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INLEIDING

INLEIDING

In maart 1993 is een departementale projectgroep opdracht gegeven te verkennen
op welke wijze in de toekomst invulling kan worden
gegeven
aan
de
diergezondheidszorg in ons land, met
als
bijzonder
aandachtspunt
de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bedrijfsleven en overheid. De opdracht
omvat
zowel
de
preventieve
diergezondheidszorg
als
de
politionele
dierziektebestrijding bij landbouwhuisdieren. De projectopdracht is als bijlage
1 toegevoegd.
Deze nota vormt het eindresultaat van de inspanningen van de projectgroep. Ten
behoeve van de toekomstverkenning zijn gesprekken gevoerd met diverse mensen
die op een of andere wijze betrokken zijn bij de diergezondheidszorg in ons
land (zie bijlage 2). Daarnaast zijn enkele workshops georganiseerd om de
praktische haalbaarheid van een aantal ideeën te toetsen.
Achtergrond van de projectopdracht vormde de behoefte om te komen tot een meer
fundamentele bezinning op de vraag of de huidige benaderingswijze van de
diergezondheidszorg in ons land op termijn voldoende perspectief biedt. Een en
ander mede met het oog op de recente ervaringen met dierziekten en het
gewijzigde EG-beleid terzake.
De projectgroep heeft antwoorden gezocht op de volgende hoofdvragen:
- Naar welke situatie willen wij komen?
- Wat zijn de knelpunten in de bestaande situatie tegen de achtergrond van
de gewenste situatie?
- Hoe zou je die kunnen bereiken?
- Wat is daarvoor nodig?
Bewust
is
gekozen
voor een beschrijving op hoofdlijnen. De
begripsomschrijving van diergezondheid is als uitgangspunt genomen.

volgende

Een dier is gezond wanneer het in harmonie/balans is met de omgeving, het
vanuit een gezond welzijn optimaal kan reageren op deze omgeving en de
natuurlijke weerstand tegen (gezondheids)bedreigende factoren optimaal is. Een
dierlijk product is gezond als het afkomstig is van een gezond dier, veilig is
voor consumptie, vrij is van ziektekiemen en van (residuen van) ongewenste
stoffen. Een bedrijf is gezond wanneer het gezonde dieren en gezonde producten
levert en gekenmerkt wordt door:
. risicobewustheid bij de ondernemer (dit betreft alle ondernemers in de
produktiekolom - van toeleverancier, veehouder,
transporteur/handelaar,
verwerker van dierlijke producten tot detailhandelaar),
. acceptatie door de maatschappij,
. evenwicht met de omgeving,
. afwezigheid van en weerstand tegen (gezondheids)bedreigende factoren, zonder
dat het bedrijf hiervoor structureel afhankelijk is van het gebruik van
dierbehandelingsmiddelen.
Gezondheid in de dierlijke sector is daarmee een combinatie van: veiligheid,
evenwicht, welzijn en risicobewustheid.

Aan de hand van de toekomstverkenning wordt in het rapport een aantal
voorstellen gedaan. Het gaat hierbij om soms ingrijpende beleidsaanpassingen
voor alle betrokkenen. Daarom is de projectgroep van mening dat een verdere
invulling van het beleid slechts gestalte kan krijgen IN NAUW OVERLEG met
alle betrokken doelgroepen.
Aan COMMUNICATIE met de doelgroepen zal dan ook veel aandacht besteed
moeten worden. Dit geldt eveneens voor te ondernemen activiteiten in
internationaal verband.
Voorgesteld wordt een gezamenlijke PROJECTORGANISATIE met het bedrijfsleven
in te stellen, die als taak krijgt een afspraken tussen overheid en
bedrijfsleven voor te bereiden ten aanzien van te realiseren doelen,
ontwikkelingstrajecten, in te zetten instrumenten en verantwoordelijkheidsverdeling.
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SAMENVAHING EN AANBEVELINGEN

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN

ALGEMEEN

Nederland heeft de meest intensieve dierlijke produktie van Europa. Zowel de
concentratie van dieren als het aantal (internationale) relaties binnen de
produktiekolom is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De afhankelijkheid
van internationale afzetmarkten is groot en de geografische ligging van ons
land brengt belangrijke invoer- en doorvoerstromen van dieren en dierlijke
producten met zich mee. Uit dit alles vloeit een grote kwetsbaarheid voor
dierziekten voort.
Van oudsher is er ook in ons land een grote bemoeienis van de overheid met de
dierziektebestrijding. Deze steun is onmiskenbaar van groot belang geweest voor
de ontwikkeling van de veehouderijsector. In eerste instantie ten behoeve van
de (voldoende en veilige) voedselvoorziening, later ten behoeve van de zich
ontwikkelende export. Het karakter van de internationale handel in dieren en
dierlijke producten is wereldwijd sterk gebaseerd op van
overheidswege
verstrekte garanties.
Ondanks de verworvenheden op het terrein van de diergezondheidszorg, m.n. in
het terugdringen van ziekten door een gericht vaccinatiebeleid, is er geen rust
aan het front. Recente ervaringen met dierziekten (blaasjesziekte, New Castle
Disease) onderstrepen dit nog eens. Nationale en internationale ontwikkelingen
dwingen tot een herbezinning op de tot dusver redelijk succesvol gebleken
aanpak in de diergezondheidszorg.
Nationaal staat de rol van de overheid op tal van terreinen ter discussie.
Mogelijkheden om te sturen worden beperkter. De overheid bepaalt zich, mede
vanwege de toegenomen bestuurslast, tot haar kerntaken. De onlangs in gang
gezette "Heroverwegings-operatie Kosten Diergezondheidszorg" beziet of de
huidige
inzet van 's Rijksmiddelen nog wel leidt tot een structurele
versterking van het perspectief voor de dierlijke sector.
In internationaal verband zijn met name de ontwikkelingen binnen de EG van
belang. De kwetsbaarheid voor dierziekten is met het wegvallen van de
binnengrenzen zeker niet verminderd. De traditionele aanpak van dierziekten
-tegenhouden van dierziekten aan de nationale grenzen- is niet langer mogelijk.
Het eigen grondgebied en de rest van de EG dienen "gevrijwaard" te worden van
ziekten. Nationale grenzen zijn in de EG-filosofie vervangen door grenzen rond
het individuele produktiebedrijf. Daarnaast is de nieuwe benadering in de EG
gericht op het bereiken van het hoogst mogelijke diergezondheidsniveau. Een
non-vaccinatiebeleid maakt hier deel vanuit. Nederland kan niet op alle fronten
aan het hoge niveau voldoen. Sinds 1 januari wordt ons land meer dan ooit
geconfronteerd met (de dreiging van) handelsbelemmeringen.
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Het PROJECT "DIERGEZONDHEID IN BEWEGING"

De toegenomen kwetsbaarheid voor dierziekten dwingt allen die bij de dierlijke
sector betrokken zijn - het bedrijfsleven, de consumenten en de overheid - tot
een hernieuwde (internationale oriëntatie in brede zin. In dat kader is in
maart een projectgroep ingesteld met de opdracht een toekomstverkenning te
maken
van
de
wijze
waarop
invulling
gegeven
kan
worden aan de
(verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van) de diergezondheidszorg. Het
gaat hierbij zowel om de preventieve diergezondheidszorg als om de politionele
dierziektebestrijding bij landbouwhuisdieren.
De Aanpak van het Project
De projectgroep, die in maart 1993 met haar werkzaamheden begon, heeft een
toekomstverkenning uitgevoerd die bestaat uit de volgende onderdelen:
- De ontwikkeling van een beeld van de gewenste diergezondheidssituatie. Dit
zogeheten streefbeeld geeft aan hoe de diergezondheidssituatie er over een
aantal jaren in ons land zou moeten uitzien.
- Een knelpuntenanalyse van de huidige situatie, afgezet tegen de gewenste
situatie.
- Een tweetal toekomstbeelden voor de diergezondheidszorg, één voor de
preventieve diergezondheidszorg en één voor de aanpak van dierziekten. Deze
geven een aantal meer of minder concrete mogelijkheden.
- Een effectverkenning en een trajectverkenning, waarin de haalbaarheid van de
ideeën en de volgens de projectgroep gewenste stappen op weg naar de
toekomstbeelden worden bezien.
Overigens zijn de drie laatstgenoemde onderdelen niet geheel van elkaar te
scheiden. Stappen en aanpakken in het ene onderdeel genoemd, komen ook in het
andere terug.
Aan de hand van een en ander heeft de projectgroep een aantal voorstellen
verwoord.

HET STREEFBEELD

In
het
streefbeeld
van
de
projectgroep
staan
een
toonaangevend
diergezondheids- niveau en de eigen verantwoordelijkheid van alle ondernemers
in de produktiekolom centraal. Het gaat hier om een keten van ondernemers die
loopt van toeleverancier, veehouder, transporteur/handelaar, verwerker van
dierlijke producten tot detailhandelaar. In de gewenste situatie zijn de
ondernemers zich van de eigen verantwoordelijkheid bewust, handelen ze er naar
en kunnen ze op onstane risico's worden aangesproken. Het zijn Risicobewuste
Ondernemers. Een goede diergezondheidssituatie vormt dan een
integraal
onderdeel van de zakelijke transacties in de gehele keten. In de gewenste
situatie garanderen de ondernemers elkaar van schakel tot schakel dat hun dieren en/of producten gezond zijn en
in
evenwicht
met
de
omgeving
zijn/voortgebracht zijn.
In
het
streefbeeld
staat
deze
onderlinge
garantieverschaffing centraal.
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Het streven is voorts gericht op:
— > Een "koppositie" in de EG op het terrein van diergezondheidszorg.
De kwetsbare exportpositie, de hoge dierconcentratie en het economisch
belang van de sector dwingen hiertoe.
— >

Samenhang in beleid voor de dierlijke sector.
De diergezondheidszorg is ingebed in een integrale visie t.a.v. een
levenskrachtige, veilige en duurzame veehouderij.

In het streefbeeld ondersteunt de overheid de sector selectief (en niet zozeer
structureel) bij het behouden van de toonaangevende positie in innoverende en
voorwaardescheppende zin. Een meer directe betrokkenheid van de overheid is
slechts daar op zijn plaats waar een algemeen maatschappelijk belang aan de
orde
is
(bv.
volksgezondheidbelangen, welzijn dieren, een bijzondere
calamiteit).

KNELPUNTENANALYSE afgezet tegen de gewenste situatie

De
huidige diergezondheidszorg, zoals die door alle betrokkenen wordt
bedreven, voldoet in tal van opzichten niet aan het geformuleerde streefbeeld.
De projectgroep geeft in haar knelpuntenanalyse aan dat:
#
#
#

#

er onvoldoende gestreefd wordt naar een toonaangevend gezondheidsniveau.
Met als gevolg o.a. residu-problemen, imago-verlies en belemmeringen op
afzetmarkten',
er te weinig operationele doelen gesteld worden. Hierdoor zijn resultaten
niet concreet meetbaar, worden doelstellingen niet gedeeld en worden
maatregelen onvoldoende begrepen;
beleidsvoorbereiding en -evaluatie
onvoldoende
plaats
vinden
op
politiek-bestuurlijk niveau. Het beleid is te sterk
(veterinair-)
technisch georiënteerd waarbij compromissen gaan boven
een
goede
risico-onderbouwing. Het beleid wordt voornamelijk vorm gegeven via
regelgeving, hetgeen weer aanleiding geeft tot handhavingsproblemen;
er geen integrale visie is ten aanzien van een duurzame veehouderij. De
onderlinge
samenhang
tussen
diergezondheids-,
milieuen
structuurvraagstukken wordt onvoldoende onderkend;
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#

#

#

— >

er te weinig wordt gestreefd naar preventie van dierziekten in brede zin
en teveel naar eenzijdige preventie (vaccinaties) en dierziektebestrijding;
de actuele praktijk zich onvoldoende richt op maatschappelijke acceptatie
van ontwikkelingen. Er is onvoldoende communicatie tussen producenten en
consumenten, een vertrouwens- en kenniskloof groeit;
de
huidige
organisatiestructuur
zeer
ingewikkeld
is
en
de
verantwoordelijkheden van de betrokkenen niet helder geformuleerd zijn
met als gevolg uiteenlopende verwachtingen op kritieke momenten.

D e projectgroep concludeert dat een grotere inzet van technische, financiële, personele en juridische middelen niet zal leiden tot een betere
beheersbaarheid van de diergezondheidssituatie in ons land.

Het is de vraag of de huidige organisatie en bestaand instrumentarium
voldoende kansen bieden te komen tot een toonaangevende diergezondheidszorg.
De projectgroep acht op grond van de knelpuntenanalyse, hoezeer er ook
waardering bestaat voor het tot nu toe gevoerde beleid, een drastische
bijstelling van het beleid op het terrein van de diergezondheidzorg dringend
gewenst.

--->

HET IS TIJD VOOR NIEUW BELEID

TOEKOMSTVERKENNING DIERGEZONDHEIDSZORG

I TOEKOMSTBEELD: PREVENTIEVE DIERGEZONDHEIDSZORG
In de gedachten van de projectgroep staat preventie en het beheersen van risico's op het niveau van de ondernemer centraal.
> De Toekomstige Ondernemer is een Riscobewuste Ondernemer.
Deze zal daartoe -naast de financieel-economische balans en de mineralenbalans- moeten kunnen gaan beschikken over "een gezondheidsbalans voor dier en
bedrijf". Dit managementinstrument stelt in staat de diergezondheidssituatie
op het bedrijf te beheersen aan de hand van metingen en streefnormen die zijn
gericht op een toonaangevend gezondheidsniveau. De ondernemer wordt een
"balanserende ondernemer".
De ondernemer met een evenwichtige gezondheidsbalans zal op basis hiervan
garanties kunnen geven op het terrein van de diergezondheid. Hiertoe zal een
systeem van erkenningen en certificeringen in het leven worden geroepen. De
ondernemer wordt dan een "erkende ondernemer". Keten-verantwoordelijkheid
waarbij elke voorliggende schakel garanties geeft aan de volgende, gaat een
vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van handelstransacties. Certificering vindt
plaats door onafhankelijke certificerende instellingen.
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De kwaliteitszorgsystemen
van
bedrijven
gaan
een
rol
spelen
bij
overheidscertificering. Op kernterreinen, zoals de bescherming
van
de
volksgezondheid, zullen er toezichtstaken voor de overheid blijven bestaan.
Certificering en gezondheidsbalans voor dier en bedrijf zullen leiden tot een
maximaal
preventieve risicobeheersing. Ondanks deze prikkels zullen de
gezondheids- en kwaliteitsrisico's niet altijd volledig beheersbaar zijn.
Deze risico's dienen te worden ondervangen door een verzekering met daaraan
gekoppeld een garantiefonds. Hierdoor zal de ondernemer een "(zelf)verzekerde
ondernemer" zijn. De verzekering zal zich met name richten op de risico's van
dierziekten. Premie en
uitkering
zijn
daarbij
afhankelijk
van
de
gezondheidsbalans en certificering. Via een dergelijke bonus/malus benadering
heeft de verzekering ook een preventieve werking.
Ook in de toekomst zullen er ondernemers zijn die zich niet bewust willen zijn
van de risico's die hun bedrijfsvoering met zich mee brengt.
Deze "risicobeluste" ondernemer zal geconfronteerd worden met hogere kosten en
lagere opbrengsten. De risicobeluste ondernemer is voor alle marktpartijen
herkenbaar. Immers, de dierlijke produktie is niet gecertificeerd. Hij zal
worden geconfronteerd met kortingen bij keuring en bij schadeloosstellingen.
De risico's voor anderen worden afgedekt door middel van een verplichte
verzekering. Kortom, de toekomst voor de risicobeluste ondernemer ziet er niet
rooskleurig uit. Hij zal terecht komen in de marge van de markt.
In de visie van de projectgroep zal de overheid haar sturing op andere wijze
vorm dienen te geven. Uitgangspunten daarbij zijn: sturing op hoofdlijnen,
aangrijpingspunt voor sturing is allereerst de ondernemer én de overheid
stuurt niet als enige, zij is één van de betrokkenen die stuurt. Het
sturingssysteem bevat prikkels ter bevordering van gewenst gedrag: geld,
kennis
en regels. Kerntaken van de overheid liggen op het vlak van
volksgezondheid, welzijn van dieren en dierziekten met gevolgen op nationale
schaal. Concrete taken in dat verband zijn:
- het in stand (doen) houden van een regelgevings-kader
- het (doen) handhaven van regelgeving en de opsporing
- het verschaffen van (inter)nationale garanties
- financiering op projectbasis van innovatieve programma's.

II TOEKOMSTBEELD: AANPAK DIERZIEKTEN

Alle preventieve maatregelen ten spijt, van tijd tot tijd zullen
er
dierziekten bestreden moeten worden door de "strijdvaardige ondernemer".
Het kan hierbij gaan om :
- Categorie I:
Ziekten aan te pakken door de ondernemer zelf op bedrijfsniveau. De risico's kunnen op bedrijfsniveau gedragen
worden en overschrijden (normaliter) het individuele
bedrijf niet.
- Categorie II: Ziekten aan te pakken door de sector in georganiseerd
verband, vrijwillig of verplicht.
- Categorie III: Ziekten die van (nationaal) belang kunnen zijn. Bij de
aanpak hiervan is een speciale rol weggelegd voor de
overheid. Immers er moeten dwingend en snel zeer stringente
en ingrijpende maatregelen worden getroffen.
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Een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokkenen is bij
de aanpak van categorie-III-ziekten van cruciaal belang. Tijdens de "sluimerfase" moet - door een zelfstandige of verzelfstandigde dierziektebestrijdingsdienst die over de noodzakelijke wettelijke bevoegdheden beschikt
gezorgd worden voor draaiboeken, oefeningen en communicatie (draagvlak!).
De leiding hiervan is verantwoordelijk voor een optimale uitvoering tijdens
de "actiefase" (BRAND!).Voorzien is in een heldere commandolijn, inclusief
bevoegdheden, ten behoeve van besluitvorming over afwijkende maatregelen.
Mee-beslissen
is
tijdens deze fase niet mogelijk. Effectiviteit en
efficiency van de aanpak zal naderhand kritisch worden geëvalueerd.
Voor de overheid zijn in de ogen van de projectgroep bij aanpak van ziekten
van categorie I en II geen andere taken weggelegd dan degene die genoemd
zijn
bij
de
preventieve
diergezondheidszorg.
Omtrent
de
informatie-verschaffing worden goede afspraken gemaakt tussen bedrijfsleven
en overheid.
Bij categorie III-ziekten heeft de overheid bijzondere verplichtingen ten
aanzien van :
- het laten uitvoeren van taken op het gebied van de aanpak van catego
rie-III- ziekten;
- het voorzien in een heldere en snelle beslisstructuur voor maatregelen
met politiek/bestuurlijk karakter;
- het (mede-)zorgdragen voor de totstandkoming van een door het bedrij fs
leven te beheren bestrijdingsfonds, c.q. waarborgfonds.

HET TRAJECT NAAR DE TOEKOMST

De dierlijke sector zal niet in staat zijn om van de ene dag op de andere haar
verantwoordelijkheid geheel op eigen kracht te gaan dragen. Voor de overheid
is een belangrijke taak weggelegd bij het begeleiden van het traject naar
zelfstandigheid. Beleidsinstrumenten worden selectief ingezet voor het tot
stand brengen van de gewenste veranderingen. Noodzaak en proportionaliteit van
overheidsdeelname zal daarbij steeds kritisch worden bezien.
De belangrijkste voorstellen zijn:
* Het starten van een nieuwe cyclus van beleidsvorming.
* Het inbedden van diergezondheidszorg in een integrale visie ten aanzien
een
levenskrachtige,
veilige
en
duurzame
veehouderij
door
(organisatorische) integratie van preventief diergezondheidsbeleid in
totale sectorbeleid.

van
de
het

* Het versterken van het op preventie gericht ondernemerschap door in de keuze
van het instrumentarium nadrukkelijk aan te sluiten op mogelijkheden en
behoeften van de individuele ondernemer.
* Het (doen) ontwikkelen van een op diergezondheid toegesneden managementinstrument (de "gezondheidsbalans").
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* Het stimuleren van erkenning en certificering
principes van de Raad van Certificatie.

van

bedrijven

volgens

de

* Het door inzet van het preventiesysteem maken van een inhaalslag daar waar
Nederland momenteel een achterstand heeft ten opzichte van belangrijke
concurrenten (zoals Denemarken).
* Nieuwe preventieve managementsystemen te richten op het verminderen van de
afhankelijkheid van preventieve vaccinaties en preventieve medicatie.
* Sturing door de overheid op hoofdlijnen en verschuiven van
op detailniveau naar netwerksturing.

top-down-sturing

* Aansturing van het landbouwkennis-systeem vanuit een integrale visie op de
dierlijke sector en versterken van de (organisatorische) samenhang binnen
het landbouwkennis-systeem.
* Regelgeving, toezicht en de opsporing van overheidswege primair te richten
op volksgezondheid en welzijn alsmede op wering en vrijwaring van ziekten
waarvoor (inter)nationale
verplichtingen
bestaan.
Hierbij
zal
het
overheidstoezicht aangepast dienen te zijn aan door het bedrijfsleven
ontwikkelde systemen ("toezicht op toezicht").
* Een verschuiving van middel- naar doelvoorschriften.
Dat wil zeggen een verschuiving van voorschriften die aangeven hoe een doel
moet worden bereikt naar voorschriften die aangeven wat het doel moet zijn.
Deze verschuiving is noodzakelijk om meer ruimte te bieden aan eigen
initiatieven
van het bedrijfsleven en aan oplossingen op maat. Het
introduceren van een wettelijk vastgelegde zorgplicht past in dit streven.
* Het laten uitvoeren van taken op het terrein van de dierziektebestrijding
door een zelfstandige of verzelfstandigde dienst. Dit kan op korte termijn
ingezet worden. Deze dierziektebestrijdingsdienst heeft directe lijnen naar
de politiek- bestuurlijke leiding van het departement,
teneinde
de
slagvaardigheid te vergroten.
* Het stimuleren van innovatie door een andere inzet van financiële middelen:
van structurele financiering naar innovatieve en in tijd en omvang begrensde
projectmatige financiering.
* Het herstuctureren van de financiering van de dierziektestrijding door
nieuwe (financiële) beheersvormen en de introductie van een verzekeringenstelsel.

