De Gezondheidsdienst voor Dieren

Schaap en Geit

Reglement Scrapiebestrijding 2007
1 december 2007

De directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. (GD) besluit vast te stellen het volgende reglement:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen
artikel 1
In dit reglement en op grond daarvan vastgestelde regelingen wordt verstaan onder:
1e GD: de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v., statutair gevestigd en kantoor houdende te Deventer;
2e houder: een natuurlijke of rechtspersoon, die de feitelijke macht over één of meer schapen uitoefent;
3e aanmeldingsformulier: een door of namens GD afgegeven formulier voor de aanvraag van deelname aan de scrapiebestrijding door het
inzetten van scrapie-ongevoelige rammen en ooien, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in dit reglement;
4e deelnemer: houder van een koppel, die door GD is aanvaard om deel te nemen aan het in dit reglement geregelde programma;
5e schaap: een ooi of ram behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Ovis;
6e koppel: alle schapen waarover een deelnemer de feitelijke macht uitoefent en die onder één UBN (Uniek BedrijfsNummer) staan geregistreerd;
7e dierenarts: de praktizerend dierenarts die door de houder aan GD is opgegeven bij registratie van de bedrijfsgegevens of op het
aanmeldingsformulier;
8e Regeling I&R: de ‘Regeling identificatie en registratie van dieren 2003’ (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), dan wel de
daarvoor in de plaats tredende regelgeving;
9e bedrijfsregister: een door de houder bij te houden administratie als bedoeld in artikel 36 van de Regeling I&R, uit welk register te allen tijde
blijkt over hoeveel schapen de houder de feitelijke macht uitoefent;
10e IDR: computerprogramma van GD voor de individuele dierregistratie in het kader van de georganiseerde diergezondheidsprogramma’s;
11e bloedonderzoek: het in opdracht van de deelnemer door of namens GD uitgevoerd DNA-onderzoek op scrapiegevoeligheid (volgens het
onderzoeksvoorschrift genotypering) van een door de dierenarts afgenomen bloedmonster van een schaap;
12e onderzoeksvoorschrift genotypering: onderzoeksvoorschrift, vastgesteld door of namens GD, volgens welke de bloedmonsters van schapen
worden onderzocht en beoordeeld op scrapiegevoeligheid;
13e gezondheidsverklaring: een tegen betaling door of namens GD afgegeven verklaring waaruit blijkt dat het hierop omschreven schaap op de
datum van afgifte van de verklaring afkomstig is van een scrapie-resistent koppel;
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14e diercertificaat: een door of namens GD afgegeven certificaat waaruit blijkt dat het betreffende schaap een scrapie-ongevoelig schaap is;
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15e fokkerij-organisatie: een Nederlandse veeverbeteringsorganisatie voor schapen. De veeverbeteringsorganisatie moet, tenminste volgens de
daaraan door GD in het kader van de scrapiebestrijding gestelde eisen, de identificatie en de afstamming van de schapen van een deelnemer
registreren;
16e scrapie-ongevoelig en scrapie-gevoelig: hetgeen daaronder wordt verstaan in paragraaf 5 (kwalificatie) van dit reglement.

Paragraaf 2. Deelname en verplichtingen
artikel 2 aanmeldingsformulier deelname en acceptatie
1e. Een houder die wenst deel te nemen aan het programma als beschreven in dit reglement, dient hiertoe schriftelijk, middels het daartoe bestemde
aanmeldingsformulier, een aanvraag in bij GD.
2e. De houder die op het aanmeldingsformulier verklaart dat hij alle verplichtingen die uit deelname aan dit reglement voortvloeien zal naleven,
wordt als deelnemer door GD aanvaard.
3e. De houder die voorafgaand aan of ten tijde van de deelname enig scrapie-onderzoek bij één of meer van zijn schapen heeft laten verrichten
anders dan door of namens GD, dient de desbetreffende onderzoeksuitslag(en) te melden bij GD.
4e. De deelname strekt zich uitsluitend uit tot alle schapen die tot het koppel van de deelnemer behoren en onder één UBN staan geregistreerd.
Onder dit ene UBN staan alle schapen op dezelfde locatie geregistreerd in het IDR.
artikel 3 verplichtingen van de deelnemer
De deelnemer is verplicht:
1e. te staan geregistreerd als vermeld in de ‘Regeling I&R’;
2e. een bedrijfsregister bij te houden, als omschreven in de ‘Regeling I&R’; daaruit moet blijken over welke schapen de houder de feitelijke macht
uitoefent;
3e. alle schapen ouder dan 7 dagen in zijn koppel individueel en uniek te identificeren met een op grond van de ‘Regeling I&R’ toegelaten merk;
4e. alle schapen binnen 7 dagen na geboorte, aan- of afvoer in zijn koppel te laten registreren in het IDR. Bij aanvoer van schapen is vermelding van
het UBN van herkomst en bij import het land van herkomst verplicht;
5e. alle te onderzoeken schapen te identificeren met een op grond van de ‘Regeling I&R’ toegelaten merk;
6e. bij verdenking van scrapie in zijn koppel GD hiervan direct op de hoogte te stellen;
7e. om er op toe te zien dat de rammen die hij voor de bevruchting inzet, door middel van een bloedonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder
11e zijn onderzocht en als ongevoelig zijn gekenmerkt of afkomstig zijn van een scrapie-resistent bedrijf als bedoeld in artikel 8;
8e. van alle eventuele embryo’s die hij bij een dier uit zijn koppel wil laten inbrengen, vooraf te beschikken over een schriftelijke verklaring van
GD waaruit blijkt dat dit embryo afkomstig is van een scrapie-ongevoelige ram;
9e. binnen de daartoe door GD gestelde betalingstermijn al zijn financiële verplichtingen aan GD te voldoen;
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10e. te voldoen aan alle overige verplichtingen beschreven in dit reglement.
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Paragraaf 3. Rechten van de deelnemer
artikel 4
De deelnemer heeft recht op:
1.

