Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK)
1. Wat is de aanleiding?
In de kamerbrief van 4 september 2019 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
nadere regels met betrekking tot de identificatie en registratie van melkgeiten aangekondigd (Kamerstuk 28
286, nr. 991).
2. Wie zijn betrokken?
Voorafgaand aan de consultatie is met de vertegenwoordigers van de sector gesproken. Daarnaast zijn de
RVO.nl en de NVWA betrokken.
3. Wat is het probleem?
Uit controles van de NVWA is gebleken dat het uitvalspercentage onder geitenbokken per bedrijf sterk
varieerde en op sommige bedrijven erg hoog was. Er is geen systematisch overzicht van het
uitvalspercentage, omdat houders van melkgeiten slechts het geboortejaar van een geit moeten melden
binnen zes maanden na geboorte. Indien een geit dood geboren wordt of binnen zes maanden overlijdt,
wordt dit in veel gevallen niet gemeld.
Het hoge uitvalspercentage van geiten hoort niet in een professionele geitensector, met een hoog niveau
van diergezondheid en dierenwelzijn. De Minister van LNV wil daarom meer zicht krijgen op vroegtijdige
sterfte onder geiten.
4. Wat is het doel?
Het doel is inzicht verkrijgen op het uitvalpercentage van jonge geiten op een melkgeitenhouderij, zodat er
een gerichter en effectiever beleid met betrekking tot de zorg voor jonge dieren kan worden gevoerd door
zowel de overheid als door de sector met behulp van het ketenkwaliteitssysteem KwaliGeit.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De verbetering van het welzijn van jonge geiten.
6. Wat is het beste instrument?
Indien het slechts een optie is om doodgeboortes en vroegtijdige sterfte onder geiten te melden, is het
risico te groot dat niet alle doodgeboren en vroegtijdig gestorven geiten worden geregistreerd. Hierdoor
wordt er geen volledig zicht verkregen op het uitvalspercentage. Daarom is het stellen van regels, het
opleggen van de verplichting tot registratie, het beste instrument. Op deze wijze kan een betrouwbaar
beeld van het uitvalpercentage onder geiten worden verkregen.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Momenteel moet de geboorte van een geit al worden gemeld binnen zes maanden. Door deze
wijzigingsregeling dienen melkgeitenhouders een melding van een geboorte binnen zeven dagen na
geboorte te doen en daarbij ook melding te maken van het geslacht en de exacte geboortedatum. Naar
verwachting neemt deze handeling enkele seconden extra in beslag per geitenlam.
Daarnaast is het momenteel niet verplicht om doodgeboortes te melden in het I&R-systeem. Door deze
wijziging wordt dit voor melkgeitenhouders wel verplicht. Naar verwachting neemt deze extra registratie 1
minuut per doodgeboorte in beslag.
Tevens zijn er gevolgen voor de RVO.nl en NVWA. De RVO.nl dient het I&R-systeem zodanig aan te passen
dat de nieuwe en aangescherpte type meldingen mogelijk zijn. De NVWA dient bij controles ook te
controleren op de nieuwe meldingen over geiten.
Voor burgers en milieu zijn er geen gevolgen.

