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Reglement van deelname terugdringing TSE gevoeligheid

Per 01 januari 2009 is schapenfokvereniging het Nederlands Bonte Schaap door het
PVV erkend als instelling volgens de “Verordening fokken op terugdringen TSE
gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008”
Aan deze toelating is, voor hen die aan de regeling wensen deel te nemen, een
subsidieregeling verbonden voor het onderzoek naar het genotype van schapen.
Doelstelling van de regeling is vervat in de naam daarvan en betreft een opvolging
van de zogenaamde “Rammenregeling”, het verplicht inzetten van zogenaamde
ARR/ARR dekrammen.
De verplichte Rammenregeling is vervallen en daarvoor in de plaats is een regeling
gekomen die een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid met als resultaat
dat ook de afwikkeling van de ontdekking van scrapie zal afhangen van de
maatregelen die de fokker voordien heeft genomen. Men neemt daarvoor een
periode van 3 jaar voorafgaande aan de constatering van scrapie. De aard van de
maatregelen zullen worden afgestemd met de preventieve actie die in die periode
door de houder van het koppel zijn genomen.
Om aan de regeling van het NLBS te kunnen deelnemen is een reglement
opgesteld. De inhoud hiervan dient op een algemene ledenvergadering te worden
vastgesteld, evenals de eventuele wijzigingen daarop

Reglement
Deelname
Artikel 1
Deelname aan het programma is alleen mogelijk voor de leden van het NLBS. Voor
de lidmaatschapsvoorwaarden wordt verwezen naar artikel 7 van het Huishoudelijk
reglement.
Administratie
Artikel 2
Een deelnemende houder van een koppel dient zijn dieren op individuele basis te
laten administreren in de verenigingsadministratie.
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Artikel 3
Het gehele koppel dient te worden geregistreerd, ook als sprake is van andere
rassen of rasloze dieren die naast het Nederlands Bonte schaap worden gehouden.
Voor wat betreft dit reglement zijn de bepalingen onverkort ook van toepassing op
andere dan bonte schapen.
Artikel 4
Alle dieren dienen individueel te zijn gemerkt binnen de termijnen en op een wijze
die daarvoor wettelijk zijn vastgesteld.
Artikel 5
De deelnemer is verplicht om in geval van geboorte en aanvoer, daarvan binnen 60
dagen bericht te geven aan de verenigingsadministratie.
Opgave ter administratie
Artikel 6
Opgave dient te geschieden bij het verenigingssecretariaat met daarvoor
beschikbaar gestelde hulpmiddelen in de vorm van geautomatiseerde opgave via
een computer formulier en email of schriftelijk met het daarvoor bestemde
formulier.
Artikel 7
Deelnemers zijn verplicht controleoverzichten van de NLBS registratie te
controleren op juistheid en volledigheid en hierop binnen de gestelde termijn te
reageren aan de administrateur(s). Dit zal vooral plaatsvinden ter controle van
opgave van afgevoerde dieren.
Artikel 8
De verenigingsadministratie zal binnen redelijkheid behulpzaam zijn om gegevens
uit administraties in reeds bestaande systemen over te nemen (zoals IDR-Online /
Falcoo / BEL expert / ZieZo) . Dit vereist altijd medewerking van de houder van de
betreffende administratie.
Op deze wijze verkregen gegevens worden gelijk gesteld met een opgave als
bedoeld in artikel 6.
Artikel 8.1
De opgave aan het NLBS vervangt geen enkele andere opgave noch dat het NLBS
deze zal doorgeven aan wie dan ook.
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Kosten
Artikel 9
Aan deelname zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan kan worden
gedifferentieerd, bijvoorbeeld per wijze van aanlevering van de te registreren
gegevens. Bij het vaststellen van de hoogte zal vooral rekening worden gehouden
met het vervolgwerk voor de verenigingsadministratie.
Artikel 10
De feitelijke kosten worden jaarlijks vastgesteld in een algemene ledenvergadering.
Inzet en selectie
Artikel 11
Het is uitsluitend toegestaan fokrammen in te zetten waarvan via een door het PVV
erkend laboratorium het genotype is vastgesteld. (dus ook een fokram uit een
ARR/ARR ouderpaar)
Artikel 12
Mannelijke dieren waarvan bij onderzoek is vastgesteld dat deze het VRQ allel
dragen, dienen binnen een termijn van 6 maanden volgend op de vaststelling
daarvan, te worden geslacht.
Artikel 13
Mannelijke dieren, met inbegrip van donordieren voor kunstmatige inseminatie, die
niet in het kader van dit programma gecertificeerd zijn, mogen niet voor
fokdoeleinden worden ingezet.
Artikel 14
Vrouwelijke dieren waarvan bekend is dat zij draagster zijn van het VRQ allel
dienen te worden uitgesloten van de fokkerij.
