
Uit de Staatscourant Datum 8 mei 2018 

 
Aangepast naar “geiten”  
 
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van , nr. WJZ/18091464, tot wijziging 
van de Regeling identificatie en registratie van dieren en de Regeling bestuurlijke boetes Gwwd 

 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besluit: 
 
Artikel I 

De Regeling identificatie en registratie van dieren wordt als volgt gewijzigd: 
 

A Aan artikel 1, onderdeel rr, wordt “ of artikel 5 van verordening 21/2004;” vervangen door “, 
artikel 5 van verordening 21/2004, of artikel 39 van verordening 262/2015;”. 
 
B Artikel 10, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In de aanhef wordt na “van een rund” ingevoegd “, varken, schaap of geit”. 

2. Onderdeel a komt te luiden: 
a. de houder van de te merken dieren, tenzij deze een vervoerder van, runderen, varkens, schapen 

of geiten, een eigenaar of exploitant van een runder-, varkens-, schapen- en 
geitenverzamelcentrum, of van een slachthuis voor runderen, varkens, schapen of geiten is. 
 
C In artikel 13, tweede lid, onderdeel a, wordt “artikel 5, derde lid, van richtlijn 2008/71/EG;” 
vervangen door “artikel 5 van richtlijn 2008/71/EG;”. 
 

D In artikel 15, eerste en tweede lid, wordt “3 werkdagen” telkens vervangen door “3 dagen”. 
 
E In artikel 16 wordt “3 werkdagen” vervangen door “3 dagen”. 
 
F In artikel 19, eerste lid, wordt “3 werkdagen” vervangen door “3 dagen”. 
 
G Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
a. “3 werkdagen” wordt vervangen door “3 dagen”. 

b. Aan het lid wordt een zin toegevoegd, luidende: 
De geboorte van een rund wordt gemeld nadat dit rund is gemerkt overeenkomstig artikel 15, 
eerste lid. 
2. In het negende lid wordt “3 werkdagen” vervangen door “3 dagen”. 
 

H In artikel 36, derde lid, wordt na “een merk heeft verloren,” ingevoegd “, eenmalig,”. 
 
I Na artikel 38f wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 38fa 
Indien de houder de kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, eerste tot en met zevende lid, of artikel 
38e, eerste tot en met derde lid, heeft nagelaten of bij deze kennisgeving onjuiste of onvolledige 

gegevens heeft verstrekt, kan hierin op kosten van de nalatige houder door de minister worden 
voorzien. 
 
J In artikel 38w wordt “artikel 38v, derde tot en met zevende lid,” vervangen door 
“artikel 38v, derde tot en met vijfde lid,”. 

 
K In artikel 38y, eerste lid, wordt na “ongeldig is gemaakt wordt” ingevoegd 

“uiterlijk 30 dagen daarna”. 
 
M In artikel 38bba, tweede lid, wordt “artikel 38v, tweede en derde lid,” vervangen door “artikel 
38v, derde en vierde lid”. 
 
N In artikel 39a, eerste lid, onderdeel e, wordt na “het rund” ingevoegd “, het schaap of de geit”. 
 
 
 
 
 
 



Artikel II 

Bijlage 3 van de Regeling bestuurlijke boetes Gwwd wordt als volgt gewijzigd: 
A Het onderdeel aangeduid met het tweede gedachtestreepje in de aanhef vervalt. 
B De tabel komt te luiden: 
 
Overzicht geiten met Artikel, omschrijving, normoverschrijding en categorie overtreding 

 
Artikel 2, zesde lid 
Houder van schapen en geiten. Het niet, onvolledig, of onjuist melden van de gegevens bedoeld in 
artikel 2, zesde lid, met uitzondering van het bepaalde in deel D, onderdeel 1, punt b, tweede 
zinsnede, van de bijlage bij verordening (EG) 21/2004. 
Overtreding   
 

Artikel 4, tweede lid 
Het na 30 dagen opgave doen, of geen opgave doen van gewijzigde gegevens als bedoeld in artikel 
4, tweede lid. 
Geringe overtreding 

 
Artikel 8, vijfde lid 

Een schaap of geit is niet geïdentificeerd met een merk als bedoeld in artikel 12e. 
Overtreding 
 
Artikel 10,tweede lid 
Geit die één merk heeft verloren wordt niet gemerkt of hermerkt door degene als bedoeld in artikel 
10, tweede lid. 
Overtreding 

 
Artikel 11, eerste lid 
De houder van dieren draagt er geen zorg voor dat de merken aan of in de dieren die 
hij houdt, bevestigd, onderscheidenlijk aanwezig blijven. 
Overtreding 
 
Artikel 11,tweede lid 

Een merk wordt hergebruikt. 

