Wilma Wolters

Er moeten regels zijn, zaken waar iedereen aan moet voldoen. Maar regels die voor
professionele melkgeitenhouders gemakkelijk in te passen zijn, kunnen voor hobbydierhouders
soms belemmerend werken. Gijsbert Six, lid van de werkgroep van het Platform Kleinschalige
Schapen- en Geitenhouders (KSG), spreekt van ‘bezopen toestanden’.

H

et platform KSG probeert alle
regels die kleinschalige houders
van geiten en schapen ontstemmen, te verlichten. “En we hebben voldoende
werk. Veel Europese regels worden in
Nederland wrakkig uitgevoerd”, stelt Six.

Bezopen toestand
Six, al vijf jaar secretaris van de Landelijke
Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL),
kan wel een handvol voorbeelden noemen
van regelingen die het platform aanvecht.
Neem de transportverordening. Die zegt dat
een vergunning nodig is als een geit in het
kader van een commerciële activiteit over
een afstand van meer dan 65 kilometer
wordt vervoerd. Commercieel wordt door

Bange juristen

Platform KSG
Het Platform KSG heeft als doel het kleinschalig houden van geiten en schapen leuk
te houden. Het wil voorkomen dat deze
dierhouders verstikt raken in regels en
probeert de kosten voor het houden van
een paar geiten of schapen in de hand te
houden. Op dit moment heeft KSG zo’n
5.300 leden vanuit twintig verschillende
organisaties, waaronder de vijf bekende
geitenclubs: Nederlandse Organisatie voor
de Geitenfokkerij, Landelijke Fokkersclub
Nederlandse Landgeiten, Algemene
Nederlandse Bond van Geitenhouders,
de Nederlandse Angorageiten
Fokkersvereniging en de Nederlandse
Federatie van Dwerggeitenhouders.
Nederland telt totaal zo’n negentienduizend
kleinschalige houders van geiten, waarvan
er ongeveer vijfduizend ‘actief’ zijn (fokken
en/of keuringen bezoeken).
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LNV uitgelegd als: als je er aan het eind van
de rit geld mee verdient. Voor het krijgen
van zo’n vergunning via de Voedsel- en
Warenautoriteit (VWA) zou je een speciale
cursus moeten volgen. Six hierover: “Dus als
ik een geit verkoop aan iemand in Limburg
en ik breng het dier weg, moet ik zo’n vergunning hebben. En als ik een gekochte geit
daar ophaal, heb ik zo’n vergunning volgens
de regels niet nodig.” Wat de logica van
deze regel is, kan ook het ministerie van
LNV hem niet uitleggen. Bovendien is het
handhaven van de regel erg lastig, want een
VWA-controleur kan bijvoorbeeld niet controleren of er geld zal worden betaald als de
geit aan het eind van de rit uit de wagen
gaat. “Het is gewoon een bezopen toestand”,
concludeert Six.

Het platform is opgezet omdat het ministerie
van LNV een aanspreekpunt van kleine
schapen- een geitenfokkers in tijden van crisis
wilde hebben. Het platform onderhoudt dus
contacten met het ministerie, maar ook met
bijvoorbeeld de VWA en het PVV.
Het platform heeft in ieder geval al bereikt
dat ze serieus wordt genomen door de
verschillende partijen. En geleerd dat een
lange adem nodig is. Specifiek voor de
geiten is bereikt dat bij minder dan 31 geiten
geen heffing voor het diergezondheidsfonds
betaald hoefde te worden. Het productschap
wilde aanvankelijk deze grens bij vier melkgeiten leggen.
Nu vecht het platform er onder andere voor
dat het verplichte bezoek van de dierenarts
voordat een geitenhouder naar de keuring
gaat, wordt afgeschaft. “Daar heb ik wel
hoop op,” laat Six weten.

Veel regels worden voor de gehele EU
vastgesteld. Het platform KSG is niet tegen de
harmonisatie in de EU. “Maar het ministerie
van LNV moet de regels wel met verstand
interpreteren, en daar gaat het vaak mis.
Want het ligt in veel gevallen niet aan de
EU. Elk land heeft een zekere mate van vrijheid om de regelingen op een eigen manier
in te vullen. Maar omdat er bange juristen
bij LNV zitten, krijgen wij onwerkbare
regels”, stelt Six. De juristen stellen de
regels zo op dat het op papier allemaal
wel klopt. “En als de boer zich er niet aan
houdt, is dat zijn probleem, zo denken ze
daar. De juristen zijn bang dat de EU hen
op de vingers tikt.”

