
9. Nieuwe regelgeving importeren 
 
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  (EU-rapport 2013, EFSA-
 rapport 2014) 
 
 3. 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.  
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5. De aanvrager dient bij de aanvraag de volgende documenten als bijlage in: 
- 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). 
http://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/member_states_en 
 
 - een bewijs dat de ontvanger lid is van een erkend stamboek voor het 
betreffende ras, waarmee hij dan actief deel neemt aan het fokprogramma 
voor het ras. http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/erkenning-
fokkerijorganisaties 
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 - 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.  
 
http://www.fao.org/3/a-i3327e.pdf 
http://dad.fao.org/ 
 
 
.   
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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 aanvraagformulieren 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 een toestemmingsbrief verzonden 
naar de aanvrager; - indien geen toestemming wordt gegeven, wordt de reden 
daarvan gemeld aan de aanvrager.   
 
http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Wettelijke-
Onderzoekstaken/Centrum-voor-Genetische-Bronnen-Nederland-
1/Expertisegebieden/Dierlijke-Genetische-Bronnen/Rasinformatie.htm 
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5 Werkwijze  
 
Bij 5.1   Formulier melden en vragen bij klantencontactcentrum NVWA:                         
Dit betreft een digitaal formulier.      
Klik op de link : formulier melden en vragen bij klantencontactcentrum NVWA  
            Plaats een v bij  ‘Ik wil een vraag stellen’                    
                 Klik op ‘verder’     
                 Ga naar ‘Vragenformulier NVWA’                          
   Digitale vragenformulier volledig invullen .   
                      Vergeet niet om te vermelden -      Dat het gaat om een  
 toestemming voor de invoer van schapen/geiten  i.v.m scrapie -     
   Dat het een vaag is t.a.v  TO Levend Vee, Divisie  V&I  
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