Overtreding 
 
Artikel 12, eerste lid 
Het, zonder toestemming van de minister, verstrekken van merken aan derden, dan wel het 
aannemen of voorhanden hebben van merken van derden. 

Geringe overtreding 
  
Artikel 12, tweede lid 
De houder merkt andere dieren dan die hij houdt. 
Overtreding 
 
Artikel 12,tweede lid 

De houder gebruikt merken die door de minister aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
Overtreding 
 
Artikel 12, tweede lid 

De houder gebruikt merken die niet afkomstig zijn van een geregistreerde leverancier. 
Overtreding 
 

Artikel12,derde lid 
Voorafgaand aan het verstrekken van merken is daarvan geen melding gedaan bij de minister. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 12,vijfde lid 
Geiten worden gemerkt met merken die aan een andere houder zijn verstrekt zonder voorafgaande 

melding aan de minister. 
Geringe overtreding 
 
 
 



Artikel 12j, eerste lid  

De tatoeage bij schapen en geiten komt niet overeen met artikel 12j, eerste lid. 
overtreding 
 
Artikel 12j, tweede lid 
De tatoeage bij schapen en geiten is niet aangebracht in de kleuren zwart of groen. 
Geringe overtreding 
 

Artikel 12j, derde lid 
Er wordt een tang gebruikt die niet geschikt is voor het aanbrengen van een tatoeage een 
daardoor blijven de tekens van de tatoeage niet goed leesbaar. 
Overtreding 
 
Artikel 12m, tweede lid 

De tatoeage is niet aangebracht in de kleuren zwart of groen. 
Geringe overtreding 
 

Artikel 12m, derde lid 
Er wordt een tang gebruikt die niet geschikt is voor het aanbrengen van een 
tatoeage en daardoor blijven de tekens van de tatoeage niet goed leesbaar. 
Overtreding 

 
Artikel 35, eerste lid 
Geiten geboren op of voor 9 juli 2005 zijn niet met tenminste één merk gemerkt. 
Overtreding 
 
Artikel 35,tweede lid 
Een geit is niet gemerkt binnen de termijn, bedoeld in artikel 35, tweede lid. 

Overtreding 
 
Artikel  35, vierde lid 
Geiten als bedoeld in artikel 35, vierde lid, zijn niet of na 3 werkdagen gemerkt. 
Overtreding 

 

Artikel 
36, eerste lid 
Houder van schapen en geiten geboren op of voor 9 juli 2005. Een schaap of geit als bedoeld in 
artikel 36, eerste lid, is bij merkverlies niet binnen 3 werkdagen hermerkt. 
Overtreding 
 
Artikel 36, tweede lid 

Houder schapen en geiten geboren na 9 juli 2005. De houder bestelt niet, of niet binnen drie 
werkdagen een vervangend merk in geval van merkverlies als bedoeld in artikel 36, tweede lid. 
Overtreding 
 
Artikel36, tweede lid 
Houder geiten geboren na 9 juli 2005. De houder van geiten hermerkt het betreffende schaap of 
geit niet zodra het merk in zijn bezit is. 

Overtreding 
 

Artikel 36, derde lid 
Schapen of geiten zijn niet hermerkt als bedoeld in artikel 36, derde lid. 
Overtreding 
 

Artikel 36, derde lid 
Het hermerken, bedoeld in artikel 36, derde lid, is meer dan één keer gebeurd. 
Overtreding 
 
Artikel 36, vierde lid 
Schapen of geiten zijn niet hermerkt als bedoeld in artikel 36, vierde lid. 
Overtreding 

 
 
 



Artikel 36, vierde lid 

Schapen of geiten als bedoeld in artikel 36, vierde lid, zijn na 3 dagen hermerkt. 
Overtreding 
 
Artikel 36, vijfde lid 
Houder van schapen en geiten. Schapen of geiten met een tijdelijk merk die niet worden afgevoerd 
naar een slachthuis van dieren zijn niet hermerkt overeenkomstig artikel 36, tweede lid. 
Overtreding 