OP WEG

De beschreven beleidsaanpassingen zijn ingrijpend voor alle betrokkenen. De
projectgroep is van mening dat een verdere invulling van het beleid slechts
gestalte kan krijgen IN NAUW OVERLEG met alle betrokken doelgroepen.
Aan COMMUNICATIE
met de doelgroepen zal dan ook veel aandacht besteed moeten
worden. Dit geldt eveneens voor te ondernemen activiteiten in internationaal
verband.
-s7-

Voorgesteld wordt een gezamenlijke PROJECTORGANISATIE met het bedrijfsleven in
te stellen, die als taak krijgt afspraken tussen overheid en bedrijfsleven voor
te bereiden ten aanzien van te realiseren doelen, ontwikkelingstrajecten, in te
zetten instrumenten en verantwoordelijkheidsverdeling.
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TERUGBLIK EN PERSPECTIEF

TERUGBLIK

en

PERSPECTIEF

HET SUCCES

De ontwikkeling van de diergezondheidszorg
De veehouderijsector heeft met name sinds de vijftiger jaren een sterke
ontwikkeling ondergaan. Naast intensievering en schaalvergroting heeft dit
geresulteerd in een sterke specialisatie binnen de veehouderijsector. Om deze
ontwikkeling te ondersteunen is in ons land in die periode ten behoeve van de
gezondheidszorg
voor
dieren een uitgebreide veterinaire infrastructuur
gecreëerd. Het zwaartepunt in de diergezondheidszorg ligt daarbij van oudsher
bij de wering en bestrijding van ziekten.
Preventie kenmerkte zich meer door een sterke afhankelijkheid van preventieve
vaccinaties, dan door op hygiëne gerichte maatregelen op bedrij fsnivo,
inclusief handel en transport. Deze op vaccinatie gerichte benadering vond
haar rechtvaardiging in het streven naar een optimale bescherming tegen de
belangrijkste (klassieke) dierziekten en paste bij de benadering die Nederland
wenste te hanteren ten behoeve van de internationale handel: een soepel, maar
verantwoord invoerbeleid, dat niet tot onnodige handelsreacties van andere
landen aanleiding zou geven. Nederland week in dit opzicht af van landen als
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk die altijd een zeer stingent invoerbeleid hebben gehanteerd, alsmede een non-vaccinatiebeleid dat gekoppeld is aan
een strict systeem van stamping-out.
De Rol van de Overheid
De agro-sector, waar de veehouderij deel vanuit maakt, is economisch gezien
van groot belang voor ons land. Dit brengt een aantal algemene taken voor de
overheid met zich mee, bijvoorbeeld op het terrein van het formuleren van
macro-economisch beleid, het (mede-) zorgdragen voor een adequate infrastructuur, de handhaving van regelgeving, het voorkomen van exogene kostenafwenteling en het optreden ingeval van calamiteiten.
Van oudsher is de overheid zeer nauw betrokken bij de dierziektebestrijding.
Deze steun is onmiskenbaar van groot belang geweest voor de ontwikkeling van
de veehouderijsector, eerst ten behoeve van de eigen (voldoende en veilige)
voedselvoorziening en daarna ten behoeve van de zich ontwikkelende export. Uit
dien hoofde is het verklaarbaar dat er nationaal én internationaal nog steeds
een sterk overheids-georiënteerd denken aanwezig is. Ook het karakter van de
internationale handel in dieren en dierlijke produkten -dat sterk gebaseerd is
op van overheidswege verstrekte garanties- heeft hieraan bijgedragen. Juist
deze internationale context is er debet aan dat het bedrijfsleven op de eerste
plaats de overheid, en niet zozeer de eigen sector, aanspreekt op haar
verantwoordelijkheid.
In grote lijnen geldt het voorgaande eveneens voor de garantieverschaffing in
de plantaardige sector. Belangrijk verschil is evenwel dat er geen financiële
tegemoetkomingen van de overheid bestaan voor door ziekten geleden schade.
-1-

De Positie van Nederland als Exportland
De gevolgde aanpak bleek zeer succesvol: de diergezondheidsituatie stond
internationaal gezien lange tijd op hoog niveau. De traditionele oriëntatie op
buikproducten met een goede prijs/kwaliteitsverhouding heeft Nederland ook een
goede uitgangspositie in de internationale handel verschaft.
De organisatie van de dierziektebestrijding dwong, ondanks haar ondoorzichtig
karakter, internationaal bewondering af door haar slagvaardigheid.
Het huidige EG-landbouwbeleid en de internationale ontwikkelingen maken een
meer op stringente (markt-)eisen gerichte benadering de komende jaren echter
noodzakelijk. Bovendien staan het imago en het vertrouwen in het Nederlandse
product onder druk.

DE NEGENTIGER JAREN: HET KEERPUNT

Ondanks de verworvenheden op het terrein van de diergezondheidszorg, m.n. in
het terugdringen van ziekten, is er geen rust aan het front. Integendeel,
recente ervaringen met dierziekten (blaasjesziekte, NCD) onderstrepen dit nog
eens. Allerhande nationale en internationale ontwikkelingen dwingen tot een
herbezinning op de tot dusver redelijk succesvol gebleken aanpak in de diergezondheidszorg .
Nederland heeft de meest intensieve dierlijke productie van Europa. De
concentratie van dieren is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Hetzelfde
geldt voor het aantal (internationale) relaties binnen de productie-kolommen.
De
afhankelijkheid van de internationale afzetmarkten is groot en de
geografische ligging van ons land brengt daarnaast belangrijke invoer- en
doorvoerstromen met zich mee.
Uit dit alles vloeit een grote kwetsbaarheid voor dierziekten voort. Met als
gevolg dure bestrijdingsprogramma's én bij uitbraken een vaak ernstige
ontwrichting van het handelsverkeer. Naar schatting
bedraagt
de
aan
dierziekten verbonden schade voor de sector jaarlijks circa 1 miljard gulden.
Voor de toegenomen kwetsbaarheid voor dierziekten zijn ook de verantwoordelijkheden van ondernemers in de dierlijke sector sterk toegenomen. Onvoldoende
is evenwel het besef doorgedrongen dat de toename in gezondheidsrisico's een
aangepast gedrag bij de bedrijfsvoering vergt.
Internationale Ontwikkelingen
De
belangrijkste
internationale
ontwikkelingen
hangen
samen met de
totstandkoming van de interne markt binnen de EG. Gaandeweg heeft zich een
verschuiving van de veterinaire bestuursmacht naar Brussel voorgedaan. Deze
ontwikkeling ging gepaard met een nieuwe benadering binnen de EG die gericht
is op het bereiken van een hoog beschermingsniveau binnen de Gemeenschap,
gebaseerd op non-vaccinatie.
Het hoge beschermingsniveau is daarbij gerelateerd aan de diergezondheidssituatie zoals die in enkele regio's van de gemeenschap reeds geheel of
grotendeels gerealiseerd is (opwaartse harmonisatie).
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Bovendien is het Europese beleid gericht op regionale bestrijding waarbij
landsgrenzen overschreden kunnen worden. Dit betekent dat Nederland mede
geconfronteerd kan worden met bestrijdingsmaatregelen als gevolg van een
uitbraak in België of de BRD.
Het door de EG ingezette veterinaire beleid richt zich voor een niet
onaanzienlijk gedeelte op ziekten die in Nederland op enige en soms zelfs
geruime schaal voorkomen. Uit dit feit is te verklaren dat Nederland sinds 1
januari
1993 meer dan ooit wordt geconfronteerd met (dreigingen van)
handelsbelemmeringen. In bijlage 3 is de diergezondheidssituatie in een aantal
Europese landen
beschreven
alsmede
de
organisatiestructuur
van
de
georganiseerde diergezondheidszorg beschreven. Een aantal landen zet zich
sterk in voor een optimale diergezondheidssituatie met als doel het verbeteren
van de concurrentiepositie.
Het wegvallen van de binnengrenzen heeft eveneens ingrijpende gevolgen voor de
traditionele aanpak van dierziekten: wering van dierziekten aan de nationale
grenzen is niet langer mogelijk. Het eigen grondgebied en de rest van de EG
dient "gevrijwaard" te worden van ziekten. Nationale grenzen zijn in de
EG-filosofie vervangen door grenzen rond het individuele produktiebedrijf. De
kwetsbaarheid voor dierziekten is met het wegvallen van de binnengrenzen
eerder toegenomen dan afgenomen.
Met het oog op de continuïteit van een levenskrachtige dierlijke sector, die
voor de nationale economie van evident belang is, zullen bovenstaande
ontwikkelingen in ons land moeten leiden tot een krachtige respons.
Nationale Ontwikkelingen
Naast de zeer belangrijke internationale ontwikkelingen, zijn er op nationaal
niveau tevens ontwikkelingen gaande die het terrein van de diergezondheidszorg
niet ongemoeid laten.
De rol van de overheid staat op tal van terreinen ter discussie. De opvatting
heerst dat er op veel terreinen een te intensieve overheidsbemoeienis bestaat.
Het wordt daarbij steeds duidelijker dat de bestuurslast van de overheid te
groot is en dat de sturingsmogelijkheden voor haar beperkter worden. Oorzaak
hiervan
is
o.a.
de
complexiteit
van
veel
vraagstukken,
de
internationalisering, een grotere mondigheid en toenemende individualisering
die gepaard gaat met andere normen en waarden.
Met het oog op vermindering van de collectieve lastendruk bestaat er een
voortdurend streven naar verlaging van de Rijksuitgaven. Onder invloed van
deze ontwikkeling trekt de overheid zich sterk terug op haar kerntaken.
De onlangs in gang gezette Heroverweging Diergezondheidszorg brengt de vraag
met zich mee of de huidige inzet van financiële middelen voldoende leidt tot
een structurele versterking van het perspectief voor de sector, dan wel
inhoeverre een andere inzet denkbaar is. Een financieel overzicht van de
huidige overheidsinspanning is als bijlage 4 bijgevoegd.
Ook ontwikkelingen op het vlak van de
kwaliteitszorg
bieden
nieuwe
aanknopingspunten voor de diergezondheidszorg. Parallel aan de ontwikkelingen
in de diergezondheidszorg voltrekken zich vergelijkbare ontwikkelingen in de
humane ge z ondhe i ds z o r g.
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Hoewel het accent nog steeds sterk ligt op de curatieve en verpleegzorg,
waarvan getracht wordt de kosten door budgettering en eigen bijdragen in de
hand te houden, wordt in toenemende mate belang gehecht aan preventie.
Daarnaast
is
door
de recent in het Kabinet aanvaarde Kwaliteitswet
Gezondheidszorg
het
principe
vastgelegd
dat
zorginstellingen
kwaliteitsborgingssystemen dienen toe te passen om de zorgvuldigheid jegens
patiënten en de kwaliteit van de zorg te vergroten.

KORTOM
Meer dan ooit is door
de
toegenomen
kwetsbaarheid
een
hernieuwde
(inter)nationale oriëntatie in brede zin noodzakelijk bij alle betrokkenen in
de dierlijke sector, het bedrijfsleven, de consumenten, het grote publiek en
de overheid. Bezien zal moeten worden of de huidige benaderingswijze van de
diergezondheidszorg in ons land op termijn voldoende perspectief biedt.

000O000
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HET STREEFBEELD

In het voorgaande is ingegaan op de actuele ontwikkelingen die dwingen tot een
herbezinning op het terrein van de diergezondheidszorg. Daarbij doet zich de
vraag voor welke doelstellingen nagestreefd dienen te worden binnen de specifiek Nederlandse situatie.
De set van doelstellingen die de projectgroep voor ogen staan zijn verwoord in
de vorm van een streefbeeld. Dit streefbeeld vormt het referentiekader voor
beoordeling en aanpassing van de huidige diergezondheidszorg.
Het Streven is gericht op:
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Een Toonaangevende Diergezondheidsniveau binnen de EG.

De Nederlandse veehouderij heeft over een aantal jaren een dusdanig hoog
diergezondheidsniveau bereikt dat zij daarmee toonaangevend is binnen de EG.
De kwetsbare exportpositie, de hoge dierconcentratie en het economisch belang
maken het noodzakelijk alleen genoegen te nemen met een positie in de kop van
het peleton.
Het na te streven hoge diergezondheidsniveau houdt tenminste in dat de dierlijke productie-kolom vrij is van ziekten die gevaar opleveren voor de
volksgezondheid, die het adequaat functioneren en welzijn van de dieren in de
weg staan en die kunnen leiden tot handelsbelemmeringen. Dit gezondheidsniveau
is gebaseerd op een selectief en restrictief gebruik van geneesmiddelen.
— >

Rendement, Milieu, Diergezondheidszorg en Welzijn vormen Samenhangende
Bestanddelen voor een Duurzame Veehouderij.

De diergezondheidszorg is in het streefbeeld ingebed in een integrale visie
ten aanzien van een levenskrachtige, veilige en duurzame veehouderij. Zaken
op het terrein van milieu, bedrij fsrendement, diergezondheid en het welzijn
van dieren worden in deze visie in onderlinge samenhang benaderd.
Op bedrijfsniveau vormen zoötechnische én
veterinaire
zorg
integrale
bestanddelen voor een gezonde productie-omgeving, een gezond dier en een
gezond product. Houderij systemen zijn aangepast aan de behoefte van dieren en
aan wensen vanuit de maatschappij. Dit leidt tot een kwaliteitsproduct en een
verantwoord bedrijfsresultaat.
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Ondernemerschap heeft Open Oor voor de Diergezondheidseisen die Markt,
Sector en Maatschappij stellen.

De ondernemer in de productie- en afzetketen, zoals de toeleverancier, de
veehouder, de transporteur de handelaar, de verwerker van dierlijke producten
en de detailhandelaar, is in de toekomst door korte communicatielijnen
uitstekend geïnformeerd over alle eisen die markt én maatschappij stellen:
eisen t.a.v. gezondheid en welzijn van de dieren, de kwaliteit van producten
en de productieomgeving.
De ondernemer neemt deel aan en weet zich in zijn streven waar noodzakelijk
ondersteund
door
sectorgewijs
genomen
initiatieven
met
name
voor
diergezondheidsrisico's die het individuele bedrijfsniveau overstijgen.
— >

Goed Ondernemerschap is gericht op Risicobeheersing.

De ondernemer is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid, handelt
ernaar en wordt zelfstandig aangesproken op door zijn toedoen ontstane
risico's. Hij stelt preventie centraal op basis van heldere doelstellingen. Om
deze
doelstellingen te realiseren beschikt hij op bedrijfsniveau over
handvatten
om de diergezondheidssituatie meetbaar, inzichtelijk en dus
beheersbaar te maken.
Een goede diergezondheidsituatie vormt een integraal onderdeel van de zakelijke transacties. Onderlinge garantieverschaffing binnen de keten staat hierbij
centraal. Deze benadering resulteert in relatief hogere opbrengsten en lagere
kosten.
— >

Slecht Ondernemerschap is een Marginaal Verschijnsel.

Er zullen ondernemers zijn die de diergezondheidssituatie slecht beheersen.
Zij zijn voor alle marktpartijen herkenbaar. Ze kunnen geen garanties bieden.
Dit vertaalt zich in hogere kosten en lagere opbrengsten. Hierdoor zullen deze
ondernemers in de toekomst slechts een marginale plaats innemen.
> Een Selectieve en Innoverende Rol van de Overheid.
Door een gerichte inzet van haar instrumenten en positie (bv in het internationaal overleg) ondersteunt de overheid de dierlijke sector selectief bij
het behouden van de toonaangevende positie met name in innoverende en
voorwaardescheppende zin, bijvoorbeeld door inzet van het
landbouwkennissysteem.
Een meer directe betrokkenheid van de overheid is slechts daar op zijn plaats
waar een algemeen maatschappelijk belang (bv volksgezondheidsbelangen, dieren
welzijn) aan de orde is dan wel waar -met het oog op het algemeen belang- het
zelfregulerend
en
probleemoplossend
vermogen van de dierlijke sector
onvoldoende is.
Sturing richt zich op hoofdlijnen. Aangrijpingsspunt voor de sturing is
primair de individuele ondernemer. Hij wordt geprikkeld zich risicobewust te
gedragen.
Controle door de overheid vindt plaats op basis van door de sector afgegeven
garanties.

000O000

-6-

iiiili
BK?

iili
;;;•:•:•:•

mmm

KNELPUNTANALYSE IN HET LICHT
V A N HET STREEFBEELD

mmmmmmm

KNELPUNTENANALYSE in het licht van het streefbeeld

In het voorgaande is ingegaan op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn
voor
de diergezondheidszorg. Op basis van deze ontwikkelingen is een
streefbeeld beschreven voor de diergezondheidszorg in Nederland. Het is van
belang om na te gaan of de huidige benadering aansluit bij de eisen die voor
het bereiken van het streefbeeld moeten worden gesteld. In het onderstaande
wordt daarom de huidige organisatie en het bestaande instrumentarium op
diergezondheidsterrein
in
het
licht
van
dit referentiebeeld bondig
geëvalueerd. Bewust is niet gekozen voor de nuance.
*

Toonaangevend Gezondheidsniveau.
Nederland neemt als groot exportland en kwetsbaar distributieland wat betreft de diergezondheidssituatie in de EG slechts een plaats in de middenmoot in (zie ook bijlage 3).
Het door de EG voorgestelde hoge niveau van diergezondheid is nooit het
ambitie-niveau geweest binnen de sector, met name niet voor ziekten die van
invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Een aantal ziekten die vroeger als
abnormaal werd beschouwd zijn nu zelfs als
gewone
bedrij fsziekten
geaccepteerd, zoals de ziekte van Aujeszky bij varkens, infectieuze bovine
rhinotracheïtis bij runderen en chronische pneumonie bij varkens. Dit
brengt extra medicatie, en dus
residu-problemen,
imago-verlies
en
belemmeringen op afzetmarkten met zich mee.

*

Doelstellingen.
Het diergezondheidsbeleid wordt gekenmerkt door gerichtheid op te algemene
doelstellingen (bijlage 5). Doelen zijn onvoldoende geoperationaliseerd, er
is geen practische, te bereiken eindsituatie geformuleerd. Daardoor zijn
resultaten dus niet concreet meetbaar. Daarbij worden de doelstellingen
binnen de sector onvoldoende gedeeld. Maatregelen die logisch voortvloeien
uit gestelde doelen, zoals het EG-streven naar een hoog diergezondheidsniveau, worden onvoldoende begrepen.

*

Technische Oriëntatie.
Het beleid wordt met name ingevuld vanuit een technische invalshoek en is
weinig gericht op processen. Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
vinden onvoldoende plaats op politiek-bestuurlijk niveau. Dit zou gezien de
sterke betrokkenheid van de overheid op het terrein van de diergezondheidszorg wel voor de hand liggen.
Binnen het huidige streven wordt onvoldoende aandacht besteed aan de
samenhang
tussen
de
veterinaire
en
zoötechnische
invalshoek.
Dierziektebestrijding wordt nationaal en internationaal sterk gemonopoliseerd in veterinaire circuits. Beleidsvorming komt daarbij tot stand op
basis van compromissen. Een analyse van de feitelijke risico's die gelopen
worden, ontbreekt: objectieve risico-inschatting, risico-communicatie en
risico-management worden onvoldoende uitgevoerd. Bij verdergaande verzakelijking van de verhouding tussen de betrokkenen zijn hierdoor problemen te
verwachten.
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*

(Over)Regulering.
Jaarlijks
worden
vele
tientallen
zeer
gedetailleerde,
door
de
EG-geïnspireerde besluiten uitgevaardigd in termen van ge- en verboden.
Hierbij worden veel middelvoorschriften gehanteerd, voorschriften die
aangeven op welke manier een doel moet worden bereikt, en niet zozeer
doelvoorschriften, die aangeven welk doel moet worden bereikt. Nationaal
vindt zowel reglementering plaats vanuit de rijksoverheid als door het
Landbouwschap, de Productschappen en de Bedrij fsschappen.
De regels versnipperen en sluiten niet goed op elkaar aan.
De motivering van veel regels is vaak alleen voor ingewijden duidelijk, er
vindt onvoldoende verinnerlijking plaats van de regels. De overregulering
leidt tot handhavingsproblemen. Geen handvatten worden geleverd aan de
ondernemers om de resultaten meetbaar, inzichtelijk en beheersbaar te
maken. Evaluatie van de regelgeving vindt onvoldoende plaats.

*

Integrale Visie Duurzame Veehouderij.
Het diergezondheidsbeleid is niet gebaseerd op een integrale visie over een
gezonde productieomgeving <--> gezond dier <--> gezond product.
In
Nederland wordt de onderlinge samenhang van diergezondheids-, structuur- en
milieuvraagstukken onvoldoende onderkend. Structuurbeleid houdt geen rekening met structuurkenmerken die leiden tot kwetsbaarheid voor dierziekten.
Bijvoorbeeld: hoge concentraties van dieren, vele tussenschakels, ontbreken
vaste afleverrelaties. Milieu- en diergezondheidsproblemen worden voor een
belangrijk deel veroorzaakt door hetzelfde probleem: concentratie van
dieren. Beide worden als aparte problemen
gezien
waarvoor
aparte
oplossingen bestaan.

*

Dierziektebestrijding en Eenzijdige Preventie.
Er is meer sprake van een dierziekte- dan van een diergezondheidsbeleid. Er
is te weinig aandacht voor een bedrijfsvoering die ziekten weert (bijv. het
ontbreken van hygiëne-beleid, toevoegbeleid). De veterinaire wereld is
gericht op bestrijding van ziekten en op eenzijdige preventie door middel
van vaccinaties. Binnen de verschillende veehouderijsectoren is een grote
mate van structurele afhankelijkheid van het gebruik van diergeneesmiddelen
ontstaan.
Het streven heeft daarnaast te zeer een korte termijn karakter en is sterk
gericht op organisatorische en uitvoerende activiteiten, het op afroep
klaar staan bij calamiteiten en het openhouden van grenzen.

