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1.2 Inleiding
Tuberculose (TBC) bij runderen, veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium bovis, is een
zoönose en dient volgens de richtlijn 64/432/EEG bestreden te worden. Tot 1 oktober 1999 lag de
uitvoering van de bestrijding bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. In verband met een
herschikking van taken in het kader van het door de Minister van LNV vastgestelde Beleidsbesluit
Diergezondheid is de VWA belast met de uitvoering van de TBC-bestrijding sinds 1 oktober 1999.
Tot 1991 was in Nederland sprake van een standaardprogramma waarbij jaarlijks
achtereenvolgens steeds 25% van de beslagen op veehouderijbedrijven getuberculineerd werd.
Daarnaast vond tuberculinatie plaats bij alle import en export van levende dieren. Beëindiging van
het standaardprogramma bij veehouderijen werd verantwoord geacht gezien het geringe aantal
uitbraken en de daaraan gerelateerde constatering dat Nederland zich op grond van de daarvoor
geldende EU-voorschriften kon beschouwen als tuberculosevrij. Overigens is deze status in 1994
formeel bij de EU aangevraagd en ook toegekend. Terzijde zij vermeld dat voor het behoud van
deze status het aantal uitbraken per kalenderjaar beperkt moet blijven tot 0,5 promille van alle
beslagen. Dit zo zijnde, zal dus duidelijk zijn dat de actuele reeks van uitbraken in 1999 en 2000
noch vorige uitbraken, de vrije status van Nederland in gevaar heeft gebracht.
De formele toekenning van de vrije status markeert het moment waarop ook de standaard
tuberculinatie bij import en export van runderen beëindigd werd. Bij export binnen de EU is
tuberculinatie geen eis. Indien niet-lidstaten dit wensen, vindt tuberculinatie door de practicus
plaats bij te exporteren dieren en ziet de VWA er in het kader van de verzoekcertificering op toe
dat daarbij gehandeld wordt volgens het door het derde land gestelde protocol. Bij importen uit
lidstaten, vinden evenmin tuberculinaties bij aankomst van de dieren in Nederland plaats; de
vrijwaringssystematiek is immers gebaseerd op vertrouwen in de lidstaten onderling. Wel is in de
achterliggende jaren getuberculineerd bij importen uit derde (met name voormalige Oostbloklanden). Een en ander gegeven de specifieke risico’s die import uit deze landen met zich
meebrengt.
Tenslotte kan vermeld worden dat gedurende drie winters (95-96, 96-97 en 97-98) op duizend
"hoog risico" bedrijven alle dieren getest werden. Aan deze actie lag een programma van de
Gezondheidsdienst voor Dieren ten grondslag waarbij de betreffende bedrijven geselecteerd
waren op basis van de aard van hun bedrijfsvoering (dierbewegingen en import).
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2. Tuberculose
2.1 Juridisch kader
Richtlijn 64/432/EEG
• (gewijzigd door RL 97/12/EG en RL 98/46/EG)
• bijlage A I: officieel tuberculose vrij bepalingen
• bijlage B: normen voor de fabricage en het gebruik van aviaire en bovine tuberculinen Richtlijn
88/407/EEG
• bijlage B, Hoofdstuk II, punt 1: jaarlijkse controle spermawincentra Richtlijn B 1999/467/EG
• officieel tuberculose vrij erkenning Nederland
GWWD:
Art. 19, lid 1
Art. 19, lid 2

Art. 100

Indien een dier verschijnselen van een besmettelijke dierziekte vertoont, geeft de
houder hiervan terstond kennis aan de burgemeester van de gemeente waar het
dier zich bevindt.
De burgemeester stelt een door Onze Minister aangewezen ambtenaar alsmede,
voorzover de dierziekte is aangewezen in overeenstemming met Onze Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, een door Onze Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur aangewezen ambtenaar, onmiddellijk op de hoogte
indien zich in zijn gemeente een geval voordoet, als bedoelt in het eerste lid.
De dierenartsen zijn verplicht van alle door hen opgemerkte gevallen van
dierziekten waarop afdeling 3 van Hoofdstuk II van toepassing, is, alsmede van
gevallen van andere door Onze Minister aangewezen dierziekten onverwijld kennis
te geven aan een door Onze Minister aangewezen ambtenaar en aan de
burgemeester van de gemeente waar het dier zich bevindt.

Regeling aanw. besm. dierz. art. 2, onderdeel p.Besluit verdachte dieren art. 3, onderdeel g.
Besl. besch. tegen bep. zoönosen en bestr. besm. dierz. art. 8a.: percentages tot verlaging van de
tegemoetkoming in de schade.
Keuringsregulatief 1994
Art. 8, lid 1
Vlees van slachtdieren wordt ongeschikt verklaard voor menselijke en dierlijke
consumptie in alle gevallen van tuberculose (M. avium, M. bovis en M.
tuberculosis).

2.2 Symptomen en diagnostiek
Causaal agens
De veroorzaker van de ziekte is een bacterie: Mycobacterium bovis (M. bovis) uit de familie
van Mycobacteriae. Tot deze familie behoren ook M. tuberculosis (humane tbc), M. avium
(vogel tbc) en M. paratuberculosis (paratbc).
Pathogenese
De bacterie M. bovis komt na opname door inhalatie of met het voer (besmette melk) in
een regionale lymfklier terecht en kan daar tijdelijk latent aanwezig blijven. Op enig
moment kan de kiem zich in de lymfklier vermeerderen en een zgn. tuberkel (een typische
formatie van epitheloïde- en reuscellen met centraal necrose en verkalking) vormen. Van
daar uit kunnen dan uitzaaiingen plaats vinden naar één of meer organen. Afhankelijk van
welke organen worden aangetast kunnen zich verschillende verschijningsvormen voordoen.
Bij het rund zijn dat vooral longtuberculose, pareltuberculose, uiertuberculose,
niertuberculose, darm- en levertuberculose en baarmoedertuberculose. Indien er een open
verbinding ontstaat van een tuberculeus proces met de buitenwereld (luchtwegen,
melkgangen, urinewegen) spreken we van open tuberculose.
Epidemiologie
Bij open tuberculose is het dier besmettelijk voor zijn omgeving; bij een gesloten proces
bestaat dit risico niet. Rundertuberculose is besmettelijk voor de mens (mogelijke
infectiewegen: inhalatie en oraal); van de ongeveer 2000 gevallen per jaar van humane tbc
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in Nederland wordt echter maar een klein percentage veroorzaakt door M. bovis; de rest
door M. tuberculosis. Zowel M. avium als M. tuberculosis slaan bij het rund vrijwel nooit
aan. Echter, als een rund met deze kiemen in contact is geweest wordt de enkelvoudige
tuberculinatie met bovine tuberculine wel positief.

