Reglement Intensief Programma
Paratuberculose bij Runderen 2005
gewijzigd per 10 augustus 2017

Besluit van de Gezondheidsdienst voor Dieren BV (GD) tot het vaststellen van het Reglement intensief
programma paratuberculose bij runderen, ter bestrijding en ter preventie van infecties met de bacterie
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Map) 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 bedrijfsbeëindiging bij de GD is binnengekomen, beschouwen als de dag waarop het
abonnement van dat UBN is beëindigd.
Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
(begripsbepaling)
1. In dit reglement worden overgenomen de begripsbepalingen van het Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s Runderen.
2. In dit reglement wordt voorts verstaan onder:
a.

Bloedonderzoek:
immunologisch onderzoek op afweerstoffen tegen Map van een bloedmonster van één rund.

b.

Bedrijfsbloedonderzoek:
immunologisch onderzoek van bloedmonsters van alle tot het rundveebeslag behorende runderen van drie jaar en
ouder.

c.

Individueel mestonderzoek:
PCR-onderzoek van een rectaal genomen mestmonster van één rund, waarbij Map-bacteriën door PCR worden
aangetoond.

d.

Gepoold mestonderzoek:
PCR-onderzoek van een rectaal genomen monster van een rund, welk monster is samengevoegd en onderzocht met
maximaal vier andere mestmonsters van dieren met op eenvolgende leeftijd.

e.

Bedrijfs(meng)mestonderzoek:
gepoold mestonderzoek van alle tot het rundveebeslag behorende runderen van twee jaar en ouder.

f.

De Regeling identificatie en registratie van dieren 2003:
De Regeling van de Staatssecretaris van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dan wel de
daarvoor in de plaats tredende regelgeving.

Paragraaf 2. Kwalificatie van runderen
Artikel 2
(kwalificatie besmet rund)
Een ‘besmet’ rund is een rund waarbij individueel mestonderzoek een positieve uitslag heeft opgeleverd.
Artikel 3
(kwalificatie verdacht rund)
Een ‘verdacht rund’ is een rund:
a.

dat deel uitmaakt van een ‘verdacht/onbekend’ rundveebeslag; of

b.

dat deel uitmaakt van een pool met maximaal vier andere runderen waarbij gepoold mestonderzoek een positieve
uitslag heeft opgeleverd, én waarvan het mestonderzoek (als bedoeld in artikel 15, lid 1) niet binnen de gestelde
termijn van 14 dagen is ingeschreven bij de GD en de betreffende runderen evenmin zijn afgevoerd en afgemeld
binnen de gestelde termijn (zoals bepaald in artikel 15, lid 2);

c.

waarbij het bloedonderzoek een positieve uitslag heeft opgeleverd en het mestonderzoek (als bedoeld in artikel 15
lid 1) niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen bij de GD is ingeschreven;

d.

dat door de GD als zodanig is aangemerkt omdat:

d1. het rund is ontvangen zonder te zijn voorzien van een geldige verklaring; of
d2. het rund is ontvangen met een verklaring die in strijd met artikel 7 van het Reglement Deelname
Gezondheidsprogramma’s Runderen is afgegeven; of
d3. Het rund niet overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003
is gemeld en/of gemerkt.
e.

dat op grond van waargenomen klinische verschijnselen door de GD als zodanig is aangemerkt; of

f.

dat op andere veterinaire gronden door de GD als zodanig is aangemerkt; e.e.a. voor zolang nader onderzoek door
de GD niet heeft geleid tot een andere kwalificatie.

Artikel 4
(kwalificatie observatie rund)
Een ‘observatierund’ is een rund:
a.

dat deel uitmaakt van een rundveebeslag met een ‘paratuberculose-status 4’; of

b.

dat deel uitmaakt van een pool met maximaal vier andere runderen, waarbij gepoold mestonderzoek een positieve
uitslag heeft opgeleverd en voor zolang het onderzoek als bedoeld in artikel 15 lid 1 niet heeft geleid tot een
andere kwalificatie; of

c.

waarbij het bloedonderzoek een positieve uitslag heeft opgeleverd en zolang het onderzoek als bedoeld in artikel 15
lid 1 niet heeft geleid tot een andere kwalificatie; of

d.

dat deel uitmaakt van een rundveebeslag van een deelnemer waaraan één of meer runderen zijn toegevoegd met een
lagere paratuberculose-status dan de status van het desbetreffende rundveebeslag (zoals aangegeven in artikel 18,
lid 1 en 2); of

e.

dat op andere veterinaire gronden door de GD als zodanig is aangemerkt.