*

Maatschappelijke Verwachtingen.
De sector is met name gericht op technische en economische resultaten, niet
op maatschappelijke acceptatie van ontwikkelingen. De bedrijfsvoering staat
in toenemende mate op gespannen voet met de maatschappelijke eisen. Niet
alleen wordt door de consument een product van een gezond dier verwacht,
tevens eist de maatschappij dat er bij de productie voldoende zorgvuldig
wordt omgegaan met de dieren. Er groeit twijfel over de veiligheid van het
dierlijke product (hormonen, salmonella e t c ) . De vraag is bovendien of op
basis van het huidige garantiesysteem alle verwachtingen kunnen worden
waargemaakt: een goede risicoanalyse ontbreekt.
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Het uitgangspunt van een goedkoop voedselpakket wordt wel waargemaakt. Voor
een deel ligt hierin tevens een deel van de problematiek verscholen.
Er is onvoldoende communicatie tussen producenten en het grote publiek, een
vertrouwens- en kenniskloof groeit.
*

Verantwoordelij khe idsverde1ing.
Er is sprake van een zeer ingewikkelde organisatie-structuur. Hieraan is
inherent dat de verantwoordelijkheden van de actoren niet helder zijn
geformuleerd. Iedereen en dus niemand voelt zich verantwoordelijk. Continu
bestaat het gevaar dat er uiteenlopende verwachtingspatronen bestaan. Deze
situatie doet zich het meest uitgesproken voor op het terrein van de
politionele dierziektenbestrijding.
Er dringt zich een beeld op dat aangeeft dat de individuele ondernemer zich
slechts
beperkt
verantwoordelijk
voelt,
dat
de
georganiseerde
diergezondheidszorg tweeslachtig is, zowel naar de veehouder als naar de
overheid, en dat
de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de overheid
onduidelijk is (bijlage 5).
De weinig transparante organisatiestructuur in Nederland, zowel binnen als
buiten de overheid, is ook bij de EG-Commissie in toenemende mate een punt
van zorg.

ENKELE OORZAKEN
In het voorgaande is de huidige organisatie en bestaand instrumentarium op
diergezondheidsterrein aan de hand van het geformuleerde "Streefbeeld
Diergezondheidszorg" geëvalueerd. Binnen deze knelpuntenanalyse vervullen
enkele oorzaken een centrale rol.
*

Mentaliteit, Gedrag, Cultuur en Traditie in Nederland.
Nederland kenmerkt zich als een land met een lange handelstraditie.
Binnen de veehouderij-sector is deze "handelsgeest" in meer of mindere mate
bij alle betrokkenen aanwezig
(veehouder/dierenarts/handelaar/vleesbewerk e r / e t c ) , met de daarbijbehorende mentaliteit en gedrag:
--> handelen sterk gericht op korte termijn gewin;
--> concurreren op kwantiteit en niet op kwaliteit (volume-productie);
--> bedrijfsontwikkeling sterk gericht op verbetering bedrij fsrendement,
diergezondheid vormt daarvan slechts een afgeleide.
--> de toename in kwetsbaarheid leidt niet tot een daarop afgestemd
gedrag.

*

Communicatie.
Heldere communicatie tussen betrokkenen binnen de veehouderij-sector over
doelstellingen op het gebied van diergezondheidszorg ontbreekt:
--> deze zijn (bewust) vaag gelaten, omdat er geen korte termijn belang
mee gediend is;
--> grote
mate van risico-onbewustheid enerzijds of anderzijds -in
combinatie met de hierboven beschreven mentaliteit- anderzijds juist
bewust risico's nemen!
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*

De Veterinaire Wereld.
De veterinair gedraagt zich als monopolist in de markt, terwijl de markt
dat allang niet meer toelaat:
--> de veterinair is onvoldoende overgestapt van een aanbods-functie naar
een behoefte-functie als bedrij fsbegeleider;
--> aan medicamenteuze behandeling van zieke dieren en uitvoeren van
vaccinaties verdient de veterinair op korte termijn meer dan aan op
preventie gerichte diergeneeskundige bedrij fsbegeleiding.

*

Integratie tussen Veterinair en Zoötechnisch Kennisnetwerk.
De aanwezige scheiding tussen het veterinaire en zoötechnische kennisnetwerk, zowel t.a.v. opleiding/onderwijs als onderzoek en voorlichting, leidt
tot ontbreken van samenhang tussen de vooral zoötechnisch/economisch georiënteerde kennisdoorstromingstructuur van LNV (het Landbouwkennissysteem)
en de - overigens nog gebrekkig ontwikkelde, veterinaire kennisdoorstromingsstructuur (CDI/Faculteit Diergeneeskunde --> Gezondheidsdiensten/Dierenartsen --> Veehouders).

*

De Nationale Organisatie.
De voorwaarden voor goed functioneren van het agrarische bolwerk met zijn
dominante oriëntatie op productie-belangen, relatieve geslotenheid en voorkeur voor een technocratische probleembenadering, zijn veranderd. Er is
zowel
binnen
als
buiten
de
overheid
een overordening ontstaan
(structuren/afspraken/organisaties). Met nieuwe en/of emanciperende spelers
in het veld wordt te weinig rekening gehouden. Het vertrouwen in de
overheid neemt af, de keten verzakelijkt.

GEVOLGEN KNELPUNTEN DIERGEZONDHEIDSZORG
Mede dankzij een zeer doelmatige aanpak van de dierziekte problematiek heeft
zich in ons land een levenskrachtige veehouderij kunnen ontwikkelen. Het
uitroeien van een aantal dierziekten heeft in belangrijke mate bijgedragen aan
het goede imago van het Nederlandse product en een uitstekende exportpositie.
In het licht van talrijke nationale en internationale ontwikkelingen is het
evenwel de vraag of met de huidige organisatie en bestaand instrumentarium
bedreigingen voldoende worden gepareerd en kansen om te komen tot toonaangevende diergezondheidszorg voldoende worden benut.
Geconstateerd moet worden dat de huidige diergezondheidszorg niet gericht is
op het geformuleerde streefbeeld. Het behalen van dit streefbeeld is noodzakelijk om een levenskrachtige ontwikkeling van de sector te continueren.
-->

Indien de bakens niet worden verzet zal de huidige diergezondheidszorgstructuur in afnemende mate een goed antwoord vinden op de
toenemende diergezondheidsproblemen.

Uitgaande
van
de
huidige
organisatiestructuur
en
van
de huidige
verantwoordelijkheidsverdeling en -beleving lijkt de diergezondheidsituatie
niet langer beheersbaar, ook niet door inzet van nog meer juridische, technische, financiële en personele middelen. Een en ander zal op den duur grote
handelspolitieke en economische gevolgen hebben.
000O000
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III::::

TOEKOMSTVERKENNING
DIERGEZONDHEIDSZORG

Toekomstbeeld preventieve gezondheidszorg
Toekomstbeeld aanpak dierziekten

T O E K O M S T V E R K E N N I N G

DIERGEZONDHEIDSZORG

Het is duidelijk dat ook in de toekomst ziekten en andere gezondheidsbedreigende zaken steeds op de loer zullen liggen. Hoe kan de toekomst van de
diergezondheidszorg eruit zien? In het onderstaande zal middels twee beelden,
één voor de preventieve diergezondheidszorg en één voor de aanpak van
dierziekten, de toekomstsituatie worden beschreven.
RANDVOORWAARDEN

TOEKOMSTBEELDEN

In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen geschetst die van belang zijn
voor
de diergezondheidszorg. Op basis van deze ontwikkelingen is een
streefbeeld geformuleerd. Dit streefbeeld vormt het referentiebeeld voor de
beoordeling van de huidige situatie met als resultaat een knelpuntenanalyse.
Ontwikkelingen, streefbeeld en het oplossen van de huidige knelpunten vormen
de randvoorwaarden voor de inrichting van het toekomstig diergezondheidsstelsel. Deze randvoorwaarden zijn kort samengevat:
* een toonaangevend gezondheidsniveau waarbij de EG richtinggevend is ("een
koppositie in het peleton");
* een toonaangevend gezondheidsniveau gebaseerd op operationele doelen, integrale visie duurzame veehouderij, ondernemerschap, preventie, transparante
verantwoordelijkheidsverdeling en maatschappelijke verwachtingen;
* een toonaangevend gezondheidsniveau bezien in het licht van toegenomen
complexiteit van vraagstukken, internationalisering, grotere mondigheid
burger, individualisering van alle betrokkenen en hoge druk op rijksmiddelen.

TOEKOMSTBEELD

RISICOBEWUSTE

P R E V E N T I E V E

D I E R G E Z O N D H E I D S Z O R G

ONDERNEMERS

Alle schakels in de keten -van toeleverancier, veehouder, transporteur,
handelaar, verwerker van dierlijke producten tot de detailhandelaar- zijn
risicobewuste ondernemers. Deze ondernemers produceren op basis van het logo:
een gezond dier, een gezond product en een gezonde productieomgeving. Zij
worden financieel economische geprikkeld om de diergezondheidsrisico's zoveel
mogelijk te beheersen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de markt
en alle schakels in de keten. Preventie van dierziekten staat voorop. Immers
voorkomen is beter dan genezen.
Voor dit alles zijn drie samenhangende prikkels van belang: namelijk de
gezondheidsbalans voor dier en bedrijf, bedrij fscertificering en verzekeringen.
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GEZONDHEIDSBALANS
VOOR
DIER EN BEDRIJF

VERZEKERING/
GARANTIEFONDS

-> De BALANSERENDE Ondernemer
In de toekomst is er alleen plaats voor de balanserende ondernemer. Deze
ondernemer heeft een bedrijf waar de financieel-economische balans, de
mineralenbalans én de gezondheidsbalans voor dier en bedrij f in evenwicht
zijn. De gezondheidsbalans stelt hem in staat de gezondheidssituatie voor
dier en bedrijf te beheersen aan de hand van metingen en streefnormen die
zijn gericht op een toonaangevend gezondheidsniveau.
Indien de streefnormen niet worden gehaald geeft de gezondheidsbalans de
ondernemer aanwijzingen over de wijze waarop hij de bedrijfsvoering dient
aan te passen.
-> De ERKENDE Ondernemer
De veehouder met een evenwichtige gezondheidsbalans dient te worden
erkend door middel van certificering. Hij is een erkende ondernemer.
Hetzelfde geldt voor handelaren/ transporteurs en verwerkers. Zij dienen
te voldoen aan een aantal diergezondheids- en kwaliteitseisen ten aanzien
van het transport en de verwerking. Certificering vindt plaats door een
onafhankelijke certificerende instelling. Overheidscertificaten kunnen,
mits er duidelijke afspraken bestaan, worden gebaseerd op kwaliteitszorgsystemen van bedrijven.
Dit systeem van certficatie en erkenning gaat verder dan de thans
bestaande
erkenningensystemen, waarbij de afwezigheid van bepaalde
ziekten of de aanwezigheid van bepaalde technische voorzieningen wordt
gecertificeerd. Kern van de toekomstige erkenningen is een goede risico
analyse waarbij ook aandacht wordt besteed aan het managementsysteem om
deze risico's te beheersen.
Ten aanzien van kerntaken van de overheid, zoals de bescherming van de
volksgezondheid, zullen er toezichtstaken voor de overheid blijven
bestaan.
Door middel van certificering wordt de markt de gezondheidsen
kwaliteitsgaranties geboden. De maatschappij is gevoelig voor deze
benadering. Niet alleen wordt gekeken naar het eindproduct maar eveneens
naar het productieproces.
Certificering is een goed marketinginstrument. Tevens kunnen op deze
wijze specifieke marktsegmenten worden aangeboord. De veehouder kan
zodoende met een afnemer overeenkomen dierlijke producten te leveren met
specifieke gezondheids- en kwaliteitskenmerken. Voorbeelden zijn scharrelvlees, Japanvlees, biologische landbouw e t c .
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Naast een marketinginstrument vormt een dergelijk systeem tevens een
garantieinstrument voor alle partijen. Elke schakel geeft garanties aan
de volgende schakel. Ook certificering van andere ondernemersfuncties
(handel, transport, verwerking) behoort in dit model plaats te vinden.
---> De (ZELF-)VERZEKERDE Ondernemer
Certificering en gezondheidsbalans voor dier en bedrijf zullen leiden tot
een maximaal preventieve risicobeheersing. Ondanks deze prikkels zullen
de gezondheids en kwaliteitsrisico's niet altijd volledig beheersbaar
zijn.
Deze
risico's
dienen
zijn
opgevangen
door
een
verzekering/garantiefonds. Hierdoor zal de veehouder niet alleen een
verzekerde ondernemer zijn maar ook een zelfverzekerde ondernemer. De
verzekering zal zich met name richten op de risico's van dierziekten. De
premie en uitkering is daarbij afhankelijk van de gezondheidsbalans en
certificering. Via een dergelijk bonus/malus benadering
heeft
de
verzekering ook een preventieve werking.

De RISICOBEWUSTE KETEN
De preventieve gezondheidszorg zal in de toekomst veel sterker dan thans het
geval is mede vanuit de keten tot stand moeten komen. De keten kan een sterk
sturende rol vervullen door te opereren op basis van zakelijke transacties
waarvan diergezondheid een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt. De marktwerking
zal hierbij differentiëren. Ontwikkelingen die voor de hand kunnen liggen zijn
o.a. ketenaansprakelijkheid, gesloten bedrijfsvoering, marktsegmentatie. De
keten organiseert zichzelf zo dat er voor risico's die de bedrij fsgrenzen te
boven gaan garantiefondsen aanwezig zijn.
Certificering, gezondheidsbalans voor dier en bedrijf en verzekering vormen de
samenhangende fundamenten van
het
toekomstbeeld
van
de
preventieve
diergezondheidszorg. De drie onderdelen zijn uitvergroot in bijlage 6 ("De
Balanserende Ondernemer" over de Gezondheidsbalans voor dier en bedrijf),
bijlage 7 ("De
Erkende Ondernemer" over Certificatie) en bijlage 8 ("De
(Zelf)Verzekerde Ondernemer" over Verzekeringen en Schadevergoedingsplicht).

In de MARGE: De RISICOBELUSTE ONDERNEMER
Ook in de toekomst zullen er ondernemers zijn die zich niet bewust willen zijn
van de risico's die hun bedrijfsvoering met zich mee brengt. Ook indien de
preventieve gezondheidszorg zich heeft aangepast aan een nieuwe systematiek,
zal er een groep ondernemers blijven bestaan, die willens en wetens risico's
neemt. Gezondheidsbalansen, erkenningen en vrijwillige verzekeringen worden
uit de weg gegaan op zoek naar korte termijn winsten.
Dit type ondernemer zal altijd blijven bestaan. De risicobeluste ondernemer
zal echter een marginaal verschijnsel worden. In de markt kan hij zich
moeilijk handhaven. Alle marktpartijen kunnen hem herkennen, immers hij kan
geen garanties bieden. De kwaliteit van zijn producten zal lager zijn. Dit zal
de opbrengsten drukken. De productiekosten zullen hoger zijn. Hij wordt
geconfronteerd met extra zware controles ten behoeve van de garantieverschaffing van de overheid bv. bij aflevering van zijn dieren en producten.
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Daarnaast zullen er hogere verzekeringspremies zijn en zijn de kosten van
bedrij fsbegeleiding hoger. De inspanningen van de overheid en van de risicobewuste keten zijn erop gericht het nemen van onverantwoorde risico's zo
onaantrekkelijk mogelijk te maken.

> Risicobeluste ondernemers kunnen worden aangepakt door het introduceren
van een wettelijk vastgelegde zorgplicht, een aansprakenjkheidsregeling
en extra controlelasten.

Middels regelgeving dient, evenals op andere terreinen het geval is, te worden
vastgelegd dat de ondernemer verplicht is alle noodzakelijke maatregelen te
nemen die de gezondheid en het welzijn van dieren, alsmede de veiligheid van
hun producten zeker te stellen (de zorgplicht). Bovendien zal hij alle
noodzakelijke maatregelen moeten treffen om verspreiding van ziekten tegen te
gaan. Deze zorgplicht richt zich op een aantal selectieve gezondheidsnormen,
waaronder dierziekten van nationaal belang (categorie III; zie verderop).
> De bewijslast komt daarmee te liggen bij de ondernemer.
Door het regelen van aansprakelijkheid voor product- en omgevingsschade kan
de ondernemer die zijn zorgplicht verontachtzaamd, worden aangesproken op de
ontstane schade. Middels een stelsel van verzekeringen kan worden bereikt dat
er een schade-dekking aanwezig is. Bezien zal moeten worden inhoeverre het
verzekeringsstelsel wettelijk verankerd dient te worden. Een systeem met
bonus/malus en uitsluitingen zal de preventieve lijn ondersteunen.

DE TOEKOMSTIGE OVERHEID
De overheid heeft zich gerealiseerd dat ontwikkelingen op allerlei terreinen
van haar een andere sturings-aanpak vergen. Bij alle overheids-bemoeienis
wordt de noodzaak en proportionaliteit van overheidsdeelname kritisch bezien.
In bijlage 9 ("de
Selectief Sturende Overheid") wordt in hoofdlijnen een
algemeen beeld gegeven van de wijze waarop de overheid vorm geeft aan haar
sturings-ambitie.
De Rol van de Overheid bij de Toekomstige Preventieve Diergezondheidszorg.
In de dierlijke sector bestaat een zelfregulerend systeem
waarin
de
risicobewuste ondernemer primair zelf verantwoordelijk is voor een goede
preventieve diergezondheidszorg. De toekomstige rol van de overheid is hierop
afgestemd.
— >

de Overheid stuurt op Hoofdlijnen
Het accent is verlegd van top-down sturing op detailniveau
naar
netwerksturing. Overheidbemoeienis zal zich beperken tot die situaties
waar het algemeen belang dit vereist dan wel waar ten aanzien van
kwesties van algemeen belang het zelfregulerend en probleemoplossend
vermogen van de dierlijke sector onvoldoende is.
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— >

Het Aangrijpingspunt voor Sturing is allereerst de Ondernemer
Doelen, maatregelen en instrumenten sluiten zo goed mogelijk aan bij de
belevingswereld van de ondernemer. Uiteraard zal de overheid ook via
anderenactoren
trachten
de
ondernemer
te
beïnvloeden.
Een
gedifferentieerde sturingsaanpak is vereist.

— >

De Overheid realiseert
Dierlijke Sector

zich

ÉÉn

van

de

Betrokkenen

te zijn in de

Zij faciliteert de maatschappelijke discussie en streeft in een vroeg
stadium naar gezamelijke analyse en concrete aanpak van problemen. Zij
stimuleert
ondernemers via organisaties die dicht bij hen staan,
bijvoorbeeld op sectoraal of regionaal niveau.
— >

Gewenst Gedrag wordt gestimuleerd door Prikkels: Geld, Regels en Kennis
De overheid stelt randvoorwaarden en stimuleert. Afhankelijk van het
onderwerp zal gekozen worden voor proces- dan wel (gedifferentieerde)
normsturing. Voorrang wordt gegeven aan instrumenten die recht doen aan
de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, aansprekend zijn en de
ruimte bieden voor oplossingen op maat.
Concrete overheidstaken zijn er op het gebied van:
- Het in stand (doen) houden van een regelgevings-kader. De regelgeving is
eenduidig en handhaafbaar. In de regelgeving, die waar mogelijk vorm
krijgt in doelvoorschriften, zijn eisen opgenomen op het terrein van
bijvoorbeeld normstelling (volksgezondheid, welzijn van dieren alsmede
wering
en
vrijwaring
van
ziekten
waarvoor
(inter)nationale
verplichtingen bestaan), de zorgplicht dan wel risicoaansprakelijkheid;
- Het (doen) handhaven van regelgeving en de opsporing. De stijl van
handhaving is aangepast aan de nieuwe verantwoordelijkheid van de
ondernemers en de nagestreefde zelfregulatie in de sector. De handhaving
zal hierbij gericht zijn op gestelde doelen. Toezicht en controle staan
ten dienste van regelgeving, garantieverschaffing en financiering door
de overheid;
- Het verschaffen van (inter)nationale garanties. De overheid zal ook in
de toekomst bij een aantal zaken worden gezien als "de bevoegde
autoriteit". Om die reden zal zij moeten blijven zorgen voor een heldere
en doorzichtige structuur ten behoeve van garantieverschaffing, die ook
internationaal erkend wordt.
Ontwikkelingen in het kader van de certificering maken het mogelijk de
feitelijke uitvoering van de garantieverschaffing grotendeels via -door
de Raad voor Certificatie erkende- certificerende instellingen te laten
verlopen, op basis van door het bedrijfsleven verstrekte zekerheden. Ten
aanzien van kerntaken, zoals de bescherming van de volksgezondheid,
blijven er toezichtstaken voor de overheid;
- Het in stand houden van een doelmatige kennisinfrastructuur. Vanuit een
samenhangende visie wordt door het Landbouwkennissysteem bijgedragen aan
het
handhaven
van
een
toonaangevend gezondheidsniveau (kennis,
vaardigheden, technieken).
Binnen
dit kader zal financiering gericht zijn op projectmatige
ondersteuning
van innovatieve programma's en op vraagstukken van
algemeen en strategisch belang.
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HET GEZONDE BEDRIJF
DE

DE
BALANSERENDE
ONDERNEMER

ERKENEE
ONDERNEMER

DE
RISICOBEWUSTE
ONDERNEMER
DE
(ZELF) VERZEKERDE
ONDERNEMER

DE
STRIJDVAARDIGE
ONDERNEMER

HET ZIEKE BEDRIJF

TOEKOMSTBEELD

A A N P A K

D I E R Z I E K T E N

Alle preventieve maatregelen ten spijt, ook in de toekomst zullen er
dierziekten bestreden moeten worden. In bijlage 10 wordt een korte schets
gegeven van de huidige aanpak van de dierziektebestrijding alsmede van de
financiële inspanning die ermee gepaard gaat.

— >

Bij de toekomstverkenning op het terrein van de dierziektebestrijding
wordt uitgegaan van EEN STRIJDVAARDIGE ONDERNEMER en een SELECTIEVE
OVERHEID.

Vanuit bestuurlijk-organisatorische
worden onderscheiden:
CATEGORIE I:

invalshoek

kunnen dierziekten als volgt

Ziekten die op bedrijfsniveau aangepakt kunnen worden.