Artikel 15
De termijn voor afvoer van onder artikel 14 bedoelde dieren mag in het 1e jaar van
deelname aan dit programma worden uitgesteld totdat de gedragen of zogende
lammeren zijn gespeend.
Artikel 16
Lammeren geboren uit een ooi waarvan bekend is dat deze het VRQ allel draagt
dienen te worden afgevoerd tenzij uit genotype onderzoek is gebleken dat zij geen
drager zijn het VRQ allel.
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Artikel 17
Dieren waarvan bekend is dat zij het VRQ allel dragen mogen het bedrijf niet
verlaten anders dan voor de slacht.
Onderzoek
Artikel 18
Voor het onderzoek naar het genotype kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van
door het PVV aangewezen laboratoria. Het staat de houder vrij te kiezen uit de
opties van de betreffende laboratoria mits deze door het PVV worden erkend.
Bescheiden onderzoek
Artikel 19
Het NLBS kan overgave van een kopie van de onderzoekuitslag vragen aan de
houder.
Artikel 20
De houder dient de uitslagen van laboratoria tenminste 3 jaren te bewaren en dient
de originelen daarvan op verzoek te kunnen tonen aan het inspectieteam van de
steekproef en aan de verenigingsadministrateurs.
Artikel 21
Het NLBS mag, ook zonder de deelnemer hiervan in kennis te stellen, de uitslagen
van genotypering inzien en / of opvragen bij de deelnemende laboratoria.
Volledig ARR met Status
Artikel 22
Op een ARR/ARR gecertificeerd bedrijf worden de lammeren geboren uit ouders
met de genotypering ARR/ARR automatisch aangemerkt met de genotypering
ARR/ARR.
Steekproef
Artikel 23
Schapenfokvereniging NLBS zal jaarlijks op 10% van de aangemelde koppels
steekproeven uitvoeren ter verificatie. Bij het koppel dat binnen de steekproef valt
zal 5% van de dieren worden bemonsterd met een minimum van 2 dieren bij
koppels tot en met 25 dieren, 3 dieren voor koppels tussen 26 en 59 dieren en 5 %
daarboven.
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Artikel 24
De daarvoor in aanmerking komende dieren worden door het NLBS inspectieteam
aangewezen. Deze dieren zullen worden bemonsterd en de monsters worden
onderzocht in een door het PVV erkend laboratorium, te bepalen door het
inspectieteam.
Artikel 25
De steekproef wordt uitgevoerd door een inspectieteam dat door het bestuur van
het NLBS als zodanig is benoemd. Deze personen zullen als zodanig bekend worden
gemaakt bij de deelnemers.
Artikel 26
Deze controles zullen plaatsvinden onder het zogenaamde vierogenprincipe. Indien
een van de betrokken inspecteurs zelf als houder in de steekproef valt, dient een
ander in het inspectieteam zijn plaats in te nemen. Het inspectieteam zal daarom
tenminste uit 3 personen bestaan die niet noodzakelijkerwijs lid behoeven te zijn.
Artikel 27
De kosten van het genotype onderzoek van de steekproef zijn voor rekening van
het NLBS.
Sancties
Artikel 28
Deelnemers die zich niet houden aan de in dit reglement gestelde regels worden
terstond geschorst van deelname. Afgifte van bedrijfscertificaten wordt opgeschort.
Beroep op sanctie
Artikel 29
Indien bij onderzoek is gebleken dat een deelnemer moedwillig verkeerde
informatie heeft verstrekt of heeft gehandeld met het kennelijk doel een ander
beeld te scheppen dan de feiten zijn, wordt de schorsing omgezet in een uitsluiting.
Beroep hiertegen is niet mogelijk.
Artikel 30
Opheffing van schorsing pas mogelijk nadat het bestuur in voltallige samenstelling
daarover een meerderheidsbesluit heeft genomen. Het bestuur zal dit niet eerder
doen dan op basis van hoor en wederhoor. Het bestuur kan eventueel bijzondere
voorwaarden aan verdere deelname verbinden.
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Artikel 31
Het bestuur kan zich voor feitenonderzoek en/of haar oordeelsvorming laten
bijstaan door het inspectieteam en/of de administrateur(s) en derden die zouden
kunnen bijdragen aan het feitenonderzoek.
Artikel 32
Indien sprake is van oplegging van bijzondere voorwaarden kan hiertegen in beroep
worden gegaan via de Beroepscommissie als bedoeld in het verenigingsstatuut.
Aansprakelijkheid
Artikel 33
Schapenfokvereniging het NLBS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
onjuiste genotyperingen alsmede voor het intrekken van het bedrijfscertificaat.
Artikel 34
Deelname aan dit programma impliceert toestemming voor het opnemen in een
geautomatiseerd bestand van persoonsgebonden en koppel gebonden informatie.
Deze informatie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor deze bijeen is
gebracht.
Artikel 35
Claims van derden, door welke oorzaak dan ook, kunnen niet verhaald worden op
het NLBS.
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