Artikel 5
(kwalificatie paratuberculose onverdachtstatus 6 of hoger)
1. Een rund ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’ is een rund dat deel uitmaakt van een rundveebeslag van een deelnemer, welk
rundveebeslag op grond van het bepaalde in artikel 9, lid 1, juncto artikel 10, als ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’ is
gekwalificeerd.
2. Een rund ‘paratuberculose onverdachtstatus 7’ is een rund dat deel uitmaakt van een rundveebeslag van een deelnemer, welk
rundveebeslag op grond van het bepaalde in artikel 9, lid 2, juncto artikel 11, als ‘paratuberculose onverdachtstatus 7’ is
gekwalificeerd.
3. Een rund ‘paratuberculose onverdachtstatus 8’ is een rund dat deel uitmaakt van een rundveebeslag van een deelnemer, welk
rundveebeslag op grond van het bepaalde in artikel 9, lid 3, juncto artikel 12, als ‘paratuberculose onverdachtstatus 8’ is
gekwalificeerd.
4. Een rund ‘paratuberculose onverdachtstatus 9’ is een rund dat deel uitmaakt van een rundveebeslag van een deelnemer, welk
rundveebeslag op grond van het bepaalde in artikel 9, lid 4, juncto artikel 13, als ‘paratuberculose onverdachtstatus 9’ is
gekwalificeerd.
5. Een rund ‘paratuberculose onverdachtstatus 10’ is een rund dat deel uitmaakt van een rundveebeslag van een deelnemer, welk
rundveebeslag op grond van het bepaalde in artikel 9, lid 5, juncto artikel 14, als ‘paratuberculose onverdachtstatus 10’ is
gekwalificeerd.

Paragraaf 3. Kwalificatie van rundveebeslagen
Artikel 6
(kwalificatie verdacht/onbekend rundveebeslag)
Een ‘verdacht/onbekend’ rundveebeslag is een rundveebeslag:
a.

van een niet deelnemer; of

b.

waarbinnen zich één of meer ‘besmette’ runderen bevinden of hebben bevonden, en deze runderen niet binnen de
gestelde termijn van maximaal 14 dagen zijn afgevoerd voor onmiddellijke slachting (overeenkomstig artikel 15, lid
3); of

c.

waarin zich één of meer ‘verdachte’ runderen zoals bedoeld in artikel 3, onder b en c, bevinden of hebben bevonden
én waarvan het mestonderzoek (als bedoeld in artikel 15, lid 1) niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is
ingeschreven bij de GD, terwijl de betreffende runderen evenmin zijn afgevoerd en afgemeld binnen de daartoe
gestelde termijn (zoals bepaald in artikel 15, lid 2).

Artikel 7
(kwalificatie observatiebeslag)
Een observatiebeslag, of een rundveebeslag met de ‘paratuberculose-status 4’ is een rundveebeslag van een deelnemer dat op
grond van het bepaalde in de artikel 9, respectievelijk 10, 11, 12, 13 of 14 is gekwalificeerd als ‘paratuberculose onverdachtstatus
6’, respectievelijk ‘-status 7’, ‘-status 8’, ‘-status 9’, of ‘- status 10’, maar waarin zich thans een of meer observatierunderen
bevinden dan wel hebben bevonden, e.e.a.:
a.

voor zolang het rundveebeslag op grond van nader onderzoek niet anders is gekwalificeerd, of

b.

voor een periode van 14 dagen na de datum van toevoeging van het rund met de lagere paratuberculose
onverdachtstatus (overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 2).

