Reglement Certificering IBR bij
Runderen 1997
Gewijzigd per januari 2015
Reglement van de Gezondheidsdienst voor Dieren BV (GD) voor Certificering IBR bij runderen ter
bestrijding van infecties met het bovine herpesvirus BHV1, verwekker van het ziektebeeld infectieuze
bovine rhinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis/infectieuze pustuleuze balanoposthitis
(IBR/IPV) bij runderen.

Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij de GD aanmelden voor deelname aan het GD-programma. Alle
GDabonnementen 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). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de
duur van een kwartaal.

Afmelden
De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Indien een UBN wordt opgeheven zal
de GD de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeeïndiging bij de GD is binnengekomen, beschouwen als de dag waarop het
abonnement van dat UBN is beeïndigd.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In dit reglement worden overgenomen de begripsbepalingen van het Reglement deelname gezondheidsprogramma’s runderen.
2. In dit reglement wordt voorts verstaan onder:
1e. Tankmelkonderzoek:
immunologisch onderzoek van een melkmonster van de totale melkproductie van alle tot een rundveebeslag behorende
runderen,waarvan tenminste 30% melkgevend is;
2e. Melkonderzoek:
immunologisch onderzoek van melkmonster uit een melkmaal van één rund dat tenminste 14 dagen in lactatie is;
3e. Bloedonderzoek:
Immunologisch onderzoek van bloedmonster van één rund;
4e. Bedrijfsbloedonderzoek:
individueel immunologisch onderzoek van alle tot het rundveebeslag behorende runderen ouder dan 12 maanden.
5e. Steekproefbloedonderzoek:
individueel immunologisch onderzoek van een door GD te bepalen aantal runderen uit één of meer door GD te bepalen
categorieën van runderen, behorende tot het rundveebeslag;

6e. Virologisch onderzoek:
onderzoek waarmee BH V1 kan worden aangetoond in een monster van relevant materiaal van een rund;
7e. Verwerpen van een rund:
het spontaan meer dan 21 dagen eerder dan de gemiddelde draagtijd van het desbetreffende runderras ter wereld brengen van
één of meer vruchten door een rund, voor zover de dracht meer dan 100 dagen is gevorderd;
8e. Onderzoeksvoorschrift:
onderzoeksvoorschrift voor infecties met BHV1 bij runderen, vastgesteld door GD;
9e. Positieve, dubieuze, negatieve uitslag van een onderzoek:hetgeen daaronder wordt verstaan in het onderzoeksvoorschrift.
3. De monsters, bedoeld in het tweede lid, onderdeel 1 e. tot en met 6 e., moeten overeenkomstig de door GD gestelde eisen
worden genomen, verpakt en ingezonden en vervolgens door of namens GD overeenkomstig het onderzoeksvoorschrift worden
onderzocht en beoordeeld.

Paragraaf 2. Kwalificatie van runderen
Artikel 2
Een besmet rund is een rund:
a. waarvan virologisch onderzoek een positieve uitslag heeft opgeleverd; of
b. dat op andere zwaarwegende veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt.
Artikel 3
Een verdacht rund is een rund:
a. dat deel uitmaakt van een verdacht rundveebeslag; of
b. dat, niet zijnde een besmet rund, deel uitmaakt van een besmet rundveebeslag en dat daarin zodanig contacten heeft gehad,
dat naar oordeel van GD een besmetting heeft kunnen plaatsvinden; of
c. dat door GD als zodanig is aangemerkt omdat:
c1. het rund is ontvangen zonder te zijn voorzien van een geldige verklaring; of
c2. het rund is ontvangen met een verklaring die in strijd is met artikel 7 van het Reglement Deelname Gezondheidprogramma’s
Runderen is afgegeven; of
c3. het rund niet overeenkomstig het bij of krachtens de verordening Identificatie en Registratie Runderen 1991 bepaalde is
gemeld en/of gemerkt; of
d. dat op zwaarwegende veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt.
Artikel 4
Een observatierund, is een rund behorende tot het rundveebeslag van een deelnemer:
a. dat afkomstig is uit een rundveebeslag dat niet is aangemerkt als IBR-vrij; of
b. dat op andere dan de onder a genoemde wijze in contact is geweest met één of meer runderen van een bedrijf dat niet is
aangemerkt als IBR-vrij; of
c. waarvan bloed- of melkonderzoek een niet-negatieve uitslag heeft opgeleverd;
d. dat heeft verworpen; of
e. waarbij klinische verschijnselen zijn waargenomen; of
f. dat door GD als zodanig is aangemerkt op grond van één der navolgende omstandigheden:
f1. het rund is ontvangen zonder te zijn voorzien van een geldige verklaring; of
f2. het rund is ontvangen met een verklaring die in strijd met artikel 7 van het Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s
runderen is afgegeven; of
f3. het rund is niet overeenkomstig het bij of krachtens de Verordening Identificatie en Registratie Runderen 1991 bepaalde
gemeld en/of gemerkt; of
g. dat op andere veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt, een en ander voor zolang het rundveebeslag waartoe het
rund behoort nog niet is aangemerkt als IBR-vrij op grond van artikel 12, artikel 13, artikel 15 of artikel 16.

