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Namens bovengenoemde organisaties melden wij dat wij ons niet kunnen vinden in de
Wijziging Regeling I&R en Regeling bestuurlijke boetes Gwwd

Voorop staat dat wij het er mee eens zijn dat dieren kunnen worden getraceerd en dat dit
wettelijk geregeld is en gehandhaafd wordt. Dat is in het belang van alle dierhouders. Tussen
dierhouders van schapen, geiten en varkens zitten grote verschillen. Verschillen in aantallen
gehouden dieren, doel waarmee dieren gehouden worden, etc. Van belang is dat in de
regelgeving waar nodig rekening gehouden wordt met deze verschillen.

Onze reactie spitst zich toe op de hoogte van de boetes die opgelegd kunnen worden. Het
maakt nogal wat uit of de handhaving gericht is op een bedrijf met miljoenenomzet, of om
iemand die een paar schapen, geiten of varkens houdt. De hoogte van de boetes die in de
regeling genoemd worden achten wij niet proportioneel. Het maakt nogal wat uit of men
fraude wil voorkomen middels hoge boetes, of een foutje van een hobbyhouder moet
beboeten.
Daarnaast zijn er in de uitvoering van de I&R regeling nog steeds problemen. Zowel met het
registratiesysteem als met het feit dat oormerken niet altijd die kwaliteit hebben dat zij
langdurig meegaan. In de commerciële markt is daar immers minder behoefte aan.
Veel van onze leden hebben ook rechtstreeks gereageerd met onderstaande tekst die wij
ondersteunen:
Als gevolg van onregelmatigheden bij commerciële transporteurs en in de rundveehouderij worden
kleine en hobbymatige schapenhouders onevenredig zwaar gestraft.
De hoge boetes van 500 tot 2500 Euro zijn gerelateerd aan een economisch delict. Een nietbedrijfsmatige houder kan per definitie geen economisch delict begaan.
Er moeten dus aparte tarieven komen voor niet-bedrijfsmatige houders.

De voorgestelde boetebedragen staan in geen enkele verhouding tot wat in het normale
maatschappelijk verkeer gangbaar is.
Zo is de boete voor door rood licht rijden met een auto, wat direct een levensgevaarlijke situatie
oplevert, 230 Euro.
In deze regeling levert een foutje met een oormerk of een administratief foutje, wat geen enkel gevolg
heeft voor volksgezondheid, diergezondheid of dierenwelzijn in vele gevallen een boete van 1.500
Euro op.

