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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 12 oktober 2020, ingekomen op 12 oktober 2020, heeft u namens 

de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld over overtredingen zoals 

gesignaleerd in het rapport van de NVWA “Q-koorts Inspectieresultaten 2019”. 
 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is het College op de hoogte van deze overtredingen? 
Antwoord: Ja, wij zijn bekend met het rapport van de NVWA. Uit dit rapport en 

uit de reactie van de NVWA en LTO opgenomen in het artikel van het Brabants 

Dagblad lezen wij dat meer aandacht nodig is voor de publieksbedrijven. Bij ca. 

30% van de gecontroleerde publieksbedrijven, zijn (her)vaccinaties niet of niet 

tijdig uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk dat geiten, aanwezig op 

publieksbedrijven, tijdig gevaccineerd worden. 

 

Professionele bedrijven 

Volgens het NVWA-rapport worden professionele bedrijven als volgt voor 

controle geselecteerd: “Middels de tankmelkmonitoring wordt ook gecontroleerd 
of deze bedrijven de dieren tijdig vaccineren tegen Q-koorts en de vaccinaties 
tijdig registreren in het I&R-systeem. Dit geldt ook voor de hervaccinaties. 
Bedrijven die vaccinaties te laat of niet hebben geregistreerd, worden 
geselecteerd voor inspectie, zodat op locatie de feitelijke situatie vastgesteld kan 
worden.” 

Tankmelk wordt maandelijks gecontroleerd. Sinds 2016 zijn in tankmelkmonsters 

geen Q-koorts bacteriën meer aangetroffen. Volgens het rapport van de NVWA 

over 2019 was het bij 27 van de ca. 400 bedrijven nodig om een fysieke 

controle uit te voeren. De daarbij gevonden fouten betroffen met name het niet 

goed registreren van uitgevoerde (her)vaccinaties. Er waren geen bedrijven die 

te laat waren met vaccineren.   

 

https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/dier/dierenwelzijn/welzijn/inspectieresultaten/inspectieresultaten-q-koorts-2019/inspectieresultaten-q-koorts-2019.pdf
https://www.bd.nl/brabant/kinderboerderijen-schenden-q-koortsregels-nvwa-deelt-boetes-uit~a1c19b5c/
https://www.bd.nl/brabant/kinderboerderijen-schenden-q-koortsregels-nvwa-deelt-boetes-uit~a1c19b5c/
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2. Kan het College inzichtelijk maken hoeveel en welke soort overtredingen van 
de Q-koortsregels in Brabant er zijn vastgesteld vorig jaar? Graag vernemen wij 
ook wat voor soort bedrijven de regels hebben overtreden. 
Antwoord: Nee, wij beschikken alleen over de informatie zoals deze in de 

NVWA-rapportage is opgenomen. 

 

3. Bij hoeveel professionele geiten- en schapenhouders gaat het mis in Brabant? 
Kan het College aangeven wat er precies mis gaat bij deze professionele geiten- 
en schapenhouders? 
Antwoord: Nee, wij beschikken alleen over de informatie zoals deze in de 

NVWA-rapportage is opgenomen.   

 

4. Is het College bereid zich in te spannen voor minder overtredingen (geen 
overtredingen) van de Q-koortsregels in Brabant? Hoe ziet het College deze 
inspanningen voor zich? 
Antwoord:  

De NVWA is primair verantwoordelijk en bevoegd om in deze gevallen op te 

treden. Uit de rapportages van de NVWA van 2018 en 2019 blijkt dat 

publieksbedrijven te vaak niet op de hoogte zijn van de vaccinatieregels of er 

niet naar handelen. 

De houders van geiten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct 

naleven van de regelgeving. De NVWA is in 2019 een uitgebreid communica-

tietraject gestart om juist die publieksbedrijven te bereiken, en hen nogmaals te 

wijzen op de regelgeving en hun verantwoordelijkheden.  Wij willen in overleg 

met de NVWA het volgende in gang zetten om daarmee de inzet van de 

NVWA in Brabant te versterken.  

 

De commissaris van de Koning zal, in haar rol als rijksorgaan, dit rapport van de 

NVWA bespreken met de Rijksfunctionarissen van LNV (waar NVWA onder 

valt) en VWS. De CdK zal toestemming vragen om namens de NVWA een brief 

te versturen vanuit GS aan de colleges van B&W. Hierin willen wij de 

gemeenten wijzen op de uitkomsten van dit rapport en hen oproepen om bij hun 

eigen publieksbedrijven (zoals kinderboerderijen) toe te zien en te borgen dat 

(her)vaccinaties tijdig worden uitgevoerd voor nu en in de toekomst. Dit gezien 

de ervaring die wij hebben in onze provincie met Q-koorts en in het belang van 

de gezondheid van de Brabanders. 
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5. Vindt het College het nodig om vaker te controleren of de Q-koortsregels 
worden nageleefd? Is het College bereid te lobbyen voor meer toezicht en 
handhaving op de Q-koortsregels in den Haag? 
Antwoord: Nee, de NVWA is verantwoordelijk voor deze controles, maar wij 

vinden het wel nodig om in actie te komen waar het gaat om publieksbedrijven, 

zie antwoord op vraag 4. 

 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 
 

A.F. Meulepas, 

programmamanager Landbouw en Voedsel 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 
 

 


