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Geachte mevrouw Oppers,
In de afgelopen maanden is het Platform K.S.G. betrokken geweest bij diverse gesprekken
over de invoering van een elektronische identificatie en een centrale database voor schapen en
geiten. Wij hebben uit deze gesprekken de indruk overgehouden dat LNV onze zorg over de
zeer hoge kosten van met name de centrale database niet deelt.
Op dit moment betaalt een geregistreerde schapen- of geitenhouder een vast bedrag van 16,79
Euro per UBN. Bij een geschat aantal van 50.000 UBN’s met schapen en/of geiten levert dit
een totale bijdrage van de sector aan LNV op van circa 840.000 Euro In het rapport
‘Elektronische identificatie en registratie van schapen en geiten’ van de ASG (rapport 50, mei
2007) worden de kosten van de centrale database geschat op 4,5 miljoen Euro per jaar. Dit
komt dus neer op een gemiddeld bedrag van ongeveer 90 Euro per UBN per jaar. Meer dan
een vervijfvoudiging van de jaarlijkse dus.
Daarnaast geven de elektronische chips in de identificatiemiddelen en de terugbetaling van de
voorfinanciering van de ontwikkelingskosten (50% van 4,5 miljoen in Euro over 7 jaar) een
aanzienlijke extra lastenverzwaring.
Het verbaast ons dat deze enorme kostenstijging in de SWOT-analyse in hoofdstuk 8 van
bovengenoemd rapport over het hoofd wordt gezien. Het resultaat zal zijn dat de bereidheid
van kleinschalige houders om zich te laten registreren af zal nemen en dat nog meer houders
ermee zullen stoppen. Dit doorkruist de mooie beleidsvoornemens van LNV over verbeterde
traceerbaarheid, het levendig houden van het platteland en het stimuleren van het houden van
bijzondere en zeldzame huisdierrassen .
Wij merken op dat het Platform K.S.G. niet tegen elektronische identificatie en registratie met
een centrale database is. Wij onderschrijven de voordelen voor de preventie en bestrijding van
dierziekten. Wel vinden wij de hoogte van de kosten volstrekt ongeloofwaardig. Een
duidelijke onderbouwing van de bedragen en de gewenste functionaliteit van het nieuwe
systeem ontbreekt. Er hebben ons van diverse kanten signalen vanuit de markt bereikt dat het
mogelijk is om een centrale database te bouwen en te beheren tegen een fractie van de door
LNV geprognosticeerde kosten. Dit heeft ons gesterkt in de overtuiging dat een centrale
database zonder een grote verhoging van de jaarlijkse bijdrage mogelijk moet zijn.

Op dit moment is het nog vroeg genoeg om bij te sturen. Als LNV het project echter op deze
manier voortzet dan zitten wij straks opgescheept met een kostbaar systeem waar we geen
invloed op konden uitoefenen, maar dat we wel moeten betalen. Wij wijzen u er op dat LNV
bij het nieuwe I&R-rund een groot deel van de kosten voor rekening heeft genomen.
Wij willen op korte termijn in een gesprek met u over de hoogte en doorberekening van de
kosten aan de houders.

Met vriendelijke groet,

Ing J.P.A (Jan) van der Zanden.
Secretaris Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.
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