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Geachte heer/mevrouw,
Vanaf 1 april 2021 veranderen sommige regels over antibioticagebruik voor
geitenhouders. Wij zien in onze gegevens dat u in 2020 25 of meer geiten
gehouden heeft. In deze brief leest u wat er voor u gaat veranderen en waarom.
Geef het antibioticagebruik van uw geiten door
Ontvangt u antibiotica voor uw geiten? Dan moet u vanaf 1 april 2021 gegevens
daarover bijhouden in een databank. U meldt daar de aantallen dieren die u houdt.
U kunt ook de databank machtigen om gegevens uit het I&R-systeem te halen.
Aangewezen databank
U geeft uw gegevens door in een databank. De databanken voor antibiotica bij
geiten zijn Platform Melkgeitenhouderij en IKB Nederland. U kiest zelf bij welke
databank u uw gegevens meldt.
Wat geeft uw dierenarts door?
Ook uw dierenarts meldt gegevens in de databank. In deze melding staat
wanneer, welke en hoeveel antibiotica uw dierenarts aflevert of geeft. Ook meldt
hij of zij welke geiten dit middel krijgen. De dierenarts registreert dit binnen twee
weken nadat het middel is afgeleverd of gegeven. Dit doet hij of zij in de door u
gekozen databank.
Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan
Ook moet uw dierenarts vanaf 1 april 2021 een bedrijfsbehandelplan en
bedrijfsgezondheidsplan opstellen. Deze plannen dragen bij aan veilig en minder
antibioticagebruik bij dieren.
Waarom deze veranderingen?
U heeft als geitenhouder te maken met regels voor het gebruik van antibiotica.
Bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica als deze verkeerd gebruikt worden.
Dit vormt een risico voor de dieren zelf, maar ook voor de gezondheid van
mensen. De overheid wil daarom dat u antibiotica zo weinig mogelijk gebruikt.
Alleen wanneer dat echt nodig is.
Door de nieuwe regels kunnen we het antibioticagebruik in de geitensector
bijhouden. Dit zorgt ervoor dat dierhouders en dierenartsen een beter beeld
hebben van veilig antibioticagebruik. We zien dit ook terug in andere sectoren.
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Doordat u uw antibioticagebruik opgeeft, komt het goed in beeld. Dat gebruiken
we om het antibioticagebruik in Nederland zo laag mogelijk te houden. Zo
verbeteren we samen met u de gezondheid van uw geiten.
Waar staat dit in de wet?
Deze verandering voor geitenhouders heet officieel Ministeriële regeling Geiten en
Kalkoenen (nr. WJZ/20245904). De regeling wijzigt de Regeling
diergeneesmiddelen, de Regeling diergeneeskundigen en de Regeling houders van
dieren.
Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op:
088 042 42 42 (lokaal tarief).
Wilt u weten hoe u zich aanmeldt bij een van de aangewezen databanken? Of hoe
u de gegevens kunt opgeven en bekijken? Kijk dan op de website van Platform
Melkgeitenhouderij (www.platformmelkgeitenhouderij.nl) of IKB Nederland
(www.ikbnederland.nl).
Met vriendelijke groet,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

Harry Boer
Teammanager Datamanagement Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.
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