Reglement Scrapiebewaking 2015
De directeur diergezondheid 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 geiten of schapen uitoefent;
3e aanmeldingsformulier: een door of namens GD afgegeven formulier voor de aanvraag van deelname aan de scrapiebewaking,
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 geit: een geit of bok behorend tot de familie der Bovidae en het geslacht Capra;
6e schaap: een ooi of ram behorend tot de familie der Bovidae en het geslacht Ovis;
7e koppel: alle geiten en schapen waarover een deelnemer de feitelijke macht uitoefent en die onder één UBN (Uniek
BedrijfsNummer) staan geregistreerd;
8e dierenarts: een praktiserend dierenarts die door de houder aan GD is opgegeven bij registratie van de bedrijfsgegevens of op
het aanmeldingsformulier;
9e Regeling I&R: de geldende regelgeving voor de identificatie en registratie voor geiten en schapen;
10e IDR: computerprogramma van GD voor de individuele dierregistratie in het kader van de georganiseerde
diergezondheidsprogramma’s;
11e begeleidingsformulier: een door of namens GD afgegeven formulier voor het koppenonderzoek op scrapie. Het formulier moet
door betrokkenen volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend;
12e koppenonderzoek: door of namens GD uitgevoerd scrapie-onderzoek van koppen van geiten en schapen;
13e gezondheidsverklaring: een tegen betaling door of namens GD afgegeven verklaring waaruit blijkt aan welke voorwaarden het
hierop omschreven dier op de datum van afgifte van de verklaring voldoet.

Paragraaf 2. Deelname en verplichtingen
artikel 2
Aanmeldingsformulier, deelname en acceptatie.
1. 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.
2. 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.
3. De houder die voorafgaand aan of ten tijde van de deelname enig scrapie-onderzoek bij één of meer van zijn dieren heeft
laten verrichten anders dan door of namens GD, dient de desbetreffende onderzoeksuitslag(en) te melden bij GD.
4. De deelname strekt zich uitsluitend uit tot alle dieren die tot het koppel van de deelnemer behoren en onder één UBN staan
geregistreerd. Onder dit ene UBN staan alle geiten en schapen op dezelfde locatie geregistreerd in het IDR.
artikel 3
De deelnemer is verplicht:
1. te staan geregistreerd als vermeld in de ‘Regeling I&R’;

2. alle te onderzoeken geiten en schapen te identificeren met een op grond van de ‘Regeling I&R’ toegelaten merk;
3. te voldoen aan een verzoek van GD om op zijn kosten het krachtens dit reglement voorgeschreven onderzoek te laten
uitvoeren met inachtneming van de daarbij gegeven aanwijzingen; de door of namens GD aangewezen personen alle door
deze dienst gevorderde medewerking te verlenen ten behoeve van de uitvoering van dit reglement;
4. binnen de daartoe door GD gestelde betalingstermijn al zijn financiële verplichtingen aan GD te voldoen;
5. te voldoen aan alle overige verplichtingen beschreven in dit reglement.

Paragraaf 3. Rechten van de deelnemer
artikel 4
De deelnemer heeft recht op:
1. de resultaten van het koppenonderzoek van het koppel als bedoeld in artikel 1, onder 12e;
2. een advies van GD naar aanleiding van de resultaten van het koppenonderzoek van het koppel.

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 scrapiebewakingsprogramma 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 scrapiebewakingsprogramma zou worden geschaad.
2. Beëindiging van deelname door de houder kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden per laatste datum van het lopende
kwartaal en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Paragraaf 5. Onderzoek
artikel 6
1. De deelnemer is verplicht koppen van zijn vrouwelijke dieren voor onderzoek bij GD aan te bieden overeenkomstig het hierna
bepaalde:
a. de deelnemer met 20 of minder vrouwelijke geiten of schapen ouder dan een jaar: per twee jaar één kop;
b. de deelnemer met meer dan 20 vrouwelijke geiten of schapen ouder dan een jaar: per kalenderjaar één kop per 100 in het
koppel aanwezige vrouwelijke geiten, met een minimum van een kop per jaar per koppel. Het bijbehorende
begeleidingsformulier moet volledig worden ingevuld door de betrokkenen.

Paragraaf 6. De afgifte van gezondheidsverklaringen
artikel 7
Indien de deelnemer gedurende drie achtereenvolgende jaren aan de verplichtingen van dit reglement heeft voldaan en het
onderzoek door GD van de koppen van de afgevoerde geiten of schapen op het voorkomen van scrapie slechts negatieve
resultaten heeft opgeleverd, kan de deelnemer aanspraak maken op een gezondheidsverklaring.
artikel 8
Door deelname aan de regeling scrapiebewaking gaat de houder akkoord met het verschaffen van inlichtingen over de deelname
aan potentiële kopers van geiten en schapen, alsmede aan organisatoren van keuringen en andere belanghebbenden. Bovendien
staat deelname vermeld op de internetsite van GD. De houder is te allen tijde gerechtigd bezwaar te maken tegen bovengenoemde

verschaffing van inlichtingen en/of dit plaatsen op de internetsite. GD zal in dat geval de verschaffing en/of plaatsing met
onmiddellijke ingang beëindigen.

Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen
artikel 9
GD kan onderzoeken voor de inwerkingtreding van dit reglement gelijkstellen met onderzoek als bedoeld in dit reglement. In
bijzondere, door GD te bepalen gevallen, kan geacht worden dat de deelnemer heeft voldaan aan het in artikel 6 gestelde.
artikel 10
GD is belast met de uitvoering van dit reglement en is bevoegd terzake nadere maatregelen te nemen.
artikel 11
De directeur van GD kan besluiten dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt door GD publiekelijk bekendgemaakt, middels
publicatie in het magazine GD schaap geit dan wel middels schriftelijke of digitale kennisgeving op enige andere wijze.
artikel 12
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 van de algemene voorwaarden 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 13
1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement scrapiebewaking 2015” en treedt in werking de dag na goedkeuring
door de directie.
2. Met ingang van de in lid 1 bedoelde datum vervalt het “Reglement scrapiebewaking 2007”.

Dr. Y.H. Schukken, directeur diergezondheid
Deventer, 19 januari 2015

