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Informatie van het NOG bestuur
Datum:
7 juli 2017
Onderwerp: App voor geitgegevens en locatie en ontwikkelingen I&R, regels Q-koorts
Nieuwe App, info van de website van RVO
“Toevallig” kwam ik achter het bestaan van deze App, voor “iedereen” een mogelijkheid om geitgegevens die te maken
hebben met historie verblijfplaats(en) en q-koorts entingen te checken, zie ook:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/app-ir-dieren
Diergegevens “online” raadplegen, dat kan met de app I&R dieren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl). U kunt gegevens bekijken van een geit. Dit doet u door het levensnummer of de locatie waar de geit gehouden
wordt in te typen. In het startscherm van de app I&R dieren ziet u twee tabbladen: zoeken op diergegevens of op
locatiegegevens. Onder Notificaties in het menu van de app kunt u zich aanmelden om een notificatie te ontvangen als er
1 of meer signaleringen in het I&R-systeem staan.
Diergegevens
Als u kiest om te zoeken op diergegevens, wordt u gevraagd het diersoort, de landcode en het levensnummer in te vullen.
U krijgt dan de openbare gegevens te zien van het dier. Bijvoorbeeld de geboortedatum, de herkomst van het dier, de
eventuele importdatum en ook of het dier geëxporteerd kan worden.
Voorbeeld, diernummer ingegeven, info over de geit, info over de q-koorts vlaggen, en de verplaatsingen zijn van het hele
leven van het dier te bekijken!
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Locatiegegevens
Onder de zoekmogelijkheid op Uniek Bedrijfsnummer (UBN) kunt u een UBN invullen of postcode en huisnummer. De
gegevens die u dan krijgt te zien, zijn nu nog beperkt. Om privacyredenen krijgt u nu alleen de woonplaats te zien als u
een UBN invoert.
Hebt u de postcode en het huisnummer ingevuld, dan krijgt u de UBN’s te zien die daarop geregistreerd staan. Ook dan
ziet u alleen de woonplaats. De plaats wordt via een kaart weergegeven. Via de app kunt u doorgaan naar de
navigatiemogelijkheden op uw eigen mobiele apparaat.
Voorbeeld adresgegevens invoeren, of UBN invoeren en je vindt locatiegegevens

Eigen bedrijfsgegevens
U kunt via deze app niet inloggen om uw eigen bedrijfsgegevens te bekijken of te wijzigen.
Signaleringen
Staan er 1 of meer signaleringen in het I&R-systeem, dan kunt u via de app een notificatie ontvangen. U kunt zich
hiervoor aanmelden via Notificaties in het menu van de app. Wij vragen u dan eenmalig om uw identiteit te verifiëren via
eHerkenning of DigiD. Bekijken van de signaleringen en het doorgeven en/of herstellen van een melding kan niet via de
app. U kunt wel via Direct regelen in het menu van de app, naar de plek waar de signaleringen staan en waar u meldingen
kunt doorgeven en/of herstellen. Onder Instellingen geeft u uw voorkeur aan.
Download Download de app I&R dieren in de App Store of via Google play. In zowel de App Store als de Play Store zoekt u
op 'Dieren en bedrijven' of 'I&R'. Gebruikt u een iPad? Vink dan na de zoekopdracht als vervolgcriterium 'Alleen iPhone'
aan.
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Ontwikkeling tarieven eI&R
Tijdens een recentelijk gehouden overleg van het Platform KSG en andere geiten en schapen vertegenwoordigingen met
RVO en EZ werd duidelijk dat het I&R systeem van de overheid steeds meer kost, respectievelijk uitgaven niet in goede en
oprechte verhouding staan met de inkomsten.
Een en ander betekent, volgens RVO die de regeling eI&R uitvoert, dat de bijdrage per UBN zeer waarschijnlijk per 1
januari 2018 van de huidige 19 euro naar een 26 euro zal gaan. Reden voor het platform om actie te ondernemen. Het
begin is een artikel in het vakblad Het Schaap in de vorm van een interview met Jan van der Zanden van het platform. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkeling. Leuk dat er een app ontwikkeld is, maar als dat de kosten verhoogt dan
vragen wij ons af voor wie deze ontwikkeld is en of de kosten niet op een andere plek thuis horen.
Met toestemming van Het Schaap (bron) door Jacques Engelen

Platform KSG wil einde aan geldverspilling I&R
Jan van der Zanden is het zat. De vertegenwoordiger van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders wil dat er
niet meer geld wordt besteed aan de I&R dan er binnenkomt. Dat is de afgelopen jaren wel gebeurd. “RVO heeft te
weinig begrotingsdiscipline.” Van der Zanden wil voortaan een begroting vooraf.
Schapen- en geitenhouders betalen jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro voor de Identificatie- en Registratieregeling. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland int die bedragen. RVO voert de I&R-regeling uit, in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken.