Het gaat hierbij om ziekten die normaal op een bedrijf voorkomen en waarvoor
een adequate aanpak op bedrij fsniveau beschikbaar is. Ze veroorzaken vooral
(economische) schade voor de ondernemer. De risico's kunnen op bedrij fsnivo
gedragen worden en overschrijden (normaliter) het individuele bedrijf niet: er
worden geen collectieve belangen geschaad. Er kan een speciale rol voor de
practicus zijn weggelegd.

ROL VAN DE OVERHEID bij
verantwoordelijkheid
van
diergezondheidszorg.

aanpak Categorie I ziekten: Er is geen directe
de
overheid
anders dan bij de preventieve

-16-

CATEGORIE II: Ziekten die door de sector zelf in georganiseerd verband
aangepakt worden.
Vrijwillig-georganiseerde aanpak: dierziekten die -bv. door hun aard of mate
van verspreiding- alleen in georganiseerd verband goed te bestrijden zijn. Het
kan daarbij gaan om het uitvoeren van vaccinatie- en/of andere programma's ter
beheersing dan wel uitroeiing van een ziekte. De aanpak vindt plaats op basis
van vrijwilligheid (zoals bijvoorbeeld met zwoegerziekte bij schapen) en wordt
uitgevoerd door (onderling samenwerkende) dierziektebestrijdingsdiensten van
de ondernemers zelf ("de bedrijfsbrandweer").
Verplicht-georganiseerde aanpak: Ten aanzien van een aantal ziekten zullen er
-bv.
om
volksgezondheids- en/of handelstechnische redenen (Salmonella,
Aujeszky) internationale (m.n. EG-) verplichtingen bestaan voor georganiseerde
bestrijding. Algemeen gaat het hierbij om ziekten waarvan de verspreiding
reeds op grotere schaal heeft plaatsgevonden maar waarvan de aanpak geen
extreme snelheid vergt of op het getroffen bedrijf zelf aangepakt kan worden.

Rol van de Overheid bij aanpak Categorie II ziekten: Er is ten aanzien van
deze dierziekten geen andere verantwoordelijkheid dan hetgeen aangegeven is
bij de toekomstige preventieve diergezondheidszorg. Het vóórkomen van de
dierziekten wordt gezien als een normaal bedrijfsrisico dat in deze gevallen
collectief aangepakt wordt. Ingeval van wettelijk verplichte aanpak zal de
overheid moeten (doen) voorzien in een weringsregime voor de insleep van de
betreffende ziekte.
Gezien het algemene belang van een goede informatie-voorziening over de dierziektesituatie in ons land, dienen omtrent de informatie-verschaffing goede
afspraken gemaakt te worden tussen bedrijfsleven en overheid.

CATEGORIE III:

Ziekten die van nationaal belang (kunnen) zijn.

Hiervan kan sprake zijn indien het gaat om ziekten
(bijvoorbeeld mond- en klauwzeer en varkenspest),
buitengewoon snel, ongrijpbaar en onverwacht te
schade kunnen toebrengen aan de veestapel en/of een
de volksgezondheid en/of de export.

die zeer besmettelijk zijn
de potentie hebben zich
verspreiden, zeer ernstige
ernstig gevaar vormen voor

De ziekten kunnen op bedrijfsniveau niet met normale bedrijfsmiddelen worden
aanpakt.
Het voorkomen ervan vereist het dwingend instellen van zeer
stringente en ingrijpende maatregelen, zoals ontruiming. Deze (wettelijke)
maatregelen dienen zeer snel tot stand te komen en uniform te worden
uitgevoerd. De maatregelen hebben niet alleen verstrekkende gevolgen voor de
individuele veehouder die het aangaat maar ook voor veehouders in de omgeving.
De plicht tot bestrijding vloeit voort uit (communautaire) wetgeving.
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De AANPAK van Categorie III ziekten
— >

Van cruciaal belang voor een goede aanpak van categorie III ziekten is
een duidelijke verantwoordelijkheids-verdeling tussen alle betrokkenen.

Immers het gaat om

S. I. A. M.:

AANPAK CATEGORIE III ZIEKTEN

MIDDELEN
Drie fasen dienen duidelijk onderscheiden te worden bij de aanpak van Categorie III ziekten (politionele dierziekten): een sluimer-fase, een actie-fase en
een evaluatie-fase.

* De sluimer-fase: Alle activiteiten die plaats moeten vinden in het kader
van de aanpak liggen zodanig vast in draaiboeken ("90%") dat te nemen
beslissingen nog slechts voor een zeer gering
deel
interpretatieafhankelijk zijn ("10%"). Er wordt regelmatig geoefend. In samenhang
hiermee en gezien de ingrijpende gevolgen die de aanpak kan hebben voor
veehouders worden deze regelmatig geïnformeerd over de te volgen aanpak
ingeval van uitbraken, met name juist in tijden dat er geen sprake is van
calamiteiten. Hierbij ligt de nadruk op het waarom van
te
nemen
maatregelen. Dit om het draagvlak voor eventueel te nemen maatregelen te
vergroten en onduidelijkheid ten tijde van uitbraken zoveel mogelijk te
verminderen.
De uitvoering van deze werkzaamheden hoort tot het takenpakket van een
(ver)zelfstandig(d)e dierziektebestrijdingsdienst (zie verder).
* De actie-fase: Er is BRAND uitgebroken! De aanmelding van de ziekte bij de
officiële instantie brengt een speciaal brandweerkorps in
stelling.
Speciaal in die zin dat deze dierziektebestrijdingsdienst beschikt over de
noodzakelijke wettelijke bevoegdheden om haar taak naar behoren te kunnen
uitvoeren (bv. ontruiming). Bestaande regelgeving, uitgewerkt in heldere
procedures en afspraken vormt, tezamen met draaiboeken, de leidraad van de
uitvoering en de daarmee samenhangende besluitvorming. De directeur van het
brandweerkorps is verantwoordelijk.
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Gezien het ingrijpende karakter dat hiervan afwijkende maatregelen kunnen
hebben (vergaande onteigening), dient voorzien te zijn in een centraal
aanspreekpunt met een duidelijke commandolijn ingebed in de bestaande
departementale hiërarchie.
Dit aanspreekpunt is tot op grote hoogte gemandateerd tot het nemen van de
go/no go-beslissingen (integraal management!) en kan daartoe beschikken
over de noodzakelijke adviseurs op relevante terreinen
(zoals
het
veterinair-wetenschappelijke,
juridische,
sociaal-economische,
internationale en financiële terrein). Er bestaat een directe traite
d'union naar de politieke leiding.
> Voor interne en externe betrokkenen is bij dit alles volstrekt
helder dat mee-beslissen tijdens de actie-fase niet mogelijk is.
* De evaluatie-fase: Tijdens deze fase zal de effectiviteit en de efficiency
van de aanpak kritisch worden bezien.De resultaten van de evaluatie, die
sterk mede-beleidsbepalend zal zijn, dient ook op politiek-bestuurlijk
niveau plaats te vinden.

Taak van de Overheid bij bestrijding Categorie III-ziekten: Naast de taken
genoemd onder het toekomstbeeld voor de preventieve diergezondheidszorg heeft
de overheid op dit terrein bijzondere verplichtingen ten aanzien van:
- Het laten uitvoeren van taken op het terrein van de dierziektebestrijding
door een zelfstandige of verzelfstandigde dierziektebestrijdingsdienst.
Aan deze dienst zijn de taken opgedragen die onder verantwoordelijkheid
van de overheid moeten worden uitgevoerd. In de praktijk lijkt een nauwe
samenwerking of een samensmelting met "bedrij fs-brandweren" van het
georganiseerde bedrijfsleven voor de hand te liggen. Gezien het belang
dat dierziekten kunnen hebben in het internationale verkeer is internationale acceptatie van de gekozen constructie noodzakelijk.
- Het voorzien in een heldere en snelle beslisstructuur ten behoeve van
go/no go-beslissingen. Het ingrijpende karakter van een aantal van de te
nemen maatregelen noodzaakt hiertoe. Het gaat hierbij met name om
beslissingen met een politiek-bestuurlijk karakter.
- Financiën. Met het oog op de economische gevolgen die aanpak van deze
ziekten kan hebben, bestaat er een bestrijdingsfonds dat door het
bedrijfsleven zelf wordt beheerd. Dit kan -binnen bepaalde randvoorwaarden- een actieve opstelling op de geld- en kapitaalmarkt mogelijk maken.
Naast de bijdragen van de individuele veehouders, worden hierin de
EG-gelden voor schadeloosstelling gestort. De bijdrage van de nationale
overheid wordt gevormd door de jaarlijkse rente op de overgedragen gelden
uit het voormalige politionele fonds.
Indien ontwikkelingen in de richting van een verzekeringsstelsel haalbaar
zijn (zie bijlage 8), kan het bestrijdingsfonds, in de vorm van een
waarborgfonds, aan dit stelsel gekoppeld worden.

000O000

-19-

fiiü

EFFECTEN EN HAALBAARHEID

EFFECTEN en HAALBAARHEID

In het voorgaande is de toekomst verkend aan de hand van toekomstbeelden. De
vraag is welke effecten optreden voor de verschillende actoren indien koers
gezet wordt naar het toekomstbeeld. Hoe sluiten de toekomstbeelden aan bij de
belevingswereld? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de win/winsituaties?
Verkenning van deze effecten is van belang om de haalbaarheid van de toekomstverkenning in te kunnen schatten.
Door de (dreiging van) ernstige dierziekten in de afgelopen tijd lijken veel
partijen er zich ervan bewust te zijn dat de bakens verzet dienen te worden.
Dit betekent dat er een goede uitgangspositie is om veranderingen in de
diergezondheidszorg
te bewerkstelligen. Koersen naar de toekomstbeelden
betekent dat de diergezondheidszorg sterk in beweging dient te komen. Alle betrokkenen dienen hieraan mee te doen.
ONDERNEMERS: Toeleveranciers, veehouders, handelaren en verwerkers
> Het toekomstbeeld appelleert aan ondernemerschap. De ondernemer krijgt
middelen in handen om de diergezondheidssituatie te beheersen. Hij wordt
beloond voor goed ondernemerschap. De kosten van medicijngebruik, uitval,
kwaliteitsverlies, verzekering, controle en begeleiding zullen lager zijn
naarmate de risicobeheersing beter is. De gegarandeerde kwaliteit en de
minder kwetsbare exportpositie vertalen zich in een hogere opbrengstprijs.
Dit biedt continuïteit en perspectief.
> Het imago van de veehouderij staat zowel nationaal als internationaal ter
discussie. Door middel van het voorgestelde stelsel kan het imago van
zowel sector als individuele ondernemers binnen die sector sterk worden
verbeterd.
> De kosten gaan voor de baat, terwijl de sector het vaak al moeilijk heeft
o.a. door milieumaatregelen. Effecten zijn te verwachten op de structuur
van de sector; meer gesloten bedrijven en gesloten ketens. Ook kan enige
versnelling van processen op het gebied
van
schaalvergroting
en
marktontwikkeling verwacht worden. Gebieden met een hoge veedichtheid
zullen meer dienen te investeren.
> Een grote omslag in het denken dient plaats te vinden: van dierziektebestrijding naar diergezondheidszorg. Bovendien is de ondernemer zelf verantwoordelijk terwijl de ziektedruk groot is. Kennis en kunde dienen op
een hoog peil te staan voor de risicobeheersing. Een en ander stelt hoge
eisen aan managementkwaliteiten van de ondernemers.
Door een gefaseerde aanpak krijgt de sector echter de gelegenheid zich aan
te passen.
> De effecten zullen
veehouderij sectoren.

overigens

verschillend
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voor de verschillende

GEORGANISEERDE SECTOR
Vanzelfsprekend zijn de voor- en nadelen van individuele ondernemers eveneens
aan de orde bij de georganiseerde sector. Daarnaast:
— >

Risiscobewuste op zelfregulering gerichte ondernemers versterken de sector
als geheel. De voorstellen leiden tot een meer slagvaardige diergezondheidszorg en dus een minder kwetsbare sector. Er zal een heldere
verantwoordelijkheidsverdeling zijn. Reeds in gang gezette activiteiten
(zoals het erkenningensysteem in de varkenshouderij) kunnen een eerste
opstap vormen voor de realisatie van het toekomstbeeld.

— >

D e structurele financiële ondersteuning van de preventieve gezondheidszorg
ten behoeve van de sector komt grotendeels te vervallen.

MAATSCHAPPIJ/CONSUMENT
— >

Er zal meer vertrouwen in de sector komen door betere garanties ten aanzien van kwaliteit. Er zal meer keuzevrijheid ontstaan. Door productkeuze
kunnen wensen ten aanzien van het productieproces (bijvoorbeeld milieu,
welzijn) doorklinken.

BEDRIJFSBEGELEIDING, ONDERZOEKS- EN KENNISTRANSFERINSTITUTEN
— >

De ondernemer staat centraal bij de toekomstige diergezondheidzorg. Hij
bepaalt waaraan behoefte bestaat. De voorstellen vergen derhalve een groot
aanpassingsvermogen van huidige aanbieders van zorg en van begeleiders
(zoals
dierenartsen).
Ook
het
wegvallen
van
structurele overheidssubsidiëring dwingt instanties tot een andere opstelling.

> Er komen nieuwe aanbieders
verzekeringen.
— >

op

de

markt:

certificerende

instanties

en

Behoefte aan kennisintegratie zal leiden naar nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld voor wat betreft zoötechnische en veterinaire disciplines, en ook op het gebied van het milieu.

OVERHEID
— >

De voorstellen richten zich op een duurzame, veilige, concurrerende en
levenskrachtige landbouw. De aanpak houdt rekening met de nieuwe sturingsfilosofie: sturen op hoofdlijnen, meer efficiënte en effectieve overheidsbemoeienis, onderscheid van beleid en uitvoering, zelfregulerende
sector met minimale ge- en verboden, doelvoorschriften in plaats van
middelvoorschriften en een herkenbare, consistente en integrale aanpak.

> De beleidsombuiging zal een
financiële middelen nodig.

grote
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inspanning

vergen.

Hiervoor

blijven

INTERNATIONAAL
> Europese Gemeenschap: de voorstellen sluiten qua ambitie, een positie in
de kopgroep, aan bij de koers die in de EG is ingezet. Ook de transparante
verantwoordelijkheidsstructuur
in het geval van de dierziektebestrijding
sluit aan bij het EG-streven terzake.
— >

De manier waarop de ambitie wordt gerealiseerd staat op gespannen voet met
de EG-benadering. De EG stelt de verantwoordelijkheid van de overheid
centraal op basis van middelenvoorschriften. Overtuiging van de de EG zal
een grote inspanning vergen.

Een eerste verkenning van de effecten leert dat:
*
*
*
*

— >

de effecten aanzienlijk zijn. De voordelen zijn echter groter dan de nadelen;
een groot beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van alle
betrokkenen;
er een gedragsverandering binnen de sector zal dienen plaats te vinden;
er hoge eisen dienen te worden gesteld aan DE COMMUNICATIE met en tussen
alle betrokkenen.

De gesprekken die de projectgroep heeft gevoerd, hebben haar gesterkt in
de overtuiging dat er voldoende energie in de sector aanwezig is om het
traject naar het toekomstbeeld in te zetten.

000O000
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SPOREN NAAR EEN DIERGEZONDHEIDSZORG
MET TOEKOMST

SPOREN naar een DIERGEZONDHEIDSZORG MET TOEKOMST

In het voorgaande zijn een aantal toekomstbeelden geschetst. Tevens is de
haalbaarheid van de toekomstbeelden verkend. Welke wegen kunnen worden
bewandeld om de toekomstbeelden te realiseren?
Het toekomstbeeld is erop gericht om een toonaangevende diergezondheidsniveau
te bereiken door met name prikkels in de markt in te bouwen. De rollen van de
actoren in de diergezondheidszorg veranderen.
De verantwoordelijkheid van de ondernemer staat centraal.

> Het is tijd voor een nieuwe beleidslevencyclus.
In het onderstaande worden met elkaar samenhangende sporen verkend van het
heden naar het toekomstbeeld. Onderscheiden worden het kennis-, het regel-,
het geld- en het structuurspoor; sporen die niet op zich staan.
Ook worden de communicatieve en organisatorische randvoorwaarden beschreven.
Deze zijn van cruciaal belang om de beleidslevencyclus met succes te
bewandelen. De sporen zullen samen en in goed overleg met ondermeer het
bedrijfsleven gevolgd dienen te worden. Bovendien is een gedragsverandering
van groot belang.
Deze aanpak kan schematisch worden weergegeven:

VAN HEDEN NAAR TOEKOMST
OOOR OVERHEID IN TÊZEfJÖ* INSTRUMENTEM
« i l

COMMUNICATIE
^fc&sy^

OVERHEID
i> . -9 GEORGANISEERDE
BEDRIJFSLEVEN
OHÖÖB«MHl

KENNIS
GELD
STRUCTUUR
REGELS
ORGANISATIE
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tod» toekomst
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J GEORGANISEERDE
1 BEDRIJFSLEVEN

ONDERNEMER j

SPOREN NAAR HET TOEKOMSTBEELD
Vier sporen worden onderscheiden die de overheid kan bewandelen. Uitgangspunt
vormt het model dat in bijlage 9 (de Selectief Sturende Overheid) is
beschreven. De projectgroep heeft -met het oog op een integraal, eenduidig en
herkenbaar LNV-beleid- rekening gehouden met de voorstellen zoals die
momenteel ontwikkeld worden in de projectgroep over een nieuwe sturingsaanpak
voor de landbouw-milieu problematiek alsmede met de aanpak die inmiddels in
het kader van het gewasbeschermings-, visserij- en LKS-beleid is gekozen.
Op dit moment zijn er reeds initiatieven in de dierlijke sector die gericht
zijn op het bereiken van het toekomstbeeld dan wel als "opstapje" kunnen
worden benut. Deze initiatieven dienen te worden gesteund.

Het kennisspoor

Om het toekomstbeeld te realiseren dient kennis te worden vergaard en verspreid. Daarbij is de betrokkenheid van onderzoeks- en onderwijsinstellingen
van belang.
De overheid dient daartoe de voorwaarden te scheppen door de
1andbouwkenni s sys teem.

inzet

van

het

Onderzoek dient in ieder geval gericht te worden op de ontwikkeling van:
*
Risicoanalyses van productie, transport en verwerking op het terrein
van diergezondheid;
*
Risicobeheersing door middel van normen en criteria die zijn gericht op
een toonaangevend diergezondheidsniveau. De normen zijn gebaseerd op
best management practices (zoals een selectief en restrictief gebruik
van geneesmiddelen);
*
Bedrij fsmanagementsysternen: een gezondheidsbalans voor dier en bedrijf;
*
Certificeringssystemen op bedrijfs- en ketenniveau;
*
Integratie van bedrij fsmanagementsystemen ten aanzien van diergezondheidszorg, welzijn, milieu en financieel economische aspekten.
Voorlichting en onderwijs richten op:
*
Stimuleren van pilotprojecten;
*
Implementatie van de in het voorgaande beschreven onderzoeksresultaten.

Het regelspoor

In het regelspoor dient te worden ingespeeld op een zelfregulerende marktsector. Dit heeft vergaande gevolgen voor de wetgeving: een selectieve en
doelgerichte wetgeving dient te worden vormgegeven. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de onderzoeksresultaten van het kennisspoor.
De huidige wetgeving, waaronder de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, dient tegen het licht te worden gehouden met het oog op het inventariseren van (on)mogelijkheden nationaal en/of internationaal.
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De volgende zaken zijn daarbij van belang:
*
Het regelen van een zorgplicht en productaansprakelijkheid;
*
Gezondheid, ziekten én welzijn zoveel mogelijk in de vorm van doelvoorschriften via normen en criteria regelen, ook de regelgeving van de EG;
*
Nagaan op welke wijze een verzekeringsstelsel (wettelijk) verankerd kan
worden;
*
Handhaving en controle aanpassen aan de doelvoorschriften en door de
sector afgegeven garanties cq certificaten;
*
Het wettelijk verankeren van bevoegdheden en taken van de (ver)zelfstandig(d)e dierziektebestrijdingsdienst.

Het geldspoor

Het toekomstbeeld heeft gevolgen voor de financiële participatie van het
rijk ten aanzien van de diergezondheidszorg:
*

*

*

*

Het is duidelijk dat de voorgestelde benadering zonder forse financiële
inspanning niet tot het gewenste resultaat leidt. De kosten van de benogdigde investering dienen nader te worden vastgesteld;
De preventieve diergezondheidszorg dient zich te ontwikkelen van
een
structurele financiering naar een tijdelijke financiering van innovatieve programma's;
De financiering van de dierziektebestrijding dient te worden geherstructureerd. Dit impliceert een overdracht van gelden uit het politionele fonds naar een door het bedrijfsleven te beheren bestrijdingsfonds. De ontwikkeling van een verzekeringsstelsel zal moeten leiden
tot een heroverweging van het huidige schadevergoedingsregeling met als
einddoel het vervallen van de huidige schadevergoedingsplicht.
Overwogen kan worden om een heffingenstelsel te ontwikkelen om de kosten te dekken. Een heffingsgrondslag zou bijvoorbeeld het gebruik van
medicijnen en veevoederadditieven kunnen zijn. Hierdoor wordt een
selectief en restrictief gebruik van geneesmiddelen bevorderd. Op deze
wijze snijdt het mes aan twee kanten.

Het structuurspoor

Het toekomstbeeld heeft een groot aantal organisatorische gevolgen. Bestaande structuren moeten tegen het licht te worden gehouden en nieuwe
structuren worden ontwikkeld:
*

*

Op rijksniveau de preventieve veterinaire zorg inbedden in
een
integrale visie ten aanzien van een duurzame
landbouw
en
de
verantwoordelijkheidsstructuur
verbeteren.
De
departementale
organisatie dient in dat kader in heroverweging te worden genomen;
Het aanpassen van de handhaving en toezichtstaken van de overheid aan
de van de kant van het bedrijfsleven te ontwikkelen systemen (toezicht
op toezicht). Hierbij dient te worden aangesloten bij de verdere
uitwerking van het Regeringsstandpunt over het rapport Hendriks/De
Zeeuw;
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Het op korte termijn laten uitvoeren van taken op het terrein van de
dierziektebestrijding door een zelfstandige of verzelfstandigde dienst.
In dat kader moet tevens worden voorzien in een heldere beslisstructuur
voor maatregelen met politiek-bestuurlijk karakter;
Het stimuleren van ontwikkelingen in de richting van certificerende
instanties door het bedrijfsleven.

