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Informatie van het NOG bestuur  

Datum:  18 december 2017 

Onderwerp: nieuws van het platform KSG, Q-koorts lammeren, kosten IenR, strengere registratie lammeren 

Beste mensen, 
 
Zoals jullie weten is de NOG aangesloten bij het platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders. 
Afgelopen jaar is het platform druk geweest met een aantal zaken, bij deze een bericht van de secretaris van het platform, 
Jan van der Zanden. 
 
Na de laatste Algemene ledenvergadering van de KSG hebben wij op verzoek van enkele leden (onder andere de NOG) 
ons nogmaals  ingespannen om verandering te brengen in de verplichting voor Q koortsvaccinatie voor lammeren op 
keuringen. 
Gezien zijn veterinaire kennis over dit thema heeft Klaas Poppens (dierenarts en lid van het platform) zich tot het uiterste 
ingespannen om onze redelijke eisen ingewilligd te krijgen, dit is NIET gelukt! 
 
Zie hierbij zijn verslag. 
 
Op onze laatste platformbijeenkomst heb ik aangeboden om (op persoonlijke titel) de (on-)mogelijkheden te onderzoeken 
de Q-koorts vaccinatieplicht voor lammeren op keuringen van tafel te krijgen. 
Ik heb gesproken met de RVO, de NVWA, de GD en tenslotte het ministerie van landbouw, en als laatste heb ik op het 
ministerie van landbouw gesproken met Frouke de Groot en Christianne Bruschke (Chief Veterinary Officer). 
  
Het was een lange weg... 
Maar wel de moeite waard.  
Het Q-koorts dossier ligt bij alle betrokken ambtenaren zwaar op de maag. 
  
Uitspraken: 
RVO: "Wij maken de regels niet. Dat doet Den Haag.. 
.wij zijn puur uitvoerend en bemoeien ons niet met de totstandkoming van de regels". 

Voor mij was daar dus niks te halen. Wel is me gebleken dat het RVO de huidige regels inschat als "paniek in Den 
Haag", "over de top" en "buiten proporties". 

 
NVWA: Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Ook zij zien veel maatregelen als "over de top". 
          Daarnaast was ik benieuwd naar hun "handhavingstaak" en hóe zij daar invulling aan (gaan) geven. 

 Ik begreep al snel dat de NVWA z'n eigen plan trekt als het om de uitvoerende handhaving gaat. Het ministerie 
bepaalt de maatregelen en deponeert die bij de NVWA. Vervolgens bepaalt de NVWA hoe en of ze handhaven los 
van het ministerie. Het ministerie heeft dat bevestigd: "De NVWA handhaaft zeer "eigengereid" ; met de NVWA valt 
nauwelijks te overleggen: da's een ivoren toren". 

 
(De NVWA vindt het b.v. prima wanneer ze lammeren tegenkomen op keuringen die 2x gevaccineerd zijn waarbij de 
laatste vaccinatie gisteren is gebeurd; dit is eigenlijk tegen alle regels in; de laatste enting dient minimaal 21 dagen geleden 
gebeurd te zijn.  
De NVWA bepaalt de handhavingscriteria volledig autonoom en binnen de NVWA  tevens willekeurig..:  
Niet alle NVWA-medewerkers handhaven op dezelfde wijze!).  
Discussie hierover is niet mogelijk. Een akkoord hierover dus ook niet.             
  
Min v landbouw versus andere ministeries (EZ & Volksgezondheid met name): 
          Volksgezondheid kijkt "kil" naar de wet- en regelgeving. 
          Wanneer aanpassingen van de regels worden voorgesteld (door b.v. het ministerie v landbouw), stelt 
volksgezondheid slechts 1 vraag: "Betekent de aanpassing een kleiner of groter risico van verspreiding van Q-koorts". 
  
Iedereen die ik gesproken heb stelt het volgende: Het (practische) gevaar van ongevaccineerde lammeren (op keuringen) 
voor de volksgezondheid  is nihil. 
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Maar: Nihil is niet nul.... 
 
En daar gaat het dus om. 
Lammeren kúnnen op jonge leeftijd besmet raken met Coxiëlla bacteriën. Ze kúnnen dan (in theorie) tijdelijk via speeksel 
en/of urine Coxiëlla uitscheiden. Dat gebeurt hoogst zelden. Bovendien zijn die hoeveelheid uitgescheiden Coxiëlla's niet in 
staat een mens ziek te maken; daarvoor is de dosis te klein. Maar tevens/omgekeerd geldt, dat ongevaccineerde 
lammeren op keuringen het risico van verspreiden van Q-koorts niet verkleinen.  
En dat laatste is voor de minister van volksgezondheid voldoende reden om de regelaanpassing niet toe te staan. 
Zo eenvoudig ligt het dus: Een puur politieke beslissing. 
  
We kunnen dit dossier dus wel sluiten wanneer je het mij vraagt. 
  
Het ministerie van landbouw (incl Bruschke) begrijpt wél waarom ik dit gesprek wilde. 
Ze snappen ook wél dat onze achterban van de vaccinatieplicht van lammeren op keuringen af wil. 
Ze snappen ook wél dat de kans op verspreiding nihil is .  
En ook dat er praktisch gesproken geen gevaar voor bezoekers bestaat. 
Maar de politieke mores schrijft haar eigen recept: Geen aanpassing van de regelgeving dus. 
 
Wij willen Klaas hartelijk bedanken voor zijn grote inspanningen. 
 
Gezien de reacties van de verschillende betrokken instanties constateren wij dat het geen zin heeft om op dit moment hier 
nog veel energie in te steken en stellen u voor om het Q koorts dossier op dit punt te sluiten. 
 
Verder heeft de minister een strenger registratie van lammeren in beraad naar aanleiding van de mistoestanden bij de 

geitenbedrijven.  Zie ook  https://www.levendehave.nl/nieuws/bokjesschandaal-leidt-mogelijk-tot-strengere-

registratie-lammeren 

In het IenR overleg hebben wij  en de GEHELE sector aangegeven dat men deze regel  (chippen na 6 maanden) niet 
strenger wil maken. Toch meent LTO blijkbaar dat men de oplossing moet zoeken in nog strengere regels.  Het Platform is 
van mening dat je bij "mistoestanden" ook moet kijken naar andere oplossingen dan alleen het verscherpen van de 
regelgeving. 
 
Verder hebben we een brief gestuurd aan de minister over de sterk stijgende kosten voor het IenR  en de grote 
tariefsverhoging van de vaste bijdrage voor het IenR in 2018.  
Deze vaste bijdragen gaat per UBN omhoog van € 19.- naar € 26,- 
Deze brief is in ontvangst genomen en wij zijn uitgenodigd voor een overleg .Gezien de samenstelling van het voorgestelde 
overleg hebben we hier nog niet mee ingestemd. Wij blijven u op de hoogte houden. 
 
Tot zover het verslag van het platform. 
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