 
Artikel 36, zesde lid 
Schapen of geiten zijn omgemerkt op een verzamelcentrum. 
Overtreding 
 
Artikel 36, zevende lid 

Schapen of geiten als bedoeld in artikel 39a zijn omgemerkt. 
Overtreding 
 

Artikel 37, eerste lid 
Houder van geiten geboren op of voor 9 juli 2005. Het tweede merk voldoet niet aan artikel 12f, 
eerste lid, onderdeel b. 
Overtreding 

 
Artikel 37, tweede lid 
Houder van geiten geboren op of voor 9 juli 2005 Het tweede merk is geen conventioneel merk. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 38, eerste lid 
De schapen of geiten die zijn omgemerkt waren niet gemerkt 

met een conventioneel merk. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 38, eerste lid 
De merken om om te merken, bedoeld in artikel 38, eerste lid,voldoen niet aan artikel 12e, eerste 

lid, onderdelen a tot en met h. 

Overtreding 
 
Artikel 38, tweede lid 
Het ommerken als bedoel in artikel 38, tweede lid, geschiedt 
niet overeenkomstig artikel 12e, eerste lid, onderdelen a tot en met h. 
Overtreding 
 

Artikel 38b, eerste lid 
Op het verplaatsingsdocument als bedoeld in artikel 38, eerste lid, staat niet de identificatiecode 
van de verplaatste schapen en geiten vermeld. 
Overtreding 
 
Artikel 38b, tweede en derde 
Het verplaatsingsdocument is niet in drievoud opgemaakt of er is niet voldaan aan artikel 38b, 

derde lid, onderdelen a of b. 
Geringe overtreding 

 
Artikel 38b, vierde lid 
Het verplaatsingsdocument wordt minder dan 3 jaar bewaard. 
Geringe overtreding 

 
Artikel 38d, eerste lid 
Het aanbrengen van het merk na de geboorte geschiedt niet overeenkomstig artikel 4, eerste lid, 
Vo 21/2004. 
Overtreding 
 
Artikel 38d, eerste lid 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, eerste lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Overtreding 
 



Artikel 38d, tweede  lid 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, tweede lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 38d, derde lid 
De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, derde lid, is onvolledig of onjuist. 
Overtreding 
 

Artikel 38d,  vierde lid 
De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, vierde lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Overtreding 
 
Artikel 38d, vijfde lid 
De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, vijfde lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 

Overtreding 
 
Artikel 38d, zesde lid 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, zesde lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Overtreding 
 
Artikel 38d, zevende lid 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, zevende lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Overtreding 
 
Artikel 38d, achtste lid 
De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, achtste lid, is niet of na 7 dagen gedaan. 
Overtreding 
 

Artikel 38d, negende lid 
De kennisgeving, bedoeld in artikel 38d, negende lid, is niet of na de in dat lid bedoelde termijn 
gedaan. 
Overtreding. 
 

Artikel 38e, eerste lid 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 38e, eerste lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Overtreding 
 
Artikel 38e, tweede lid 
Houder van schapen en geiten. De kennisgeving, bedoeld in artikel 38e, tweede lid, is onvolledig of 
onjuist gedaan. 
Overtreding 

 
 
Artikel 38e, derde lid 
De kennisgeving, bedoeld in artikel 38e, derde lid, is onvolledig of onjuist gedaan. 
Overtreding 
 
Artikel 38e, vierde lid 

De kennisgevingen, bedoeld in artikel 38e, eerste tot en met derde lid, zijn niet of niet binnen de in 
artikel 38e, vierde lid, gestelde termijn gedaan. 

Geringe overtreding 
 
Artikel 38h 
Overtreding van de artikelen 4, eerste, vierde en vijfde lid of 6, eerste lid, van Vo 21/2004. 