2.3 Diagnose
Klinisch
Aan de hand van de symptomen kan de diagnose niet worden gesteld. Klinische
verschijnselen treden pas op in een laat stadium van de aandoening en zijn afhankelijk van
de lokalisatie van de ontstekingsprocessen. Vermagering kan optreden en bij langdurige
aantasting van de longen ontstaat vaak een korte, krachtige en droge hoest.
Tuberculinatie
Bij een tuberculinatie wordt een dosis mycobacterium-antigeen in de diepere huidlagen
gebracht. Dit diagnosticum is gebaseerd op een vetraagd type overgevoeligheidsreactie
(voor het eerst beschreven door Koch in 1890). De test is positief als een zwelling van een
bepaalde grootte optreedt. Er zijn twee methoden van tuberculineren: enkelvoudig en
vergelijkend (‘VZ’ oftewel vogel-zoogdier).
De enkelvoudige tuberculinatie is een gevoelige test en goed toe te passen bij grotere
aantallen runderen. Er wordt alleen bovine antigeen gebruikt (B5000). De test is bij
"typische" zwellingen (oedemateus en diffuus) voldoende betrouwbaar.
De vergelijkende tuberculinatie is veel specifieker, echter minder gevoelig en ook
bewerkelijker. De test wordt gebruikt indien de enkelvoudige tuberculinatie niet
voldoende duidelijkheid geeft en indien vereist voor export. Er wordt zowel aviair als
bovine antigeen gebruikt (A2000 en B2000). Het verschil in zwelling op de beide
injectieplaatsen bepaalt de uitslag van de test.
Beide tuberculinaties kennen vals-positieve en vals-negatieve uitslagen. Om tot een
(waarschijnlijkheids-) diagnose te komen bij een levend dier moet dus nog wel eens een
heronderzoek worden ingesteld.
Vals-positieve uitslagen kunnen o.a. worden veroorzaakt door M. avium, M. tuberculosis of
door M. paratuberculosis. In geval van M. avium kan onderscheid worden gemaakt door
de VZ-test. In geval van verdenking van paratbc (infecties en/of vaccinaties) kan een
Johninetest worden uitgevoerd.
Histologie
De bacteriën kunnen zich tonen als zuurvaste staven in een Ziehl-Neelsen kleuring, maar
ook als de bacteriën niet worden gezien wordt er bij een histologisch typisch beeld van
tuberculose van uitgegaan dat het gaat om rundertbc. Bij histopathologische
weefselveranderingen passend bij tuberculose is de diagnose tbc zeer waarschijnlijk,
ongeacht of in dergelijke gevallen de ZN en/of de isolatie positief zijn.
ELISA
Op het CIDC-Lelystad beschikbaar, maar nog experimenteel.
PCR
Specifieke test die reageert op het erfelijk materiaal van de bacterie. Als de PCR van een
longspoeling positief is betreft het een geval van open tbc.
Bacteriologisch onderzoek
Pas bij een positieve kweek van Mycobacterium bovis is de diagnose rundertbc absoluut
zeker. De kweek duurt echter lang (maximaal 4 maanden) en is niet altijd succesvol. De
aanvang van de bestrijding is daarom niet afhankelijk van deze uitslag. Voor uitvoering
wordt hier verwezen naar de laboratoriumvoorschriften.
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2.4 Tuberculinaties
Tuberculines
Tuberculines worden geleverd door het CIDC-Lelystad
Enkelvoudige tuberculinatie (EV tuberculinatie)
B5000 Bovine tuberculine met 5000 eenheden per dosis van 0,1 ml
VZ tuberculinatie
B2000 - Bovine tuberculine met 2000 eenheden per dosis van 0,1 ml
A2000 - Aviaire tuberculine met 2000 eenheden per dosis van 0,1 ml
Materiaal
De canule van de spuit heeft een diameter van 0,7 mm en komt 4,0 mm uit de houder naar
buiten.
Uitvoering
• De plaats van de injectie(s) wordt aangegeven door het wegknippen van een strookje
(strookjes) haar.
• Met een schuifmaat wordt het aantal millimeter dikte van de huid gemeten op de
injectieplaats en vastgelegd (0-meting).
• Het vrije deel van de canule wordt geheel in de huid gedrukt; de richting wordt afhankelijk van
de huiddikte zodanig gekozen dat de injectie in de diepere huidlagen terechtkomt.
• Voor de enkelvoudige tuberculinatie wordt 0,1 ml B5000 intradermaal midden op de
halsvlakte (snijpunt diagonalen) ingebracht.
• Voor de VZ tuberculinatie wordt 0,1 ml A2000 intradermaal hoog op de halsvlakte ingebracht
en met een aparte spuit 0,1 ml B2000 12,5 cm eronder
• Wanneer de injectie goed wordt uitgevoerd kan men de tegendruk tijdens het goed injecteren
waarnemen en de ontstane huidzwelling voelen.

Inbrengen van de canule in de huid.
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enkelvoudige tuberculinatie

VZ tuberculinatie

* Aflezen gebeurt 72 uur (+/- 8 uur) na de injectie(s).
* Er is geen huidzwelling waarneembaar als de dierenarts zich er (met de vingertoppen) van
heeft overtuigd dat op de aangegeven injectieplaats(en) geen huidverdikking opgetreden is
t.o.v. de directe omgeving.
* Bij iedere waarneembare huidzwelling: met een schuifmaat (brede bek) meten:
- aantal mm dikte van de huid met huidzwelling
Het verschil tussen deze meting en de 0-meting is de toename in huiddikte = huidzwelling
* Bij een huidzwelling groter dan 0 mm. dient een omschrijving te worden gegeven
- wel/niet oedemateus
- wel/niet pijnlijk
- circumscript/diffuus
Voorbeeld: Huidzwelling = 4 mm

huid met zwelling = 12 mm

huid zonder zwelling = 8 mm

Interpretatie
Bij het interpreteren van de uitslagen wordt naast de afmetingen van eventuele zwellingen ook
rekening gehouden met de aard daarvan. Typische tbc-reacties zijn oedemateus, pijnlijk en min of
meer diffuus.
* Enkelvoudige tuberculinatie
* Negatief bij huidzwelling
< 2 mm
* Twijfelachtig bij huidzwelling
2 tot 4 mm
* Positief bij huidzwelling
> 4 mm
* VZ tuberculinatie: de huidzwellingen worden uitgezet in de hieronder afgebeelde grafiek:
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Interpretatie VZ Tuberculinatie (zie grafiek) volgens richtlijn RL 64/432/EEG, zoals gewijzigd door
97/12/EG
De VZ reactie is negatief indien:
1. de bovine reactie negatief is (< 2 mm);
2. de bovine reactie twijfelachtig of positief is (>2 mm) en dit gelijk is aan of minder dan
de aviaire reactie (= vogel) zonder aanwezigheid van klinische verschijnselen.
Dit betekent dat alle punten op en links van de linker lijn van de grafiek worden
geïnterpreteerd als een negatieve reactie.
De VZ reactie is positief indien:
1.
de bovine reactie positief is (> 4 mm), waarbij de bovine reactie meer dan 4 mm
groter is dan de aviaire;
2.
er klinische verschijnselen zijn.
Dit betekent dat alle punten die liggen in het gebied rechts van de rechter lijn in de grafiek
worden geïnterpreteerd als een positieve VZ reactie.
De VZ reactie is twijfelachtig in de overige gevallen, dat wil zeggen:
Een positieve of twijfelachtige bovine reactie (> 2mm), waarbij de bovine reactie 1 tot en
met 4 mm groter is dan de aviaire reactie zonder aanwezigheid van klinische
verschijnselen.
Dit betekent dat alle punten die liggen in het gebied rechts van de linker lijn van de grafiek
en op en links van de rechter lijn van de grafiek worden geïnterpreteerd als een
twijfelachtige reactie.
Dieren met een twijfelachtige VZ reactie worden onderworpen aan een tweede test,
minimaal 42 dagen na de eerste. Dieren die bij deze tweede test een positieve of
twijfelachtige reactie vertonen worden overgenomen.

Draaiboek: Tuberculose

10 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

3. Module Protocollen
3.1. Inleiding
In dit draaiboek zijn voor iedere afdeling binnen het RCC de werkinstructies beschreven. Deze
werkinstructies geven aan wie wat op welk moment moet doen.
Het is van groot belang dat tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte strikt volgens op
dat moment, door de coördinerend regiodirecteur LNV, vastgestelde protocollen gewerkt wordt.
Dit betekent dat op het moment van een uitbraak de dan coördinerend regiodirecteur LNV de
reeds beschreven werkinstructies als uitvoeringsprotocol vaststelt.
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3.2 Algemene informatie
•
•
•
•
•
•

Alle werkzaamheden van de crisisorganisatie moeten uniform en conform de voorschriften en
de algemene hygiëne principes worden uitgevoerd.
De voorschriften en de hygiëne principes zijn verwoord in de protocollen.
Bij het opstellen van de protocollen moet er rekening gehouden worden met de wensen van
de uitvoerders en het beleid.
Protocollen moeten formeel vastgesteld worden en zijn daarna pas van kracht.
Protocollen zijn openbaar.
Bij veranderingen in de organisatie of in de wijze van uitvoering van de bestrijding wordt de
beschrijving van de administratieve organisatie aangepast of er wordt voor nieuwe
werkzaamheden zo’n beschrijving gemaakt. De chef de bureau neemt hiertoe het initiatief.