Artikel 8
(aanmelding deelname en kwalificatie paratuberculose status 5)
1. Indien een veehouders zich bij de GD schriftelijk aanmeldt voor deelname aan het intensief programma paratuberculose bij
runderen, én hij/zij als deelnemer door de GD wordt aanvaard, wordt zijn rundveebeslag gekwalificeerd als ‘paratuberculose status
5’.
2. De deelname wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van een kwartaal. Beëindiging van de deelname kan
schriftelijk, tegen het einde van een kwartaal.
Artikel 9
(paratuberculose onverdacht status 6 t/m 10)
1. Een rundveebeslag ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’ is een rundveebeslag van een deelnemer dat op grond van artikel 10
als zodanig door de GD is aangemerkt.
2. Een rundveebeslag ‘paratuberculose onverdachtstatus 7’ is een rundveebeslag van een deelnemer dat op grond van artikel 11
als zodanig door de GD is aangemerkt.
3. Een rundveebeslag ‘paratuberculose onverdachtstatus 8’ is een rundveebeslag van een deelnemer dat op grond van artikel 12
als zodanig door de GD is aangemerkt.
4. Een rundveebeslag ‘paratuberculose onverdachtstatus 9’ is een rundveebeslag van een deelnemer dat op grond van artikel 13
als zodanig door de GD is aangemerkt.
5. Een rundveebeslag ‘paratuberculose onverdachtstatus 10’ is een rundveebeslag van een deelnemer dat op grond van artikel 14
als zodanig door de GD is aangemerkt.
6. Een rundveebeslag behoudt haar ‘paratuberculose onverdachtstatus’ voor zolang door de GD aan het rundveebeslag geen andere
kwalificatie wordt toegekend op grond van het bepaalde in dit reglement.

Paragraaf 4. Uit te voeren onderzoek en/of te nemen maatregelen
Artikel 10
(bedrijfsbloedonderzoek t.b.v. paratuberculose onverdachtstatus 6 en/of in plaats van bedrijfs(meng)mestonderzoek)
1. Een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 5’, die in aanmerking wenst te komen voor
een ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’, moet hiertoe:
a.

een bedrijfsbloedonderzoek laten verrichten. De hiervoor benodigde bloedmonsters moet hij inleveren bij de GD
binnen vier weken na het desbetreffende verzoek van de GD; of

b.

een bedrijfs(meng)mestonderzoek laten verrichten.

2. Een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 7, 8, 9 of 10’, die niet langer opteert voor
het laten verrichten van bedrijfs(meng)mestonderzoeken ter verbetering c.q. ter bewaking van de verkregen paratuberculose
onverdachtstatus, kan in plaats van het bedrijfs(meng)mestonderzoek een bedrijfsbloedonderzoek laten verrichten. De uitslag van
het bedrijfsbloedonderzoek moet telkens bekend zijn binnen de geldigheidstermijn van 14 maanden van de reeds toegekende
status.
3. Indien het onderzoek (als bedoeld in het eerste of tweede lid van dit artikel) uitsluitend negatieve uitslagen oplevert, wordt
het rundveebeslag aangemerkt als ‘paratuberculose onverdachtstatus 6, 7, 8 of 9’. Wanneer in plaats van een

