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NOG nieuwsbrief december 2018
Datum:
20 december 2018
Onderwerp: informatie
Beste mensen,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal actuele zaken.
Namens het bestuur wensen wij u fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019

I&R bestuurlijke boetes
In een vorige nieuwsbrief hebben wij jullie opgeroepen om zoveel mogelijk bezwaar te maken tegen de plannen van de
overheid om extreme boetes te geven voor het onder andere niet kloppen van I&R gegevens.
Het plaform KSG is ook uitermate actief geweest, in de afgelopen maanden hebben zij een brief geschreven aan het
ministerie over onze bezwaren m.b.t een aantal aanpassingen in het I&R systeem alsmede over de extreem hoge
bestuurlijke boetes die werden voorgesteld. Het platform heeft hiertoe besloten omdat het gevoerde overleg met RVO
geen enkel resultaat opleverde. Hierop volgend hebben zij een goed inhoudelijk overleg gehad met de Directie Dierlijke
Agroketens en Dierwelzijn van het Ministerie. Verder hebben zeer veel fokkers deelgenomen aan de internetconsultatie !
Ook nu weer is gebleken hoe belangrijk uw reactie kan zijn. Het ministerie is niet tegemoetgekomen aan alle punten die
het platform heeft ingebracht maar de minister heeft wel gehoor gegeven aan de belangrijkste bezwaarpunten.
Het platform is blij met de behaalde resultaten.
Dit belangrijkste aanpassingen die worden doorgevoerd zijn:
A. De minister zal in de nieuwe regelgeving niet meer opnemen dat na een tweede nummerverlies het betreffende
schaap/geit moet worden omgenummerd met HETZELFDE nummer. De huidige omnummerpraktijk blijft dus
gehandhaafd.
B. De bestuurlijke boetes worden voor niet commerciële dierhouders gehalveerd ( er wordt een matigingsclausule in de
regelgeving opgenomen) ! Er blijven nog wel stevige boetes bestaan als men ernstige overtredingen begaat
C. De minister heeft nadrukkelijk in haar brief aan de Kamer gesteld, dat het gekozen handhavingsinstrument
proportioneel zal zijn in relatie tot de overtreding. Ze voegt hier nog aan toe "Een vergissing is menselijk" Dit lijkt het
platform een heldere visie in de richting van de NVWA.
D De invoer van de nieuwe bestuurlijke boetes worden uitgesteld tot 1 juli 2019.
Het platform heeft in het overleg ook aangegeven ( omkleed met voorbeelden) dat er bij de kleine en hobbymatige
dierhouders een breed gedragen frustratie bestaat over de handelwijze van de NVWA. Als antwoord hierop zegt de
Minister in haar brief dat er een overleg met de NVWA komt over het interventiebeleid voor de Regeling IenR waarbij
proportionaliteit het uitgangspunt is.
Contributie per 1 januari 2019
Zoals besloten tijdens de ALV in april 2018 gaan de contributies omhoog per 1 januari 2019.
De afdracht per lid gaat van € 5,-- naar € 10,-- en de afdracht per dier € 2,50 naar € 3,50.

Het bankrekening nummer van de NOG is NL78 RABO 0369 1508 72 ten name van N.O.G.
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Oktober overleggen
Het NOG bestuur heeft in oktober tijdens twee bijeenkomsten gesproken met de fokcommissies en met de keurmeesters
en inspecteurs. Beide overleggen zijn goed verlopen. De fokcommissies hebben hun kennis reeds gedeeld met de fokkers
(Toggenburger) of gaan dit nog doen in het komende voorjaar. Op de inspecteurs en keurmeesters bijeenkomst was de
opkomst mager. Met hen worden de eerste zaterdag van mei de puntjes op de i gezet.
Website
Door privéomstandigheden van de beheerder ligt het onderhoud aan de NOG website momenteel stil. Wij hopen op
betere omstandigheden voor onze beheerder en zoeken naar een oplossing om de website actueel te kunnen houden.
ZooEasy
De ontwikkeling van het nieuwe stamboekprogramma loopt op volle toeren. De stamboeksecretarissen Piet van Haperen
en Pieter Zijlstra zijn getraind in het werken met het nieuwe programma. Na de jaarwisseling zal afscheid genomen
worden van het huidige programma GReIS en overgestapt worden op het nieuwe programma. De fokcommissies krijgen
de door hen gewenste informatie voor jaaroverzichten nog uit GReIS, maar dat is dan ook voor het laatst.
Fokkersaccounts, waarmee fokkers de mogelijkheid krijgen om in het systeem te kijken naar eigen dieren en die van
anderen, zullen eind eerste kwartaal verstrekt kunnen worden. Nadere informatie zullen wij in onze volgende nieuwsbrief
verstrekken.
Jaarplanning 2019
Wij hebben een excel opzet gemaakt voor het jaar 2019 (zie bijlage) met daarin opgenomen de nu reeds bekende dagen
dat de NOG of de fokcommissie een activiteit heeft. Wij verzoeken u de lijst te bekijken en desgewenst data met
activiteiten door secretaris Ivar toe te laten voegen. Dan kunnen we de lijst actueel maken/houden en zullen deze dan de
volgende keer weer met de nieuwsbrief meesturen.
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