3.3 Taken
Het Bureau Protocollen:
§ Maakt in opdracht van de coördinerend regio directeur LNV protocollen voor werkzaamh eden
aan de hand van de in dit draaiboek beschreven instructies en de besluiten van het crisisteam.
§ Stemt de inhoud van een aangepast of nieuw protocol af met de hoofden van de betrokken
afdelingen van het RCC, met de coördinatoren van betrokken organisaties, met de LNV
directies VWA, VVM en JZ en met de crisismanager.
§ Laat het aangepast of nieuwe protocol vaststellen door de coördinerend regiodirecteur LNV.
§ Zorgt voor de registratie en de verspreiding van de protocollen aan alle bij de uitvoering en de
bestrijding betrokken diensten, organisaties en afdelingen.
§ Zorgt voor doorgeleiding van de vastgestelde protocollen naar de directie voorlichting voor
externe verspreiding o.a. via het internet.
§ Past daar waar nodig de in dit draaiboek opgenomen beschrijvingen van onderdelen van de
administratieve organisatie aan.
§ Maakt een beschrijving van de administratieve organisatie van nieuwe processen.
§ Stemt de inhoud van deze beschrijvingen af met alle direct betrokken afdelingen van het RCC,
in het bijzonder met de chef de bureau.
§ Legt de wijziging of de nieuwe beschrijving ter goedkeuring en vaststelling voor aan het hoofd
van de afdeling FZ en DZ van VWA Centraal.
§ Zorgt voor de registratie en de verspreiding hiervan aan alle betrokken afdelingen van het RCC
en van VWA Centraal.
§ Past de in dit draaiboek opgenomen werkinstructies aan met actuele regionale gegeven die
van belang zijn bij de taakuitvoering,

Pas wanneer een uitbraak daar is, worden de vastgestelde
protocollen aan dit hoofdstuk toegevoegd.
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4. Traceren
4.1 Algemene informatie
4.1.1 Doel
Tracering en het onder officieel toezicht stellen van verdachte bedrijven en het daaraan verbonden
epizoötiologisch onderzoek heeft ten doel:
• Het opsporen van alle mogelijke contactbedrijven van een besmet bedrijf, zowel waar de
besmetting kan zijn gebracht (neerwaarts) als waar de besmetting vandaan gekomen kan zijn
(opwaarts).
• Bezoeken, onder toezicht houden en middels tuberculinatie onderzoeken van contactbedrijven
en alle andere verdachte bedrijven tot het vermoeden van een aangifteplichtige dierziekte
weerlegd is;
• Door middel van testen (tuberculinatie en/of bloedtappen) op verdachte en besmette
bedrijven een beter inzicht krijgen van de oorsprong van de uitbraak van de ziekte en
vaststellen van de duur van de periode waarin de ziekte aanwezig kan zijn geweest op het
besmette bedrijf.
Prioritering diercontact-bedrijven
De diercontact-bedrijven die onderworpen worden aan de tuberculinaties zijn:
Zelfzuivelaars (Humaan - zoönose risico)
Melkveebedrijven (Humaan – zoönose risico en kans op verspreiding)
Vleesveebedrijven waar het contactdier nog aanwezig is (verspreidingsrisico)
Vleesveebedrijven waar het contactdier niet meer aanwezig is (verspreidingsrisico)
4.1.2 Juridisch kader
Richtlijn 64/432/EEG
Het uitvoeren van een epidemiologisch onderzoek en het onder officieel toezicht stellen (verdacht
verklaren) van bedrijven.
GWWD
Art. 15, lid 4
Art. 24

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer dieren als verdachte
dieren moeten worden aangemerkt.
Een door Onze Minister aangewezen ambtenaar stelt het tijdstip vast waarop de
verdenking is ontstaan dat een dier lijdt aan een besmettelijke dierziekte alsmede
het tijdstip waarop deze verdenking eindigt en stelt daarbij tevens vast welke op
het bedrijf aanwezige dieren op het tijdstip waarop de verdenking is ontstaan
reeds ziek waren en welke dieren op dat tijdstip van de ziekte verdacht waren.

4.1.3 Algemene principes van Tracering
• Alle runderen die in de afgelopen anderhalf jaar (besluit verdachte dieren, artikel 3, lid g)
contact hebben gehad met het besmette rund (runderen) worden opgespoord. Afhankelijk van
de resultaten van het epidemiologisch onderzoek kan deze periode verlengd dan wel verkort
worden.
• Alle runderen die in de hierboven beschreven periode zijn aan- of afgevoerd, moeten worden
geïdentificeerd. Het hele beslag waar deze runderen zich in bevinden en/of bevonden moet
worden onderzocht.
• De buitenlandse veterinaire diensten van de landen waaruit im- en exportcontacten zijn
geconstateerd, worden via de Afdeling IMD van VWA Centraal benaderd en geïnformeerd.
• Er wordt geïnformeerd naar veecontacten al dan niet overeenkomend met I&R, bedrijfslocaties
en weilanden, persoonscontacten, materiaal/mest uitwisseling, belendende bedrijven en
weilanden, geografische ligging, aan- en afvoer, dierenarts en de uitwisseling van (injectie-)
materialen en machines.
• Indien gewenst wordt een beroep gedaan op het GIS.
• Er wordt geïnformeerd naar het drinken van rauwe melk, de aanwezigheid van schapen,
geiten, paarden, varkens, honden en katten.
• De veehouder en zijn gezin en mogelijk andere contactpersonen worden, eventueel via de
huisarts, doorverwezen naar de GGD voor een gericht tuberculoseonderzoek.
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Indien nodig wordt, na overleg met de afdeling dierziekte van VWA Centraal, externe
deskundige hulp ingeroepen (bijvoorbeeld de epidemiologen van de GD of het CIDC-Lelystad).
Tijdens een tweede bezoek worden de resultaten van het eerste bezoek besproken en waar
nodig aangevuld.

Organisatieschema

Hoofd
Tracering

Afstemming
traceringsgegevens

Administratie
Tracering

Coordinatie
Bedrijfsbezoeken

Briefing en
debriefing

Epizootiologie

Testen
(bloedtappen &
Tuberculinatie)