CERTIFICERING
CONTROLE
OVERHEID
CERTIFICERENDE
INSTANTIE

OVERHEID
CERTIFICERENDE
. INSTANT»

TOEKOMST

ZELF-CONTROLE
ONDERNEMER

Op dit moment zijn er een aantal certificerende instanties actief in de
agrarische sector. De ervaring met de primaire agrarische sector en de
deskundigheid op veterinair en zoötechnisch terrein is beperkt.
Ondersteuning van initiatieven in deze richting is noodzakelijk.
De samenwerking LUW/Faculteit Diergeneeskunde, de taakstelling van het
nieuwe Instituut ID-DLO en de IKC's, alsmede de integratie tussen de
diverse vormen van bedrij fsbegeleiding vereisen in dat kader bijzondere
aandacht;
Het nemen van initiatieven om de huidige schadevergoedingsplicht van de
overheid op termijn te beëindigen. Daartoe moet een verzekeringsstelsel
worden
ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en verzeker ingsmaats chapp ij en.

DE COMMUNICATIEVE EN ORGANISATORISCHE RANDVOORWAARDEN
Bovenstaande doelstellingen impliceren een trendbreuk voor allen in de
diergezondheidszorg. De diergezondheidszorg dient letterlijke en figuurlijk
in beweging te komen. Van alle betrokkenen wordt een andere houding en
gedrag verwacht.
De boven besproken beleidslevensyclus kan alleen met succes worden doorlopen indien aan een aantal communicatieve- en organisatorische randvoorwaarden wordt voldaan.
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Communicatieplan

Communicatie
met alle actoren zal moeten leiden tot een probleemerkenning
en -herkenning. Daarnaast moet getracht worden tot overeenstemming te komen
over de te realiseren doelen, de inzet van instrumenten en de fasering. De
volgende activiteiten staan centraal:
*

*
*
*

Presentatie van het projectresultaat op een strategische werkconferentie met politieke en ambtelijke top en overige steutelfiguren uit het
actorenveld (met het oog op een politiek bestuurlijk draagvlak);
Projectresultaten opnemen in een beleidsnota ten behoeve van de Tweede
Kamer;
Overleg, voorlichting en inspraak over de beleidsnota;
Overleg met EG-instanties over het toekomstbeeld en de sporen ernaar
toe.

Voorwaarden voor het welslagen van de missie om uit te komen bij het toekomstbeeld is een gezamenlijke aanpak van de verschillende actoren. Een
dergelijke aanpak is onontbeerlijk voor het verkrijgen van een breed draagvlak. Voordeel van een dergelijke benadering is bovendien dat de communicatie met het veld niet alleen door de overheid maar eveneens vanuit andere
relevante actoren, zoals het georganiseerde bedrijfsleven, branche-organisaties en het grote publiek, plaats vindt.
Communicatie dient zich te richten op: betrokken LNV-directies, SGD.CDI,
ondernemers in de dierlijke sector, georganiseerd bedrijfsleven, voorlichtingsorganisaties en -diensten, dierenartsen, onderzoeksinstituten, onderwijs/opleidingen , branche-organisaties, consumenten, het grote publiek, en
internationale organisaties. Regelmatige afstemming en discussie in overlegorganen zoals de Raad voor de Dierenaangelegenheden, is essentieel.
Gezien het belang van verinnerlijking voor het welslagen van de nieuwe
benadering is het opstellen van een speciaal communicatieplan wenselijk.

Projectorganisatie

Voor de overheid betekenen de voorstellen een belangrijke beleidsverandering die met name in de beginperiode een grote organisatorische inspanning
zal vergen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de huidige departementale
organisatie niet goed is toegerust om de beleidsombuiging te realiseren. De
versnippering van de inter- en intradepartementale verantwoordelijkheden en
kennis vormt één van de knelpunten.
Het is van belang om goede organisatorische randvoorwaarden te scheppen. De
gedachten gaan daarbij uit naar een aparte projectorganisatie die rechtstreeks wordt geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke portefeuillehouder binnen de LNV-Bestuursraad. Tussen de projectorganisatie en de betrokken lijnorganisaties dienen goede afspraken te worden
gemaakt.
In de projectorganisatie zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven opgenomen .
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Afspraken Overheid/Bedrijfsleven

De communicatie en organisatie hebben voor een belangrijk deel betrekking
op de relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven. Afspraken dienen te
worden gemaakt over het streefbeeld/toekomstbeeld en de sporen om daar te
komen. Naar analogie met de Bestuursovereenkomst Meerjarenplan Gewasbescherming kunnen deze afspraken worden neergelegd in een speciale overeenkomst. In dat kader kan tevens een Coördinerend Uitvoeringsorgaan in het
leven worden geroepen. Op dat moment kan de projectorganisatie worden opgeheven .
FASERING VAN DE SPOREN
Binnen enkele jaren kunnen beduidende stappen worden gezet op weg naar het
toekomstbeeld. In het totale beleidsombuigingstraject kunnen een aantal
fasen onderscheiden worden, elk met een aantal kenmerkende activiteiten.
FASE 0

VOORBEREIDING BELEIDSLEVENCYCLUS
In deze fase worden de communicatieve en organisatorische randvoorwaarden geschapen voor de nieuwe beleidslevencyclus.
De projectorganisatie wordt vorm gegeven. De projectgroepvoorstellen
dienen verder te worden uitgewerkt en verder te worden getoetst op
haalbaarheid. Een en ander in overleg met het bedrijfsleven. De strategische werkconferentie wordt voorbereid. Een communicatieplan wordt
opgesteld. Door verschillende publicaties/voordrachten wordt het bedrijfsleven geïnformeerd over de voorbereiding op de beleidsombui-

FASE 1

BELEIDSONTWIKKELING EN BESLUITVORMING
In deze fase staat het realiseren van draagvlak en het verkrijgen van
medewerking voor de te realiseren beleidsombuiging centraal. Daartoe
wordt een Beleidsvoornemen gepubliceerd. Tussen bedrijfsleven en
overheid worden afspraken gemaakt. Op basis van voorlichting en
inspraak kan besluitvorming plaats vinden in overleg met de Tweede
Kamer.

FASE 2

DOORWERKING BELEIDSOMBUIGING
Gezien de aard van de problematiek is het van belang om de beleidsombuiging zo snel mogelijk in te zetten. In samenhang met de beleidsontwikkeling dienen aanpassingen in de wetgeving, financiering en
onderzoek te worden geëntameerd.
Initiatieven uit de sector die gericht zijn op het bereiken van het
toekomstbeeld dienen te worden ondersteund.
Het stroomlijnen van de aanpak van categorie III ziekten kan op zeer
korte termijn worden doorgevoerd.
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FASE 3

UITVOERING BELEIDSOHBUIGING
Zo snel mogelijk zal gestart moeten worden met de implementatie van
een nieuw preventief diergezondheidssysteem. Het gaat hierbij om een
groeimodel. Via "upgrading" (van één naar meer sterren) kan de gezondheidsbalans en certificering zijn gericht op een toonaangevend
diergezondheidsniveau. Langs die weg zal het streefbeeld worden
bereikt.

000O000
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BIJLAGEN

B I J L A G E

1

PROJECTOPDRACHT
23 m a a r t 1993

Project "DIERGEZONDHEIDSZORG in BEWEGING"

PROJECTINHOUD
Het project heeft tot doel te verkennen op welke wijze in de toekomst
invulling gegeven kan worden aan de diergezondheidszorg in ons land. Een
bijzonder punt van aandacht dient te zijn de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen het bedrijfsleven en de overheid.
Daarnaast zal beschreven worden op welke wijze (de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van) de diergezondheidszorg momenteel georganiseerd is.
Tenslotte zal aangegeven worden langs welke wegen de toekomstige situatie
bereikt zou kunnen worden en welke kansen en knelpunten zich hierbij kunnen
voordoen.
Het project beperkt zich tot de sektor van de landbouwhuisdieren. Er zal
zowel aandacht worden besteed aan de preventieve diergezondheidszorg als aan
de politionele dierziektebestrijding.

PROJECTRESULTAAT
Als eindresultaat staat voor ogen een korte notitie waarin een of enkele
denkrichtingen worden gepresenteerd voor de toekomstige diergezondheidszorg
in de Nederlandse veehouderij. Uitgaande van de huidige situatie zullen in
globale termen kansen en knelpunten geschetst worden die zich kunnen voordoen
bij het doorlopen van trajecten naar de toekomst. Hierbij zullen suggesties
worden gedaan voor inzet van (rijks)middelen.
Het projectresultaat kan dienen als keuzemoment voor verdere beleidsontwikkeling én als startpunt voor het uitwerken van een of meerdere gezamenlijke
trajecten met de betrokken maatschappelijke actoren.

PROJECTORGANISATIE
Opdrachtgever: Ir. J.F. de Leeuw, DG-LK
Projectgroep:

Dr. C.H.M. Julicher, VD, projectleider
Ir. G. de Peuter, MKV
Drs. D.L. Schumer, IKC-V
Drs. E. van Klink, VD
Drs G.H.J.M. Versteijlen, LNO
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De leden van het projectteam hebben hierin zitting op basis van persoonlijke
titel/expertise.

Begeleidingsgroep: Ir. J.F. de Leeuw, DG-LK, voorzitter
Mr. J.L.D. Heukers, JBZ
Ir. G.A. Koopstra, FEZ
Drs. C.C.J.M. van der Meijs, VD
Mr. P. Ritsema, MKV
Ir. R. Woudstra, VZ
Ir. K.A. de Jong, I&H
Belangrijke beslismomenten zullen worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. Deze
besluit zonodig de Begeleidingsgroep ter consultatie bijeen te doen roepen.
De projectgroep zal zich tijdens de uitvoering van de opdracht op ad hoe-basis
laten bijstaan door een extern adviseur. Het gaat hierbij om ondersteuning
vanuit een bestuurskundige invalshoek, bijvoorbeeld t.b.v. het toepassen van
de meest geschikte techniek van toekomstverkenning, c.q. het aandragen van
minder conventionele ingangen t.a.v. de problematiek. De direktie O&E zal waar
nodig de projectgroep ondersteunen bij de processturing.

DOELGROEP
Bovenbedoelde notitie is bestemd voor de Themastaf "Gezondheidszorg Dierlijke
en Plantaardige Sector".

PLAN van AANPAK
Tijd, Capaciteit en Kwaliteitsbeheersing
Een proces van toekomstverkenning waarbij interne en externe actoren betrokken
worden vergt tijd en aandacht voor zorgvuldige communicatie. Alleen dan kan
perspectief geboden worden op een projectresultaat dat bruikbaar en acceptabel
is voor betrokkenen. Om die reden vergt de opdracht 3 maanden tijd, uitgaande
van een tijdsbeslag voor de projectgroepleden van 2 dagen in de week.
Op verschillende momenten zullen tussenresultaten aan de Themastaf worden
voorgelegd. Ten behoeve van de eerstvolgende Themastaf (in de tweede helft van
april) zal een streefbeeld voor de toekomstige diergezondheidszorg worden
gepresenteerd. Voorts zal de huidige situatie worden bezien waarbij in het
kort de voornaamste knelpunten worden aangegeven.
De bijeenkomst heeft tot doel te bezien in hoeverre het streefbeeld en de
aangegeven knelpunten worden (h)erkend, c.q. welke andere zienswijzen bij de
verdere uitwerking van het project moeten worden meegenomen.
In een volgende bijeenkomst van de Themastaf (eind mei) zullen perspectieven
worden geschetst in de vorm van enkele alternatieve wegen waarlangs de
toekomstige situatie kan worden bereikt.
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Na
deze
Themastaf
zal
de
concept-eindrapportage
van
het Project
"Diergezondheidszorg in Beweging" mede op basis van besluitvorming in de
Themastaven op zo kort mogelijke termijn gereed gemaakt worden. In de
rapportage zullen zo mogelijk ook enkele aanbevelingen voor het verdere proces
worden opgenomen.
De projectgroep gaat er vanuit dat t.b.v. de organisatorische en inhoudelijke
werkzaamheden ondersteuning gevraagd kan worden van medewerkers uit relevante
diensten.

Activiteiten
De projectgroep staat een aanpak voor ogen waarbij, uitgaande van de hoogst
mogelijke gezondheids-status, de toekomstige opzet van de gezondheidszorg in
de veehouderij sector verkend wordt met inbegrip van de internationale dimensie. De verkenning heeft tot doel visie te ontwikkelen op de toekomstige rol
van de overheid op dit terrein. Een en ander zal gebeuren in nauwe samenspraak
met de relevante actoren in de interne en externe omgeving. Voor een goede
toekomstverkenning is het immers van belang zo goed mogelijk waar te nemen wat
er zich in de relevante omgeving voordoet en de ontvangen signalen goed te
duiden.
De projectgroep stelt zich voor een belangrijke rol te spelen bij het creëren
van omstandigheden waarbinnen het proces van toekomstverkenning optimaal kan
plaatsvinden. Een open houding onzerzijds staat voorop. In het kader van het
project "Diergezondheidszorg in Beweging" zal de projectgroep de interne en
externe omgeving dan ook actief gaan raadplegen. Naast individuele gesprekken
lijken interne en externe brainstorm-sessies een goede werkvorm.
Op basis van reeds aanwezig materiaal zal een korte beschrijving worden
gegeven van de huidige organisatie van de diergezondheidszorg en van de
bestaande verantwoordelijkheidsverdeling op dit terrein. Daarbij zullen de
voornaamste knelpunten worden aangegeven.
Bij het verkennen van wegen waarlangs de toekomstig situatie bereikt kan
worden, zal getracht worden enkele alternatieve wegen uit te werken.
Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met het feit dat het steeds
duidelijker wordt dat de mogelijkheden voor de overheid om maatschappelijke
processen te sturen in een door haar gewenste richting, ondanks haar
bijzondere positie, beperkt zijn.
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Proj ectbegroting
Aan het project zijn -naar voorlopige schatting- de volgende kosten verbonden:
-

vergaderfaciliteiten projectgroep
reiskosten projectmedewerkers
kosten interne begeleiding O&E
kosten te raadplegen extern adviseur
± 6 dgn a fl. 3.000
kosten Project Start Up (6 personen
2-daagse conferentie)
kosten brainstormsessies met in- en externen (max. 8 dagdelen, externe locatie)
evt. tweede en derde tweedaagse werkconferentie
materiaal/telefoon/secretariaat

ca

fl.

2.000,--

pm
pm
ca.

fl.

18.000,--

ca.

fl.

2.500,--

ca.

fl.

3.000,--

ca.

fl.

5.000,-pm

totaal circa

fl. 30.500,--

De projectkosten zullen m.u.v. de reis- en verblijfskosten van de projectgroepleden, ten laste komen van het budget van de Directie Veterinaire Dienst.

RELATIE met ANDERE ACTIVITEITEN
Voor zover relevant zal gebruik gemaakt worden van de resultaten van het
project "Heroverweging Kosten Diergezondheidszorg".
De afstemming van het projectresultaat met de nota "Gezondheidszorg en Welzijn
in Perspectief", die bestemd is voor de Tweede Kamer, vormt geen onderdeel van
het project. Te zijner tijd kan worden bezien in hoeverre het projectresultaat
handvaten biedt voor een aanpak binnen de plantaardige sector.

oooOooo
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B I J L A G E

GESPREKSPARTNERS

De projectgroep hecht eraan haar dank te betuigen aan al die personen binnen en
buiten de overheid die bereid zijn geweest hun medewerking te verlenen aan het
project "Diergezondheidszorg in beweging". Zonder de creatieve inbreng van hen
zou het project-resultaat niet tot stand hebben kunnen komen!
Er zijn op persoonlijke titel met de volgende personen
LNV gesprekken gevoerd:
-

-

buiten

het

Ministerie

Prof. Dr. S.G. v.d. Bergh, Faculteit Diergeneeskunde
Prof. Dr. Ir. G. v. Dijk, Nationale Coöperatieve Raad.
Prof. Dr. Ir. A.A. Dijkhuizen, Landbouw Universiteit Wageningen
Prof. Ir. W.L. van Dinten, Stafgroep Strategie, Rabobank Nederland
Dhr. Chr. W.C. van Gisbergen, Landbouwschap
Drs. J.M.P. den Hartog, Veterinaire Inspectie, Regio Gelderland,
Flevoland en Utrecht
Dhr. A. Lanting, Voorzitter NLTO
Dr. P.W. de Leeuw, Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
Drs. C.W.C.M. v. Stolwijk, Stafgroep Strategie, Rabobank Nederland
Ir. R.J. Tazelaar, Productschap Vee en Vlees en Productschap voor Pluimvee
en Eieren
Drs. H. Vaarkamp, A.U.V
Ir. J. de Veer, Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
Dr. L. Vellenga, Productschap Vee en Vlees / Faculteit Diergeneeskunde
Drs. H. Verburg, Veterinaire Hoofdinspectie, Ministerie WVC
Dhr. H.E. Waalkens, Afdelingsvoorzitter NLTO
Dhr. B.J. Warmelink, Landbouwschap
Mr. J.P. van Zutphen, oud-Directeur-Generaal LK, Ministerie LNV

Daarnaast werden rond een aantal centrale thema's in het projekt workshops
georganiseerd. Hieraan hebben de volgende personen deelgenomen:
* Gezondheidsbalans voor Dier en Bedrijf:
-

Dhr. H. de Lange, Varkenshouder, Arrien
Dhr. G. van Beers, Bestuurslid van het Ned. Agr. Jongeren Kontakt
Prof. Dr. Ir. A.A. Dijkhuizen, Landbouw Universiteit Wageningen
Prof. Dr. J. Noordhuizen, Landbouw Universiteit Wageningen
Ir. D. Ekkel, Faculteit Diergeneeskunde
Dr. L. Vellenga, Faculteit Diergeneeskunde
Mw. Dr . J. v.d. Stroom, Elanco Animal Health.
Drs . J . Klinkers, A.U.V.
- Ir. W. Visscher, Agrarisch Telematica Centrum
- Drs . J . de Veer, NOVAD Coöperatie ideëel, Utrecht
- Ir. 0. van Eijk, IKC-Veehouderij, Afdeling Varkenshouderij
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* Certificeren op bedrijfsniveau:
-

Mw. Drs. F. v. Rossum, consultant/beoordelaar
Dr. S. v.d. Meijden, Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
Ing. G. Corstiaanse, Productschap Vee en Vlees
Ir. E.J.C. Paardekooper, TNO-Voeding
Ing. R. Grijpma, NIZO
Mr. Ing. W. Deken, Raad voor de Certificatie
Ir. G. Westenbrink, IKC-Veehouderij, Afdeling Rundvee-, SchapenPaardenhouderij
- Drs. P. Braam, Veterinaire Dienst / LNV
- Drs. R.B.M. Wouters, Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding / LNV

* Verzekeren in de Dierlijke Sector:
-

Drs. C.W.C.M. Stolwijk, Rabobank Nederland
Drs H. Vlessert, Rabobank Nederland
Drs. J. Klinckenberg, Interpolis
Drs. J. van Wensveen, Interpolis-Paarden Vee Unie
Mr. A.C.J. Koers, Directie Juridische- en Bedrijfsorganisatorische
Zaken / LNV

In diverse gremia zijn tussenresultaten van de projektgroep ter toetsing
gelegd:
-

voor-

de Landelijke Raad voor Bedrijfsontwikkeling
Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij
Sectoroverleg Varkenshouderij en Pluimveehouderij
Sectoroverleg voor de Rundveehouderij
LNO- directeurenvergadering

Bestuurskundige adviezen zijn door de projectgroep ingewonnen bij
Prof. Dr. A.J.G.M. Bekke, Interfacultaire Vakgroep Bestuurskunde/R.U. Leiden

Daarnaast heeft binnen LNV afstemming plaatsgevonden met de leden van de begeleidingsgroep (zowel in de vorm van individuele gesprekken, als in plenaire besprekingen) , alsmede met een aantal vertegenwoordigers van andere bij het thema
betrokken directies.

— >

De resultaten van bovengenoemde besprekingen hebben de
projectgroep gesterkt in haar overtuiging dat in de
dierlijke sector voldoende energie zit om het traject naar
het streefbeeld in de zetten!!

000O000
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B I J L A G E

De GEORGANISEERDE DIERGEZONDHEIDSZORG in EUROPA

INLEIDING
Binnen de EG wordt gestreefd naar een hoog diergezondheidsniveau. Als
exporterend land zal Nederland mee willen en mee moeten doen aan dit
streven.
Hoe is het met de Nederlandse diergezondheidssituatie gesteld in de
internationale context? Hebben wij een hoger of een lager gezondheidsniveau? Welke risico's worden gelopen door handel met andere landen? Kunnen
wij leren van andere landen?
Beantoording van de vragen is moeilijk. De landen zijn moeilijk te vergelijken. Ze verschillen sterk wat betreft grootte, veedichtheid en export/importgerichtheid.
In
dat
licht dient onderstaande internationale
verkenning te worden bezien.
INTERNATIONAAL DIERGEZONDHEIDSNIVEAU
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de dierziektesituatie in
een aantal landen. Het voorkomen van enkele van de belangrijkste ziekten is
weergegeven. In de volgorde van de weergegeven landen is een globale
scoring aangebracht; hoe hoger in de tabel hoe gunstiger de situatie.

