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NOG nieuwsbrief
Datum:
23 februari 2019
Onderwerp: informatie
Beste mensen,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal actuele zaken.
Registratie en identificatie van geiten
Afgelopen jaar hebben wij jullie geïnformeerd over de activiteiten van RVO om de registratie en identificatie van geiten
(en andere dieren) op een hoger plan te brengen. Afgelopen week is de aanpassing van de regeling I en R vandaag
gepubliceerd in de Staatscourant. Wij doen deze als bijlage toekomen.
Verder heeft RVO onderstaande toelichting gestuurd over de retributies die vanaf 1 maart in rekening worden gebracht.
Zie ook de regelgeving in de Staatscourant over bestuurlijke boetes ( worden per 1 juli ingevoerd) en de brief van de
minister over dit onderwerp. De koppelingen naar deze informatie is in deze brief opgenomen.
De aanpassing voor de invoering van ambtshalve herstel bij schaap/geit is gepubliceerd in de Staatscourant.
Die aanpassingen gaan in per 1 maart 2019. De aanpassing heeft tot gevolg, dat RVO.nl vanaf 1 maart een retributie in
rekening kan brengen, als zij meldingen ambtshalve moeten aanpassen.
Deze systematiek komt overeen met I&R Rund. De volgende retributies kunnen in rekening worden gebracht:
Melding door RVO geplaatst, ingetrokken of hersteld:

De regelgeving m.b.t. bestuurlijke boetes gaat in per 1 juli 2019.
Voor een toelichting daarop verwijst RVO u graag naar de inhoud van de kamerbrief hierover:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/07/kamerbrief-over-verbetervoorstellen-identificatieen-registratie-ir-rundvee. Voordat RVO.nl meldingen hersteld, die tot kosten kunnen leiden, zal de houder daarover
geïnformeerd zijn via een overzicht maatregelen of eventueel een aanvullende brief aan de houder. We hebben in de
afgelopen maanden al veel ervaring op kunnen doen met het versturen van het overzicht maatregelen. We zullen nu een
nieuwe fase in gaan om de kwaliteit van I&R Schaap/Geit nog beter te maken.
Jaarplanning 2019 wens toevoegen data van keuringen en bijeenkomsten
Wij hebben een excel opzet gemaakt voor het jaar 2019 (zie bijlage) met daarin opgenomen de nu reeds bekende dagen
dat de NOG of de fokcommissie een activiteit heeft. Wij verzoeken u de lijst te bekijken en desgewenst data met
activiteiten zoals keuringen aan te leveren bij itent@kpnmail.nl
Dan kunnen we de lijst actueel maken/houden en zullen deze dan de volgende keer weer met de nieuwsbrief meesturen.

Het bankrekening nummer van de NOG is NL78 RABO 0369 1508 72 ten name van N.O.G.