Tracering
Verdachte/
Besmette
Bedrijven

Contacten
Veehouder/
Contact AID/
Contact GD

Tuberculinatieschema’s
Besmet – alle soorten bedrijven
Driemaal tuberculineren alle aanwezige runderen
1e
direct
naar aanleiding van deze tuberculinatieronde worden eventueel positieve runderen uit het
beslag verwijderd
2e
60 dagen na het verwijderen van het (de) laatste positieve rund(eren)
3e
4 maanden na het verwijderen van het (de) laatste positieve rund(eren) wanneer alle
tuberculinaties een negatief resultaat opleverden wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Voor de contactbedrijven van het besmette bedrijf gelden de onderstaande tuberculinatieschema’s.
Tracering – melkveebedrijven – eerste contactbedrijven
Een of tweemaal tuberculineren van alle aanwezige runderen
1e
direct
indien tijdens de eerste tuberculinatie het contactrund nog geen 60 dagen op het
contactbedrijf aanwezig was, wordt enkel het contactrund direct getuberculineerd. De rest
van het beslag wordt dan getuberculineerd zodra het contactrund 60 dagen op het bedrijf
aanwezig is (ervan uitgaande dat het contactrund negatief heeft gereageerd op de
tuberculinatie).
2e
indien tijdens de eerste tuberculinatie het contactrund nog geen 4 maanden op het
contactbedrijf aanwezig was, wordt de tweede tuberculinatie uitgevoerd zodra het
contactrund 4 maanden op het contactbedrijf aanwezig is. Met dien verstande dat tussen
de twee tuberculinatierondes wel tenminste 60 dagen zitten.
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Verlopen alle tuberculinaties met een negatief resultaat dan wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Tracering – melkveebedrijven – contactcontact bedrijven
Dit geldt enkel indien op het contactbedrijf zeer waarschijnlijk sprake is van een gesloten vorm
van tuberculose.
Een of tweemaal tuberculineren.
Ziet tracering melkveebedrijven eerste contactbedrijven met die aanpassing dat indien het
contactrund in de eerste tuberculinatieronde negatief heeft gereageerd in de tweede
tuberculinatieronde nog enkel het contactrund wordt getuberculineerd. Verlopen alle
tuberculinaties met een negatief resultaat dan wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Tracering – mestkalverbedrijven – kalf nog aanwezig – all in – all out
Een of tweemaal tuberculineren van alle kalveren in de betreffende gesloten afdeling
1e
direct
indien tijdens de eerste tuberculinatie het contactkalf nog geen 60 dagen op het
contractbedrijf aanwezig was, wordt enkel het contactkalf direct getuberculineerd. De rest
van de afdeling wordt getuberculineerd zodra het contactkalf 60 dagen op het bedrijf
aanwezig is ervan uitgaande dat het contactkalf negatief heeft gereageerd op de
tuberculinatie).
2e
indien tijdens de eerst tuberculinatie het contactkalf nog geen 4 maanden op het
contactbedrijf aanwezig was, wordt de tweede tuberculinatie uitgevoerd zodra het
contactkalf 4 maanden op het contactbedrijf aanwezig is. Met dien verstande dat tussen de
twee tuberculinatierondes wel tenminste 60 dagen zitten.
Verlopen alle tuberculinaties met een negatief resultaat dan wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Tracering – mestkalverbedrijven – kalf nog aanwezig – rondmesten
Een of tweemaal tuberculineren van alle kalveren.
1e
direct
indien tijdens de eerste tuberculinatie het contactkalf nog geen 60 dagen op het
contactbedrijf aanwezig was, wordt enkel het contactkalf direct getuberculineerd. De rest
van de afdeling wordt getuberculineerd zodra het contactkalf 60 dagen op het bedrijf
aanwezig is (ervan uitgaande dat het contactkalf negatief heeft gereageerd op de
tuberculinatie).
2e
indien tijdens de eerst tuberculinatie het contactkalf nog geen 4 maanden op het
contractbedrijf aanwezig was, wordt de tweede tuberculinatie uitgevoerd zodra het
contactkalf 4 maanden op het contactbedrijf aanwezig is. Met dien verstande dat tussen de
twee tuberculinatierondes wel tenminste 60 dagen zitten.
Verlopen alle tuberculinaties met een negatief resultaat dan wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Tracering – mestkalverbedrijven – kalf niet aanwezig / 1 ronde terug – all in – all out
Eenmaal tuberculineren van alle kalveren die in de afdeling hebben gestaan waar het contactkalf
gestaan heeft.
1e
direct
Verlopen alle tuberculinaties met een negatief resultaat dan wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Tracering – mestkalverbedrijven – kalf niet aanwezig / 1 ronde terug – rondmesten
Eenmaal tuberculineren van alle kalveren die contact kunnen hebben gehad met het contactkalf
en die kalveren die nu in de stal/afdeling staan waar het contactkalf gestaan heeft.
1e
direct
Verlopen alle tuberculinaties met een negatief resultaat dan wordt het bedrijf weer vrij gegeven.
Tracering – mestkalverbedrijven – kalf niet aanwezig / 2 rondes terug – all in – all out
Tuberculineren wordt niet noodzakelijk geacht.
Tracering – mestkalverbedrijven – kalf niet aanwezig / 2 rondes terug – rondmesten
Indien er geen kalveren meer aanwezig zijn die contact kunnen hebben gehad met het contactkalf
dan wordt tuberculineren niet meer noodzakelijk geacht.
Tracering – vleesveebedrijven
Zie de overeenkomstige bedrijfssituatie en bedrijfstype bij mestkalverbedrijven. Met die verstande
dat daar waar kalf staat, rund gelezen moet worden.
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Niet te tuberculineren stieren
• Alle stieren die het toelaten moeten getuberculineerd worden.
• Dit is ter beoordeling aan de VWA-dierziektedeskundige en de practicus
• Stieren afkomstig van een besmet bedrijf of op een besmet-beschouwd bedrijf worden ten alle
tijden getuberculineerd, desnoods m.b.v. sedatie
• Afvoer naar het slachthuis kan pas plaatsvinden met toestemming van de Crisismanager via
een ontheffing.
• Op het karkas vindt een uitgebreide post mortem keuring plaats
Open tuberculose
Indien er mogelijk sprake is van open tuberculose dan moeten alle gevoelige diersoorten (te
weten alle aanwezige dieren) tweemaal met een tussentijd van 4 maanden onderzocht worden.
De betrokken mensen moeten doorverwezen worden naar de GGD. De resultaten van deze
onderzoeken moeten meegenomen worden in het traceringsonderzoek. Of er sprake is van open
tuberculose wordt vastgesteld tijdens sectie. Dit kan ook blijken uit de verspreiding van de ziekte
op het bedrijf.
Traceren contactbedrijven van besmet bedrijf
• Bij de bedrijfsbezoeken wordt de instructie bedrijfsbezoeken in acht genomen. Tuberculose is
een zoönose, extra zorgvuldigheid is derhalve noodzakelijk. Een mogelijke besmetting van de
uitvoerenden moet worden voorkomen. Extra maatregelen kunnen bestaan uit: het dragen
van waterdichte stevige handschoenen, mond- en neusbescherming en eventueel een
veiligheidsbril.
• Alle contacten van het besmette bedrijf worden afhankelijk van de epidemiologische bevinden
zowel opwaarts als neerwaarts getraceerd. Contacten worden alleen dan getraceerd wanneer
de uitslagen van het CIDC-Lelystad aanleiding geven om het bedrijf als besmet te beschouwen.
• De unit Tracering werkt meteen de verkregen informatie uit en maakt een traceringverslag
waarin alle contacten van het besmette bedrijf vermeld staan en stuurt dit verslag op aan het
hoofd Tracering.
• De AID maakt een rapport over naleving I&R-regeling van het besmette bedrijf en bespreekt de
eindrapportage met de unit Tracering.
• De contactbedrijven worden door medewerkers (VWA-dierenarts) van de afdeling Tracering,
unit bedrijfsbezoeken, zo spoedig mogelijk bezocht.
• Bedrijven worden verdacht verklaard door middel van een standaardbrief ondertekend door
de Crisismanager.
• Meldingen van verdenking en bedrijven met twijfelachtige tuberculinaties worden ook
bezocht door de unit Bedrijfsbezoeken van de afdeling Tracering.
• Van ieder besmet bedrijf wordt een standaard bedrijfsmap op UBN bijgehouden door de Unit
Tracering. Hierin wordt alle verkregen informatie met betrekking tot het besmette en
verdachte bedrijf opgenomen. De afdeling onderhoudt een kopie dossier op UBN-niveau en
stuurt alle originelen naar de afdeling Algemene Administratie van het Crisiscentrum alwaar
het per UBN-dossier wordt gearchiveerd en gecontroleerd op volledigheid en juistheid.
Het verdacht verklaren van bedrijven van TBC
• Een bedrijf wordt verdacht verklaard, indien:
op het slachthuis klinische verschijnselen van TBC zijn waargenomen. Via het
meldingsformulier Slachthuis, ingevuld door de VWA dierenarts, wordt de afdeling
Tracering op de hoogte gesteld van de mondeling verdachtverklaring van het bedrijf na
bezoek en wordt een schriftelijke bevestiging van verdacht verklaring aan het bedrijf
vanuit de afdeling Tracering gestuurd;
Een positieve of twijfelachtige tuberculinatie is vastgesteld.
door de unit Tracering is geconstateerd dat er sprake is van intensieve contacten met een
besmet bedrijf en er gerede kans bestaat dat de infectie is overgedragen (bijv.
diercontacten);
• Alleen een VWA-dierenarts (GWWD: officiële dierenarts) kan een bedrijf mondeling verdacht
verklaren. Bij mondeling verdacht verklaring, meldt hij dit aan de unit Traceren van de afdeling
Tracering. Op het betreffende inspectierapport dient vermeld te worden “verdacht verklaren”
en een datum voor hercontrole. Daarna dient het rapport gedateerd en geparafeerd te worden
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door de VWA dierenarts. Het secretariaat stuurt een standaard brief verdacht verklaring aan
het bedrijf.
Op basis van de uitslag van de enkelvoudige tuberculinatie worden de verdachte runderen
onderworpen aan de VZ-tuberculinatie. Zodra het hoofd Tracering de uitslag van deze VZtuberculinatie heeft ontvangen, beoordeelt hij de resultaten. Indien de uitslag positief is,
informeert het hoofd Tracering de Crisismanager, waarna de procedure “overname ter doding
voor onderzoek bij CIDC-Lelystad” in werking treedt.
Per dag wordt aan de hand van de doorgevoerde mutaties een formulier “Mutaties afdeling
tracering” uitgedraaid en geparafeerd door de unit Tracering. Het originele formulier en het
TBC 01 worden voor controle en dossiervorming verstuurd naar de Algemene Administratie
van het Crisiscentrum. Een kopie wordt bewaard in een map Mutaties van de afdeling
Tracering.
De gegevens van het te onderzoeken bedrijf worden verwerkt in de DBase op UBN-niveau. Het
databestand van de afdeling Tracering is gekoppeld aan de centrale DBase van de
Crisisorganisatie. Tevens zijn de gegevens van de DBase van de afdeling Tracering gekoppeld
aan de DBase van de afdeling Screening, opdat dubbeling van gegevensverwerking wordt
tegengegaan. Het bedrijf krijgt de status “verdacht” in het databestand.
De afdeling Tracering controleert of mutaties integraal correct zijn verwerkt. De definitieve
controle van alle formulieren en invoer van gegevens in de DBase wordt gedaan door de
afdeling Algemene Administratie. Onvolledige documenten en/of ontbrekende gegevens
worden teruggekoppeld aan de unit Tracering opdat deze door de afdeling Tracering hersteld
kunnen worden.

