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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

411 
Vragen van het lid Blauw (V.V.D.) 
over het ter verkoop aanbieden van 
runderen, zonder de nodige documen-
ten. (Ingezonden 1 december 1986) 

1 
Is het u bekend dat steeds meer 
runderen ter verkoop worden 
aangeboden zonder de nodige 
documenten? 

Zijn de gegevens betreffende 
identificatie en registratie van 
rundvee in het bijzonder van belang 
voor de gezondheidszorg? 

3 
Kan nalatigheid hierbij insleep van 
ongewenste ziekten bevorderen, bijv. 
uit andere landen? Ontstaan hierdoor 
grote risico's voor de export van 
agrarische produkten? 

4 
Kan de algemene inspectiedienst 
(AID) vanwege overbelasting elders, 
minder aandacht besteden aan 
markten en dergelijke verkoop- en 
ontvangstplaatsen? 

5 
Zo ja, welke maatregelen denkt u 
dan te nemen ter voorkoming van 
bovengenoemde risico's? 

Antwoord 

Antwoord van minister Braks 
(Landbouw en Visserij). (Ontvangen 
18 februari 1987) 

1 
Ja. 

2 
Ja. 

De gegevens betreffende identifica-
tie en registratie van runderen zijn 
voor een effectieve dierziektebestrij-
ding van belang. Tracering van de 
herkomst van zieke dieren is met een 
goede naleving van de identificatie-
en registratieregeling mogelijk. 

3 
Ja. 

Bij legale invoer wordt nalatigheid 
ten aanzien van de documentatie 
direct gecorrigeerd, hetzij door 
overleg met de Veterinaire Dienst 
van het land van herkomst van de 
betreffende dieren, hetzij door 
terugzending. Bij illegale invoer 
bestaat de mogelijkheid van insleep 
van ziekte. Tracering van de herkomst 
van de ziekte is door afwezigheid van 
de identificatie- en registratiegege-
vens vrijwel onmogelijk. Dit kan 
leiden tot ernstige gevolgen voor de 
export, zowel van levende dieren als 
van dierlijke produkten, niet alleen 
regionaal, maar voor het gehele 
grondgebied van Nederland. 

4 
In verband met prioriteit van andere 
controleprojecten heeft de Algemene 
Inspectiedienst (AID) minder tijd aan 
de controle van runderschetsen en 
de daarbij behorende verklaringen bij 
de aanvoer van runderen op veemark-
ten besteed. 

De verminderde controle had tot 
gevolg dat steeds meer runderen 
zonder de vereiste bescheiden op de 
veemarkt kwamen. Sinds 1 januari 
1987 controleert de AID weer op alle 
veemarkten op de naleving van de 
Verordening bestrijding runderziekten 

en de Verordening identificatie en 
registratie bij de verhandeling van 
runderen. 

In november en december is intensief 
overleg gevoerd met de Belgische 
autoriteiten. Dit heeft geleid tot een 
geïntensiveerde aanpak en wederzijd-
se uitwisseling van informatie. 
Tevens is de controle op de invoer 
aan de buitengrens van de Benelux 
aangescherpt. Hoewel dit tijdelijke 
maatregelen waren, wordt getracht 
in de komende maanden in het kader 
van de Benelux-regeling en het 
akkoord van Schengen (dit is de 
overeenkomst tussen Benelux, 
Frankrijk en de Duitse Bondsrepubliek 
betreffende de geleidelijke afschaffing 
van controle aan gemeenschappelijke 
grenzen) om insleep van dierziekten 
te voorkomen respectievelijk tot 
verbetering van de naleving van de 
betreffende regelingen te komen. 

Verder heeft de Stichting Gezond-
heidszorg voor Dieren een werkgroep 
ingesteld om de problematiek te 
onderzoeken en zo mogelijk op te 
lossen. 
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