Verplichtingen op een rij
Het jaar 2010 staat voor geitenhouders bol van veranderingen. Per januari is de nieuwe I&R-regeling
van start gegaan en sinds 1 juli zijn daar de verplichtingen in het kader van voedselketeninformatie
(VKI) bijgekomen. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) zetten de belangrijkste
verplichtingen nog eens op een rijtje.

D

e elektronische I&R voor schapen
en geiten wordt als een enorme
sprong voorwaarts beschouwd. Bij
een onverhoopte uitbraak van een dierziekte
is het mogelijk snel diercontacten te traceren,
waardoor de ziekte gerichter en sneller kan
worden aangepakt. Van papieren systeem
met alleen registratie van bedrijven en eens
per jaar een telling, gaan we naar elektronische identificatie van alle schapen en geiten
en registratie van alle geboren, geïmporteerde, gestorven en anderszins (export, slacht)
afgevoerde dieren.

verzamelcentrum of slachterij) daar veel
gemak van. Bij afvoer dienen de volgende
gegevens te worden opgegeven:
•	de individuele nummers van de afgevoerde dieren;
•	de datum van afvoer;
•	het bedrijf (naam, adres en UBN-nummer)
van bestemming;
•	het kenteken van de wagen waarmee de
dieren vervoerd worden.
De meldingen kunnen worden uitgevoerd
op dezelfde wijze als de geboortemeldingen
(internet, managementpakket of telefoon).
Als de dieren worden afgevoerd voordat een
afvoermelding is gedaan, moeten tijdens het
transport de transportgegevens beschikbaar
zijn op het vervoersdocument schapen en
geiten (te vinden op de website www.pve.nl)
óf in de reader van de transporteur.

Aanmelding en geboortemelding
De geitenhouder zorgt voor de beginmelding aan de centrale database. Dieren die
niet zijn aangemeld, kunnen niet worden
afgevoerd. Begin- en geboortemeldingen
kunnen worden uitgevoerd via internet
(mijn dossier), via uw managementpakket
of telefonisch (0900-2552004).
Lammeren moeten uiterlijk binnen 6 maanden na geboorte zijn aangemeld, of eerder
als ze van het bedrijf worden afgevoerd.
Alle schapen en geiten, geboren vóór
31 december 2009, hadden vóór 1 juli 2010
aangemeld moeten zijn in de centrale database. Is dat niet gebeurd, dan kan de
Algemene Inspectiedienst (AID) bij controle
proces-verbaal opmaken. Oudere dieren
kunnen met een geboortemelding (met
datum vóór 1 januari 2010) met het oude
nummer worden aangemeld.

Meldingen voedselketeninformatie
Alle veehouders moeten voedselketeninformatie (VKI) aanleveren aan de slachterij. Er
is een database ontwikkeld waarmee de veehouder de VKI eenvoudig digitaal kan doorgeven. Deze databank is www.InfoGeit.nl
(en www.InfoSchaap.nl voor schapenhouders).
Elke geitenhouder heeft onlangs per brief
inloggegevens ontvangen. Mocht u de brief
zijn kwijtgeraakt, bel dan 0900-7863833.
NB: het is belangrijk éérst de VKI aan
InfoGeit te melden en daarna het dier pas af
te melden bij I&R. Doet u dit andersom, dan
is het dier niet meer terug te vinden in VKI.
Overigens is deelname aan InfoSchaap of
InfoGeit niet verplicht. Als uw afnemer
dat goedvindt, mag u ook een papieren
meegeven met het slachtdier. Maak hierover van tevoren afspraken met uw
handelaar of slager.

Schapen- en geitenhouders moeten ook elke
aan- en afvoer melden aan de centrale database. De afvoerder moet de volgende
bestemming aangeven, de aanvoerder moet
de herkomst aangeven. Dat moet gebeuren
binnen zeven dagen na af- of aanvoer. Als
de afvoermelding voor of op de dag van
afvoer wordt gedaan, hebben de volgende
schakels in de keten (een collega-veehouder,
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Aan- en afvoermeldingen

In de registratie van geiten verandert veel. Juiste identificatie is daarbij onontbeerlijk.
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