Artikel 5
Een IBR-vrij rund, is een rund dat niet valt onder de kwalificatie van artikel 2, artikel 3 of artikel 4 en dat deel uitmaakt van een
IBR-vrij rundveebeslag.

Paragraaf 3. Kwalificatie van rundveebeslagen
Artikel 6
Een besmet rundveebeslag is een rundveebeslag, waarin zich volgens aanzegging van GD één of meer besmette runderen bevinden
of hebben bevonden en voor zover onderzoek als bedoeld in artikel 10 nog niet heeft geleid tot een andere kwalificatie.
Artikel 7
Een verdacht rundveebeslag is een rundveebeslag:
a. van een niet-deelnemer; of
b. van een deelnemer, dat door GD nog niet is aangemerkt als IBR-vrij op grond van artikel 10; of
c. van een deelnemer, dat op grond van artikel 11A, artikel 13, artikel 14, artikel 15 of artikel 16 door GD als zodanig is
aangemerkt,of
d. van een deelnemer, dat op andere zwaarwegende veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt.
Artikel 8
Een observatiebeslag is een rundveebeslag van een deelnemer:
a. waarin zich één of meer observatierunderen bevinden of hebben bevonden; of
b. waarvan het tankmelkonderzoek, bedoeld in artikel 11, lid 1 onder a, een niet-negatieve uitslag heeft opgeleverd; of
c. waarvan het bloedonderzoek, bedoeld in artikel 11, lid 1 onder b, één of meer positieve of dubieuze uitslagen heeft
opgeleverd;
d. waarvan het bloedonderzoek, bedoeld in artikel 11A, eerste lid, één of meer positieve of dubieuze uitslagen heeft opgeleverd;
één en ander voor zolang het rundveebeslag door GD niet is aangemerkt als IBR-vrij of als verdacht op grond van artikel 11,
artikel 11A, artikel 12, artikel 13, artikel 14, artikel 15 of artikel 16.
Artikel 9
Een IBR-vrij rundveebeslag is een rundveebeslag dat niet valt onder de kwalificatie genoemd in artikel 6, artikel 7 of artikel 8 en
dat op grond van artikel 10, artikel 11, artikel 11A, artikel 12, artikel 14, of artikel 15 als zodanig door GD is aangemerkt.

Paragraaf 4. Uit te voeren onderzoek
Artikel 10
1. Een deelnemer met een verdacht rundveebeslag is verplicht:
a. een bedrijfsbloedonderzoek te laten uitvoeren; of
b. indien zich op het moment van onderzoek in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 maanden runderen bevinden, afkomstig van een
rundveebeslag dat niet is aangemerkt als IBR-vrij, een bedrijfsbloedonderzoek te laten uitvoeren, aangevuld met:
- bloedonderzoek van alle runderen ouder dan 7 dagen en jonger dan 12 maanden.
2. Indien het bloedonderzoek, bedoeld in het eerste lid, voor 10% of minder van de volgens dat lid te onderzoeken runderen of
voor 2 of minder runderen een niet-negatieve uitslag oplevert, is de deelnemer verplicht deze runderen binnen 8 weken na
bericht daarvan van GD, van zijn vestiging te verwijderen.
3. De deelnemer is verplicht 4 tot 8 weken nadat het laatste rund op grond van het tweede lid verwijderd is, een
tankmelkonderzoek of een steekproefbloedonderzoek te laten uitvoeren.

4. Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, of het derde lid geen positieve of dubieuze uitslag oplevert, wordt het
rundveebeslag aangemerkt als IBR-vrij.
5. Het rundveebeslag blijft aangemerkt worden als verdacht indien:
a. het onderzoek bedoeld in het eerste lid, voor meer dan 10% van het aantal volgens dat lid te onderzoeken runderen en voor
meer dan twee runderen een niet-negatieve uitslag oplevert; of
b. het onderzoek bedoeld in het derde lid een positieve of dubieuze uitslag oplevert.
Artikel 11
Een rundveebeslag blijft als IBR-vrij aangemerkt indien:
1.
a. bij melkleverende bedrijven bij voorkeur eens per vier weken, maar ten minste 9 maal per periode van 12 maanden een
tankmelkonderzoek met negatieve uitslag heeft plaatsgevonden; of
b. bij niet melkleverende bedrijven minimaal één rund per jaar is onderzocht op IBR afweerstoffen in het bloed met een negatieve
uitslag (uitgezonderd importonderzoek, aanvoeronderzoek en een steekproef van meer dan acht maanden geleden).
Bewakingsonderzoek op niet melkleverende bedrijven vindt plaats via runderen die worden aangeboden voor de slacht. In het
slachthuis worden monsters genomen voor onderzoek. Zie artikel 11, tweede lid. één en ander voor zolang het rundveebeslag niet
is aangemerkt als besmet, verdacht of observatiebeslag.
2. Bij niet melkleverende bedrijven met de IBR-vrije status vindt bewakingsonderzoek plaats via runderen die worden aangeboden
voor de slacht. Zodra er één of meerdere runderen worden aangeboden voor de slacht, wordt er één rund geselecteerd. In het
slachthuis wordt er een monster genomen van dit rund, waarna het monster naar GD wordt gestuurd voor onderzoek op IBR
afweerstoffen. Elke twee maanden wordt maximaal één rund geselecteerd voor onderzoek. Is de uitslag van het onderzoek
negatief, dan behoudt het bedrijf de IBR-vrije status. Bij een positieve of dubieuze uitslag van het onderzoek, dan krijgt het
bedrijf de status ‘observatie’ en wordt een steekproefbloedonderzoek aangestuurd en afgehandeld, zoals vermeld in artikel 15,
tweede lid.
Artikel 11A
1. Voor niet melkleverende bedrijven (artikel 11, eerste lid onder b) wordt jaarlijks in januari bepaald of er in het voorgaande jaar
minimaal één rund is onderzocht op IBR afweerstoffen in het bloed (uitgezonderd importonderzoek, aanvoeronderzoek en een
steekproef van meer dan acht maanden geleden). Indien de deelnemer met een IBR-vrij rundveebeslag, in afwijking van het
bepaalde in artikel 11, eerste lid, onder b, geen runderen heeft laten onderzoeken op IBR afweerstoffen in het voorgaande jaar,
dan geldt het volgende:
a. Bij een bedrijf met gemiddeld* minder dan tien runderen, waarbij in het voorgaande jaar geen afvoer heeft plaatsgevonden naar
andere rundveebedrijven in Nederland, wordt geen onderzoek aangestuurd, mits er in de afgelopen twee jaar minimaal één rund is
onderzocht op IBR afweerstoffen (uitgezonderd importonderzoek, aanvoeronderzoek en een steekproef van meer dan acht
maanden geleden);
b. Een bedrijf met gemiddeld* minder dan tien runderen, waarbij in het voorgaande jaar geen afvoer heeft plaatsgevonden naar
andere rundveebedrijven in Nederland, en waar in de afgelopen twee jaar geen runderen zijn onderzocht op IBR afweerstoffen,
wordt aangestuurd voor bloedonderzoek van minimaal één rund.
c. Een bedrijf met gemiddeld* minder dan tien runderen, waarbij in het voorgaande jaar één of meer runderen zijn afgevoerd naar
andere rundveebedrijven in Nederland, wordt aangestuurd voor bloedonderzoek van minimaal één rund.
d. Een bedrijf met gemiddeld* tien of meer runderen wordt aangestuurd voor bloedonderzoek van minimaal drie runderen.
Het gemiddeld aantal op het bedrijf aanwezige runderen wordt bepaald op basis van de aantallen runderen van de laatste vier
kwartaaltellingen.
Runderen die minder dan vier weken op het bedrijf aanwezig zijn, worden uitgesloten voor bovenstaande onderzoeken.
Bovenstaande aangestuurde onderzoeken moeten binnen acht weken afgerond zijn. Is het onderzoek binnen acht weken niet
(volledig) afgerond, dan krijgt het bedrijf de status ‘observatie’ en vier weken om het onderzoek alsnog af te ronden. Wordt het
onderzoek in deze periode alsnog niet (volledig) afgerond, dan wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
*

