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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
29 mei 2020.
De wens dat de inwerkingtreding van de
maatregel bij de wet wordt geregeld kan door
ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer
dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te
kennen worden gegeven uiterlijk op 28 juni
2020.

Aan de voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Den Haag, 29 mei 2020
Hierbij zend ik u het Besluit houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag
om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over
geiten en enkele technische aanpassingen1. Dit besluit maakt het mogelijk
om bij ministeriële regeling regels te stellen over het geslacht, de
geboortedatum en doodgeboortes of vroegtijdige sterfte van geiten. Het
besluit ziet daarmee enkel de introductie van een grondslag voor het
stellen van regels, de regels zelf worden bij ministeriële regeling
vastgesteld. Dit besluit is nodig ter uitvoering van de toezegging die ik
eerder aan uw Kamer heb gedaan.2 Voor meer informatie over de inhoud
van het besluit verwijs ik u naar de bijbehorende nota van toelichting.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
procedure in artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet
dieren. Uw Kamer heeft gedurende dertig dagen de tijd om aan te geven
dat zij inwerkingtreding van dit besluit wenst te regelen middels een wet.
Deze termijn start op de dag dat deze brief door u is ontvangen.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
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