de resultaten van het bloedonderzoek van de schapen behorend tot zijn koppel als bedoeld in artikel 1, onder 11e;

2.

een advies van GD naar aanleiding van de resultaten van het bloedonderzoek.

Paragraaf 4. Beëindiging deelname
artikel 5
1.

De deelname kan door GD met onmiddellijke ingang schriftelijk worden beëindigd:
a. indien de deelnemer niet meer voldoet aan een der bij of krachtens het scrapiebestrijdingsprogramma gestelde regelen en verplichtingen; of
b. indien de bij de aanmelding voor deelname verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag anders zou zijn
beslist indien bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden bekend waren geweest; of
c. indien door de deelname het belang van een goede uitvoering van het scrapiebestrijdingsprogramma zou worden geschaad.

2.

Beëindiging van deelname door de houder kan uitsluitend schriftelijk per laatste datum van het lopende kwartaal en met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.

3.

Creditering van het abonnementsgeld vindt plaats overeenkomstig hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden.

Paragraaf 5. Kwalificatie van de schapen
artikel 6 scrapie-ongevoelig
Een scrapie-ongevoelig (= scrapie- of TSE-resistent (TSE: transmissible spongiform encephalopathy) schaap is:
a.

b.

een schaap waarvan het bloedonderzoek een PrP-genotype heeft opgeleverd dat op beide allelen van codon 136 codeert voor alanine (A), op
beide allelen van codon 154 voor arginine (R) en op beide allelen van codon 171 voor arginine (R); dit resistente genotype wordt aangeduid als
ARR/ARR; of
een schaap waarvan het bloedonderzoek bij beide ouders de uitslag ARR/ARR heeft opgeleverd of waarvan beide ouders op basis van afstamming
zijn gekwalificeerd als ARR/ARR en dat deel uitmaakt van een scrapie-ongevoelig koppel, d.w.z. een koppel met de kwalificatie “scrapiebestrijding status 10”.

artikel 7 scrapie-gevoelig
Een scrapie-gevoelig schaap is:
a. een schaap waarvan het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 6 een ander PrPgenotype heeft opgeleverd dan ARR/ARR; of
b. een schaap dat op zwaarwegende veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt.

Paragraaf 6. Kwalificatie van het koppel schapen
artikel 8 kwalificatie scrapie-bestrijding status 10
Een koppel is gekwalificeerd als ‘scrapie-resistent’ of ’scrapie-bestrijding status 10’ (Level I flocks volgens EU-regelgeving) indien is voldaan aan alle
navolgende voorwaarden:
a. de houder heeft zich aangemeld als deelnemer aan het scrapiebestrijdingsprogramma op basis van dit reglement en is ook als zodanig
geaccepteerd; en
b. de deelnemer houdt een koppel bestaande uit uitsluitend scrapie-ongevoelige (ARR/ARR) ooien en rammen en zet uitsluitend scrapieongevoelige rammen in voor de fokkerij;
de deelnemer voegt uitsluitend scrapie-ongevoelige schapen toe aan zijn koppel;
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c.
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d.

de deelnemer is verplicht medewerking te verlenen aan een door GD aangestuurde steekproefsgewijs onderzoek om deze status te controleren.

artikel 9 kwalificatie scrapie-bestrijding status 9
Een koppel is gekwalificeerd als ’scrapie-bestrijding status 9’ (Level II flocks volgens EUregelgeving) indien is voldaan aan alle navolgende
voorwaarden:
a. de houder heeft zich aangemeld als deelnemer aan het scrapiebestrijdingsprogramma op basis van dit reglement en is ook als zodanig
geaccepteerd; en
b.
c.

de deelnemer zet uitsluitend scrapie-ongevoelige (ARR/ARR) rammen in voor de bevruchting van de ooien van het betreffende koppel;
de deelnemer is verplicht medewerking te verlenen aan een door GD aangestuurde steekproefsgewijs onderzoek om deze status te controleren.

