~ ' - ' - • .:] 
Verz-^nden: maandag 30 mei 2011 14: l y 
Aar. 
C C : V - n . 1 - .. . . .V.V.. ... 

Onderwerp: kE: enkele Q-koorts vragen 

Zie bijgevoegd een reactie opje punten. 

Vriendelijke groeten, 

O l . .- ^ ' 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Vap- ^ -
Verzonden: vrijdag 27 mei z u i l 18:39 
A a n " ' •-' 

CC: 
Onderwerp: enkele Q-Koons vrdgen 

Hl 

Gisteren is er in het AO kort gesproken over Q-koorts. Naar aanleiding van o.a. dit overteg in de TK wilde ik 
een aantal punten melje afstemmen. Bij deze alvast de punten op de mail. 

• Over het individueel testen van geiten zei Bleker gisteren, net als in berichtgeving van vorige week 
dat het afvoeren van positieve dieren (opgespoord via individueel testen) niet de garantie geeft dat 
een bedrijf vervolgens vrij blijft. We begrijpen dat jullie wel geïnteresseerd zijn in onderzoek naarde 
besmettingsrisico's (insleep) en de mogelijkheid om besmetting met Q-koorts te vermijden. Eerder 
hebben we met de GD om tafel gezeten om te werken aan een voorstel rondom individuonderzoek, 
ofwel om meer onderzoek te doen naar welke geiten zorgen voor nieuwe en blijvende besmettingen 
en het effect van het afvoeren van deze dieren. We begrijpen nu dat EL&l hierin geen interesse heeft. 
Komen we dus terug bij dat onderzoek naar insleeprisico's. Kun je nader aangeven wat jullie ideeën 
daarbij zijn, zodat ik met de vakgroep kan bespreken of we hier actie op (kunnen) zetten. 

In het laatste overleg dat wi j hier hebben gehad op 17 maart, hebben we dit ook zo 
besproken. Zie ook het punt in het door jou opgestelde verslag van dit overleg. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
LTO heeft aangegeven weinig vertrouwen te hebben in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat 
vinden van nieuwe en blijvende besmettingen. Voorstel LTO is om onderzoek te doen binnen groep van 
plusminus 15 blijvend en nieuw besmette bedrijven. Kennis die we hiermee ontwikkelingen kan benut 
worden voor onderbouwen beleid van de ministeries. EL&I geeft aan dat ze GD opdracht hebben 
gegeven om onderzoek te doen naar nieuw besmette bedrijf in Wamel. Kosten 75.000 euro, waarvoor 
definitieve financiering nog gezocht moet worden. Poolsysteem maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
Over onderzoek naar hoe blijvend en nieuw besmette bedrijven versneld vrij kunnen worden waren 
ministeries gematigd enthousiast, omdat we te maken hebben met een endemische ziekte die ook 
voorkomt bij bijvoorbeeld knaagdieren en vogels. Er is geen garantie dat bedrijven na investeringen in 
individueel testen ook vrij blijven. Cofinanciering voor onderzoek rondom de 15 bedrijven wordt niet 
toegezegd. Verzoek is om met een grof uitgewerkt onderzoeksvoorstel te komen. Focus van dit 
onderzoek moet volgens EL&I liggen bij wat de insleeprisico's zijn en hoe deze kunnen worden 
vermeden. Actie: LTO werkt onderzoeksvoorstel uit. 

3-5-2012 
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Ik begrijp nu dat jullie nog geen concrete actie hebben ondemomen voor het uitwerken van 
een onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's. We zouden hier best een keer over kunnen 
overleggen. Ik wil je dan wel vragen om voor dit overleg ook de onderzoekers uit te 
nodigen. Ik denk dat zij het beste aan kunnen geven aan wat voor onderzoek we zouden 
moeten denken om insleeprisico's in beeld te brengen en welke ervaringen hierin misschien 
al zijn bij andere ziektes. 

• Ander punt is de borging van Q-koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We hebben dit vorig jaar 
geborgd met de Q-koorts module van de GD. Zoals bekend zijn we op zoek naar goedkopere, maar 
desondanks effectieve altematieven. In het kader van de administratieve lastenveriichting zeg maar. 
Het alternaUef van de controle door de nVWA hebben we doorgesproken. Juridisch moet dit nog 
bekeken worden gaf je aan. Ondertussen zoeken we naar nog andere alternaUeven. Kun jij 
aangeven hoe gevoelig 't ligt bij jullie ministerie, maar mogelijk meer nog bij VWS, om het controle
systeem te wijzigen (zonder de borging los te laten)? 

Ik heb hierover overieg gehad met de jurist. Het is een gecompliceerd vraagstuk. De jurist vraagt dus 
eigenlijk ook om een overieg met jullie waarin jullie heel helder zullen moeten toelichten wat precies het 
plan is. Op basis van die informatie kunnen de juristen dan uitzoeken of er mogelijkheden zijn. We 
kunnen hiervoor een overieg plannen, maar de betrokken jurist is nu drie weken op vakantie. Vanaf 21 
juni is zij weer terug. Zullen we voor die week een overieg plannen? 

Eerder hebben we gesproken over de vaccinatie en jouw signaal dat enkele geitenhouders niet 
willen meewerken. Komende weken treffen we de nodige geitenhouders tijdens een drietal 
bijeenkomsten over de introductie van het "Geitengezondheidsplan" (bedrijfsbehandelplan opstellen 
met dierenarts etc). Verder willen we begin van de komende week een nieuwsbrief uitdoen over de 
vaccinaUeplicht. Kun jij aangeven wat de termijnen zijn waarop dieren moeten zijn gevaccineerd. Ik 
kan ze niet terugvinden op julie site. 

De vaccinaUecampagne wordt gecoördineerd door de VWA. Contactpersoor. Ik denk dat 
je het beste even met contact op kunt nemen over de vaccinatiecampagne en het afstemmen van brieven. 
Volgens mij wil de VWA binnenkort ook een reminder sturen aan veehouders. 
Lukt het om uiteriijk dinsdag 31 mei een reacUe te geven. Woensdagavond hebben we de eerste GGP 
bijeenkomst en woensdag hebben we vakgroepvergadering over alternatieven voor de kostbare Q-koorts 
module van de GD. 
Met vriendelijke groet. 

Met vriendelijke groet, 
~ ' • • ~ . . i . \ r* 

.Vi , „ 
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