bedrijfs(meng) mestonderzoek is gekozen voor een bedrijfsbloedonderzoek, wordt de status na ieder bedrijfsbloedonderzoek
steeds één niveau lager. De status wordt echter nooit lager dan ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’. Een status blijft geldig tot
maximaal 14 maanden na de datum van monsterneming.
4. Een rundveebeslag blijft aangemerkt als ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’ indien het bedrijfsbloedonderzoek jaarlijks wordt
herhaald én het onderzoek uitsluitend negatieve uitslagen oplevert. Voorts moet het resultaat van het herhalingsonderzoek
bekend zijn voor de datum waarop de status vervalt (maximale geldigheidsduur: 14 maanden na de datum van monsterneming).
Artikel 11
(onderzoek t.b.v. paratuberculose onverdachtstatus 7)
1. Een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’ die opteert voor een rundveebeslag met
een ‘paratuberculose onverdachtstatus 7 ‘, moet dit binnen 4 weken na het verkrijgen van de ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’
kenbaar te maken aan de GD. Is de periode van vier weken verstreken dan kan de GD niet langer garanderen dat er binnen haar
laboratorium voldoende capaciteit beschikbaar is om het benodigde onderzoek tijdig uit te voeren. Voorts is de deelnemer
verplicht om een bedrijfs-(meng)mestonderzoek te laten verrichten. De hiervoor te onderzoeken monsters moeten binnen zes
maanden na de datum van toekenning van de ‘paratuberculose onverdachtstatus 6’ bij de GD ingeschreven zijn. Indien de
monsters binnen deze termijn zijn ingeschreven kan de uitslag bekend zijn voordat de geldigheidsduur van de ‘paratuberculose
onverdachtstatus 6’ (e.e.a. zoals aangegeven in artikel 10, lid 3 en 4) is verlopen.
2. Indien het mestonderzoek, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, uitsluitend negatieve uitslagen oplevert wordt het
rundveebeslag aangemerkt als ‘paratuberculose onverdachtstatus 7’. Deze status blijft geldig tot maximaal 14 maanden na de
datum van monsterneming.
Artikel 12
(onderzoek t.b.v. paratuberculose onverdachtstatus 8)
1. Een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 7’ moet het bedrijfs(meng) mestonderzoek
herhalen. De hiervoor benodigde mestmonsters moeten minimaal 10 en maximaal 14 maanden na de monstername van het
voorgaande bedrijfs(meng)mestonderzoek (als bedoeld in artikel 11, lid 1) bij de GD zijn ingeschreven. Indien de monsters
binnen deze termijn zijn ingeschreven kan de uitslag bekend zijn voordat de geldigheidsduur van de onverdachtstatus 7 (zoals
beschreven in artikel 11, lid 2) is verlopen.
2. Indien het bedrijfs(meng)mestonderzoek, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, uitsluitend negatieve uitslagen oplevert,
wordt het rundveebeslag aangemerkt als ‘paratuberculose onverdachtstatus 8’. Deze status blijft geldig tot maximaal 14 maanden
na de datum van monsterneming.
Artikel 13
(onderzoek t.b.v. paratuberculose onverdachtstatus 9)
1. Een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 8’ moet het
bedrijfs(meng)mestmonsteronderzoek herhalen. De hiervoor benodigde mestmonsters moeten minimaal 10 en maximaal 14
maanden na de monstername van het voorgaande bedrijfs(meng)monsteronderzoek (als bedoeld in artikel 12, lid 1) bij de GD zijn
ingeschreven. Indien de monsters binnen deze termijn zijn ingeschreven kan de uitslag bekend zijn voordat de geldigheidsduur
van de onverdachtstatus 8 (zoals beschreven in artikel 12, lid 2) is verlopen.
2. Indien het bedrijfs(meng)monsteronderzoek, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, uitsluitend negatieve uitslagen
oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als ‘paratuberculose onverdachtstatus 9’. Deze status blijft geldig tot maximaal 14
maanden na de datum van monsterneming.
Artikel 14
(onderzoek t.b.v. paratuberculose onverdachtstatus 10)
1. Een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 9’ moet het bedrijfs(meng)
monsteronderzoek herhalen. De hiervoor benodigde mestmonsters moeten minimaal 10 en maximaal 14 maanden na de
monstername van het voorgaande bedrijfs(meng)mestonderzoek (als bedoeld in artikel 13, lid 1) bij de GD zijn ingeschreven.
Indien de monsters binnen deze termijn zijn ingeschreven kan de uitslag bekend zijn voordat de geldigheidsduur van de
‘onverdachtstatus 9 (zoals beschreven in artikel 13, lid 2) is verlopen.