Goudomrand
Een zaak waar het platform aan werkt om de
kosten voor kleinschalige houders niet uit de
hand te laten lopen, is de elektronische I&R
die vanaf januari 2009 verplicht zal zijn.

LNV moet praktischer
LNV moet het anders doen, vindt Six. “Het
begint allemaal met de wil om kleinschalige
schapen- en geitenhouders te behouden.
Daar komt bij dat het ministerie zegt dat
het aan risicobenadering doet, maar dat
gebeurt nauwelijks. Waar de risico’s groot
zijn, moeten maatregelen genomen worden.
Bij een laag risico past een milde regelgeving. Bovendien kruipt LNV nu nog te veel
weg achter de EU-regels. ‘Het moet van de
EU’ is een veelgehoorde, maar slechte
smoes.”
Ook heeft Six kritiek op de manier waarop
LNV dieren benadert. “Het zijn duidelijk
ambtenaren. Ze kijken naar dieren vanuit
de regels. LNV moet praktischer zijn.”
Tot slot zou het platform graag zien dat er
in de regelgeving duidelijker onderscheid
komt tussen professionele en hobbygeitenhouders. Een behoorlijke wensenlijst van
het platform. “Maar,” zegt Six, “het imago
van LNV onder geitenhouders is niet voor
niets heel slecht.”

Op recept
Er is in Nederland geen enkel legaal ont
wormingsmiddel voor geiten volgens Six.
“Door de kleine markt is de registratie
procedure voor middelen voor geiten te
duur.” Sinds juli moeten alle diergenees
middelen op recept afgegeven worden. Six
hoopt dat het nu beter gaat met de ont
wormingsmiddelen. “Wie voor zijn geiten
een ontwormingsmiddel voor schapen
gebruikt, moet volgens de GD de dosering
met een factor 1,5 verhogen. Het middel is
immers niet geregistreerd voor geiten, en
met de dosering voor schapen kweek je
resistentie bij geiten. Maar die juiste dosering voor geiten staat niet in het doseringsvoorschrift. En ik twijfel eraan of alle
dierenartsen dat weten.”
Dat die regel er nu is, dat geneesmiddelen
op recept worden uitgegeven, daar heeft het
platform zich niet tegen verzet. “Dat is een
regel van de EU en daar ontkom je niet aan.
Als platform hebben we daar dan ook geen
mening over. Persoonlijk vind ik het geen
slechte zaak, want het toedienen van ontwormingsmiddelen is vanwege de dreiging
van ontwikkeling van resistentie een
kritische aangelegenheid.”
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Regels, regels, regels

“Wij zijn voor een goede registratie en
identificatie. En zo’n chip erbij maakt niet
veel uit. In dit geval is het probleem dat de
kosten met een enorm percentage worden
verhoogd. Nu betaalt ieder UBN-nummer
bijna 17 euro per jaar voor registratie van
de dieren. Met de verplichte elektronische
identificatie wil het ministerie een database
bouwen waar alle dieren instaan. De
exploitatie daarvan kost naar schatting
jaarlijks 4,5 miljoen euro, wat de UBN-houders moeten ophoesten. Dat komt neer op
een bedrag van gemiddeld 90 euro per UBN.
Dat is toch gigantisch?”, aldus Six. En waarom de database zo duur moet zijn, snapt Six
niet. Hij vergelijkt het met het nieuwe
online stamboeksysteem dat voor de LFNL
ontwikkeld wordt. Daarvoor zal elk lid 1 à
2 euro per jaar gaan betalen. “En daar staan
gegevens in over de keuringen, de afstamming
et cetera. De database van het ministerie bevat
alleen het gegeven dat deze geit op dit adres
huist. De database wordt zo duur doordat
LNV zoveel eisen heeft en alternatieve
leveranciers zijn uitgesloten. LNV wil een
goudomrand systeem.” Six vindt Dienst
Regelingen van LNV, die het systeem zal
exploiteren, ook duur. “Zelf zeggen ze dat
de kosten van de helpdesk hoog zijn, omdat
die 24 uur per dag open moet zijn. Dit lijkt
mij totaal overbodig.”
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