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Een Uitschaar Eenheid (UE) heeft betrekking op bedrijven die op twee locaties rundvee huisvesten: op de
ene locatie het melkvee en op de andere locatie tijdelijk de niet-melkgevende dieren. Het betreft een
combinatie van een melkveebedrijf en een niet-melkleverend bedrijf, waarbij in de periode van 1 april tot
1 december niet-melkgevende dieren van het melkveebedrijf worden geweid op de niet-melkleverende
locatie. De aanwezige runderen op beide locaties worden als één rundveebeslag aangemerkt voor de
diergezondheidsprogramma’s voor leptospirose-, BVD-, IBR-, paratbc en salmonella. De diergezondheidsstatussen van beide locaties zijn op ieder moment aan elkaar gelijk. Dit levert administratieve
lastenverlichting op en worden dubbele abonnementsgelden voorkomen.
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Er is sprake van één melkleverend en één niet-melkleverend bedrijf. Op het niet-melkleverende bedrijf worden tijdelijk
uitsluitend runderen ondergebracht van het melkleverende bedrijf in de periode van 1 april tot 1 december.
In de periode van 1 december tot 1 april zijn er geen runderen gehuisvest op het niet-melkleverende bedrijf, zodat op 1 april
aan dit bedrijf dezelfde gezondheidsstatus kan worden toegekend als het melkveebedrijf.
Tussen het melkveebedrijf en het niet-melkleverende bedrijf zijn minimaal twee uitwisselingen van runderen per jaar.
Verplaatsingen tussen de ubn’s worden conform I&R-voorschriften aan het I&R-systeem gemeld.
De Uitschaar Eenheid is van toepassing op de diergezondheidsprogramma’s voor leptospirose, BVD, IBR, paratbc en salmonella.
Statusverhoging en/of -verlaging heeft betrekking op de twee locaties (met bijbehorende ubn’s) die samen één Uitschaar
Eenheid vormen. Indien de status op één van de locaties wijzigt heeft dit direct gevolgen voor de status op de andere locatie.
De aanwezige runderen op beide locaties worden voor de genoemde GD-gezondheidsprogramma’s aangemerkt als één
rundveebeslag.
Voorgeschreven onderzoeken / vaccinaties hebben altijd betrekking op (een deel van) de runderen uit het totale rundveebeslag
van beide locaties. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid bij het uitvoeren van onderzoeken / vaccinaties
en de onderlinge communicatie tussen de ondernemers binnen de UE.
Bij een nieuwe deelname aan een leptospirose-, BVD-, IBR-, paratbc- of salmonella-diergezondheidsprogramma moet gelijktijdig
onderzoek plaatsvinden op de beide locaties van de Uitschaar Eenheid.
Een Uitschaar Eenheid kan geen onderdeel zijn van een andere Uitschaar Eenheid of Veterinaire Eenheid.
Indien de Uitschaar Eenheid niet meer aan de voorwaarden kan voldoen, meldt de ondernemer van de melkveelocatie dit bij GD.
GD kan controleren of men zich aan de voorwaarden houdt.

Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij GD aanmelden voor de Uitschaar Eenheid. De toekenning van een Uitschaar
Eenheid geldt voor een jaar en wordt daarna telkens stilzwijgend met een kwartaal verlengd. Alle GD-abonnementen zijn
kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van juli tot en met september en van
oktober tot en met december).

Afmelden
De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk of telefonisch opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Indien een ubn wordt
opgeheven zal GD de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij GD is binnengekomen beschouwen als de dag waarop het
abonnement van het betreffende ubn is opgezegd. Vanaf dat moment worden de kosten voor de GD-gezondheidsprogramma’s weer op elke
afzonderlijke locatie doorberekend.

Facturering
De kosten voor het jaarabonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd. GD kan jaarlijks het tarief verhogen en zal dat via
haar website en eventueel via andere media kenbaar maken. De vaste abonnementskosten voor de afzonderlijke GDgezondheidsprogramma’s worden in rekening gebracht bij de ondernemer van de melkveelocatie. De aan de deelname gerelateerde
variabele kosten (zoals bloedonderzoek en kosten voor signalering en administratieve afhandeling van aangevoerde runderen van nietvrije bedrijven) worden gefactureerd bij de ondernemer van het desbetreffende ubn.

Algemene voorwaarden GD B.V.
Op dit abonnement zijn ‘Algemene Voorwaarden Verkoop van de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.’ van toepassing (in bezit deelnemer
en telefonisch opvraagbaar of te raadplegen op de website: www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden).