Die I&R-geldstroom naar RVO bestaat uit twee delen: een vaste heffing per bedrijf en een tarief per geleverde dienst.
Geboorte-, afvoer- en importmeldingen kosten houders € 0,25, slachterijen tellen vijf cent per melding neer. Verder
rekent RVO tarieven voor het leveren van een stallijst (€ 2,63) en voor een bedrijfsregister (€ 3,96). Houders die te laat
melden moeten € 0,50 extra per melding betalen. Als RVO de meldingen voor houders doet, zijn de kosten 10 euro. Dit
zijn de tarieven van 2016.
RVO moet het met die 1,5 miljoen euro per jaar doen. Dat is het beschikbare budget voor de schapen- en geiten-I&R.
Maar wat blijkt? RVO geeft al jaren meer geld uit aan de I&R dan het binnenkrijgt. De dienst dicht dat gat met geld uit een
reservepot, die ooit is gevuld met bedragen die voor de I&R van de schapen en geiten sector beschikbaar was.
Jan van der Zanden vindt dat dit niet kan. Al twee jaar roept hij dat RVO meer begrotingsdiscipline aan de dag moet
leggen. Nu is hij het helemaal zat. Hij stuurde een brief naar RVO en eiste daarin dat de dienst dit kalenderjaar een
begroting voor 2018 zou presenteren. Van der Zanden neemt als vertegenwoordiger van het platform KSG deel aan het
jaarlijkse I&R-overleg dat RVO en bedrijfsleven hebben. Zo’n overleg was 14 juni en daarin kwam de eis van Van der
Zanden op tafel. Het belang is groot. Immers, als vertegenwoordiger van de hobby geiten en schapenhouders spreekt Jan
van der Zanden namens de meeste houders.
Wat is hier aan de hand? Wat is het probleem?
“Er is jaarlijks een tekort van enkele tonnen. Ik heb daar enkele jaren geleden al rustig op gewezen en gevraagd om
bezuinigingen. Maar wat is er gebeurd? Het tekort is van jaar op jaar alleen maar toegenomen. RVO vulde dat tekort aan
met geld uit een reservepotje dat van de schapensector is. Dat potje is nu leeg. Het geld is op.
Vorig jaar heb ik gepleit dat er voor 2017 een sluitende begroting zou liggen. Steeds maar uitstel, uitstel, uitstel.
Uiteindelijk is mijn verzoek niet gehonoreerd. RVO stelde steeds dat het pas een begroting zou kunnen maken als het
zicht had op de geldstromen. In de loop van het jaar dus. Dat is natuurlijk onzin! Je begroot voorafgaand aan een jaar, niet
tijdens dat jaar. Het gevolg van deze handelswijze is dat het tekort niet alleen elk jaar ontstond, maar ook steeds groter
werd. RVO heeft te weinig begrotingsdiscipline. Namens het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, de
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organisatie die ik in het I&R-overleg vertegenwoordig, heb ik nu geëist dat er nog dit jaar een begroting voor 2018 op
tafel komt die in evenwicht is met de 1,5 miljoen aan inkomsten.”
En? Hoe was de reactie?
“RVO heeft gezegd dat het alleen voorlichting aan de sector geeft. Over heffingen en over de financiën. Achteraf. We
hebben te horen gekregen dat het ministerie van Economische Zaken eigenaar is van de I&R. Dat is dus de baas en
blijkbaar moeten we daar zijn voor een begroting. We hebben vandaag informatie gekregen over de financiën van 2016
en hebben de begroting voor 2017 gekregen. In die begroting zit weer een tekort van circa 3,5 ton. En het is al juni! Zo
kunnen we natuurlijk nooit tot beleidsafspraken komen om het tekort op te heffen en kunnen we ook niet sturen op
kostenposten. Als schapensector hebben we niets te zeggen bij RVO. Daar heb ik wel twee jaar om gevraagd! We zijn
twee jaar lang aan het lijntje gehouden.”
Waarom bent nu niet naar EZ gestapt?
“EZ en de schapensector kennen geen overleg meer. Bij het I&R-overleg zit wel altijd iemand van EZ, maar EZ heeft zich
totaal niet ingespannen om kostensturend beleid te voeren. Ik heb het gevoel dat we om de tuin zijn geleid.”
Hoe is dat toch mogelijk? De top van de Nederlandse schapensector zit bij dat overleg. LTO, LWPS, handel, stamboeken,
NSFO, Platform. En dan kan dit zo uit de hand lopen?
“Hoho! In 2014 waren de financiën aardig in evenwicht. Misschien een ton tekort maar daar zal ik niet moeilijk over doen.
Maar in 2015 waren het enkele tonnen, in 2016 weer. Toen ben ik nadrukkelijker aan de bel gaan trekken.