Paragraaf 7. De afgifte van resultaten van bloedonderzoek respectievelijk verklaringen
artikel 10 rapportage bloedonderzoek
1.

GD legt de onderzoeksresultaten vast en rapporteert deze schriftelijk aan de deelnemer, zijn dierenarts en zijn fokkerij-organisatie. Bovendien
staan alle onderzoeksresultaten en de daarbij behorende relevante informatie ter beschikking aan daartoe bevoegde overheidsinstanties en
worden publiekelijk bekend gemaakt op de internetsite van GD. Deelnemers die tegen dit laatste bezwaar maken worden in de gelegenheid
gesteld dit aan GD kenbaar te maken. GD zal hun gegevens in dat geval niet op de internetsite plaatsen.

2.

De deelnemer, zijn dierenarts en zijn fokkerij-organisatie krijgt voor elk onderzocht schaap een schriftelijke uitslag waarop staat vermeld:
- het individuele dieridentificatienummer zoals vermeld in IDR en zoals was aangegeven op het onderzochte monster, en
- het resultaat van het bloedonderzoek.

artikel 11 gezondheidverklaringen/diercertificaten
1.

De deelnemer met een koppel dat is gekwalificeerd als ‘scrapie-bestrijding status 10’ kan op zijn verzoek van GD een schriftelijke verklaring
krijgen betreffende de status van het koppel.

2.

De deelnemer met een schaap dat is gekwalificeerd als scrapie-ongevoelig kan op zijn verzoek van GD een diercertificaat van het betreffende
schaap verkrijgen.

Paragraaf 8. Overgangs- en slotbepalingen
artikel 12
GD kan onderzoeken welke hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van dit reglement, gelijkstellen met een onderzoek als bedoeld in dit
reglement. In bijzondere, door de GD te bepalen gevallen, kan geacht worden dat de deelnemer heeft voldaan aan het onderzoek bedoeld in dit
reglement. Hieraan kunnen door de GD voorwaarden worden gesteld.
artikel 13
GD is belast met de uitvoering van dit reglement en is bevoegd terzake nadere maatregelen te nemen.
artikel 14
Onverminderd enig recht van GD op schadevergoeding, kan GD de navolgende maatregelen nemen ten aanzien van deelnemers die ten tijde van
deelname aan dit reglement handelen in strijd met het bepaalde in dit reglement:
1.

het beëindigen van de deelname; en/of

2.

het verlagen van de kwalificatie van het koppel.

GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddeventer.com, info@gddeventer.com

GD1398-03-12

Voorts is de deelnemer verplicht GD te vrijwaren van elke claim van derden ten gevolge van handelingen van de deelnemer welke in strijd zijn met het
bepaalde in dit reglement.
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artikel 15
1.

Op alle werkzaamheden die door of namens GD in het kader van dit reglement worden uitgevoerd zijn de algemene voorwaarden van GD van
toepassing. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.

Indien enige bepaling uit dit reglement strijdig is met een bepaling uit de algemene voorwaarden van GD, prevaleert hetgeen bepaald is in de
algemene voorwaarden.

artikel 16
Het staat GD vrij om bloedmonsters die in het kader van dit reglement aan GD ter onderzoek worden aangeboden te onderzoeken op antistoffen tegen
Brucella melitensis ter onderhoud van de vrije status voor Brucella melitensis volgens richtlijn 91/68/EEG of op antistoffen tegen Mycobacterium
avium subspecies paratuberculosis en/of Corynebacterium pseudotuberculosis en/of Chlamydophila abortus (voorheen Chlamydia psittaci) in het
kader van terzake opgezette landelijke screenings- of bestrijdingsprogramma’s of tegen aandoeningen vermeld op de lijst van aandoeningen van OIE
(Office International des Epizoöties).
artikel 17
De directeur van GD kan besluiten dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt door GD publiekelijk bekendgemaakt, middels publicatie in het
magazine GD-herkauwer dan wel middels schriftelijke kennisgeving op enige andere wijze.
artikel 18
1.

Dit reglement kan worden aangehaald als ’Reglement scrapiebestrijding 2007’ en treedt in werking de dag na goedkeuring door de directie.

2.

Met ingang van de in lid 1 bedoelde datum vervalt het ‘Reglement scrapiebestrijding 2004’.

Prof. dr. A. Pijpers, directeur
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Ir. H.G. van der Zwaag, programmamanager
Deventer, 1 december 2007