Maatregelen besmet bedrijf
Een bedrijf wordt besmet verklaard zodra CIDC-Lelystad door middel van bacteriologisch
onderzoek de besmetting heeft aangetoond.
Bloedonderzoek besmet beschouwde bedrijven
Naast het gebruik van de tuberculinatie om vast te stellen in hoeverre een bedrijf mogelijk besmet
is wordt ook gebruik gemaakt van bloedonderzoek. De aanwezige runderen worden onderzocht
middels de ELISA en de gamma-interferontest. Dit samen met de enkelvoudige tuberculinatie geeft
duidelijk weer welke overige runderen op het bedrijf als mogelijk besmet moeten worden
aangemerkt. Deze runderen worden door de VWA overgenomen en voor nader onderzoek naar
het CIDC-Lelystad afgevoerd.
Totale ruiming
Indien de besmetting op een bedrijf, na de hierboven beschreven onderzoeken, dermate ernstig is,
kan worden overwogen om het gehele beslag te ruimen. Dit wordt eerst met de betrokken
veehouder en het basisoverleg besproken.
Alle runderen die overgenomen worden, worden na taxatie gedood en gedestrueerd.
Melk
De melk van besmet beschouwde bedrijven moet gekanaliseerd afgevoerd worden naar de
destructor. Middels een tuberculinatieronde en een aanvullende onderzoek, te weten het gammainterferon-bloedonderzoek wordt bepaald welke overige runderen nog meer uit het beslag
moeten worden verwijderd. Zodra deze runderen zijn verwijderd en de melktank na het
verwijderen van deze runderen is geleegd, gereinigd (ontsmet) en afgevoerd naar de destructor,
kan de melk weer geleverd worden. Uiteraard dient deze melk wel gepasteuriseerd te worden. Op
zelfkazende bedrijven waar geen pasteurisatie plaats vindt, moeten alle melkproducten die op het
bedrijf zelf gemaakt zijn, na taxatie, vernietigd worden. De producten die verkocht zijn of worden
dienen opgespoord te worden door de AID bij tussenhandel en/of particulieren.
Mest
De mest van bedrijven met mogelijk open tuberculose moet op akkerland gebracht worden. Dit
geldt ook voor de mest die uit de putten gepompt wordt. Is onderploegen niet mogelijk, dan zal
de mest gedurende die tijd tijdelijk opgeslagen moeten worden. Dit is afhankelijk van de situatie
en moet op dat moment ter plekke bekeken worden. Voor de mest op verdachte bedrijven en
bedrijven met een zeer waarschijnlijk gesloten vorm van tuberculose gelden geen beperkende
maatregelen.
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Graskuil
Indien er sprake is van open tuberculose en dat deze besmette runderen geweid zijn, moet de
eventuele graskuil die van dit weiland afkomstig is overgenomen worden. Overname van de
graskuil ter vernietiging geschiedt na taxatie. Voor de maiskuil geldt dit uiteraard niet, daar hier
geen mogelijkheid voor een directe besmetting aanwezig is.
Overname alle contactrunderen van besmet bedrijf
Blijkt dat de besmetting zeer uitgebreid over een bedrijf verspreid is (een zeer groot percentrage
van de aanwezige runderen is positief), dan kunnen alle nog levende contactrunderen
overgenomen worden. Ook indien deze runderen negatief hebben gereageerd op een
tuberculinatie. Al deze runderen worden door het CIDC-Lelystad nader onderzocht. Alvorens
daadwerkelijk tot het overnemen van de runderen en de goederen wordt overgegaan, moet eerst
de AID het bedrijf bezocht hebben. Zij moeten controleren of de relevante regelgeving is
nageleefd (Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten
art 8a).
Goederen/ voorwerpen
Alle goederen / voorwerpen die niet te ontsmetten zijn moeten, na taxatie, worden overgenomen.
In de praktijk zal dit niet veel zijn (het merendeel is te ontsmetten). De ontsmetting gebeurt
overeenkomstig de instructie reinigen en ontsmetten. Een goed werkend desinfectans is Aldekol
NL of Roloxid 50. Alvorens daadwerkelijk tot het overnemen van de runderen en de goederen
wordt overgegaan, moet eerst de AID het bedrijf bezocht hebben. Zij moeten controleren of de
relevante regelgeving is nageleefd(Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding
besmettelijke dierziekten art 8a).
Vrijgeven besmette bedrijf
Het besmette beslag kan de tuberculosevrij status pas weer terug krijgen nadat:
• de lokalen en het gereedschap gereinigd en ontsmet zijn
en
• alle runderen van meer dan 6 weken negatief hebben gereageerd op ten minste twee
opeenvolgende tuberculinaties, de eerste tenminste 60 dagen en de tweede tussen de 4 en 12
maanden nadat het laatste positief reagerende dier verwijderd is.
Middelen
• Identificatie- en Registratiesysteem voor Dieren (I&R)
Een up-to-date database gestuurd identificatie- en registratiesysteem voor dieren is van
essentieel belang bij de tracering. De I&R database levert bij elke nieuwe uitbraak informatie
waarmee een beeld gevormd kan worden over de verplaatsing van dieren vanuit het besmette
bedrijf. Hiermee worden de contactbedrijven in kaart gebracht. Het I&R systeem wordt
bijgehouden door de Gezondheidsdienst (GD). Eventuele gebreken in het I&R-systeem worden
gesignaleerd door het Hoofd Tracering en aan de Crisismanager gemeld. De Crisismanager
draagt zorg dat de gebreken gemeld worden bij de GD en AID. De administratie van de
veehouder dient overeen te stemmen met de gegevens van de GD opgeslagen uit het I&Rsysteem.
• Het middelenbeheersysteem is in voorbereiding bij de Afdeling IMD VWA, wat op basis van
(Raam)contracten wordt afgeroepen bij het uitbreken van een crisis.
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4.2 Taken
Schematisch overzicht
Unit
Tracering