Overtreding 
 
Artikel 38h 
Overtreding van de artikelen 5, vijfde lid,6, derde lid of 8,tweede lid, van Vo 21/2004. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 38j, eerste lid 

Slachthuis Na aanvoer op het slachthuis zijn de aangevoerde schapen en geiten niet gecontroleerd 
op juiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 38j, eerste lid. 
Ernstige overtreding 



 

 
Artikel 38j, tweede lid 
Slachthuis Bij een onjuiste identificatie en registratie als bedoeld in artikel 33, eerste lid, is niet 
terstond melding gedaan aan de minister 
Overtreding 
 
Artikel 38j, vierde en vijfde lid 

Slachthuis Schapen en geiten worden geslacht die niet overeenkomstig artikel 13, eerste lid, 
onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd, of één van de onderdelen in 
artikel 38j, vijfde lid, is niet van toepassing of er is niet aan die onderdelen voldaan. 
Ernstige overtreding 
 
Artikel 38j, zesde lid 

Houder van schapen en geiten. Het niet, of niet onder toezicht van een officiële dierenarts 
vernietigen van de merken, bedoeld in artikel 38j, zesde lid. 
Overtreding 

 
Artikel 39 
Onjuist geregistreerde of geïdentificeerde dieren worden gehouden,verhandeld, vervoerd,of 
afgevoerd. 

Overtreding 
 
Artikel 39a,eerste lid 
Een geit wordt niet in overeenstemming met artikel 39a, eerste lid,gehouden. 
Overtreding 
 
Artikel 39a,derde lid 

De kennisgeving met de gegevens, bedoeld in artikel 39a, derde 
lid, is niet of niet juist gedaan. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 39a, vierde lid 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 39a, vierde lid, is niet met een daartoe door de minister 

beschikbaar middel gedaan. 
Geringe overtreding 
 
Artikel 39a, zevende lid 
Een rund, schaap of geit waarop artikel 39a, eerste lid, van toepassing is, is niet rechtstreeks 
afgevoerd als bedoeld in artikel 39a, zevende lid. 
Overtreding 

 
Artikel 41, eerste en tweede lid 
Er is in strijd met de toestemming, en de daaraan verbonden voorwaarden voor vervoer als 
bedoeld in artikel 41, eerste lid, gehandeld. 
Overtreding 
 
Artikel 43,derde lid 

De gegevens, bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn, tenzij de uitzondering, bedoeld in artikel 43, 
derde lid, van toepassing is, geen drie jaar bewaard. 

Geringe overtreding 
 
Artikel III 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
's-Gravenhage, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
 
 
 
 
 
 
 



TOELICHTING 
Aanleiding 

In december 2017 zijn onregelmatigheden geconstateerd in de identificatie en 
registratie van runderen. Een goed functionerend Identificatie en Registratie 
systeem (hierna: I&R-systeem) is van groot belang voor de traceerbaarheid van 
dieren bij een uitbraak van dierziekte. Het systeem draagt bij aan de bescherming 

van de dier- en volksgezondheid. Daarnaast is de betrouwbaarheid van het I&Rsysteem 
van belang voor het vertrouwen in de veiligheid van Nederlandse 
producten in Nederland en in het buitenland. 
Gezien de belangen die het I&R-systeem dient heb ik, naar aanleiding van de 
geconstateerde onregelmatigheden, in een aantal kamerbrieven aangekondigd dat 
ik het I&R-systeem voor runderen opnieuw wil bezien. Daartoe heb ik in een 
werkgroep met vertegenwoordigers uit de rundersector een aantal mogelijke 

verbeteringen van het I&R-systeem voor runderen verkend. De werkgroep heeft 
diverse maatregelen in kaart gebracht die tot doel hebben om de kwaliteit van de 
gegevens in het I&R-systeem voor runderen te verhogen (zie hiervoor onder meer 
Kamerstukken II 2017/18, 33037, nr. 269, 287 en [aanvullen kamerbrief 

september/oktober 2018] De uitkomsten van de werkgroep hebben zowel 
betrekking op maatregelen die door de betrokken sector worden ingevoerd, als op 

maatregelen die leiden tot een aanpassing van regelgeving. Met deze 
wijzigingsregeling wordt aan de laatste genoemde maatregelen uitvoering 
gegeven. 
 
Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele verduidelijkingen en 
wetstechnische aanpassingen in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren 
(hierna: Regeling I&R) door te voeren. 
 