2. Indien het onderzoek zoals vermeld in artikel 11A, eerste lid, onder b,c,d, een negatieve uitslag oplevert, dan blijft het
rundveebeslag als IBR-vrij aangemerkt, voor zolang het rundveebeslag niet is aangemerkt als besmet, verdacht of
observatiebeslag. Bij een positieve of dubieuze uitslag wordt het rundveebeslag aangemerkt als observatiebeslag, en wordt er een
steekproefbloedonderzoek aangestuurd en afgehandeld, zoals vermeld in artikel 15, lid 2A.
Artikel 12
1. Een deelnemer in wiens rundveebeslag zich één of meer observatierunderen bevinden als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, e, f,
of gis verplicht 4 tot 8 weken nadat deze kwalificatie van toepassing is geworden bloedonderzoek te laten uitvoeren bij deze
runderen.
2. Een deelnemer in wiens rundbeslag zich een of meer observatie runderen bevindt als bedoeld in artikel 4, onderdeel a is
verplicht binnen 8 weken na aanvoer bloedonderzoek te laten uitvoeren bij deze runderen.
3. Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid:
a. een negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als IBR-vrij;
b. een niet-negatieve uitslag oplevert, is de deelnemer verplicht deze runderen binnen 7 dagen na bericht daarvan van GD uit het
rundveebeslag te verwijderen. Als het een aangevoerd rund betreft, heeft de 21 dagen regeling hier voorrang op. U kunt dan
wachten tot deze termijn verstreken is.
4. De deelnemer is verplicht 4 tot 8 weken na verwijdering van het laatste rund op grond van het derde lid, tankmelkonderzoek of
steekproefbloedonderzoek te laten uitvoeren.
5. Indien het onderzoek, bedoeld in het vierde lid:
a. een negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als IBR-vrij;
b. een niet-negatieve uitslag oplevert wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
Artikel 13
1. Een deelnemer in wiens rundveebeslag zich één of meer observatierunderen bevinden als bedoeld in artikel 4, onderdeel e, is
verplicht bij deze runderen zo spoedig mogelijk virologisch onderzoek te laten uitvoeren.
2. Indien het onderzoek bedoeld in het eerste lid een niet-negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als
verdacht.
3. Indien het onderzoek als bedoeld in het eerste lid een negatieve uitslag oplevert, blijft het rundveebeslag aangemerkt als
observatiebeslag totdat het beslag op grond van het onderzoek als bedoeld in artikel 12 wordt aangemerkt als IBR-vrij of
verdacht.
Artikel 14
1. Een deelnemer in wiens rundveebeslag zich één of meer observatierunderen bevinden als bedoeld in artikel 4, onderdeel c
(m.u.v. onderzoek zoals voorgeschreven onder artikel 8 c, d) of e, is verplicht binnen 7 dagen na ontvangst van de
desbetreffende uitslag of constatering van de verwerping, bloedonderzoek te laten uitvoeren bij deze runderen.
2. Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid:
a. een negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als IBR-vrij;
b. een niet-negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
Artikel 15
1. Een deelnemer die een observatiebeslag heeft als bedoeld in artikel 8, onderdeel b is verplicht binnen 7 dagen na bericht
daarvan van GD, tankmelkonderzoek te laten uitvoeren.
2. Een deelnemer die een observatiebeslag heeft als bedoeld in artikel 8, onderdeel c, is verplicht binnen vier tot acht weken na
de uitslagdatum een steekproefbloedonderzoek te laten uitvoeren.

2A. Een deelnemer die een observatiebeslag heeft als bedoeld in artikel 8, onderdeel d, is verplicht binnen 7 dagen na de
uitslagdatum het (de) rund(eren) met een niet-negatieve uitslag uit het rundveebeslag te verwijderen. De deelnemer is verplicht
4 tot 8 weken na verwijdering van het laatste rund een steekproefbloedonderzoek te laten uitvoeren.
3. Indien het onderzoek, bedoeld in lid 1, lid 2 of lid 2A:
a. geen positieve of dubieuze uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als IBR-vrij;
b. een positieve of dubieuze uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
Artikel 16
1. Indien onderzoek voorgeschreven volgens dit reglement niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt uitgevoerd, wordt het
rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
2. Indien verwijdering van runderen uit het rundveebeslag, als voorgeschreven volgens dit reglement, niet binnen de daarvoor
gestelde termijn plaatsvindt, wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
Artikel 17
In bijzondere gevallen, ter beoordeling van GD, is de deelnemer verplicht nader onderzoek uit te laten voeren in aanvulling op
onderzoek bedoeld in dit reglement.
Artikel 18
1. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van GD, is het de deelnemer toegestaan bloedonderzoek te laten herhalen in een nieuw
bloedmonster.
2. De uitslag van het onderzoek bedoeld in het eerste lid vervangt de oorspronkelijke uitslag.
3. Het bloedmonster, bedoeld in het eerste lid, wordt door of namens GD genomen en onderzocht tegen betaling door de
deelnemer.