Besmet
bedrijf

Opdrachtverstrekking

2 VWAdierenartsen

Opwaarts
traceren

Neerwaarts
traceren

Contactbedrijven

Unit
Bedrijfsbezoeken

Vervolgonderzoek

Verdacht

Besmet

Veldmedewerkers
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Taken
Crisismanager
• Tekent alle uitgaande correspondentie in het kader van verdachte en besmette bedrijven.
• Meldt de AID dat alle bestrijdingsmaatregelen genomen zijn en dat de betreffende
rundveebedrijven wederom tuberculosevrij zijn.
• Stuurt aan het eind van de bestrijding een verslag van de uitgevoerde bestrijding naar de
directeur VWA, waarin aangegeven wordt op welke punten een evaluatie noodzakelijk is.
• Stuurt een kopie van het verslag aan het hoofd Dierziekten en de productgroepmanager van
de GD.
Hoofd Tracering
• Maakt deel uit van het Crisisteam;
• Geeft, na ontvangst van een melding van Tuberculose, opdracht tot het bezoeken van een
verdacht bedrijf;
• Zorgt voor berichtgeving aan verdachte / besmette bedrijven via het Secretariaat;
• Heft, middels een standaardbrief, de besmet- en verdachtverklaringen op. De betreffende
beslagen hebben hierdoor weer de tuberculosevrij status verworven.
• Informeert schriftelijk de burgemeester van de betreffende gemeente.
• Zorgt voor communicatie met Crisismanager, VWA Centraal, CIDC-Lelystad, GD en AID;
• Rapporteert aan Crisismanager.
• Zorgt voor tracering van verdachte en besmette bedrijven en opheffen verdacht- en
besmetstatus.
• Geeft op basis van traceringsverslagen opdrachten aan de Unit Bedrijfsbezoeken;
• Geeft opdracht tot het bezoeken van contactbedrijven.
• Verzoekt de GD per fax de blokkade van het betreffende bedrijf in het I&R-systeem op te
heffen. Hierbij wordt de statusverandering t.a.v. tuberculose aangegeven (van besmet of
verdacht naar vrij).
• Draagt zorg voor een volledig veterinair dossier.
• Zorgt voor algehele coördinatie van de Afdeling Tracering. Verdeelt taken en bevoegdheden
van de medewerkers. In de bevoegdhedenmatrix worden van alle medewerkers van de
afdeling de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Mutaties worden zonodig dagelijks
bijgewerkt en doorgegeven aan de Chef de Bureau van het Crisiscentrum;
• Volgt de controleprocedures voor de invoer van data, waardoor een goede datainvoer van
gegevens gewaarborgd en bewaakt wordt (kwaliteitsbewaking).
• Zorgt, in overleg met de afdeling Personeel & Organisatie, voor personele bezetting;
• Zorgt voor communicatie met de Centrale Crisisadministratie en de Afdeling Automatisering.
Unit Tracering verdachte / besmette bedrijven
• Zorgt voor planning en uitvoering van bedrijfsbezoeken van besmette bedrijven voor
traceringsonderzoek.
• Bezoekt in opdracht van hoofd Tracering ieder besmet bedrijf om alle contacten van dit bedrijf
boven water te krijgen.
• Traceert opwaartse en neerwaartse contacten.
• Spoort alle runderen op die in de afgelopen anderhalf jaar (besluit verdachte dieren, artikel 3,
lid g) contact hebben gehad met het besmette rund(eren). Afhankelijk van het onderzoek op
het besmette bedrijf kan worden overgegaan tot een tracering die korter of langer teruggaat
dan anderhalf jaar.
• Roept, indien nodig en na overleg met de Afdeling IMD van VWA Centraal, externe
deskundige hulp in (bijvoorbeeld de epidemiologen van de GD of CIDC-Lelystad).
• Vraagt bij de GD routes van contacten op uit het I&R-systeem.
• Communiceert met de AID over routes.
• Geeft aan de Crisismanager aan welke bedrijven verdacht verklaard moeten worden.
• Maakt een prioriteitstelling voor bezoeken van contactbedrijven.
• Verklaart contactbedrijven verdacht/heft verdachtstatus op.
• Verwerkt statusveranderingen van bedrijven en geeft deze door aan de afdeling Screening.
• Maakt een traceringverslag van ieder besmet bedrijf en zorgt voor de verspreiding hiervan.
Eén exemplaar wordt in het bedrijfsdossier op UBN-niveau gearchiveerd.
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Informeert naar veecontacten al dan niet overeenkomend met I&R, bedrijfslocaties en
weilanden, persoonscontacten, materiaal/mest uitwisseling, belendende bedrijven en
weilanden, geografische ligging, aan- en afvoer, dierenarts en de uitwisseling van (injectie-)
materialen en machines.
Informeert naar het drinken van rauwe melk en de aanwezigheid van andere zoogdieren.
Verwijst de veehouder en zijn gezin en mogelijk andere persoonscontacten, eventueel via de
huisarts, door naar de GGD voor een gericht tuberculoseonderzoek.
Zorgt voor update UBN-dossiers in samenwerking met de Algemene Administratie en het
Secretariaat.
Bewaakt de termijnen van de tuberculinaties en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd.
Bewaakt de volledigheid van het onderzoek aan de hand van een nieuwe I&R-lijst en verzorgt
de administratie.
Verwerkt formulieren tracering en geeft opdracht tot het verwerken in database door de
afdeling administratie Tracering.
Verwerkt bloeduitslagen en tuberculinatieresultaten van besmette en verdachte bedrijven.
Verzamelt gegevens ten behoeve van epidemiologie.
Adviseert de Afdeling IMD omtrent het uit te voeren beleid.
Stuurt de VWA-dierenartsen op pad (briefen) en ontvangt ze terug (debriefen).

Unit Bedrijfsbezoeken:
• Zorgt voor planning en uitvoering van bedrijfsbezoeken aan besmette en verdachte bedrijven
voor vervolgonderzoeken.
• Bezoekt alle contactbedrijven en telt en rubriceert de aanwezige dieren.
• Regelt het bloedtappen op besmette bedrijven.
• Zorgt voor de uitvoering van het tuberculineren en bloedtappen door practici op verdachte/
besmette bedrijven.
• De practicus tuberculineert op basis van de tellingen en rubricering alle op het contactbedrijf
aanwezige runderen.
• De practicus neemt, op aanwijzing van de Crisismanager, bloedmonsters af. Deze monsters
worden voor onderzoek naar CIDC-Lelystad gestuurd.
• Verstrekt, om verdere besmetting tegen te gaan, speciale werkkleding aan de dierenartsen
voor het uitvoeren van de tuberculinatie.
• Zorgt voor invoeren van gegevens in database en eigen archief en beheert deze.
• Onderhoudt, met betrekking tot het bloedtappen/ uitslagen, contact met CIDC-Lelystad,
Bureau Monstername en de Afdeling Ruiming en Taxatie.
• Houdt een register bij voor alle dierenartsen die voor tracering werkzaamheden verrichten,
met identificatie (naam, adres, woonplaats), handtekening en paraaf.
• Zorgt voor de briefing van de veldmedewerkers:
1. Een inschrijf- en uitschrijfregister dient te worden bijgehouden door de unit Bedrijfsbezoeken,
om de aanwezigheid van veldwerkers tijdens de briefing en debriefing te kunnen controleren.
Dit wordt vastgelegd in een geautomatiseerd systeem gekoppeld op UBN-niveau en
geautomatiseerde planning inzet personeel.
2. Veldwerkers worden gebrieft over de laatste stand van zaken m.b.t. de uitbraak; een
informatiefolder van het voorlichtingscentrum van het crisiscentrum dient (periodiek) te
worden uitgedeeld ook ter informatie van de boeren.
3. Veel voorkomende fouten met betrekking tot de werkwijze tijdens de bedrijfsbezoeken
alsmede eventuele aanpassingen van de regels worden in detail en genoteerd in een logboek.
Tevens dienen de relevante opmerkingen opgenomen te worden in het verslag.
4. De teams moeten geattendeerd worden op de functie die ze kunnen vervullen bij het alert
maken van de boeren ten aanzien van hun eigen bedrijfshygiëne regime.
5. De onderlinge informatie-uitwisseling tussen de veldwerkteams en de afdeling dient
gestimuleerd te worden.
6. Voor nieuwe veldwerkteams is er een uitgebreide instructie waarin de regels m.b.t. de
bedrijfsbezoeken (protocollen) en algemene (huis)regels aan de orde komen; een en ander in
overleg met het hoofd Tracering.
7. Van alle dierenartsen, die traceringwerkzaamheden verrichten, dient centraal een register te
worden bijgehouden met identificatie, handtekening en paraaf door de Algemene
Administratie van het Crisiscentrum. Dit register wordt tevens gebruikt ter verificatie door de
afdeling Financiële Zaken.
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• Voor de debriefing van de veldmedewerkers:
1. Bij een debriefing dienen alle veldwerkteamleden aanwezig te zijn i.v.m. het aanvullen van
informatie op het inspectierapport.
2. Alle formulieren dienen volledig en juist te zijn ingevuld.
3. Veldwerkers worden voor bedrijven waar verdachte symptomen zijn vastgesteld doorverwezen
naar een debriefing bij de afdeling tracering. Deze bedrijven worden voor verificatiedoeleinden
genoteerd.
4. Foutieve gegevens (UBN’s, adressen, telefoonnummers, aantallen of de locatie van een bedrijf)
dienen apart te worden genoteerd en teruggekoppeld voor verificatie en aanpassing in zowel
de centrale DBase van het Crisiscentrum als aan de GD.
5. Tijdens de debriefing wordt gecontroleerd of op alle inspectierapporten een (originele)
dagtekening en handtekening van de teamleider (dierenarts) aanwezig is.
6. Bij een controle van de output van de veldwerkteams dient het accent te liggen op de
zorgvuldigheid en volledigheid van de ingevulde documenten. In tweede instantie wordt
gekeken naar het aantal bezochte bedrijven en de snelheid van een team aan de hand van de
planning.
7. Alle documenten ten behoeve van tracering dienen in een vuile (aparte) ruimte gekopieerd te
worden. De “vuile” originelen dienen als vuil materiaal vernietigd te worden. De leesbaar en
duidelijk kopie moet opnieuw door de teamleider geparafeerd worden.
8. In de Centrale DBase wordt bijgehouden welke "debriefer" welk bedrijfsbezoek in behandeling
heeft gehad.
Veldwerkers van de Unit Bedrijfsbezoeken:
• Zijn aanwezig bij briefing;
• Ontvangen benodigde materialen van het magazijn;
• Tellen en rubriceren de dieren op ieder bezocht bedrijf en maken aan de hand van de stallijst
op het inventarisatie formulier een bedrijfsplattegrond. Een bedrijfsplattegrond bestaat uit
een overzichtstekening, waarin de ligging van alle bedrijfsgebouwen ten opzichte van de
wegen en de buurtbedrijven zichtbaar wordt (eventueel 2 overzichten bij grote bedrijven). In
een detailtekening worden de stallen met daarin de hokstructuur weergegeven;
• Tubeculineren de runderen op verdachte en besmette bedrijven. Op besmette bedrijven is het
mogelijk dat ook bloedmonsters genomen worden. Deze bloedmonsters worden opgestuurd
volgens protocol / instructies naar CIDC-Lelystad;
• Zijn aanwezig bij debriefing;
• Tekenen voor de juistheid van de verzamelde informatie.
Unit Epidemiologie
• Deze taken worden normaliter door de medewerkers van het CIDC-Lelystad verricht. Zij maken
geen deel uit van de afdeling Tracering.
• Ondersteunt de afdeling Tracering bij het begin van de epidemie met het zoeken naar de
oorsprong van introductie aangifteplichtige ziekte;
• Antidateren van het infectie moment op besmette bedrijven.
• Formuleert vragen voor een tweede traceringbezoek (naar aanleiding van het waargenomen
infectiepatroon: waar is de infectie binnen gekomen en wanneer?).
• Ondersteunt de crisisleiding.
• Geeft, indien mogelijk, de meest waarschijnlijke contacten aan die hebben geleid tot
besmetting van het bedrijf.
• Kwalificeert de verspreiding van de epidemie tussen bedrijven in de tijd.
• Evalueert bestrijdingsmaatregelen aan de hand van de gekwantificeerde verspreiding van de
epidemie m.b.v. epizoötiologische modellen.
• Adviseert over aanscherping van bestrijdingsmaatregelen en het verwachte effect daarvan.
• Schat de tijdsduur tot het uitdoven van de epidemie. Het aantal bedrijven dat nog geïnfecteerd
zal raken schatten aan de hand van de gekwantificeerde verspreiding van de epidemie;
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Traceringde verwerking van verdacht verklaring. Het

