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Registratiereglement van de Fokkersvereniging voor het Ruischaap.

Artikel 1.
-

Lid 1. De administratie wordt verzorgd door een registratiekantoor.
Lid 2. Jaarlijks wordt van de samenwerking met het registratiekantoor verslag uitgebracht.
Lid 3. Het registratiekantoor wordt door het bestuur aangewezen. De aanwijzing wordt door de ALV
bekrachtigd.
Lid 4. Dit reglement wordt opgesteld in overleg met het registratiekantoor en vastgesteld door het bestuur.

Artikel 2.
-

Lid 1. Zolang de vereniging een erkend fokprogramma uitvoert is er één register.
Lid 2. In dit register worden alle schapen geregistreerd die het in lid 3 genoemde fokdoel zo veel mogelijk
benaderen, evenals alle dieren behorende tot rassen waarmee door gerichte kruising dit doel kan worden
benaderd.
Lid 3. een zelfruiend schaap dat wegens haar zelfredzaamheid, duurzaamheid en productiviteit, goed in staat
zal zijn zich een plaats te verwerven als economisch te houden schapenras.

Artikel 3.
-

Lid 1. Schapen die ter registratie worden aangeboden, moeten vanaf het jaar 2007 voorzien zijn van een
oornummer in beide oren. Hierop dienen het levensnummer (UBN + volgnummer) te zijn vermeld.
Lid 2. Bij verlies dient in elk geval in één oor een oornummer met dezelfde gegevens te worden
aangebracht.

Artikel 4.
-

Lid 1. Lammerengeboortes dienen binnen vier weken na de geboorte van het laatste lam elektronisch aan
het registratiekantoor te worden doorgegeven. Het registratiekantoor kan daarbij aanwijzingen geven.
Lid 2. De aangifte als bedoeld in lid 1 kan schriftelijk worden doorgegeven wanneer het gaat om minder
dan 30 productieve ooien. Aan deze mogelijkheid kunnen door het registratiekantoor in samenspraak met
de vereniging extra voorwaarden worden gesteld.
Lid 3. Bij te laat inzenden kan registratie worden geweigerd en worden in elk geval extra kosten in rekening
gebracht. De hoogte van deze kosten worden door de ALV jaarlijks vastgesteld in staan vermeld in de
vergoedingentabel die aan dit reglement is gehecht.

Artikel 5.
-

-

Lid 1. Wanneer de eigenaar van ingeschreven ooien de lammeren wil registreren, zend hij na afloop van de
dektijd een deklijst aan het registratiekantoor. Op de deklijst staan in elk geval de volgende gegevens
vermeld: alle op het bedrijf aanwezige ooien met hun levensnummer, de gebruikte ram(men) met hun
levensnummer, de periode waarin een bepaalde ram bij een aantal bepaalde ooien is samengeweid.
Lid 2. Wanneer er bij bepaalde ooien meerdere rammen na elkaar zijn samengeweid, wordt er tussen de
respectievelijke samenweidingen ten minste een periode van drie dagen in acht genomen.
Lid 3. Indien er een ram wordt gebruikt die geen eigendom is van de eigenaar van de ooien, dan dient er
door de eigenaar van de ram op de deklijst een handtekening voor uitlening te worden geplaatst.
Lid 4. Niet tijdig ingezonden deklijsten kunnen worden geweigerd, er worden in elk geval extra kosten in
rekening gebracht overeenkomstig artikel 4 lid 2.
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Artikel 6.
-

Mutaties zoals verkoop sterfte nummerwijziging of slacht, dienen binnen 14 dagen aan het registratie
kantoor te worden gemeld. Artikel 4 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.
-

Lid 1. Dieren met een of meer erfelijke gebreken worden uitgesloten van registratie.
Lid 2. De ouders van een dier met een erfelijk gebrek krijgen een aantekening in het register. Van deze
dieren worden geen nakomelingen meer geregistreerd.
Lid 3. Wanneer er over het bestaan van het gebrek onduidelijkheid of verschil van mening bestaat zal
hierover deskundig advies worden ingewonnen, waarna het bestuur beslist.

Artikel 8.
-

Lid 1. Geïmporteerde dieren worden opgenomen na overleggen van de originele stamboekbewijzen dan wel
een kudde-registratie.
Lid 2. Voor opname van deze dieren in het register dient overigens aan dezelfde eisen te worden voldaan
als welke gelden voor in Nederland geboren dieren.
Lid 3. Bij drachtig ingevoerde ooien dient een dekverklaring dan wel een kopie van het afstammingsbewijs
van de vader van de te verwachte lammeren te worden overlegd.
Lid 4. Tegelijk met de afstammingsbewijzen van geïmporteerde dieren, dient een kopie van het veterinaire
exportcertificaat aan de registratie te worden toegezonden.
Lid 5. Het bestuur is gerechtigd om, onder opgaaf van redenen, importdieren van inschrijving in één der
registers uit te sluiten.

Artikel 9.
-

Lid 1. Het registratiekantoor verstrekt op verzoek afstammingsbewijzen en andere niet nader genoemde
stukken tegen een daarvoor vastgestelde vergoeding.

Artikel 10.
-

Lid 1. De vereniging erkent registratiegegevens van andere erkende fokkerijorganisaties en stamboeken.

Artikel 11.
-

Lid 1. De navolgende gegevens zijn vereist voor registratie: levensnummer, geslacht.
Lid 2. De navolgende gegevens kunnen worden geregistreerd: geboortedatum, afstamming tot in een
onbeperkte graad, nakomelingen, gezondheidsstatus, scrapie-genotypering, erfelijke gebreken.
Lid 3. Van een bedrijf worden altijd het UBN nummer en de bijbehorende gezondheidsstatus geregistreerd.

Artikel 12.
- Lid 1. Een lid dat aan de registratie wenst deel te nemen is een entreegeld verschuldigd dat gelijk is aan de
licentie die ISG aan Falcoo is verschuldigd.
- Lid 2. Vergoedingentabel:
Jaarlijks bij eerste registratie handeling
Per te registreren lam
Registratie van een lam buiten de gangbare uitwisseling
Afstammingsbewijs
Handmatige invoer van een dier die nog niet eerder is opgenomen
Elektronische invoer van een dier dat nog niet eerder is opgenomen
Dekcertificaat
Overschrijven i.v.m. verkoop
Te laat inzenden gegevens
Entreegeld
Overige handelingen

€ 11,88
€ 0,55
€ 1,05
€ 1,10
€ 8.25
€ 0,55
€ 2.50
€ 1,50
€ 12,00
€ 42,35
€ 0,75

Toelichting.
 Van registratie buiten de gangbare uitwisseling is sprake wanneer:
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-

Een geboorte voor 1 februari of na 1 juni ter registratie wordt aangeboden.
Een deklijst voor 1 augustus of na 1 december ter registratie wordt aangeboden.
 Van invoer van een dier dat nog niet eerder is opgenomen is sprake bij import uit het buitenland, of
inschrijving van een dier vanuit een ander stamboek, of inschrijving van een dier dat nog nooit ergens
ingeschreven heeft gestaan.
 Een dekcertificaat is verplicht bij een ram waarvoor ontheffing is verkregen ingevolge de scrapieregeling.
Dat wil zeggen een ram die niet ARR/ARR is.

Vastgesteld,………………………………………..2006

voorzitter.

secretaris.

penningmeester
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