2. Indien het bedrijfs(meng)monsteronderzoek, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, uitsluitend negatieve uitslagen
oplevert wordt het rundveebeslag aangemerkt als ‘paratuberculose onverdachtstatus 10’. Deze status blijft geldig tot maximaal 26
maanden na de datum van de monsterneming.
3. Voor de handhaving van de ‘paratuberculose onverdachtstatus 10’ moet de deelnemer het bedrijfs(meng)monsteronderzoek
blijven herhalen. De hiervoor benodigde mestmonsters moeten minimaal 22 en maximaal 26 maanden na de monstername van het
voorgaande bedrijfs(meng)mestonderzoek bij de GD zijn ingeschreven. Indien de monsters binnen deze termijn zijn ingeschreven
kan de uitslag bekend zijn voordat de geldigheidsduur van de ‘onverdachtstatus 10’ (zoals beschreven in het tweede lid van dit
artikel) is verlopen.
Artikel 15
(maatregelen te nemen bij positieve uitslagen)
1. Indien enig onderzoek als bedoeld in artikel 10, 11, 12, 13 of 14, een of meer positieve uitslagen oplevert, is de deelnemer
verplicht een individueel mestonderzoek te laten verrichten bij de betreffende dieren. De GD zal dit per brief aan de deelnemer
bekend maken. De mestmonsters moeten binnen 14 dagen na dagtekening van bedoelde brief zijn ingeschreven bij de GD. De
betreffende dieren worden aangemerkt als observatierunderen. Het rundveebeslag krijgt de kwalificatie ‘paratuberculose status 4’
(zoals bepaald in artikel 7) totdat de uitslag van het individuele mestonderzoek bekend is.
2. Het verplichte individuele mestonderzoek (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) hoeft niet te worden uitgevoerd indien de
betreffende dieren uit het rundveebeslag zijn afgevoerd en afgemeld (in overeenstemming met de Regeling identificatie en
registratie van dieren 2003) voor de datum van bovenbedoelde brief.
3. Indien het individuele mestonderzoek (zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel) een of meer positieve uitslagen oplevert,
dan worden de betreffende runderen aangemerkt als ‘besmet’ (zie ook artikel 2). In dat geval krijgt het rundveebeslag de status
‘verdacht/onbekend’ (zie ook artikel 6).
Wanneer het aantal als ‘besmet’ gekwalificeerde runderen minder of gelijk is aan twee, of lager is dan drie procent van het aantal
runderen in het rundveebeslag van twee jaar en ouder, dan kunnen de ‘besmette’ runderen worden afgevoerd voor de
onmiddellijke slacht.
Indien de betreffende dieren binnen 14 dagen nadat de kwalificatie ‘besmet’ is verkregen zijn afgevoerd voor de onmiddellijke
slacht, zijn geslacht én zijn afgemeld (dus slachtmelding in overeenstemming met de Regeling identificatie en registratie van
dieren 2003), herkrijgt het rundveebeslag in het geval van onverdacht status 6, 7 of 8 de oude ‘paratuberculose
onverdachtstatus’; dit wil zeggen de status die het rundveebeslag had op de dag voor de ontvangst van de uitslag van het
bedrijfsbloedonderzoek of bedrijfs(meng)mestonderzoek. In geval van de oude onverdacht status 9 of 10, zal het rundveebeslag
nu de status 8 verkrijgen. Deze status blijft geldig tot maximaal 14 maanden na de datum van de monstername van het eerdere
koppelonderzoek.
4. Indien het individuele mestonderzoek (zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel) uitsluitend negatieve uitslagen oplevert,
wordt aan het rundveebeslag alsnog die ‘paratuberculose onverdachtstatus’ toegekend die het rundveebeslag zou hebben
verkregen (of zou hebben behouden) indien het eerdere bedrijfsbloedonderzoek of bedrijfs(meng)mestonderzoek uitsluitend
negatieve uitslagen zou hebben opgeleverd. Deze status blijft geldig tot maximaal 14 maanden na de datum van de monstername
van het eerdere koppelonderzoek.
Artikel 16
(problemen bij uitvoering onderzoek)
1. Indien enig onderzoek door de GD niet kan worden afgerond, bijvoorbeeld bij verontreinigde groei bij één of meer dan 10%
van de (gepoolde) mestmonsters tijdens het bedrijfs(meng)mestonderzoek, moet het onderzoek worden herhaald bij die dieren
waarvan het onderzoek niet kan worden afgerond. Hiertoe moeten binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek van de GD nieuwe
monsters van de desbetreffende dieren bij de GD zijn ingeschreven.
2. Als één of meer van de betreffende dieren (als bedoeld in het eerste lid) van het bedrijf zijn afgevoerd en afgemeld
(in overeenstemming met de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003), dan:
a. bestaat het herhalingsonderzoek in geval van een bedrijfs(meng)mestonderzoek uit gepoold mestonderzoek bij de
nog aanwezige dieren van de desbetreffende pools; of
b.

