Samen werken aan diergezondheid

Subsidie ZuivelNL 2017
Continuering Stimuleringsregeling Diergezondheid

Tot en met 30 juni 2017 kunnen melkveehouders bij GD nog op
verschillende manieren gebruik maken van de subsidie
Diergezondheid van ZuivelNL.

Hieronder geven we per onderdeel (BVD
en IBR) aan op welke manier u als
veehouder bij GD gebruik kunt maken van
de beschikbare middelen voor
stimulering van de diergezondheid.
Stimulering bestrijding BVD
a) In de periode 1 januari 2017 –
30 juni 2017 ontvangt u 3 euro korting
(per biopt) op de onderzoekskosten
voor het BVD-oorbioptonderzoek bij
GD. Het oorbioptonderzoek is een

methode om snel BVD-dragers onder
jonge kalveren op te sporen.
b) Een tegemoetkoming van 200 euro op
de kosten voor het uitvoeren van
diagnostiek die nodig is om, of direct
de eerste stap te zetten naar BVD-vrij
Certificering, dan wel om de overstap
te maken van het programma BVD
Tankmelk Onverdacht dan wel BVD
Jongvee DragerCheck naar BVD-vrij
Certificering. Om voor de 200 euro in
aanmerking te komen gelden de
volgende criteria:
- of het intake-onderzoek in het
kader van het programma BVD-vrij
Certificering afgerond hebben in de
periode van 1 januari tot en met
30 juni 2017 (voor de bedrijven die
geen BVD-onverdachtstatus hebben);
- of onderzoek met betrekking tot de
overstap hebben uitgevoerd en
daardoor de BVD-vrijstatus hebben
bereikt in de periode van 1 januari
tot en met 30 juni 2017 (voor de
bedrijven die al de BVD-onverdachtstatus hebben).
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Melkveehouders die twee jaar of langer gunstige uitslagen hebben binnen BVD- of IBR Tankmelk
Onverdacht, kunnen met relatief weinig diagnostiek vrij-certificeren.
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c) Een korting van 36,50 euro op het
onderzoek BVD virus PCR (tankmelk +
cons.).
Stimulering bestrijding IBR
a) Een tegemoetkoming van 200 euro op
diagnostiek die ingezet wordt om, of
direct de stap te zetten naar IBR-vrij
Certificering, dan wel om de overstap
te maken van het programma IBR
Tankmelk Onverdacht naar IBR-vrij
Certificering.
Voor beide routes is diagnostiek nodig
in de vorm van bloedonderzoek. De
tegemoetkoming is beschikbaar voor
veehouders die in de periode 1 januari
2017 tot en met 30 juni 2017 dit
onderzoek uitvoeren en in deze
periode de IBR-vrijstatus bereiken.
b) Een tegemoetkoming 2 euro op het
bloedonderzoek IBR gE Antistoffen
ELISA ELISA (serum).
c) In de periode 1 januari 2017 tot en
met 30 juni 2017 is het eenmalig
Tankmelkonderzoek IBR van GD
beschikbaar met een korting van 25 euro.
Genoemde tarieven zijn exclusief btw
en basiskosten. De kortingen worden
verstrekt onder vrijstelling van btw.
Hebt u vragen over btw in het kader
van deze regeling, bel dan met
0900-1770 (optie 1) of lees meer op
www.gddiergezondheid.nl/rund
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In 2016 is een groot deel van de 3 miljoen
die vanuit het Europese steunpakket voor
de Nederlandse melkvee- en
varkenshouderij (30 miljoen euro)
beschikbaar was voor het stimuleren van
diergezondheid, uitgekeerd. Aangezien
nog een deel resteert heeft ZuivelNL
besloten om enkele onderdelen uit het
stimuleringspakket 2016 te continueren
tot en met 30 juni 2017. Het pakket 2017
bevat ook enkele nieuwe maatregelen die
gericht zijn op het verder terugdringen
van dierziekten als BVD en IBR.