Het proces Traceren beschrijft de werkzaamheden van de afdeling Traceren om alle mogelijke
contactbedrijven van een besmet bedrijf op te sporen (zowel opwaarts als neerwaarts).
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Hoofd Tracering

Activiteit

2.

Plannen bezoek
besmet bedrijf

Unit Tracering

Omschrijving

Ontvangst melding •
•
•

3.

Hoofd Tracering

4.

Secretariaat

5.

Secretariaat

Telefonisch op de
hoogte stellen
veehouder
Versturen
schriftelijke
bevestiging
veehouder
Opdrachtbevestiging
bedrijfsbezoek

•
•
•
•
•

6.

Unit Tracering

Briefen VWAdierenartsen

•
•

7.

Unit Tracering
(2 VWA-dierenartsen)

Bezoeken besmette •
bedrijf
•

8.

Unit Tracering
(2 VWA-dierenartsen)

Opwaarts traceren

•

9.

Unit Tracering
(2 VWA-dierenartsen)

Neerwaarts
traceren

•

10.

Medewerker Tracering Invoeren
informatie

•
•
•
•
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Het hoofd Tracering ontvangt van CIDC-Lelystad een
melding van tuberculose.
Aan de hand van deze melding lokaliseert de Unit
Tracering het besmette bedrijf.
De Unit Tracering maakt aan de hand van de I&Rgegevens een planning om het besmette bedrijf te
bezoeken.
Het hoofd Tracering stelt telefonisch de veehouder van
het bezoek op de hoogte.
Het Secretariaat verstuurt een schriftelijke bevestiging
van de gemaakte afspraak naar de veehouder.
Een kopie van deze brief wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Het Secretariaat verstuurt een opdrachtbevestiging aan
de 2 VWA-dierenartsen die de op- en neerwaartse
tracering gaan doen.
Een kopie van deze opdrachtbevestiging wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
De VWA-dierenartsen worden door de Unit Tracering
gebrieft. Deze briefing kan eventueel ook telefonisch
plaatsvinden.
Van de briefing wordt door de Unit Bedrijfsbezoeken
een briefingsverslag gemaakt.
De 2 VWA-dierenartsen van de Unit Tracering bezoeken
het besmette bedrijf.
Hierbij worden de geldende hygiënemaatregelen in
acht genomen.
De 2 VWA-dierenartsen traceren op basis van de
administratie van de veehouder de bedrijven die in het
verleden mogelijk besmette runderen naar het verdacht
bedrijf hebben gebracht.
De 2 VWA-medewerker traceren eveneens op basis van
de administratie van de veehouder de bedrijven die in
het verleden runderen van het verdacht bedrijf hebben
ontvangen.
De medewerker Tracering voert de gegevens die uit het
opwaarts en neerwaarts traceren naar voren zijn
gekomen in een DBase.
Uit deze Dbase destileert de medewerker Tracering een
lijst met contactbedrijven.
Tevens stelt de medewerker Tracering een
traceringsverslag op.
Een kopie van deze documenten wordt in het UBNdossier opgeborgen.

25 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Proces Traceren/Unit Tracering

2/7

Unit Tracering
11. Communiceren met
AID over stallijsten
contactbedrijven

Unit Tracering
Lijst met routes
contacten

12. Opvragen
routes van
contacten bij GD

Unit Bedrijfsbezoeken
13.
Vervolgonderzoek

3/7

Draaiboek: Tuberculose

26 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Traceren/Unit Tracering

Medewerker Tracering Communiceren
met AID over
stallijsten contactbedrijven

•

12.

Unit Tracering

•

13.

Unit Bedrijfsbezoeken

11.

Draaiboek: Tuberculose

Opvragen routes
van contacten bij
GD
Vervolgonderzoek

•

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

2/7
Versie 1.1
VWA/IMD

De VWA-medewerker communiceert inzake de niet
kloppende stallijsten van de contactbedrijven met het
AID.
Op basis van deze communicatie wordt besloten welke
contactbedrijven zullen worden bezocht.
De Unit Tracering vraagt bij de GD routes van contacten
op uit het I&R-systeem.
De Unit Bedrijfsbezoeken stelt een vervolgonderzoek
in.
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Unit Bedrijfsbezoeken
2.

Hoofd
Bedrijfsbezoeken

3.

Secretariaat

4.

Secretariaat

Unit Bedrijfsbezoeken

Omschrijving

Plannen bezoek
verdachte en
besmette bedrijven
Telefonisch op de
hoogte stellen
veehouder
Versturen
schriftelijke
bevestiging
veehouder
Opdrachtbevestiging
bedrijfsbezoeken

•

De Unit Bedrijfsbezoeken maakt een planning van de te
bezoeken verdachte en besmette bedrijven.

•

Het hoofd Bedrijfsbezoeken stelt telefonisch de
veehouder van het bezoek op de hoogte.

•

Het Secretariaat verstuurt een schriftelijke bevestiging
van de gemaakte afspraak naar de veehouder.
Een kopie van deze brief wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Het Secretariaat verstuurt een opdrachtbevestiging aan
de Practicus en de VWA-medewerker die het
vervolgonderzoek gaan doen.
Een kopie van deze opdrachtbevestiging wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
De veldmedewerkers worden door de Unit
Bedrijfsbezoeken gebrieft. Deze briefing kan eventueel
ook telefonisch plaatsvinden.
Van de briefing wordt door de Unit Bedrijfsbezoeken
een briefingsverslag gemaakt
De practicus en de VWA-medewerker bezoeken de in
aanmerking komende bedrijven.
Hierbij worden de geldende hygiënemaatregelen in
acht genomen.
Op de contactbedrijven vindt er een telling en
rubricering plaats van alle aanwezige runderen. Hij/zij
maakt hierbij gebruik van de aanwezige stallijst I&R.
Er wordt aan de hand van de administratie van de
veehouder een inventarisatie gemaakt van de aan- en
afvoer van runderen
Tevens wordt een inventarisatie gemaakt van alle
aanwege produkten.
De VWA-medewerker controleert, aan de hand van de
Instructies Bedrijfsbezoek of de instructies hygiëne
nauwkeurig gevolgd worden. Dit zelfde geldt voor de
instructie telling, rubricering van vee.