komt het herhalingsonderzoek in geval van individueel mestonderzoek te vervallen; of

c.

komt het herhalingsonderzoek in geval van bloedonderzoek te vervallen.

3. Indien het herhalingsonderzoek op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel komt te vervallen, dan wordt de uitslag van
het niet afgeronde onderzoek (als bedoeld lid 1) als negatief aangemerkt.
Artikel 17
(vereisten voor aanlevering en onderzoek van monsters)
Alle monsters bedoeld in dit reglement moeten in overeenstemming met de door de GD gestelde eisen worden genomen door een
dierenarts (in het bezit van een geldige samenwerkingsovereenkomst met de GD), en vervolgens worden verpakt en ingezonden
naar de GD. Zij worden in overeenstemming met het daartoe bepaalde in het onderzoeksvoorschrift, door of namens de GD
onderzocht en beoordeeld.

Paragraaf 5. Het ontvangen van runderen en/of het aanvoeren van mest
Artikel 18
(maatregelen/consequenties toevoeging rund met lagere status/aanvoer mest)
1. Indien een deelnemer aan zijn rundveebeslag een rund toevoegt met een lagere paratuberculose status als de status van zijn
eigen rundveebeslag, wordt het rundveebeslag met onmiddellijke ingang aangemerkt als een observatiebeslag (in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 7).
2. Indien het toegevoegde rund (als bedoeld in het eerste lid van dit artikel) binnen 14 dagen na de toevoegingsdatum wordt
afgevoerd uit het observatiebeslag, dan herkrijgt het rundveebeslag zijn oude status (= de status van de datum voor de
betreffende toevoeging).
3. Indien het toegevoegde rund (als bedoeld in het eerste lid van dit artikel) een mannelijk dier is, en dit dier bedoeld is voor de
natuurlijke dekking van vrouwelijke dieren jonger dan twee jaar, dan kan in geval van een ‘paratuberculose onverdachtstatus’ het
rundveebeslag deze status terugkrijgen onder de navolgende voorwaarden:
• een individueel mestonderzoek, uitgevoerd op een leeftijd ouder dan 12 maanden van het betreffende dier, een
negatieve uitslag oplevert; en
• het dier dusdanig is gehuisvest dat er geen direct of indirect contact bestaat met de kalveren tot 12 maanden; en
• het betreffende mannelijk dier voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden weer is afgevoerd en
afgemeld (overeenkomstig het bepaalde in de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003).
4. Wordt het toegevoegde rund (als bedoeld in het eerste lid van dit artikel) niet binnen 14 dagen na de toevoegingsdatum
afgevoerd uit het rundveebeslag, dan wordt het betreffende rundveebeslag na de 14e dag aangemerkt met een (lagere)
kwalificatie van het rundveebeslag waaruit het toegevoegde rund afkomstig is.
5. Een deelnemer die mest aanvoert van runderen afkomstig van een vestiging met een lagere paratuberculosestatus, of mest van
geiten, moet voorkomen dat er enig contact (direct of indirect) ontstaat tussen de tot zijn rundveebeslag behorende runderen
jonger dan 12 maanden en bedoelde mest.

