Voor geruimde bedrijven
schadevergoeding in zicht
Advocaat Joost de Rooij van Advocatenkantoor Linssen uit Tilburg is er stellig van overtuigd dat
geitenhouders van wie geiten zijn geruimd, kans maken op een schadevergoeding. Betekent dat
eindelijk goed nieuws in de Q-koortstragedie?

H

et ministerie van LNV roept nog
altijd dat de financiële gevolgen
voor geruimde bedrijven onder
ondernemersrisico vallen en is dus niet van
plan de ondernemers hierin tegemoet te
komen. Maar De Rooij ziet dat anders. Hij
raadt zelfs alle geitenhouders van wie geiten
geruimd zijn aan om te procederen, maar
dan wel gezamenlijk.

Ondernemersrisico
“De ingestelde maatregelen in december
2009 zijn veel te drastisch om onder ondernemersrisico te vallen”, vindt De Rooij. “Op
ongeveer hetzelfde moment dat er gezegd
werd dat Q-koorts een grote bedreiging is
voor de volksgezondheid, werden er ook al
bedrijven geruimd. Bedrijven hebben daar
niet op kunnen inspelen.”
Dat is voor de advocaat reden om het minis-

terie voor het gerecht te dagen, ofwel een
dagvaarding op te stellen. Daarbij gaat
De Rooij ervan uit dat de schade als gevolg
van het levenslange fokverbod voor de nog
aanwezige dieren op een geruimd bedrijf
vergoed zou moeten worden. “Dat is nu
de grootste kostenpost op zo’n bedrijf.
De gemiddelde schade ligt tussen de
200.000 en 300.000 euro per bedrijf, maar
de variatie daarin is groot.” Om die schade
op een bedrijf te berekenen, zou je het dekverbod weg moeten denken.

Gezamenlijk procederen
“Bij een proces probeer je te bewijzen dat je
onevenredig benadeeld bent door bepaalde
maatregelen”, legt De Rooij uit. Hij verwijst
daarbij onder andere naar de situatie
ten tijde van en vlak na de varkenspest.
“Per zeug die men toen gedurende een

bepaalde periode niet mocht aandekken,
kregen zeugenhouders een vergoeding. Nu
mag er met dieren levenslang niet gefokt
worden en is er in financiële zin niets
geregeld voor geitenhouders!”
De advocaat raadt geitenhouders aan om als
groep de procedure aan te gaan. “De beste
weg is om als eenheid een gesprekspartner
te zijn. Dan is er één aanspreekpunt en dat
is voor iedereen gemakkelijker.” De Rooij
adviseert geitenhouders dus om zich te
verenigen en allemaal op één lijn te komen,
en er daarnaast zeker van te zijn dat je
verzekering de procedurekosten dekt.
“De procedure die we nu inzetten kan wel
een jaar, anderhalf jaar duren. Ik kan alleen
maar hopen dat dat voor de geitenhouders
niet te lang is.”

Vereniging van geruimde geitenbedrijven
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Niet alleen De Rooij hamert erop dat bedrijven zich het best kunnen
verenigen alvorens te procederen. Een groep geitenhouders van
geruimde bedrijven is diezelfde mening aangedaan.
Zij zetten een vereniging van geruimde geitenhouders in de steigers.
“We zijn de vereniging nu aan het inrichten, vorm aan het geven.
We willen de juiste mensen erbij betrekken en dat kost even tijd.
Concreet is er dus nog niet veel te melden en voordat we echt met
inhoud komen, zal dus nog even duren”, vertelt Frans Elshoff uit
het Gelderse Vethuizen, een geruimde geitenhouder en een van
de initiatiefnemers. “We willen de krachten bundelen om juridisch
sterker te staan. Ons speerpunt is het proberen te verkrijgen van
een schadevergoeding voor onze bedrijven.” De vereniging probeert
daartoe partijen en kennis buiten de vereniging bij elkaar te brengen.
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