Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

't'

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
Directoraat-generaal Agro
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001858272854000
T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lnv

Datum - 2 8 OKTOBER 2020 Betreft

Besluit op uw Wob-verzoek d.d. 23 juli 2020
@minlnv.nl

Ons kenmerk
DGA-DAD / 20253454
Uw kenmerk

Geachte

Bijlagen
1

In uw brief van 23 juli 2020, ontvangen op 24 juli 2020, heeft u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over
prognoses van ziektekiemen uit dierhouderijen.
Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schrifteiijk bevestigd bij brief 6 augustus 2020,
met kenmerk DGA / 20211753. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier
weken verdaagd tot 18 september 2020.
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Op 28 september 2020 stuurde u een ingebrekesteiiing. Tot mijn spijt is het niet
mogeiijk gebleken om tijdig een beslissing te nemen. Een medewerker van mijn
ministerie, heeft u in een e-mailbericht op de hoogte gebracht over de voortgang
van de behandeling van uw Wob-verzoek. Daarin is aangegeven dat u uiterlijk 12
oktober 2020 een antwoord ontvangt.

■4Î

o>

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.
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Inventarisatie documenten
Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie
over prognoses van ziektekiemen uit dierhouderijen. Ook is mij niet bekend of
deze informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig is.
Besluit
Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen documenten bij het
ministerie zijn met de door u gevraagde informatie.
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Aanvullende informatie
Graag wil ik u wel vertellen wat het ministerie en alle betrokken partijen doen om
de dier- en volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen. Ondanks dat de
documenten niet bestaan is het wel een belangrijk onderwerp waarover u vragen
heeft gesteld. Er is al veel informatie bekend en ik zal u op weg helpen met het
vinden van deze informatie..
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Al decennia lang wordt er actief samengewerkt tussen de overheid en alle
betrokken partijen om de dier- en volksgezondheid zo goed mogelijk te
beschermen. We zorgen zo voor het beheersen en bestrijden van dierziekten. Hier
vallen ook ziekten onder die besmettelijk zijn voor mensen (zoönosen). Als we
naar de geschiedenis kijken kunt u zien dat we zeer goed in staat zijn om in
Nederland dierziekten te beheersen. Voor sommige ziekten lukt het zelfs om het
uit te bannen, door o.a. actieve monitoring en bestrijding. Dit is bijvoorbeeld
gelukt bij tuberculose en brucellose.
Ik besef dat door de globalisering en een sterk groeiende wereldbevolking de
aandacht voor dierziekten en zoönosen groot is. De ministeries van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
werken nauw samen op dit gebied. Onder andere Wageningen University &
Research (WUR)/Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Universiteit Utrecht
(UU) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgen door
middel van wetenschappelijk onderzoek en verzamelde kennis op het gebied van
preventie en bestrijding van dierziektes en zoönosen voor informatie aan de
overheid en andere organisaties. Andere partijen, zoals de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), voeren
onderzoek uit of zorgen voor controles van de wet- en regelgeving.
Het monitoren van de diergezondheid is een belangrijk systeem voor het zo vroeg
mogelijk opvangen van signalen over diergezondheid en dierziekten. De overheid
heeft daarom, in samenwerking met GD en de veehouderijsectoren, de
diergezondheidsmonitoring opgezet. Hoe dit systeem precies werkt en welke
(vele) partijen meedoen aan deze monitoring staat uitgelegd op de website van de
uitvoerende partij, GD: httos://www.addieraezondheid.nl/monitorina.
Naast de monitoring van GD, zijn er door de WUR/WBVR in samenwerking met de
overheid vele onderzoeksprojecten die ervoor moeten zorgen dat Nederland in
staat is (nieuwe) dierziekten en dreigingen daarvan snel te kunnen ontdekken.
Voor gedetailleerde informatie over deze projecten verwijs ik u graag door naar de
website van de WUR/WBVR: httos://www. wur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Onderzoeksproiecten-LNV/Expertiseaebieden/WettelUkeonderzoekstaken/Dierziekten/Algemeen.htm.
Na de Q-koorts-uitbraak in 2007 zijn er aanbevelingen gedaan voor het
verbeteren van de zoönosestructuur. Dit is een zogenoemde 'One Health' aanpak,
waarbij de vakgebieden die gaan over mens, dier en milieu samenwerken. De
organisaties, zoals bijvoorbeeld GD, delen en beoordelen hierbij nieuwe signalen
over infectieziekten die van dier op mens over kunnen gaan. Dit kunnen regionale,
landelijke of buitenlandse signalen zijn. Voor meer informatie over de
zoönosestructuur verwijs ik u graag door naar de One Health website:
https://www.onehealth.nl/over-one-health/zoonosenstructuur.
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Een voorbeeld van effectieve bestrijding en preventie van een dierziekte is
brucellose bij runderen (een zoönose). Nederland is sinds 1999 officieel vrij van
brucellose, maar dat betekent niet dat het niet opnieuw geïntroduceerd kan
worden. Ter bewaking van deze vrijstatus zijn veehouders verplicht
bloedonderzoek te laten uitvoeren, zijn veehouders, dierenartsen en laboratoria
bij een (klinische) verdenking verplicht dit te melden aan de NVWA én worden alle
runderen die aangeboden worden voor slacht individueel voor en na de slacht
gecontroleerd. Zoals u ziet wordt er actief gemonitord en dit is bij vele dierziekten
en zoönosen het geval. Voor meer informatie over de actuele 'staat' van zoönosen
verwijs ik u graag door naar de website van het RIVM;
httos://www. riiksoverheid.nl/documenten/raDDorten/2019/12/19/staat-vanzonosen-2018.
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Ik hoop dat u kunt zien dat wij als overheid, maar ook zeker alle andere
betrokken partijen, zeer actief bezig zijn en blijven met het bestrijden én
voorkómen van dierziekten en zoönosen. Het is onze plicht om de dier- en
volksgezondheid te waarborgen en we zullen er alles aan doen om dit te bereiken.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de verduurzaming van de landbouw,
waarbij de dier- en volksgezondheid belangrijke pijlers zijn. In de kamerbrief van
Minister Schouten op 4 april 2019 wordt aangegeven hoe dit moet worden
vormgegeven:
https://www. rijksoverheid, nl/documenten/kamerstukken/2019/09/04/kamerbriefduurzame-veehouderii.
Ook al bestaan de documenten waar u om vroeg niet, hopelijk kan de informatie
die ik u gegeven heb uw vragen.(deels) beantwoorden. Het doel van de overheid
is om volledig transparant te zijn en daarom wil ik u als laatste nog verwijzen naar
alle openbare documenten van de rijksoverheid:
h ttos ://www. riikso verheid, nl/documenten.
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Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.riiksoverheid.nl geplaatst.
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Hoogachtend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

drs. L.E.M. Hendrix
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie
openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevatten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische
Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in
de aanhef vermelde datum.
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob
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Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een
bestuurlijke aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van
de Wet milieubeheer;
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de
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belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
vermeiding van de termijn binnen weike de beschikking alsnog moet worden
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besiuit, tenzij naar
verwachting een beianghebbende bezwaar daar tegen heeft, in weik geval de
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieuinformatie:
a. bedraagt de uiterste besiistermijn in afwijking van het eerste iid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te
verstrekken terwiji naar verwachting een beianghebbende daar bezwaar
tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid,
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de miiieu-informatie een
verlenging rechtvaardigt;
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.
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