Paragraaf 6. Overige bepalingen
Artikel 19
(maatregelen bij klinische verschijnselen)
De deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 6, 7, 8, 9 of 10’ dient elke waarneming van
verschijnselen die zouden kunnen wijzen op paratuberculose, binnen drie dagen door te geven aan de GD. Vervolgens moet de
deelnemer binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van de GD een bloed- en een mestmonster van de betreffende
runderen inleveren bij de GD.
Artikel 20
(maatregelen t.a.v. in het verleden gevaccineerde runderen)
1. Het is de deelnemer die een rundveebeslag heeft met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 6, 7, 8, 9 of 10’ waarin zich nog

gevaccineerde runderen bevinden, verboden om de gevaccineerde runderen af te voeren met de kwalificatie ‘paratuberculose
onverdachtstatus 6, 7, 8, 9 of 10’. Op de verklaring die bij deze dieren wordt afgegeven moet duidelijk staan vermeld dat het
betreffende dier is gevaccineerd tegen paratuberculose. Wel mag tevens op deze verklaring worden aangegeven dat het
betreffende rundveebeslag de onverdachtstatus (6, 7, 8, 9 of 10) heeft.
2. De deelnemer is verplicht om de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevaccineerde runderen, of nieuw aangevoerde runderen zo
spoedig mogelijk bij de GD te melden opdat deze door de GD kunnen worden geregistreerd (e.e.a. voor zover dat nog niet heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de voorwaarden voor vaccinatie tegen paratuberculose).
Artikel 21
(het houden van geiten)
De deelnemer met een rundveebeslag die eveneens geiten houdt, dient (e.e.a. ter beoordeling van de GD) deze geiten deugdelijk
gescheiden te houden van zijn rundveebeslag opdat elk direct of indirect contact uitgesloten is.
Artikel 22
(informatieplicht aan koper)
1. Indien een deelnemer met een rundveebeslag met een ‘paratuberculose onverdachtstatus 6, 7, 8, 9 of 10’ een niet-negatieve
paratuberculose uitslag ontvangt van voor het leven afgevoerde dieren, is hij verplicht de koper hiervan in kennis te stellen.
Dit moet schriftelijk gebeuren en binnen zeven werkdagen na ontvangst van de uitslag. Een afschrift hiervan moet naar de GD
worden verzonden.
2. Indien de deelnemer de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt, dan eindigt de deelname aan dit
programma. In dat geval wordt geen abonnementsgeld teruggegeven.
3. Indien de deelnemer niet zelf de koper van niet-negatieve runderen wil informeren, behoudt de GD zich het recht voor om de
betrokkene zelf te informeren over de gewijzigde status van het rund.
Artikel 23
(Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s runderen van toepassing; aansprakelijkheid GD)
1. Een deelnemer is verplicht om zich te houden aan bepaalde bij of krachtens het Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s
runderen. Alle bepalingen van genoemd reglement, inclusief de toepasbaarheid van de Algemene Voorwaarden van de GD, zijn
onverkort van toepassing bij deelname.
2. De GD zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Mede door de
complexiteit van de uit te voeren testen kan de GD echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook
die voortvloeit uit het niet tijdig dan wel niet volledig kunnen uitvoeren van onderzoeken in het kader van dit programma.
3. De aansturing van de onderzoeken gebeurt in principe schriftelijk door de GD. De veehouder blijft echter zelf verantwoordelijk
voor de bewaking van de desbetreffende termijnen.
Artikel 24
In bijzondere gevallen kan de GD bepalen dat geacht kan worden dat is voldaan aan het onderzoek bedoeld in dit reglement.
Artikel 25
De GD kan voor de uitvoering van dit reglement nadere regels stellen.
Artikel 26
De GD kan, ter beoordeling van de GD, de kwalificaties anders dan de ‘paratuberculose status 4 en 5’ en de ‘paratuberculose
onverdachtstatus 6, 7, 8, 9 en 10’ ook aanduiden met de kwalificatie paratuberculose-status ‘verdacht/onbekend’.

Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 27
1. Dit reglement vervangt het ‘Reglement programma begeleiding paratuberculose bij runderen’. Het kan worden aangehaald als
‘Reglement intensief programma paratuberculose voor runderen’.

2. Het treedt in werking de dag na vaststelling door de directeur.

Deventer, 10 augustus 2017
Prof. Dr. Ynte H. Schukken MBA
Algemeen directeur