Land

MKZ

SVD

Denemarken
Luxemburg
Griekenland
Spanje
Hongarije
Polen
Portugal
V.K.
Ierland
Nederland
Tjechië.SL
Duitsland
België
Frankrijk
Italië

--

0
0
+
0
0
0
-

+
0

—
•»

--

-

0
-

+

+

ziekte
ziekte
ziekte
ziekte

KVP

NCD

BSE

Z. v.
IBR
Aujeszky

EBL

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

komt
nooit
is afwezig, maar de laatste vijf jaar nog gediagnostiseerd
is langer dan 5 jaar afwezig
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De scoring dient echter slechts als indicatie te worden gezien, aangezien
niet in alle gevallen een complete indruk bestaat omtrent de volledigheid
en betrouwbaarheid van de gegeven. In het vervolg wordt gedetailleerder ingegaan op de diergezondheidssituatie in de verschillende landen.
Uit de tabel blijkt dat Nederland slechts een plaats in de middenmoot inneemt. Van een bijzonder hoog diergezondheidsniveau is geen sprake. Zeker
niet indien in ogenschouw wordt genomen dat Nederland zeer kwetsbaar is
vanwege de vele handelsrelaties en hoge veedichtheid.
DIERGEZONDHEIDSNIVEAU IN LANDEN MET EEN VERGELIJKBARE SITUATIE
De diergezondheidssituatie in de verschillende landen is moeilijk te vergelijken. Wat exportgerichtheid van de productie betreft komt alleen Denemarken in de buurt van Nederland. Hoe is het in dat land gesteld met (de
organisatie van) de diergezondheidszorg?
Uit
voorgaande
tabel blijkt dat Denemarken een internationaal een
toppositie inneemt. Denemarken heeft een voorsprong op het gebied van de
bestrijding van met name ziekte van Aujeszky en IBR. In de varkenshouderij
kent Denemarken daarbij een veel groter percentage (80 %) gesloten
bedrijven; in Nederland ligt dit op ongeveer 10 %.
Het gesloten bedrijf moet als een belangrijk element in het verantwoord
omgaan met diergezondheid worden gezien; vermeerderen en afmesten vindt op
hetzelfde bedrijf plaats, waardoor verplaatsingen van dieren en daarmee
besmettingsrisico's worden vermeden.
Denemarken kent geen importen, vooral niet van dieren. Daarnaast is de
sector zeer goed georganiseerd en bestaan er reeds van oudsher gesloten
ketens. De aanpak van een aantal belangrijke ziekten in de veehouderij kon
daarom met name door het bedrijfsleven zelf, met ondersteuning van de
overheid, worden uitgevoerd. Voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky
bijvoorbeeld werd het routineonderzoek naar het voorkomen van besmette
dieren door de varkenshouders zelf betaald, de kosten van de screening van
het gebied rondom besmette en geruimde bedrijven werd betaald door de
Federatie van Deense Varkenshouders en Slachterijen, en de kosten verbonden
aan de aangifteplicht, dat wil zeggen de kosten voor ruiming, door de
overheid werden gedragen. Voor de uitroeiing van IBR werd een vergelijkbaar
model gehanteerd.
De verticale integratiestructuur van de Deense veehouderij is per sector
georganiseerd (varkens, pluimvee, rundvee en schapen).
KWETSBARE INTERNATIONALE POSITIE
Nederland is een handelsland. Er wordt veel vee geëxporteerd maar ook geimporteerd. Met name door de importen wordt Nederland kwetsbaar. In het voorgaande is in een tabel aangegeven hoe het gesteld is met het diergezondheidsniveau. Ook met landen met relatief veel veeziekten wordt volop handel
gedreven. Op deze wijze worden ziekten geïmporteerd.
De tabel geeft eveneens een indicatie over de kwetsbaarheid van de
exportpositie. De lage positie geeft aan dat de kwetsbaarheid groot is.
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ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN DE DIERGEZONDHEIDSZORG.
De financiering en organisatie van de diergezondheidszorg verschilt sterk.
Hetzelfde geldt voor de mate van betrokkenheid van overheden bij de
diergezondheidszorg. Enkele voorbeelden zullen worden weergegeven van de
structuren op dit gebied in andere Europese landen.
--->

DENEMARKEN

De Deense Veterinaire Dienst is in zijn geheel buiten het Ministerie van
Landbouw geplaatst. Slechts enkele beleeidsambtenaren en juristen hebben op
regelmatige basis bemoeienis met de VD. Daarnaast vindt éénmaal per maand
overleg plaats van de Directeur van de VD en de Minister. Deelname aan het
Permanent Veterinair Comité in Brussel wordt volledig door de VD geregeld.
Meestal zal een beleidsmedewerker van het Ministerie de raadswerkgroepen
tevens bijwonen. Onder andere door zijn onafhankelijkheid geniet de
Directeur veel gezag, zowel binnen Denemarken als in Brussel.
Op het gebied van de volksgezondheid wordt de regelgeving voorbereid door
het Ministerie van Volksgezondheid, maar de uitvoering berust bij de VD.
Er bestaat een fonds voor rampensituaties. De financiële inbreng van de
overheid neemt af, en zal verder afnemen in de komende jaren.
--->

DUITSLAND

In Duitsland is de bemoeienis van de centrale overheid met de diergezondheidszorg beperkt. Slechts de kaderwetgeving wordt hier bepaald, de invulling en uitvoering ligt bij de deelstaatoverheden. Twee voorbeelden worden
hier aangehaald: Beieren en Nordrhein-Westfalen.
In Beieren kent men drie hoofdstructuren; de Veterinaire Dienst (overheid),
het Fonds voor Dierziekten (deel uitmakend van de Beierse verzekeringskamer) en de Gezondheidsdienst (een private organisatie, gedragen door organisaties van veehouders, zoals stamboeken, bonden, en ook het Fonds voor
Dierziekten).
Het Fonds voor de Dierziekten betaalt schadeloosstellingen uit in geval van
dierziekteuitbraken. De overheid deelt voor 50 procent in de kosten. Daarnaast is het Fonds belast met de preventieve gezondheidszorgprogranuna's,
zoals leukose, TBC, ziekte van Aujeszky. Zowel de practici als de staatsdierenartsen zijn bij bijvoorbeeld monsternaraes betrokken.
Financiering van het Fonds vindt geheel plaats door middel van heffingen
per aanwezig dier. Er wordt een klein verschil in de grootte van de heffing
gehanteerd tussen grote en kleine bedrijven.
De Gezondheidsdienst heeft een eigen instituut, inclusief laboratorium, en
10 lokale vestigingen waar een dierenarts en laboratoriumfaciliteiten aanwezig zijn. De activiteiten richten zich met name op hygiëneprogramma's op
de boerderij (mastitis, melktechniek, snuffelziekte e t c ) , monitoring van
residuen en speciale programma's.
De financiering van de Gezondheidsdienst vindt plaats door middel van eigen
inkomsten van de deelnemers (ongeveer voor de helft), steun van het Fonds
(ongeveer 30 %) en subsidie van de Deelstaatsoverheid (ongeveer 20 % ) .
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In Nordrhein-Westfalen bestaat eveneens de driedeling Veterinaire Dienst
(met 5 gewesten en 54 kringen), Fonds Dierziekten en Gezondheidsdiensten
(in dit geval 2 ) .
De dierenartsen die centraal en in de gewesten werken bij de Veterinaire
Dienst worden centraal betaald, de dierenartsen in de Kringen door de lokale overheid. Er zijn 4 veterinaire instituten die zich met alle onderzoek
op het gebied van preventieve gezondheidszorg bezighouden, en tevens analyses van vlees en veevoeder verrichten.
De overheid financiert in deze deelstaat voor 50 % mee in de preventieve
gezondheidszorg. De hoogte van het te investeren bedrag lijkt gekoppeld aan
uit te voeren programma's; op dit moment kan een uitroeiingsprogramma voor
ziekte van Aujeszky worden genoemd (gerichte financiering!).
Het Fonds voor de Dierziekten is in deze deelstaat direct verbonden met de
deelstaatsoverheid. Het Fonds wordt voor 50 % gevoed door de Deelstaatsoverheid, en verder onder meer uit heffingen bij de veehouders, renteinkomsten, en een reservefonds. De heffingen vinden plaats per dier, en worden
per jaar vastgesteld naar behoefte. Ook hier zijn de heffingen bij kleinere
bedrijven iets lager. De inkomsten uit heffingen is relatief laag, maar
daar staat tegenover dat het Fonds lang niet altijd voor 100 % meefinanciert in op ziekte gerichte preventieve programma's.
--->

GROOT BRITTANIË

De Britse VD kent twee diensten; de stafdienst beleid diergezondheid en de
buitendienst. Deze laatste is vergelijkbaar met de gezondheidsdiensten in
Nederland. Onder de taken van deze dienst vallen toezicht en controle op
het gebied van de aangifteplichtige ziektes, het dierlijk welzijn, de
vleeskeuring, certificering voor export, uitvoering van speciale gezondheidsprogramma's, salmonellabestrijding en de invoering van I&R.
Er zijn 15 regionale laboratoria, die voor ongeveer 50 % van hun budget
afhankelijk zijn van de overheid. Voor de rest vindt financiering plaats
via tariefering aan de veehouders en practici die een beroep op de laboratoria doen. De kosten van vernietiging van dieren bij dierziekteuitbraken
komt volledig ten laste van de overheid.
Het ligt in de bedoeling in de nabije toekomst een gecentraliseerde vleeskeuringsdienst op te zetten.

--->

FRANKRIJK

De Franse Veterinaire Dienst heeft een eigen buitendienst, met in totaal
ongeveer 550 veterinairen en ruim 2000 overige medewerkers, die verdeeld is
naar de (ongeveer 100) Franse Départements. Om verwarring te voorkomen zal
de term regio voor Département worden gehanteerd. Per regio is er een inspecteur en twee adjunct-inspecteurs, één voor diergezondheid en één voor
hygiënetaken. Het nemen van bloedmonsters en het uitvoeren van vaccinaties
wordt veelal in samenwerking met practizerende dierenartsen gedaan.
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De aangifteplichtige ziekten worden door de VD bestreden. De kosten van
ruiming zijn voor 75 % voor de staat, terwijl ook de regio een bijdrage
levert. Daarnaast dient ook de veehouder een eigen bijdrage te leveren.
Voor wat de bestrijding van de overige ziekten betreft werkt de VD nauw
samen met de Groupements de Defence Sanitaire (GDS), de Franse equivalent
van de Nederlandse gezondheidsdiensten. De GDS'en zijn echter op veel gebieden onafhankelijk. Iedere regio heeft zijn eigen GDS en het pakket aan
overige ziekten dat wordt aangepakt kan sterk verschillen per GDS. Ook de
wijze waarop kan per regio verschillend zijn. Daar waar volgens vastgestelde programma's ziekten worden bestreden, springt de overheid veelal bij
door middel van het verstrekken van subsidies, bijvoorbeeld op de kosten
van monstername, testen, vaccinaties etc. Ook de regio's verstrekken op een
dergelijke basis subsidie.
In enkele veerijke gebieden met intensieve veehouderijvormen spelen verticale kolom-integraties een belangrijke rol bij de diergezondheidszorg.
Financieel gezien wordt in Frankrijk onderscheid gemaakt tussen funktioneringskosten, die salarissen, huisvesting, vervoer betreffen, en kapitaalskosten, die met name betrekking hebben op de te voeren acties, vooral te
besteden aan de eerder genoemde subsidies. Wanneer zich catastrofale dierziekteuitbraken voordoen, waardoor het bedrag voor de kapitaalskosten wordt
overschreden (ook ruiming wordt eruit betaald), springt het Ministerie van
Financieën bij.
Vrijwel alle boeren zijn lid van de GDS. Zonder dit lidmaatschap komt men
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de eerder genoemde subsidies. De
GDS'en zijn met veel overheidsgeld opgezet, maar kunnen zich nu grotendeels
zelf bedruipen. De financiering vindt vooral plaats via heffingen per dier.
Verder delen de GDS'en in de eerder genoemde funktioneringskosten en krijgen ze ook nog bijdragen van de regio. Naast het beheren van de subsidiestroom, het uitvoeren van speciale bestrijdingsprogramma's, het bedrijven
van voorlichting en het beheer over vervoerscontrole van dieren, beheert de
GDS ook een solidariteitskas, gevoed uit een heffing, en bedoeld om bedrijfsschade als gevolg van gebiedsinsluitingen te compenseren.
---> POLEN
De
Poolse Veterinaire Dienst kent een organisatiestructuur met één
hoofdkantoor met 49 regionale kantoren. Iedere regio is verder opgesplitst
in provincies, met elk een provinciaal kantoor.
Per regio is een regionaal veterinair diensthoofd aangesteld, die wordt
bijgestaan
door
2 stafmedewerkers, die zich resp. bezighouden met
diergezondheid
en
veterinaire
aspecten van de volksgezondheid. De
communicatie-lijnen lopen hiërarchisch.
In deze structuur zijn tevens 20 goed geoutilleerde laboratoria actief, die
het hele pakket aan veterinaire diagnoses kunnen doen. Voor de routine
testen zijn er nog een aantal kleinere laboratoria.
---> HONGARIJE
Het overheidstoezicht op de diergezondheids- en voedselcontrole bestaat uit
provinciale diensten die direct resorteren onder het Ministerie van
Landbouw.
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Per
provincie staan een Veterinair laboratorium, destructie-controle
kantoor, controlekantoor voor slachthuizen en markten in directe verbinding
met het provinciale dienstkantoor.
Per
provincie
is
tevens
een
"diergezondheids-grenskantoor" aanwezig, die in directe verbinding staat
met het provinciale dienstkantoor maar tevens met het Ministerie van
Landbouw.
De provincies zijn opgedeeld naar districten. Per district is
een
districtskantoor die de contacten
onderhoudt
met
de
practizerend
dierenartsen en de staatsdierenartsen in het veld.

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE DIERZIEKTESITUATIE IN EUROPA.

De EG streeft ernaar op termijn op haar grondgebied een zo hoog mogelijk
niveau van diergezondheid te bereiken en te handhaven. Dit betekent dat een
aantal met name genoemde dierziekten niet meer op het grondgebied van de EG
zullen mogen voorkomen.
Ten aanzien van ziekten als mond- en klauwzeer en varkenspest is men daarin
ook grotendeels geslaagd. De uitbraken die nog voorkomen worden in het
algemeen op adequate en snelle wijze onderdrukt. Over het geheel genomen
kan de EG dan nog steeds als vrij van de betreffende ziektes worden beschouwd. Voor een aantal andere ziekten, in de nota aangeduid als Categorie
III-ziekten, is dit niveau nog niet geheel bereikt. Voor de bestrijding van
een aantal van deze ziekten wordt in de gehele EG dezelfde gedragslijn
gevolgd; er heeft op dit terrein harmonisatie plaats gevonden. Voor een
aantal ziekten, die met name vanuit handelsoogpunt van belang kunnen zijn,
maar die niet de explosieve risico's van de ziekten uit Categorie III hebben, wordt de bereikte status van lidstaten of gebieden in de EG als
streefsituatie gehanteerd. Het gaat hier om ziekten die in deze nota met
Categorie II worden aangeduid. In het volgende zullen enkele voorbeelden
worden gegeven van dierziekten die in dit geheel een rol spelen en zal
worden aangegeven hoe de situatie ten aanzien van deze ziekten in een aantal lidstaten is.

CATEGORIE

III

ZIEKTEN

Tot deze ziekten behoren bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, klassieke varkenspest, vesiculaire varkensziekte (blaasjesziekte), pseudovogelpest, en
bovine spongiforme encephalopathie.
Mond- en klauwzeer CMKZ'): (alle herkauwers en varkens)
Mond- en klauwzeer komt, op incidentele uitbraken na, niet meer op het
grondgebied van de EG voor. Voor alle landen van de EG geldt inmiddels dat
niet meer preventief tegen deze ziekte wordt gevaccineerd. Op dit moment is
er een uitbraak van mond- en klauwzeer in Zuid Italië, als gevolg van de
import van besmette runderen uit het voormalige Joegoslavië.
Klassieke varkenspest (KVP): (varkens)
Nederland kende nog in 1992 een aantal uitbraken van klassieke varkenspest,
evenals in 1990. Voorheen werd regelmatig vaccinatie ingezet bij de
bestrijding van dergelijke uitbraken, maar tegenwoordig wordt dit zoveel
mogelijk voorkomen.
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Gevaccineerde dieren leveren handelsproblemen op. Uitbraken worden op dit
moment
door stringente vervoersbepalingen en stamping-out bestreden,
terwijl
de varkenshouders tot op zekere hoogte worden gestimuleerd
preventieve maatregelen te treffen om insleep te voorkomen. In Duitsland
woedt op dit moment een uitbraak onder wilde zwijnen. In overleg met de
EG-commissie wordt daarvoor de bestrijdingsstrategie opgezet.
Vesiculaire varkensziekte, blaas]esziekte (swine vesicular disease. SVD) :
(varkens)
Vesiculaire varkensziekte blijkt in een aantal delen van Europa nog voor te
komen. Nederland kende, zoals bekend, een uitbraak in 1992 en heeft nog
steeds met deze ziekte te maken, terwijl eveneens uitbraken uit Italië en
recentelijk uit Spanje zijn gemeld.
Pseudovogelpest (Newcastle disease. NCD) : (vogels, vooral pluimvee)
Na een vrij lange periode van slechts incidentele en locale uitbraken is
sinds begin 1992 pseudovogelpest (NCD) met name in noord west Europa weer
in belang toegenomen. Na uitbraken in Ierland, Groot-Brittanië en Nederland
heeft sinds de tweede helft van 1992 een zekere verspreiding plaats
gevonden over vooral Nederland, België en Frankrijk.
Bovine spongiforme encephalopathie (BSE): (runderen)
BSE is met name in Groot-Brittanië nog steeds een belangrijke ziekte,
vooral ook gezien de angst die bij consumenten bestaat dat het eten van met
BSE besmet vlees tot ziekte bij de mens kan leiden. Incidenteel hebben zich
gevallen voorgedaan bij uit Groot-Brittanië geëxporteerde runderen op het
vasteland, onder andere in Denemarken, Portugal en Zwitserland.

CATEGORIE II

ZIEKTEN

In deze categorie zijn met name ziekten als Ziekte van Aujeszky en IBR van
belang. Ook Enzoötische Bovine Leukose , Brucellose abortus Bang en TBC
kunnen hier worden genoemd. Deze ziekten zijn hetzij van belang vanwege
handelsbelemmerende effecten
van
hun
aanwezigheid,
hetzij
vanuit
volksgezondheidsoverwegingen.
Ziekte van Aujeszky: (varkens, andere dieren gevoelig)
Ziekte van Aujeszky (bij varkens) komt in grote delen van Nederland
algemeen voor. Deze ziekte zal in de toekomst mogelijk handelsbelemmeringen
kunnen gaan opwerpen, aangezien een aantal regio's in de EG zich van deze
ziekte vrij heeft verklaard. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoren
hiertoe. In Frankrijk vinden regionaal bestrijdingsactiviteiten plaats.
Diverse delen van Frankrijk, waaronder ook belangrijke varkensproducerende
regio's zijn al vrij van ziekte van Aujeszky, terwijl in andere regio's
grote inspanningen worden gepleegd om deze ziekten te bestrijden. In
Duitsland verschilt de situatie voor wat betreft de genomen maatregelen per
deelstaat. Ook het resultaat van de inspanningen kan verschillend zijn. In
Sleeswijk-Holstein wordt overigens met steun van de Deense overheid tegen
de ziekte van Aujeszky gevaccineerd ten einde een buffer langs de Deense
grens te creëeren.
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Infectieuze bovine rhinotracheïtis (IBR): (runderen)
Wat voor de ziekte van Aujeszky geldt bij varkens, geldt eigenlijk ook voor
Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis bij runderen. Beide virussen behoren tot
de Herpesvirusgroep. De ziekte komt algemeen voor in Nederland, terwijl
Denemarken daarentegen vrij van deze ziekte is. Regionaal vinden in
Frankrijk,
op
verschillende
manieren
en
met
wisselend
succes
bestrijdingsactiviteiten plaats. Ook in Duitsland worden per deelstaat
verschilende maatregelen genomen om de ziekte uit te bannen.
Enzoötische bovine leukose (EBL): (runderen)
Enzoötische bovine leukose komt met name in midden Europa nog wel voor.
Nederland is officieel vrij van deze ziekte. Nederland kan dan ook extra
voorwaarden in verband met deze ziekte stellen aan de invoer van runderen.
Voor
dieren
afkomstig
uit
niet
EBL-vrije
gebieden
geldt
een
kanalisatieregeling.
Brucellose abortus Bang: (runderen, zoönose)
Brucellose abortus Bang is met name vanuit volksgezondheidsoogpunt een
belangrijke ziekten. Brucellose wordt in Frankrijk en België nog regelmatig
aangetroffen. Nederland is officieel vrij van brucellose, maar het wordt
regelmatig aangetroffen bij vooral geïmporteerde runderen.
Tuberculose ( T B O ; (runderen, zoönose)
TBC komt verspreid over Europa nog voor, zij het in het algemeen niet in
hoge percentages. Ook deze ziekte is met name van belang voor de
volksgezondheid. Een heel enkele keer wordt het ook
in
Nederland
aangetroffen. De TBC bewaking is op dit
moment
binnen
Nederland
geconcentreerd op het slachtthuisonderzoek.

000O000
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B I J L A G E

FINANCIEEL OVERZICHT DIERGEZONDHEIDSZORG: DE OVERHEIDSINSPANNING

Preventieve gezondheidszorg (bedragen x f min.)
Jaar

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1)
2)

3)

Totale
kosten 1)

Subs.
kosten 2)

LNV

Subsidie

Relatief
aandeel

100,5
104,2
107,7
108,6
107,4
106,5
109,0
115,4
128,7
114,8
104,8

81,7
82,5
86,2
86,7
87,0
86,2
90,6
93,3
104,4 (3)
93,0
73,7

40,7
41,3
41,3
42,0
42,5
42,5
42,5
43,5
48,5
44,0
34,3

49,8 %
50,0.%
47,9 %
48,4 %
48,9 %
49,3 %
46,9 %
46,3 %
46,4 %
47,3 %
46,5 % (raming)

Totale kosten - totale exploitatiekosten Stichting Gezondheidszorg
voor Dieren m.b.t. preventieve gezondheidszorg.
Subs. kosten - naar het oordeel van het Ministerie van LNV voor
subsidie in aanmerking komende kosten m.b.t. preventieve
gezondheidszorg (zie ook Beschikking J8911849 d.d. 21-12-1989).
Extra uitgaven i.v.m. beëindiging MKZ-enting.