Identificatie & Registratie van runderen 

Een belangrijk deel van de voorgestelde maatregelen richt zich op verbetering van 
de kwaliteit van de door houders van dieren geregistreerde gegevens. Het gaan er 
om dat de registratie van bijvoorbeeld geboortes en plaatsing van oormerken 

tijdig en correct plaatsvindt, dat het aantal herstelmeldingen vermindert, dat de 
voorwaarden voor afvoer van pas geboren kalveren worden aangescherpt, dat 
door middel van een bestuurlijke boete direct gehandhaafd kan worden in het 

geval van een niet-naleving en dat er permanente voorlichting aan houders van 
dieren plaatsvindt om te zorgen voor een volledig en betrouwbaar I&R-systeem. 
[evt nog aanvullen als de kamerbrief er is] 
Voor houders van runderen wordt in de Regeling I&R op twee onderwerpen 

verbeteringen aangebracht ten aanzien van de identificatie en registratie van 
runderen. 
Ten eerste worden de merk- en meldtermijnen van 3 werkdagen verkort naar 3 
dagen. De verkorting van de termijnen versterkt bij houders van runderen de 
urgentie om alle gebeurtenissen die meldingsplichtig zijn snel te melden. De 
ervaring leert dat sneller gemelde gebeurtenissen correcter worden gemeld. Dit 

draagt bij aan het voorkomen van onnauwkeurige registraties waardoor 
bijvoorbeeld kalveren in het systeem ouder zijn dan hun daadwerkelijke leeftijd. 
Het is bijvoorbeeld gebleken dat sommige melkveehouders een geboorte van een 
kalf melden vóór de daadwerkelijke datum van geboorte, waardoor op papier lijkt 
dat het kalf oud genoeg is om afgevoerd te worden naar een verzamelcentrum of 
kalverhouder. Zie hiervoor artikel I, onderdelen C, D, E en F, eerste lid. Ten 

tweede verplicht onderhavige wijzigingsregeling dat een nieuw geboren kalf eerst 

gemerkt wordt vóórdat de melding van de geboorte in het I&R-systeem gedaan 
mag worden (artikel I, onderdeel F, tweede lid). 
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Met het oog op eenduidigheid in de regelgeving en ter verhoging van de kwaliteit 
worden ook de meldingstermijnen voor aan- en afvoer van runderen verkort van 3 
werkdagen tot 3 dagen. 
Alleen de termijn voor het inleveren van het paspoort van een ingevoerd rund 
blijft 5 dagen, omdat dit niet uitsluitend het registreren van een melding betreft, 
maar ook fysieke actie van de houder vraagt, bijvoorbeeld het met de post 

versturen van het oude paspoort. Het verkorten van de termijn is bovendien ook 
geen kwaliteitsimpuls. 
De onderhavige wijzingen zijn in overeenstemming met het bepaalde in 
Verordening 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 



tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en 

inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PbEU L 204). Deze verordening biedt 
in de artikelen 4bis en 7, eerste lid, de ruimte om de termijnen van het melden 
van gegevens te verkorten naar 3 dagen en om de verplichting op te nemen om 
eerst een rund te merken voordat de melding wordt gedaan. 
 
Bestuurlijke boetes 

Handhaving van voorschriften uit de Regeling I&R vindt vooral plaats door middel 
van herstelmaatregelen zoals de last onder bestuursdwang. Deze maatregelen zijn 
bedoeld om de overtreding te herstellen. Het is evenwel wenselijk om in 
aanvulling daarop overtreders snel bestraffend aan te spreken op een nietnaleving. 
De bestaande handhavingsmogelijkheden voorzien hier niet in. Met deze 

wijzigingsregeling wordt daarom voorzien in de behoefte aan die lik-op-stuk 
afdoeningsmogelijkheid. Dit bevordert een effectieve handhaving. 
Hiervoor wordt de bestaande mogelijkheid in de artikelen 120a en 120b van de 
Gezondheid- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwwd) om bij een niet-naleving 

van de in dat artikel bepaalde voorschriften een bestuurlijke boete op te leggen 
verder ingevuld. 
Bij de keuze voor de indeling van overtredingen in een boetecategorieën, bedoeld 

in artikel 2 van de Regeling bestuurlijke boetes GWWD is gekeken naar de ernst 
van de overtreding en het belang dat met het overtreden voorschrift wordt 
beschermd. 
In zijn algemeenheid zijn overtredingen van voorschriften die administratieve 
verplichtingen bevatten ingedeeld in de categorie geringe overtredingen (€ 500,-). 
Voorschriften die de traceerbaarheid en daarmee de kern van het I&R-systeem 

raken, zoals de uitgifte van correcte merken, het merken en hermerken van 
dieren, de eerste melding van een dier en de melding van verplaatsingen van 
dieren zijn ingedeeld in de categorie overtredingen (€ 1500,-). 
Tot slot zijn overtredingen van voorschriften die de traceerbaarheid borgen in het 
geval er risico’s voor de volksgezondheid kunnen worden geconstateerd, geplaatst 
in de categorie ernstige overtredingen (€ 2500). 
 
Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets 

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft de onderhavige 
regeling getoetst op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en fraudebestendigheid. 
 
Administratieve lasten 

De verkorting van de termijnen om bepaalde gebeurtenissen te melden en de 
verplichting tot merken vóór de geboorte leiden niet tot extra administratieve 
lasten voor de houders van runderen. Deze handelingen waren immers al 
verplicht op grond van de Regeling I&R. 
 
Ook de verduidelijkingen en wetstechnische aanpassingen in de Regeling I&R 

leiden niet tot extra regeldruk of administratieve lasten, met uitzondering van de 
beperking van het aantal keren dat - na verlies van een merk - een schaap of geit 
hermerkt mag worden met een nieuwe set oormerken met een nieuw 
identificatienummer tot 1. Sinds 2014 worden jaarlijks gemiddeld 700  
vervangend merkmeldingen gedaan waarbij het set merken van een schaap of 
geit voor de tweede maal of vaker vervangen wordt. Voor deze hermerkingen zal 

de houder voortaan een merk met dezelfde identificatiegegevens als het andere 

merk moeten aanvragen bij de leverancier. Per vervangend merk zijn de kosten € 
19,13. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende posten: 
i) inzet houder 15 minuten: voor het noteren van de identificatiegegevens en het 
contact met leverancier in het kader van een aanvraag voor het vervangende 
merk, wordt 15 minuten gerekend. Met een uurtarief van € 32,50 per uur, kost dit 
€ 8,13, 

ii) de kosten voor het vervangend merk bedragen € 4,00 en 
iii) de administratiekosten en de kosten van verzending van het merk door de 
leverancier bedragen € 7,00. 
De totale verhoging van de regeldruk komt daarmee jaarlijks uit op € 13.391 (= 
700 x € 19,13). 
Ten overvloede wordt opgemerkt dat er in Nederland in totaal 43.000 houders van 
schapen en geiten zijn. Bovengenoemde 700 vervangend merkmeldingen worden 



gedaan door gemiddeld 250 houders; dat is dus minder dan 0,02 keer per houder 

per jaar. 
 
Vaste verandermomenten 

De regeling is op 1 november 2018 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in 
werking op 1 januari 2019. Hiermee is voldaan aan het kabinetsbeleid inzake 

vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). 
 
Artikelen 
Artikel I, onderdeel H 

Aan artikel 36, derde lid, van de regeling identificatie en registratie van dieren 

wordt het woord ‘eenmalig’ toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat indien een schaap 
of een geit een merk verliest de houder van het dier eenmalig het schaap of de 
geit kan hermerken met nieuwe merken. Dit betekent dat er één keer nieuwe 
merken met nieuwe nummers mogen worden aangebracht. Het vervangen van de 
merken moet gemeld worden op grond van artikel 38e. Hierdoor kan een 
koppeling wordt gemaakt tussen de nummers op de oude en nieuwe merken. 

Hierdoor blijft de traceerbaarheid geborgd. Een tweede keer merkverlies van één 

merk heeft tot gevolg dat, overeenkomstig artikel 36, tweede lid, een nieuw merk 
met dezelfde gegevens als het andere merk aangebracht moet worden. 
 
Artikel I, onderdeel K 

Met deze wijziging wordt aan het slachthuis de verplichting opgelegd om uiterlijk 

30 dagen na het ongeldig maken van het identificatiedocument voor 
paardachtigen dit aan de minister op te sturen. De verplichting om de documenten 
op te sturen bestond al, maar daar was geen termijn aangekoppeld. 
 
Artikel I, onderdeel L 

Artikel 38, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 262/2015 voorziet reeds in een 

grondslag op basis waarvan paspoort uitgevende instanties informatie moeten 
doorgeven aan de opgezette I&R-databank voor paarden. Hierbij moet gebruik 
worden gemaakt van een door de minister beschikbaar gesteld middel. Deze 
databank wordt beheerd door de minister. 


