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Onderwerp
In deze instructie zijn de procedure en voorwaarden beschreven van toepassing op de
invoer in Nederland van schapen of geiten van bijzondere rassen uit lidstaten.

2

Wettelijke basis

2.1

Europese regelgeving
•

Richtlijn 91/68/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten.

•

Richtlijn 90/425/EEG inzake veterinaire en zoötechnische controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het
vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt.

•

Richtlijn 96/93/EEG inzake de certificering van dieren en dierlijke producten.

•

Verordening (EG) 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie,
bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encephalopathieën.

•

Verordening (EG) 21/2004 tot vaststelling van een identificatie en registratieregeling
voor schapen en geiten.

•

Verordening (EU) 2016/1396 VAN DE COMMISSIE van 18 augustus 2016 tot wijziging
van bepaalde bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement
en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en
uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

•

Verordening (EG) 546/2006 ter uitvoering van Verordening (EG) 999/2001 wat betreft
de nationale scrapiebestrijdingsprogramma’s en aanvullende garanties, tot afwijking
van bepaalde voorschriften van Beschikking 2003/100/EG en tot intrekking van
Verordening (EG) 1874/2003.

•

Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 807/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014
tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de
Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen.

2.2

Nationale regelgeving
•

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

•

Regeling handel levende dieren en levende producten.

•

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en
zoönosen en TSE’s.

•

Regeling identificatie en registratie van dieren.

Bron: NVWA Divisie O&D, team O&O Levend vee.
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•

Besluit identificatie en registratie van dieren .

•

Wet dieren

•

Regeling houders van dieren

pag. 2 van 4

Begrippen
Aanbieder:

Persoon die bij de NVWA het verzoek indient om een partij schapen
en/of geiten van bijzondere rassen uit een lidstaat in Nederland in
te voeren;

CGN:

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, organisatie die zich
richt op conservering en gebruik van o.a. landbouwhuisdierrassen.

Slachtschapen/geiten: Schapen/geiten bestemd om hetzij rechtstreeks hetzij via een
erkend verzamelcentrum naar een slachthuis, erkend voor de
betreffende diersoort in binnen- of buitenland, te worden geleid om
daar te worden geslacht;
Mestschapen/geiten:

Schapen/geiten bestemd om rechtstreeks naar de plaats van
bestemming te worden vervoerd, om te worden vetgemest voor de
slacht;

Fokschapen/geiten:

Schapen/geiten bestemd om rechtstreeks naar de plaats van
bestemming te worden vervoerd, voor fok- en gebruiksdoeleinden;

Bestemming:

Fysiek adres, erkend voor het in ontvangst nemen van schapen
en/of geiten.

4

Benodigdheden
N.v.t.

5

Werkwijze

5.1

Werkzaamheden importeur
De importeur kan digitaal toestemming vragen voor de invoer van schapen of geiten van
bijzondere rassen bij de NVWA via een mailbericht naar VWAPODDier@minlnv.nl. Dit moet
minimaal 8 weken voor de geplande invoerdatum van het dier/de dieren plaatsvinden. In
het vak bij het onderwerp moet worden vermeld: ‘aanvraag toestemming voor de invoer
van schapen/geiten i.v.m. scrapie’.
Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
1.

Het betreft fokschapen/fokgeiten. Voor de invoer van mest- en slachtdieren kan geen
toestemming worden gevraagd.

2.

De dieren mogen, vanwege een verhoogd risico t.a.v. TSE’s, niet afkomstig zijn uit
Griekenland of uit Cyprus (EFSA-rapport 2014, EFSA-rapport 2015).

Bron: NVWA Divisie O&D, team O&O Levend vee.
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De dieren hebben geen paspoort met dubbel ARR en zijn niet afkomstig van bedrijven
met een erkend verwaarloosbaar risico of gecontroleerd risico op klassieke scrapie.

4.

De dieren behoren tot een ras dat zowel in Nederland als in de lidsta(a)t(en) van
origine de status ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’ of ‘kritisch’ heeft, volgens de definiëring van
de FAO Guidelines In Vivo Conservation.

5.

De aanvrager dient bij de aanvraag de volgende documenten als bijlage in:
-

een document waaruit een Nederlandse locatie van bestemming blijkt. Deze
bestemming moet een UBN bezitten. Tevens moet deze locatie voor de aanvraag
via de Traces helpdesk aangemeld zijn en ingevoerd zijn in het Europese Traces
systeem.

-

een bewijs dat elk dier waarvoor toestemming wordt gevraagd, ingeschreven staat
in een erkend stamboek. Het stamboek hoeft niet erkend te zijn in de lidstaat van
ontvangst of herkomst maar wel ergens in Europa (de Europese lijst met erkende
stamboeken, lijst met in Nederland erkende stamboekorganisaties).

-

een bewijs dat de ontvanger lid is van een in Nederland erkend stamboek voor het
betreffende ras, waarmee hij dan actief deel neemt aan het fokprogramma voor het
ras.

-

een officieel bewijs dat het ras waartoe de dieren behoren in de lidsta(a)t(en) van
origine de status ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’ of ‘kritisch’ heeft, volgens de definiëring
van de FAO Guidelines In Vivo Conservation.

-

een bewijs van de autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de dieren dat de
dieren niet zijn gehouden op een bedrijf waar tijdens hun verblijf klassieke scrapie
is vastgesteld.

5.2

Werkzaamheden NVWA
Op het NVWA-kantoor worden de digitale aanvragen op de volgende wijze verwerkt:
-

digitale bevestiging van de ontvangst aan de aanvrager;

-

de ingediende aanvraag en bijlagen worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid
(NVWA controleert o.a. op de website van de FAO en de website van CGN de lijsten van
de diverse rassen om te zien welke status het ras heeft in Nederland en in de
lidsta(a)t(en) van origine);

-

indien alle informatie akkoord is, wordt er binnen 8 weken een toestemmingsbrief
verzonden naar de aanvrager;

-

indien geen toestemming wordt gegeven, wordt de reden daarvan gemeld aan de
aanvrager.

6

Registratie en archivering

6.1

Registratie
N.v.t., registratie van de certificering vindt plaats in Traces.

Bron: NVWA Divisie O&D, team O&O Levend vee.
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Archivering
Binnen de NVWA worden alle relevante bescheiden per exportzending als één dossier
gearchiveerd te Utrecht.

7

Interventie
Het algemeen interventiebeleid is van toepassing. Naast de directe acties die hieruit volgen,
moet ook IB01-SPEC79 voor preventie gevolgd worden.

8

Arbo, milieu en veiligheid
N.v.t.

Bron: NVWA Divisie O&D, team O&O Levend vee.