Politionele dierziektebestriidine (zie ook bijlage 10)
(bedragen x f min.)
Jaar

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Totale
kosten
17,2
46,6
78,1
68,1
32,6

8,8
2,8

Bij drage

Bijdrage

EG

LNV

Bijdrage
bedr.leven

7,0

8,2

2,0

16,6
17,2

28,0
58,9
57,4
25,8

2,0

5,7

1,8
0,1

6,0

0,0

1,4
1,4

2,7
7,2
2,7

0,3

3,4

19,7

5,9

1,2
7,3
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2,0
5,0
5,0

1,7
1,4
1,3
3,5
1,5
6,5

B I J L A G E

DOELSTELLINGEN

HUIDIG

DIERGEZONDHEIDSZORGBELEID en VERANTWOORDELIJKHEDEN

De doelstellingen van het overheidsbeleid op
het
gebied
van
de
diergezondheidszorg, voor zover dat tot het takenpaket van de overheid
behoort, zijn gebaseerd op de Veewet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren. De Veewet zal meer en meer opgaan in de laatstgenoemde wet.
De hoofddoelstelling van het beleid is: de preventie, wering en bestrijding
van dierziekten. Een aantal subdoelstellingen kunnen hieronder worden onderscheiden:
Het creeëren en handhaven van een goede gezondheidssituatie van dieren
die door mensen worden gehouden.
Door politiek en maatschappij wordt de eigenwaarde van dieren als een
te beschermen goed onderkend. In deze context is het evident dat naast
het welzijn, ook een goede gezondheid van dieren dient te worden nagestreefd. Echter, ook uit economische en bedrij fsmanagementoverwegingen
is het noodzakelijk een zo goed mogelijk gezondheidsniveau te bevorderen. De individuele dierhouder is primair verantwoordelijk hiervoor. Er
zijn echter invloeden die de gezondheid van dieren bedreigen en waarop
de individuele veehouder geen of weinig invloed kan uitoefenen. Deze
invloeden overschreiden verre de grenzen van het bedrijf, de regio of
zelfs het hele land. In dergelijke gevallen kan de overheid een rol
spelen.
Het zekerstellen van een goed en veilig voedingsmiddelenpakket.
Deze beleidsdoelstelling beoogt met name de bevordering van de productie van dieren, maar vooral van producten van dierlijke oorsprong, die
niet besmet zijn met voor de volksgezondheid bedreigende ziekteverwekkers, en die geen residuen bevatten van antimicrobiële middelen of
stoffen die een risico vormen voor de volksgezondheid. De overheidsbemoeienis hierbij ligt met name op het terrein van het stellen van wettelijke eisen, het houden van preventief/repressief toezicht, het participeren in het opzetten van integrale ketenbeheersingssystemen en de
georganiseerde diergezondheidszorg.
Het
leveren
van een bijdrage aan een onbelemmerde binnenbuitenlandse afzet van dieren en producten van dierlijke oorsprong.

en

De mogelijkheden voor de afzet van dieren en dierlijke producten heeft
een directe relatie met de gezondheid van de dieren. Wanneer er sprake
is van een gezondheidsprobleem is het duidelijk, dat het niet mogelijk
is dieren, of bepaalde producten van dieren die in het kader van dat
gezondheidsprobleem een risico vormen, voor de handel te bestemmen. De
bevordering van een hoge gezondheidsstatus voor dieren heeft dus direct
zijn weerslag op de economische mogelijkheden die er voor de dierhouderij liggen.
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Naast genoemde doelstellingen heeft de overheid een taak voor wat betreft
de vertegenwoordiging en verantwoording van het beleid in internationale
kaders. Met name de EG is hierin sterk bepalend. De EG-regelgeving richt
zich tot de overheden en beschouwt de overheden ook als eindverantwoordelijken voor de implementatie van het beleid.
Doelstellingen van de subsidieregeling ten behoeve van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren.
De overheid heeft een overeenkomst met de Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren (SGD) waarin de bijzonderheden zijn neergelegd van de subsidievoorwaarden ten behoeve van genoemde stichting. Deze regeling geeft gestalte
aan een overheidsbijdrage aan de activiteiten op diergezondheidszorggebied
van de SGD.
De doelstellingen die ten grondslag liggen aan deze regeling zijn
gende :

de

vol-

Het bevorderen van een verdergaande samenwerking tussen overheid en het
georganiseerde bedrijfsleven;
Het bedrijfsleven financiële medeverantwoordelijkheid laten dragen voor
de bestrijding van vee- en pluimveeziekten;
Door middel van overheidsbijdragen aan gespecificeerde activiteiten in
de preventieve sfeer de kosten voor politionele activiteiten zoveel mogelijk beperken.
De eerste twee doelstellingen houden nauw verband met elkaar. Ze zijn erop
gericht een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid van de producent
voor de beheersing van dierziekten te bevorderen. De derde doelstelling
spreekt voor zich. De activiteiten die in het kader van de subsidieregeling
worden vastgelegd hebben enerzijds vooral betrekking op de naleving van
internationale voorschriften en zijn anderzijds gerelateerd aan politionele
dierziektebestrijding.

Een BEELD van de ONDERLINGE VERDELING van VERANTWOORDELIJKHEDEN.
Beleving Ondernemer: Beperkt Verantwoordelijk
De beleving van de verantwoordelijkheid door veehouders verschilt per
bedrij fsstijl. In het algemeen acht de veehouder zich echter slechts voor
een deel verantwoordelijk voor
een
goede
diergezondheidszorg.
De
verantwoordelijkheid is ten dele overgenomen door de
georganiseerde
diergezondheidszorg op collectief niveau danwei door de overheid. Een
uitgebreid netwerk van diergezondheidszorgers staat de boer ten dienst.
Managmentinstrumenten om de gezondheidsituatie te meten, inzichtelijk te
maken en daardoor te beheersen ontbreken evenwel. Bovendien zijn de
bedrijfseconomische marges smal en worden de grootste financiële risico's
collectief afgedekt. Het "gerommel" door collega's en afnemers demotiveert.
Hij voelt zich niet beloond voor goed gedrag.
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De veehouder is zich dus niet bewust van zijn verantwoordelijkheid (of ziet
inspanningen verderop in de productieketen teniet gedaan worden) en wordt
ook niet aangesproken op de risico's. Hij beseft niet dat door de wegvallen
van de binnengrenzen in de EG de grens nu om zijn bedrijf ligt.
Dezelfde mechanismes zijn aktueel in de handel en transport. De handelaar
en transporteur worden evenmin (financieel) geprikkeld verantwoordelijkheid
te nemen.
Beleving
Verantwoordelijkheid
Tweeslachtig

Georganiseerde

Diergezondheidszorg:

Het georganiseerde bedrijfsleven vervult primair taken die samenhangen met
de algemene gezondheidszorg van de veestapel. Een groot deel van de zorg is
geconcentreerd in de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (SGD), zowel
beleidsmatig als uitvoeringstechnisch een factor van betekenis. Deze is op
haar beurt voor de uitvoering weer afhankelijk van de .regionale diensten.
Bij politionele dierziektebestrijding wordt een beroep gedaan op de
infra-structuur die is gecreëerd t.b.v. de algemene gezondheidszorg. De
afbakening van de verantwoordelijkheden ten opzichte van de overheid
enerzijds en de veehouder anderzijds lijkt echter onduidelijk en kan
daardoor leiden tot een tweeslachtige beleving van de verantwoordelijkheid.
Beleving Verantwoordelijkheid Rijk: een Dilemma
Zowel de EG als de sector spreken het rijk aan op verantwoordelijkheid voor
een goede diergezondheidszorg. Dit heeft er daadwerkelijk toe geleid dat
bij wering en bestrijdingsplannen vaak gekozen wordt voor modellen op basis
van rechtstreekse betrokkenheid
van
de
overheid
bij
uitvoering,
vaststelling, financiering en coördinatie (i.s.m. bijvoorbeeld de SGD).
De verantwoordelijkheidsverdeling is zowel intra- als interdepartementaal
onduidelijk. Ook de EG-Commissie heeft zich hierover onlangs in negatieve
zin uitgelaten.
Intern en extern groeit de twijfel inhoeverre de verantwoordelijkheid
doelmatig is én kan worden waargemaakt. Mede in het licht van een algemene
discussie over de rol van de overheid, de overregulering, de daarmee
samenhangende handhavingsproblematiek en financiële gevolgen. De aanpak in
Brussel ontbeert een fundamentele discussie in deze richting. De discussie
over de rol van de overheid zal overigens eerst op nationaal niveau goed
gevoerd moeten worden.

000O000
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B I J L A G E

DE BALANSERENDE ONDERNEMER
De veehouder dient op economische wijze een product te produceren dat gegarandeerd voldoet aan het logo: een gezond dier, een gezond product en een
gezonde productieomgeving. Daartoe dient hij over managementinstrumenten te
beschikken. Naast de reeds lang bestaande financieel economische balans
(economisch produceren), de in ontwikkeling zijnde mineralenbalans (milieuevenwichtige bedrijfsvoering) is een derde managementinstrument van belang:
de gezondheidsbalans voor dier en bedrijf.
— > De gezondheidsbalans voor dier en bedrijf is een beheers-, marketing-,
garantie en begeleidingsinstrument.
De gezondheidsbalans stelt de veehouder in staat om verantwoordelijkheid te
dragen voor een preventieve risicobeheersing. Rechtsteekse relaties zijn
aanwezig met kwaliteit en welzijn voor dieren. De gezondheidsbalans vormt
de basis van de certificering en dus voor verzekering, c.q. garantiefondsen. Het verschaft informatie aan de certificerende bedrijven en (onderlinge) verzekeringsmaatschappijen. Begeleiding door voorlichtingsdiensten,
dierenartsen en de Gezondheidsdienst voor Dieren kan aan de hand van de
balans plaats vinden. In algemene zin verschaft de veehouder richting samenleving inzicht in de zorgyuldiige bedrijfsvoering. Dit draagt bij tot
een verbetering van het imago.
— > Meting, signalering en sturing vormen de kern van de
gezondheidsbalans.

METEN

BEHEERSEN

Heten is Weten.
Als basis voor de balans is het van belang de diergezondheidssituatie
van dier en bedrijf te registreren op:
* Dierniveau:
Bijvoorbeeld de herkomst van de dieren en de veebezettingsgraad, de
morbiditeit, mortaliteit en bezit en gebruik van diergeneesmiddelen,
aflevering van dieren(all-in, all- out);
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* Bedrijfsniveau:
Bijvoorbeeld staltype, hygiëne, de bedrij fsisolatie, ventilatietype.
De gegevens kunnen voor een deel worden ontleend aan reeds bestaande
registratiesystemen op het bedrijf.
2

Signalering Onevenwichtige Gezondheidssituatie
De geregistreerde gegevens kunnen worden gerelateerd aan technische
kengetallen. Zodoende kan de veehouder zien of er relatief veel of weinig
ziekte voorkomt. Ook wordt duidelijk of het geneesmiddelengebruik binnen
aanvaardbare normen ligt. Voor de vaststelling van deze normatieve
kengetallen komen de ondernemer,
de
afnemers,
het
georganiseerd
bedrijfsleven en de overheid in aanmerking:
* In de keten worden eisen gesteld aan gezondheidsaspecten. Deze komen
tot uitdrukking in certificering. Deze eisen kunnen worden uitgedrukt
in deze normatieve kengetallen (zie bijlage 7 de "erkende ondernemer");
* Het georganiseerd bedrijfsleven en/of de overheid kunnen eisen stellen
die
gericht
zijn
op
een
toonaangevend gezondheidsniveau (zie
toekomstbeeld
aanpak
dierziektes). Ook deze eisen kunnen worden
uitgedrukt in kengetallen. Deze vormen zodoende de operationele doelen
van het veterinaire beleid van het georganiseerd bedrijfsleven en de
overheid.

3

Sturing Bedrijfsvoering
De diergezondheidssituatie is uit balans indien de streefnormen niet
worden gehaald. De ondernemer maakt een inschatting over de risico's die
hij
loopt of gaat lopen. De balans biedt een - zoveel mogelijk
gekwantificeerde - checklist op basis waarvan kan worden bezien wat de
oorzaak is: huisvesting, hygiëne, voer, insleep van ziekten etc. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de onder 1 gemeten gegevens. Op deze wijze biedt
de balans mogelijkheden om de dierziektesituatie bij te sturen cq weer in
balans te brengen. Bedrij fssturing kan - afhankelijk van de specifieke
bedrij fsstijl van de ondernemer - op drie niveau's plaatsvinden. Te weten
op:
* Strategisch Niveau dient de ondernemer ingrijpende maatregelen te
nemen ten aanzien van zijn opzet en type van bedrijfsvoering en
bedrij fsinrichting. Is nieuwbouw of verbouw aan de orde?;
* Tactisch Niveau dient de planning te worden aangepast ten aanzien van
bijvoorbeeld dierstromen, all in en all out, vaccinatieprogramma's e t c ;
* Operationeel Niveau dient de dagelijkse bedrijfsvoering te worden aangepast ten aanzien van verzorging, voeding, hygiëne etc.

De gezondheidsbalans dient niet als eindmodel te worden geïntroduceerd. De
sector dient de mogelijkheid te hebben zich aan te passen aan het stelsel.
Begonnen kan worden met een eenvoudige balans met lage streefnormen. Via
"upgrading" kan tenslotte de diergezondheidsbalans gericht worden op het
toonaangevende gezondheidsniveau. Ook is differentiatie mogelijk zodat de
voorlopers zich kunnen onderscheiden en een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zie tevens bijlage 7, "De Erkende Ondernemer".

oooOooo
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B I J L A G E

DE ERKENDE ONDERNEMER

INLEIDING
Certificatie is een verzamelbegrip dat staat voor een veelheid van
activiteiten waarbij een onafhankelijke derde een uitspraak doet over een
product, proces of dienst van een bedrijf of instelling. In de veterinaire
sector wordt bij het begrip certificatie doorgaans gedacht aan door de
overheid ten behoeve van andere overheden af te geven garanties, dat het
produkt of het proces voldoet aan de gestelde eisen, bijv de afwezigheid
van bepaalde ziektekiemen of de aanwezigheid van hygiënische voorzieningen.
Met dit type certificering kunnen uitspraken worden gedaan over een actuele
partij of situatie, maar de voorspellende waarde in welke mate volgende
partijen voldoen aan de eisen is gering.
Certificatie is in andere sectoren, waar overheidscontrole en -toezicht
niet zo gebruikelijk was, echter van toenemend belang geworden in de
relatie leverancier-afnemer. Deze certificatie wordt in Nederland verricht
door onafhankelijke certificatie-instellingen die daartoe erkend zijn door
de Raad voor Certificatie, zoals Kema, Foodcert, TNO Certification, Lloyds
en Veritas. Certificatie richt zich hierbij vooral op het
systeem
(procedures, controlepunten, instructies) waarmee de kwaliteit van het
produktieproces wordt beheerst. Met een goed beheerssysteem wordt de kans
op ongewenste afwijkingen geminimaliseerd, mits uiteraard ook de technische
voorzieningen adequaat zijn.
Binnen de EG wordt gewerkt aan een Europese certificeringsstructuur
gebaseerd op wederzijdse erkenning. In deze "third party"-certification is,
in tegenstelling tot overheidscertificatie, doorgaans geen sprake van
produktcertificatie, maar is sprake van certificatie van het door het
bedrijf of instelling gehanteerde kwaliteitszorgsysteem op basis van een
beoordeling van de effectiviteit.
In internationale ISO-normen is vastgelegd aan welke uitgangspunten die
kwaliteitszorgsystemen moeten voldoen. Aangezien bij de opstelling van deze
normen niet echt rekening gehouden is met biologische variatie die voor de
agrarische sector kenmerkend is, is toepassing in de agrarische sector tot
dusverre maar beperkt van de grond gekomen.
In het kader van productaansprakelijkheid
wordt
certificatie
door
verzekeringmaatschappijen als een pré en soms zelfs als een must ervaren.
In de voedingsmiddelensector zijn het met name de detailhandel en de grote
voedingsmiddelenproducenten die in toenemende mate
certificatie
als
voorwaarde voor levering stellen.

-50-

De POTENTIËLE BETEKENIS voor de veehouderij

In de huidige situatie, waarin de risico's voor de individuele producent om
met dierziekten geconfronteerd te raken eerder zijn toegenomen dan zijn
afgenomen, is preventie van essentieel belang.
Redenen voor certificatie zijn:
1. Certificatie is een middel om de eigen verantwoordelijkheid van de
veehouder zichtbaar te maken en invulling te geven;
2. Externe beoordeling van de bedrijfssituatie en de bedrijfsvoering kan
een hulpmiddel zijn voor de producent om de situatie op zijn bedrijf te
verbeteren;
3. Certificatie van het bedrijf geeft garanties aan volgende schakels van
de productie- en afzetketens en versterkt daardoor de marktpositie van
de veehouder;
4. Bovendien kan het in een verzekeringssituatie het beheersen van de
risico's aantoonbaar maken;
5. Certificatie kan een door het mede-betrekken van het managementsysteem
in
de beoordeling een waardevolle uitbreiding betekenen voor de
doorgaans meer op technische aspecten gerichte erkenningssystemen (zoals
nu opgezet voor de varkenshouderij);
6. Het verantwoord produceren wordt door en voor derden op onafhankelijke
wijze zichtbaar gemaakt;
7. Certificatie kan een preferente factor zijn bij het ontheffingenbeleid
in ingesloten gebieden;
8. Ervaringen in andere sectoren wijzen uit dat bij de meeste bedrijven
certificatie door een beter management leidt tot verminderde kosten.
— >

last but not least: certificatie kan een belangrijk middel zijn om het
IMAGO van VEEHOUDERS te verbeteren.

De PRAKTIJK
Voor de veehouderij praktijk is certificatie wellicht nog ver weg. Het
betekent dat de veehouder naast de in bijlage 6 uitgewerkte gezondheidsbalans (het technische systeem), ook dient te beschikken over een goede
bedrijfsvoering, zodanig dat is zeker gesteld dat het risico ook daadwerkelijk
wordt beheerst. Bedrijfsvoeringsaspecten krijgen in de huidige
erkenningsregelingen nog weinig aandacht.
De gezondheidsbalans zal moeten bestaan uit een goede risico-evaluatie van
een bedrijf, eliminatie van risicofactoren en een monitoring van de
gezondheidstoestand van de dieren. De veterinaire
en
zootechnische
professie zullen in de ontwikkeling van het technisch systeem een grote rol
moeten spelen.
De bedrijfsvoering zal op haar bedrijfskundige aspecten beoordeeld moeten
worden om voor een ISO-certificaat in aanmerking te komen.
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Groeien naar 5 sterren: Het mag niet worden verwacht dat op korte termijn
certificering die betrekking heeft op alle aspecten van de bedrijfsvoering
op grote schaal in de praktijk kan worden ingevoerd. Daarom zal gekozen
moeten worden voor een groeimodel, waarbij de veehouder zijn beheerssysteem
geleidelijk uitbreidt (groeien naar 5-sterren).

BETEKENIS voor de OVERHEID

Hoewel certificatie in eerste instantie beoogt zekerheid te verschaffen in
de normale handelstransactie tussen leverancier en afnemer, kan het daartoe
noodzakelijke kwaliteitszorgsysteem eveneens extra waarborgen geven terzake
het voldoen aan wettelijke voorschriften.
Voorzover er geen nadere (EG-)voorschriften bestaan die een vaste
controlefrequentie of -procedure voorschrijven, zal in de praktijk het
overheidstoezicht op bedrijven met een goed kwaliteitszorgsysteem minder
intensief kunnen zijn. Eveneens kunnen overheidscertificaten, mits er
duidelijke afspraken bestaan, worden gebaseerd op de kwaliteitszorgsystemen
van (individuele) bedrijven. Eén en ander leidt tot een efficiënter en
effectiever overheidstoezicht.
Ten aanzien van kerntaken van de overheid, zoals de bescherming van de
volksgezondheid, zullen er toezichtstaken voor de overheid blijven bestaan.

000O000
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B I J L A G E

DE (ZELF)VERZEKERDE ONDERNEMER

De Huidige Situatie
Ondernemers in de dierlijke sector kunnen zich in een aantal gevallen nu
reeds verzekeren tegen risico's die de bedrijfsvoering met zich mee brengt. Er
bestaan verzekeringen op het gebied van bijvoorbeeld rundvee, paarden en
slachtvee. Algemeen geldt dat risico's ten aanzien van gevolgschade voor
levende have zeer complex zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld schade aan
gebouwen. In bepaalde gevallen is verzekering mogelijk voor gevolgschade. Waar
verzekering mogelijk is gaat het om de risico's die ziekten uit categorie I of
II (bedrijfsgebonden, c.q. georganiseerd te bestrijden ziekten) met zich
meebrengen. De verzekeringsmaatschappijen sluiten directe schade tengevolge
van categorie III ziekten -in het kort de "Veewet-ziekten"- op dit moment uit
omdat hiervoor een schadevergoedingsregeling van de overheid bestaat.
De Veewet (en in de toekomst de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren /
GWWvD) heeft als uitgangspunt dat de geleden schade als gevolg van aanpak van
categorie III ziekten (de politionele dierziektebestrijding) niet gerekend
moet worden tot de aanvaardbare bedrijfsrisico's (in tegenstelling tot de
Plantenziektenwet). De Veewet voorziet in een regeling waarbij alle directe
schade die voortvloeit uit overheidsmaatregelen, vergoed wordt, ongeacht eigen
schuld/risico
of
bijvoorbeeld mate van preventie. Alleen ingeval van
varkenspest is een kortingsregeling van kracht indien niet aan voorgeschreven
preventieve maatregelen is voldaan.
Het vergoeden van de schade heeft ondermeer tot doel de drempel voor melding
zo laag mogelijk te maken zodat de ziekte reeds in een vroeg stadium wordt
onderkend en kan worden aangepakt. De GWWvD gaat de mogelijkheid bieden van
meer voorwaarden, kortingsregelingen en heffingen maar het uitgangspunt blijft
dat de directe schade vergoed moet worden.
Momenteel wordt via het politioneel fonds, dat gevuld wordt met bijdragen van
bedrijfsleven en overheid, dus een deel van de risico's afgedekt.
— >

Op
deze
manier
wordt
onvoldoende
verantwoordelijkheid van de ondernemer.

geappelleerd

aan

de

eigen

Een aantal ziekten kan niet voorkomen worden door preventieve maatregelen. Wel
kan de kans op het vóórkomen ervan sterk worden verminderd. De huidige
regeling bevat onvoldoende preventieve prikkels.
> Via een verzekeringsstelsel met een bonus/malus-systeem kan aan dit
bezwaar tegemoet gekomen worden.
Betere risico beheersing of snelle melding zal leiden
premie/hogere
uitkering
of, wellicht effectiever, tot
verzekering voor bepaalde onderdelen.
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tot een lagere
uitsluiting van

Voor een goed begrip van de (on)mogelijkheden van de introductie van een verzekeringenstelsel binnen de dierlijke gezondheidszorg zijn een aantal algemene
aspecten van verzekeren van belang. In onderstaand "intermezzo" zal hierop
kort worden ingegaan.