RVO beloofde ook telkenmale verbeteringen. Maar nu blijkt dat er vorig jaar weer een half miljoen overschrijding was.
Ik kan overigens alleen over mezelf praten. Niet over de andere sectorpartijen in het overleg. Ik hoop wel dat zij zich meer
gaan inzetten om te voorkomen dat de I&R-tarieven gaan stijgen.”
En nu? Wat moet er gebeuren?
“De pot is leeg. Als we niet kunnen ombuigen zullen de tarieven aanzienlijk stijgen. De vaste heffing zal 35% hoger
worden. Dat is voor ons onacceptabel. ”
Denkt u dat er mogelijkheden waren om te bezuinigen? RVO moet die I&R toch kunnen uitvoeren? Daar hebben ze dat
geld toch voor nodig dat ze hebben gebruikt?
“Het heeft alles te maken met de instelling. Als je 1,5 miljoen te besteden hebt, ga je kijken hoe je die het beste kunt
begroten. Je zet de tering naar de nering. Dat gebeurde niet. RVO ging geld uitgeven aan zaken die het zelf interessant en
nuttig achtte. Een voorbeeld. Er is een I&R-app ontwikkeld die twee ton kostte. Daar zijn we achteraf over geïnformeerd.
We zeiden sectorbreed: voor ons hoefde die app helemaal niet. Toen was het al gebeurd.”
Vindt u dat RVO geld over de balk heeft gesmeten?
“Je moet vooraf nut en noodzaak afwegen. Als die app was begroot, had ik die afgewezen.”
U heeft dit in het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders besproken. Hoe is dit daar geland?
“Heel slecht. Men vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat er zo weinig begrotingsdiscipline is. Terwijl het óns geld is.”
Heeft u vanmiddag nieuwe afspraken kunnen maken?
“Er is een beleidsoverleg met met ministerie van Economische Zaken toegezegd. Daar zal de hele schapen en geiten
sector aan deelnemen. We gaan er over de financiën praten.”
Is dat wat u wilde?
“Ik wil een sluitende begroting die leidt tot een betere discipline en tot bezuinigingen. Harde afspraken waar we als sector
op kunnen controleren. En ik wil dat EZ de kostenregie veel beter aanstuurt.
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Is er een vertrouwenscrisis?
“Ik heb geen reden RVO te wantrouwen. Ze zijn altijd transparant geweest over de financiën. Dat wilden ze ook echt.
Maar er is wel ruim een miljoen euro weg uit de reservepot. Geld van de schapensector.”
Gaat u die nog proberen te verhalen?
“Dat wordt een eindeloze discussie. Het geld was gelabeld als I&R-geld. Dat geld was er en is opgemaakt.”
Waarom neemt de schapensector die I&R niet helemaal over?
“Dat is punt van onderzoek. Misschien is het haalbaar, misschien niet. Het zal niet eenvoudig worden. De minister moet
een centrale I&R-database bijhouden. Dat ligt wettelijk vast.”
Zie ook de publicatie in Het Schaap van deze maand die als bijlage meegestuurd wordt.
Regels Q-koorts
Onze voorzitter heeft recentelijk navraag gedaan bij de regels rond enten en lammeren en keuringen en deze melding gekregen.

Van : info@nvwa.nl Datum : 26/06/2017 09:52 Aan : sietse.vander.wal@hetnet.nl
Onderwerp : 609943.00 Vraag over Q-koorts
Geachte heer van der Wal,
Alle schapen en geiten op professionele melkbedrijven, op professionele opfokbedrijven en op locaties met een
publieksfunctie die voor 1 augustus de leeftijd hebben van 3 maanden moeten jaarlijks voor 1 augustus worden
gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dit geldt ook voor de dieren die een basisvaccinatie krijgen waarbij de 2e vaccinatie ná 1
augustus wordt gegeven.
Dieren jonger dan 3 maanden
Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden. Dus dieren geboren op of ná 1 mei mogen/kunnen niet
worden gevaccineerd. Deze dieren komen vóór 1 augustus van het volgende jaar aan de beurt. Of zoveel eerder, als het
dier wordt ingezet voor fokdoeleinden of afvoer naar een (ander) publieksbedrijf, evenement, keuring etc.
Als schapen of geiten bij aanvoer op een keuring ouder zijn dan 3 maanden, moeten ze volledig zijn gevaccineerd uiterlijk
3 weken voor aanvoer op een keuring (of ander evenement met publieksfunctie).
Meer informatie
We verwijzen u graag naar onze website (www.nvwa.nl) waar meer informatie is te vinden in het webdossier Q-koorts.
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: 0900-0388 (€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)
http://www.nvwa.nl
Ondanks deze (bekende) informatie doet het platform KSG pogingen om in contact met het ministerie van EZ te komen
tot een voor onze hobby prettigere interpretatie van de regels.