Paragraaf 5. Kosten
Artikel 19
Per kwartaal worden bij de deelnemer abonnementskosten in rekening gebracht. Voor niet melkleverende bedrijven zijn in deze
abonnementskosten inbegrepen de kosten voor monstername en onderzoek van monsters zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid
onder b, de kosten voor onderzoek zoals bedoeld in artikel 11A, onder lid b,c,d, en de kosten voor onderzoek zoals bedoeld in
artikel 15 onder lid 2 en 2A. Dierenartskosten zijn in alle gevallen voor rekening van de deelnemer. Ook de kosten voor
monstername en onderzoek zoals bedoeld in artikel 10, 12, 13, 14 (m.u.v. onderzoek van verwerpers) zijn voor rekening van de
deelnemer.

Paragraaf 6. Overige bepalingen
Artikel 20
1. Een deelnemer is verplicht zich aan het bij of krachtens het Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s Runderen gestelde
te houden.
2. In afwijking van het in het eerste lid gestelde is het de deelnemer toegestaan gebruik te maken van sperma van serologisch
positief reagerende stieren, mits dat vrij is van BHV1.

Artikel 21
1. Het is de deelnemer niet toegestaan runderen behorende tot zijn rundveebeslag te vaccineren of te doen vaccineren met enig
vaccin ter bescherming tegen BHV1, waarin zich het gE-eiwit bevindt.
2. Het is de deelnemer niet toegestaan aan zijn rundveebeslag runderen toe te voegen die zijn gevaccineerd met enig vaccin ter
bescherming tegen BHV1, waarin zich het gE-eiwit bevindt.
Artikel 22
In bijzondere gevallen kan GD bepalen dat geacht kan worden dat is voldaan aan het onderzoek bedoeld in dit reglement.
Artikel 22A
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4a, juncto artikel 12, is het de deelnemer niet toegestaan runderen aan zijn
rundveebeslag toe te voegen indien de desbetreffende runderen afkomstig zijn van een verdacht rundveebeslag, tenzij:
a. het runderen betreft welke zijn erkend op grond van het “Reglement IBRvrij jongvee” van GD; dan wel
b. het runderen betreft welke afkomstig zijn uit een rundveebeslag dat overeenkomstig het bepaalde in de “Verordening
bestrijding IBR 1998” van het PVV is geënt ; dan wel
c.
- het/de betreffende rund/eren binnen zeven dagen na aanvoer worden afgevoerd. Als het een aangevoerd rund betreft,
heeft de 21 dagen regeling hier voorrang op. U kunt dan wachten tot deze termijn verstreken is, én
- de deelnemer binnen vier tot acht weken na de betreffende toevoeging een tankmelkonderzoek of een steekproefbloedonderzoek uitvoert bij zijn rundveebeslag en het bedoelde onderzoek uitsluitend negatieve resultaten oplevert.
2. Indien niet, dan wel niet tijdig, is voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, wordt het rundveebeslag aangemerkt als
verdacht.
Artikel 23
GD kan voor de uitvoering van dit reglement nadere regelen stellen.

Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 24
Onderzoeken die voor de inwerkingtreding van dit reglement, dan wel als niet deelnemer na de inwerkingtreding van het
reglement door of namens GD zijn verricht op het voorkomen van IBR bij runderen, kunnen door GD voor de toepassing van dit
reglement gelijkgesteld worden met het onderzoek bedoeld in dit reglement.
Artikel 25
Rundveebeslagen, aangemerkt als IBR-vrij op grond van het ‘Reglement Bestrijding IBR bij Runderen 1997’, worden aangemerkt
als IBR-vrij binnen het kader van dit reglement.
Artikel 26
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Certificering IBR bij runderen 1997.
2. Het is inwerking getreden op 1 oktober 1997 en voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2013.

Deventer, 1 juli 2013.
J. Jansen,
Directeur GD