I N T E R M E Z Z O

I N T E R M E Z Z O

* V E R Z E K E R E N

A L G E M E E N *

Verzekeren is het overnemen van andermans risico's. Het dragen van andermans
risico's is mogelijk op basis van de wet van de grote aantallen: de hele groep
verzekerden draagt gezamelijk de risico's.
De mogelijkheden om risico's door te geven naar andere partijen zoals
overheid, bedrijfschap of verzekeringsmaatschappij zijn vaak cultureel en
economisch bepaald. Door veranderende omstandigheden (zowel maatschappelijk
als economisch of tecnisch) kunnen risico's wijzigen en daarmee ook de
acceptatie tot verzekeren.
Ook de manier van verzekeren is in zekere zin cultuur-gebonden. De vorm van
verzekeren die gebaseerd is op het principe van solidariteit met als uiting de
onderlinge zorg is ontstaan in afgelegen bergdorpen. In dit "Alpijnse model"
vindt men vaak het eenheidstarief ongeacht het risico. Anderzijds bestaat
-vanuit maritieme oorsprong ten behoeve van leningen met een groot risico- het
principe van individueel succes met een speculatieve en concurrerende manier
van risicodekking. In dit "Angelsaksische model" wordt in extremo gedifferentieerd naar de financiële consequenties, zelfs bij verplichte verzekeringen.
De mate van mogelijke beïnvloeding van risico's bepaalt meestal de wenselijkheid en de mogelijkheid van verzekeren, oorzaken van buitenaf die onvoorspelbaar zijn maar wel een statistische kans kennen,
zijn
in
principe
verzekerbaar. Indien de voorwaarden van gelijkmatigheid in de tijd en het
karakter van onzekerheid verdwijnen is het opzetten van een verzekering niet
meer verantwoord. Bijdragen in de vorm van eigen risico's, premie-verhogingen,
uitsluiting in de polis, voorwaarden in de preventieve sfeer zijn dan het
gevolg. Daarbij moet goed onderscheid worden gemaakt tussen hetgeen een
werkelijk ondernemers risico is en datgene wat geldt als risico van een
deelnemer aan het maatschappelijk proces.
De bedrij fsvoering van de moderne ondernemer wordt gekenmerkt door een hoge
mate
van
complexiteit
waarbij
een
toenemende
mate
technische en
bedrijfseconomische kennis vereist is. Internationale ontwikkelingen bieden
nieuwe kansen maar brengen ook nieuwe risico's met zich mee.

De ondernemer kan, als zelfstandige economische partij, de verschillende
risico's afwegen en beïnvloeden. Risico's die specifiek voorkomen binnen de
eigen bedrijfstak kennen historisch vaak een onderlinge waarborg. Naarmate de
risico's een meer algemeen karakter hebben worden deze meestal overgenomen
door een verzekeringsmaatschappij.
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Bij het beantwoorden van de vraag op welke wijze risico's optimaal afgedekt
kunnen worden is inzicht van belang in de mate waarop relevante risico's te
beïvloeden en te besturen zijn. Risicofactoren moeten gerangschikt worden naar
mate en belangrijkheid en zo mogelijk moeten risico-gebieden en -bedrijven
gespecificeerd worden.
Vervolgens moet een vertaling gemaakt worden van de risicofactoren naar een
economisch rendabele preventie (en -waar relevant - bestrijdingsaanpak) voor
individuele bedrijven en de sector.
In plaats van praktijkonderzoek (veel storende invloeden, vaak onbetaalbaar,
tijdrovend en onuitvoerbaar) is simulatie hierbij een bruikbaar alternatief.
Hierbij wordt(en) (delen van) de werkelijkheid nagebootst in een model.

E I N D E

I N T E R M E Z Z O

(Zelf-)Verzekerde Ondernemers
Op basis van het gebruik van de gezondheidsbalans voor dier en bedrijf én
certificatie van het bedrijf, instrumenten om de risico's op het bedrijf te
beheersen, zal de ondernemer zich in de toekomst zelfverzekerd voelen: hij
heeft de diergezondheidssituatie beter in de hand. Ondanks alle voorzorgen
zullen er zich echter ziekten op een bedrijf kunnen voordoen.
Verzekering tegen de gevolgen van dierziekten is alleen mogelijk indien de
(financiële) risico's goed ingeschat kunnen worden. Dat is op het moment
onvoldoende het geval. Echter, inschatting van risico's zal -ook voor
categorie III ziekten- in de toekomst mogelijk zijn indien ontwikkelingen in
de richting van certificering verder vorm hebben gekregen in de dierlijke
sector. Controle op naleving van preventie zal dan gekoppeld kunnen worden aan
certificering van bedrijven.
De toekomstige ondernemer in de dierlijke sector is zich terdege bewust van de
risico's die de bedrijfsvoering met zich mee brengt. Dit past in de filosofie
van het verzekeren. Aan de hand van de risico-inventarisatie kan via overleg
met overheid, het georganiseerde bedrijfsleven en verzekeringsmaatschappijen
gezocht worden naar een stelsel van voorwaarden waaronder collectieve en
individuele maatregelen mogelijk zijn.
Op langere termijn zal de risicobeluste ondernemer door hogere kosten en
lagere opbrensten nog slechts een marginale plaats in de markt innemen.
Onderkend moet evenwel worden dat activiteiten van deze ondernemers ook in de
toekomst een bron van risico's zullen blijven vormen voor de bedrijfsvoering
van verantwoordelijke ondernemers.
In dit licht bezien lijkt een verplichte aansluiting bij een verzekering
("WA/WA-plus/All Risk") voor alle ondernemers -gekoppeld aan een bonus/malus
systeem
en in combinatie met een solide uitkeringsplicht ingeval van
dierziekten- perspectief te bieden. Gedachten kunnen uitgaan naar regelingen
voor directe schade via onderlinge waarborgen per sector en/of gebied, waarbij
verzekeringsmaatschappijen voor opvang kunnen zorgen ingeval van indirecte
schade en excessieve schade via herverzekering.
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De Schadevergoedingsplicht van de Overheid
De overheid brengt tengevolge van het feit dat zij ter bescherming van het
algemeen belang maatregelen treft bij de aanpak van categorie III ziekten
schade toe aan ondernemers. Zij is aan te merken als schadetoebrenger ingevolge de schadevergoedingsregeling en wettelijk verplicht de directe schade die
zij toebrengt te vergoeden.
Ook in Europese regelgeving wordt er vanuit gegaan dat nationale overheden
schade vergoeden. Een gebod hiertoe is er echter niet.
Het concept van een verzekeringen-stelsel met verplichte aansluiting van alle
ondernemers past door de preventieve prikkels die er vanuit gaan bij uitstek
in het toekomstbeeld van een perspectiefvolle dierlijke sector. Het gaat
hierbij om verzekeringen met uitsluiting van aansprakelijkheid voor de
overheid en uitsluiting van de mogelijkheid van subrogatie van verzekeringsmaatschappijen in de rechten van verzekerde ten aanzien van de overheid.
Ondernemers, het georganiseerde bedrijfsleven, verzekeringsmaatschappijen en
overheid zullen tezamen moeten zorgen voor de opbouw ervan.
— >

Bij de tot standkoming van een dergelijk verzekeringen-stelsel zal naar
verwachting de schadevergoedings-plicht voor de overheid vervallen.

Indien een stelsel van (verplichte) verzekeringen in aanmerking komt ter
vervanging van de huidige schadevergoedingsplicht van de overheid, kan het
nieuwe bestrijdingsfonds, in de vorm van een waarborgfonds, gekoppeld worden
aan dit stelsel van verzekeringen. Zo'n fonds kan bijvoorbeeld dienst doen
indien de oorzaak van schade niet toegeschreven kan worden aan individuele
verzekerden.

— >

Ontwikkelingen in deze richting lijken haalbaar!

000O000

-56-

B I J L A G E

DE SELECTIEF STURENDE OVERHEID

Door de toegenomen complexiteit van veel vraagstukken, de internationalisering
en de grotere mondigheid en individualisering worden de mogelijk- heden van de
overheid om maatschappelijk processen top-down te sturen beperkt. Daarbij
brengt een grote mate van overheidsbemoeienis het gevaar met zich mee van een
(te)
inflexibele
en ondoorzichtige overheid. Dit leidt alom tot een
herbezinning op de rol van de overheid. In aansluiting bij de herontdekking
van het zelfregulerend en probleemoplossend vermogen van de markt wordt een
proces
zichtbaar
van verlegging van overheidstaken (verzelfstandiging,
privatisering en afstoting).
Deze ontwikkelingen zijn ook van belang voor de wijze waarop de overheid kan
bijdragen aan gewenste veranderingen op beleidsterreinen van LNV, zoals de
diergezondheidszorg, het landbouwkennissysteem en het milieubeleid. Centraal
in de veranderingen staat de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers,
d.w.z. van alle schakels in de productieketen van toeleverancier, veehouder,
transporteur
, handelaar, be- en verwerkers tot detailhandelaars.
Van
essentieel belang is derhalve dat de verantwoordelijkheid ook in sterke mate
bij de ondernemer, dan wel het georganiseerde bedrijfsleven komt te liggen.
> Dit betekent een nieuwe rol voor de overheid, ook in de dierlijke sector!

In zijn algemeenheid zal de toekomstige overheid op beleidsterreinen
op de volgende wijze vorm geven aan haar sturingsambitie:
— >

van

LNV

De Overheid stuurt op Hoofdlijnen.
In de toekomstige sturingsbenadering van de overheid staat centraal een
verschuiving van een dominante, top-down sturing op detailniveau naar
netwerksturing waarbij de overheid één van degenen is die stuurt.
De overheid blijft uiteraard beschikken over bijzondere
sturingsbevoegdheden. Sterker dan voorheen zal zij zich echter gaan richten op
het
realiseren
van
de
(internationale)
context waarbinnen het
maatschappelijk veld zelf de verantwoordelijkheid kan nemen.
Zij beperkt zich in haar sturing tot die situaties waar het het algemeen
belang dit vereist dan wel waar het zelfregulerend en probleemoplossend
vermogen van de betrokkenen ten aanzien van kwesties van algemeen belang
onvoldoende is. Steeds zal daarbij de noodzaak en evenredigheid van de
overheidsbemoeienis kritisch worden getoetst. Gestreefd wordt -binnen de
grenzen van rechtmatigheid- naar een optimale efficiency en effectiviteit
van het overheidshandelen.

— >

Het
Aangrijpingspunt
voor Sturing is allereerst de Individuele
Ondernemer.
Daarnaast zal er indirecte sturing plaatsvinden via partijen die invloed
hebben op het gedrag van de ondernemer, zoals consumenten, het grote publiek en belangenorganisaties.
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Doelen, maatregelen en instrumenten zijn zodanig geformuleerd dat de
betekenis ervan voor de eigen onderneming duidelijk is. Ze zijn haalbaar
en evalueerbaar en sluiten zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld
van de ondernemer. Er is, voorzover mogelijk, zicht op de gevolgen in
sociaal-economisch, internationaal, technisch en ecologisch opzicht.
Een gedifferentieerde sturingsaanpak is vereist. Alleen zo kunnen de
gewenste effecten bereikt worden en kan recht gedaan worden aan de
gebieds- en bedrij fsspecifieke verscheidenheid.
Het beleid en de aanpak zullen waar mogelijk afgestemd worden op
risicobewuste ondernemers. Voorlopers -bedrijven én organisaties- worden
nadrukkelijk geprofileerd als voorbeeld waar anderen van kunnen leren.
-> De Overheid realiseert zich niet de Enige te zijn die Ondernemers
Beïnvloedt.
De overheid faciliteert de maatschappelijke discussie. In een vroeg
stadium worden door allen die het aangaat -overheid, bedrijfsleven én
maatschappelijke groeperingen- gezamelijk problemen geanalyseerd en wordt
de aanpak ervan besproken. Waar mogelijk wordt na het formuleren van
plannen gekomen tot concrete afspraken (Mineraal Centraal, Bestuursovereenkomst MJP-G).
Ook vanuit de centrale overheid wordt ten behoeve van het te voeren
beleid goede aansluiting gezocht bij de belevingswereld van
alle
relevante groeperingen. Om die reden stimuleert de overheid de ondernemer
ook bijvoorbeeld via organisaties dichtbij de ondernemer, bijvoorbeeld op
sectoraal of regionaal niveau.
-> Het Sturingssysteem bevat Prikkels ter Bevordering van Gewenst Gedrag.
Voorrang wordt gegeven aan instrumenten die recht
doen
aan
de
verantwoordelijkheid van de ondernemer, aansprekend zijn en ruimte bieden
voor oplossingen op maat.
Algemeen
is er een afnemende oriëntatie van de rijksoverheid op
instrumenten in de publiekrechtelijke sfeer en een grotere nadruk op
privaatrechtelijke en communicatieve instrumenten, zoals convenanten,
bestuursovereenkomsten
en voorlichtingsproducten. De overheid stelt
daarbij randvoorwaarden en voert een voorwaardenscheppend en stimulerend
beleid.
Afhankelijk van (de complexiteit) van het onderwerp en de invalshoek zal
door de overheid gekozen worden voor proces- dan wel normsturing. In het
eerste geval beperkt de interventie zich tot kwaliteit en zorgvuldigheid
van het besluitvormingsproces zonder ten aanzien van uitkomsten daarvan
normatieve opvattingen te ontwikkelen. Op deze wijze kan, met name bij
complexe problemen, recht worden gedaan aan het probleemvoorkomend dan
wel -oplossend vermogen van de vele betrokkenen.
In andere gevallen is dominante sturing op normering noodzakelijk. Gestreefd wordt naar controleerbare normstelling die kan rekenen op erkenning, c.q. verinnerlijking. Een goede communicatie is daarbij van belang.
Waar mogelijk wordt gekozen voor gedifferentieerde normstelling met
stimulatie van gewenst gedrag en ontmoediging van ongewenst gedrag.
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- Sturing door Regelgeving
Ingeval van wet- en regelgeving wordt gestreefd naar eenduidige,
handhaafbare regelgeving die kan rekenen op voldoende draagvlak.
Regelgeving krijgt bij voorkeur vorm in doelvoorschriften en niet
zozeer middelvoorschriften. Deze bieden meer mogelijkheden om aan te
sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de ondernemer (bedrijfsspecificiteit / bedrij fsstij1). In de regelgeving zijn eisen opgenomen
op het terrein van bijvoorbeeld normstelling.
Het toepassen van prikkels die ontwijkend gedrag bestraffen, zoals
heffingen en ge- of verboden, wordt waar mogelijk vermeden. De stijl
van handhaving is aangepast aan de nieuwe verantwoordelijkheid van de
ondernemers en de nagestreefde zelfregulering in de sector.
- Sturing via het Kennissysteem
Middels het kennisbeleid wordt een doelmatige kennisinfrastructuur voor
alle betrokkenen gewaarborgd. Vanuit een samenhangende visie wordt een
bijdrage geleverd aan het handhaven van een goed kennisniveau en een
optimale kennisdoorstroming. Prioriteit wordt gegeven aan op innovatie
gerichte
kennisactiviteiten en aan vraagstukken van algemeen en
strategisch belang.
> De Sturingsaanpak is een Cyclisch Proces
Informatie over het al dan niet bereiken van gestelde doelen is van groot
belang. Effectmeting, monitoring en evaluatie maken deel uit van het sturingsproces. De resultaten ervan kunnen leiden tot aanpassing van de
sturingsimpulsen.

000O000
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De betrokkenheid van de overheid bij de bestrijding van dierziekten is
altijd groot geweest. Dit vloeit voort uit het belang dat wordt gehecht aan
een levenskrachtige veehouderij en uit het feit dat de overheid door de
(inter)nationale gemeenschap als verantwoordelijke wordt gezien voor de
garantieverschaffing ten behoeve van de handel.
De overheid is verantwoordelijk voor de garantieverschaffing ten behoeve
van de handel en vrijwaring van handelspartners. Internationaal wordt,
zowel in OIE-verband als in het kader van de EG, met het oog hierop gewerkt
aan normering en uniformering van de dierziektebestrijdingsaanpak. Met name
in
EG-verband worden de te volgen procedures vastgelegd, zodat de
bestrijding van een aantal ziekten in de gehele EG gelijk (geharmoniseerd)
wordt uitgevoerd.
Dierziektebestrijding is in het algemeen gericht op beperking van de
schade,
bescherming
van de volksgezondheid, het bijdragen aan een
ongestoorde
afzet
en
het
verhogen
van
de
rentabiliteit
en
concurrentiekracht van de veehouderij.De aanpak van ziekten uit de
Categorie II wordt voor het belangrijkste deel onder verantwoordelijkheid
van
de
Gezondheidsdiensten
uitgevoerd. De overheid ondersteunt de
activiteiten van de SGD in financiële zin.
De overheid is bij de bestrijding van categorie III ziekten direct
betrokken. Er is zowel ten aanzien van regelgeving en handhaving als ten
aanzien van financiering en uitvoering een grote betrokkenheid van de
overheid. Lokale overheden (onder andere burgemeesters) spelen een rol bij
maatregelen op bedrijven en handhaving. Diverse overheidsdiensten zijn
voorts betrokken bij insluitingen van gebieden, onderzoek in deze gebieden,
tracering van besmette dieren en bedrijven en ontheffingenverlening (VD,
R W , CDI). De AID speelt een belangrijke rol in de handhaving en in de
tracering. Er wordt met name op het uitvoeringsvlak ook nauw samengewerkt
met de regionale Gezondheidsdiensten en de Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren.
Tot slot zij gewezen op de rol die overheidsdiensten spelen op het gebied
van de informatievoorziening aan zowel boeren, landbouwattaché's, het
departement (interne actoren) als aan andere overheden, de pers en
consumenten (externe actoren).

Op de volgende bladzijden worden tabellen gepresenteerd waarin het geheel
aan verantwoordelijkheden en de daarvoor aan te spreken instanties worden
weergegeven en waarin een gedetailleerd overzicht wordt gepresenteerd van
de financiële inbreng in de dierziektebestrijding van 1983 tot 1992.
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f. Traceren
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19 8 3

1983

1984

1986

1985

1987

-

M i !

1988

1989

1990

1991

1

1992

1
1

Schad«Ioo««talllno»n<
2.762.985,—

250,--

32 .531.000,—

11.244.479,—

62.153.--

158 .890,—

3 .165.000,—

2.325,™

13.978,—

Afrikaan»» vark»n»p»at

v/arkanepaat

| 29.831.000,—

Hond- an klauwzeer

|

1.484.000,--

Miltvuur

300,—
12 .272,—

3.678.380,—

139.8 6 2 , —

110.389,—

95.000,--

Vogeleholera

483,—

16. 6 7 2 , —

200.--

Paeudovogelpaat

1
|
2 .113. 078,-- 1
|
1
10 .774. 1 0 7 , — 1
1
1

316.000,—

247.000,--

497.438,—

601.681,—

661 .522,--

66 .262,—

5 .687,--

21 .000,—

I

Rablea
overig»

56.000,—

5.000,—

sub totaal

31.662.000,--f~36".06B.'000,'~[' 11.95"6.874,—|

3.336.754', — |

|

5.465.394, — |

826.349, — |

99.834, — |

70. 4 6 1 , —

1 .805. 576,—

87.133,— |

3.678.380,—]

1

140.345,—"f" 14. 692. 761, — |

Be»trl1dlnqaXo»f ni
Afrikaanse varkenspest
varkenapaat
Mond- an klauwzaar

567.000, — |

925.000, — |

369.734,—|

|

186.000, — |

|

I
I

Miltvuur
Peeudovogelpast
Vogelcholera

40.000, — |

I
I
19.000, — |

Rablea

203.075, — |

I
I

34.254,—|
133,-|
599.173,—|

22.499, — |
|
71.606, — |

1.178.000,-1

1.133.00O, — |

sub totaal

1.785.0ÖÓ, — |

"27263.~ÖÖCf, — |i.'003.294,-1

75.252,

|

I
I

Overlgs

5.725.940,

5.762.574, — |

139.549,

17.626,—|

616.794,-

354.175, — |

218.343,

6.416,—|

19.776,-

28.075, — |

l.O94, — |

I

20.347, — |

3.056,—|

1.511.110, — |

2.927, — |

3.493, — |

I
I
26.146,
106.290,

3.969,

7.782,—|

16.190,

17.125,—|

50.614,-

356.997,

70.349,—|

93.258, — |

119.298,—|

780.442, — |

539.564,-1

5.933.628, — |

735.048, — |

1.136.339,--|

25.976, — |

I

125.355, — |

36.552, — |

2.708.935,-1

10.740.000, — | 36.400.000, — | 51.624.199,—| 21.205.256, — |

Ent inoeni

Ide ntlfleatla an raolatratlai

|

2.394.000, — |

2.257.896, — |

2.044.070, — |

1.983.809, — |

2.535.668,~\

2.777.338, — |

2.049.794, — |

2.319.158, — |

Totalen:

| 46.581.000, — | 78.058.000, — | 68.063.903, - | 32.562.480, — |

8.804.047, — |

2.818.691, — |

2.742.099,-|

7.236.160, — |

2.729.703, — |

19.720.854, — |

Bijdragen bedrljfalavan

|

2.000.000, — |

5.000.000,-|

5.000.000, — |

1.681.073, — |

1.407.493, — |

1.317.338,-|

3.462.541, — |

1.537.458, — |

6.500.000, — |

Bijdragen EO

| 16.603.712, — | 17.188.084, — |

5.673.018,-|

1.787.805, — |

107.962, — |

2.808, — |

|

345.794, — |

2.000.000, — |

3.327.000, — |

3.477.536, — |

|

5.884.350, — |