•
•

Briefen
veldmedewerkers

•
•

6.

Practicus/VWAmedewerker

Bezoeken
bedrijven

•
•

7.

Practicus/VWAmedewerker

Tellen &
rubriceren/
inventaris bedrijf

•
•
•

8.

VWA-medewerker
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10.
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•
•
•
•
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11.
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Opsturen
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12.
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Opsturen monsters •
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•

13.
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•
•
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•

•
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Op basis van de tellingen en rubricering tuberculineert
de practicus alle op het contactbedrijf aanwezige
runderen.
De practicus neemt, op aanwijzing van de
Crisismanager, bloedmonsters af. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de Instructie Bloedtappen.
De tuberculinatie wordt door de practicus aangetekend
op de stallijst I&R. Van de bloedafname wordt de
bloedtaplijst 402720 ingevuld. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de “invulinstructie monsternameformulier
VWA, nr 402719”.
VWA-medewerker maakt een rapportage van zijn
bevindingen tijdens het traceren.
Tevens maakt de VWA-medewerker een plattegrond
van het contactbedrijf.
De practicus noteert de levensnummers van de
getuberculineerde runderen op de tuberculinatielijst.
Tevens geeft de practicus de verschillen aan tussen
Stallijst en getuberculineerde runderen.
De VWA-medewerker stuurt de volgende documenten
op naar het hoofd Tracering:
Bloedtaplijst van besmet bedrijf
rapportage Tracering;
plattegrond van het getraceerde contactbedrijf;
tuberculinatielijst;
monsterbegeleidingsformulier 402719
De VWA-medewerker stuurt, in het geval er bloed bij
de runderen is afgetapt bij een besmet bedrijf, de
monsters naar het CIDC-Lelystad.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bloedtaplijst
402720 en het monsterbegeleidingsformulier 402719.
De veldmedewerkers worden door de Unit
Bedrijfsbezoeken gedebrieft. Deze debriefing kan
eventueel ook telefonisch plaatsvinden.
Van de debriefing wordt door de Unit Bedrijfsbezoeken
een debriefingsverslag gemaakt.
Zodra het hoofd Tracering de opgestuurde formulieren
van de VWA-medewerker heeft ontvangen, zorgt hij
ervoor dat deze formulieren in een DBase worden
ingevoerd.
Na het invoeren worden de formulieren in het UBNdossier opgeborgen.
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
15.
Practicus

Activiteit

Omschrijving

Aflezen
tuberculinatie
Controle
bedrijfsbezoek
Invullen en
verwerken
formulieren
Opsturen
formulieren

•
•

16.

VWA-medewerker

17.

Practicus

18.

VWA-medewerker

19.

Hoofd Tracering

Ontvangst
formulieren

•

20.

Hoofd Tracering

Beoordelen uitslag
tuberculinatie

•

•
•

•
21.

Hoofd Tracering

Informeren
Crisismanager

•
•

22.

Hoofd Tracering
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De practicus zal, onder toezicht van de VWA na 72 uur
+/- 8 uur de getuberculineerde runderen controleren.
De VWA-medewerker zorgt dat de instructies
Bedrijfsbezoek worden opgevolgd.
De practicus noteert op de tuberculinatielijst de
uitslagen van de tuberculinaties.
Nadat de practicus de tuberculinatielijst volledig heeft
ingevuld, stuurt de VWA-medewerker de lijst naar het
hoofd Tracering.
Het hoofd Tracering ontvangt de tuberculinatielijst en
zorgt ervoor dat de uitslagen op de lijst in een DBase
worden ingevoerd.
Het hoofd Tracering beoordeelt de uitslagen die de
practicus op de tuberculinatielijst heeft genoteerd.
Na de beoordeling wordt de tuberculinatielijst in het
UBN-dossier opgeborgen.
Indien het hoofd Tracering op basis van zijn beoordeling
van mening is dat er vervolgacties gepland moeten
worden, informeert hij de crisismanager.
Het hoofd Tracering stelt een rapportage op voor de
crisismanager en stuurt deze naar hem op.
Het hoofd Tracering stelt de procedure “verdacht
verklaring” in werking.
Hierbij maakt de afdeling Tracering gebruik van het tot
dan toe samengestelde UBN-dossier.
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Unit Bedrijfsbezoeken

Activiteit

Omschrijving

Briefen
veldmedewerkers

•
•

2.

Practicus

VZ-tuberculinatie

•

3.

Practicus/VWAmedewerker

Invullen en
verwerken
formulieren

•
•

4.

VWA-medewerker

Opsturen
formulieren

•

5.

Hoofd Tracering

Ontvangen &
verwerken
formulieren

•

•
6.

Practicus

Uitlezen
tuberculinatie VZ

•

7.

VWA-medewerker

•

8.

Practicus

9.

VWA-medewerker

Controle
bedrijfsbezoek
Invullen en
verwerken
formulieren
Opsturen
formulieren

10.

Unit Bedrijfsbezoeken

Debriefen
veldmedewerkers

•

•
•

•
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De veldmedewerkers worden door de Unit
Bedrijfsbezoeken gebrieft. Deze briefing kan eventueel
ook telefonisch plaatsvinden.
Van de briefing wordt door de Unit Bedrijfsbezoeken
een briefingsverslag gemaakt
Op basis van de resultaten van de enkelvoudige
tuberculinatie ontvangt de practicus een
opdrachtverlening tot het toepassen van de VZtuberculinatie.
De practicus noteert de levensnummers van de VZgetuberculineerde runderen op de tuberculinatielijst
VZ.
Tevens geeft de practicus aan de verschillen tussen
Stallijst en VZ-getuberculineerde runderen.
De VWA-medewerker stuurt de volgende documenten
op naar het hoofd Tracering:
Tuberculinatielijst VZ.
Zodra het hoofd Tracering de opgestuurde formulieren
van de VWA-medewerker heeft ontvangen, zorgt hij
ervoor dat deze formulieren in een DBase worden
ingevoerd.
Na het invoeren worden de formulieren in het UBNdossier opgeborgen.
De practicus zal, onder toezicht van de VWA, na 72 uur
+/- 8 uur de VZ-getuberculineerde runderen
controleren.
De VWA-medewerker zorgt dat de instructies
Bedrijfsbezoek worden opgevolgd.
De practicus noteert op de tuberculinatielijst VZ de
uitslagen van de VZ-tuberculinaties.
Nadat de practicus de tuberculinatielijst VZ volledig
heeft ingevuld, stuurt de VWA-medewerker de lijst naar
het hoofd Tracering.
De veldmedewerkers worden door de Unit
Bedrijfsbezoeken gedebrieft. Deze debriefing kan
eventueel ook telefonisch plaatsvinden.
Van de debriefing wordt door de Unit Bedrijfsbezoeken
een debriefingsverslag gemaakt.
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11.
Hoofd Tracering

Activiteit

Omschrijving

Ontvangst
formulieren

•

12.

Beoordelen uitslag
tuberculinatie VZ

•

Hoofd Tracering

•
13.

Hoofd Tracering

Informeren
crisismanager

•
•

14.

Unit Bedrijfsbezoeken

Debriefen
veldmedewerkers

•
•

15.

Hoofd Tracering

16.

Hoofd Tracering
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•
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Het hoofd Tracering ontvangt de tuberculinatielijst VZ
en zorgt ervoor dat de uitslagen op de lijst in een
DBase worden ingevoerd.
Het hoofd Tracering beoordeelt de uitslagen die de
practicus op de tuberculinatielijst VZ heeft genoteerd.
Na de beoordeling wordt de tuberculinatielijst VZ in het
UBN-dossier opgeborgen.
Indien het hoofd Tracering op basis van zijn
beoordeling van mening is dat er vervolgacties gepland
moeten worden, informeert hij de crisismanager.
Het hoofd Tracering stelt een rapportage op voor de
crisismanager en stuurt deze naar hem op.
De veldmedewerkers worden door de Unit
Bedrijfsbezoeken gedebrieft. Deze debriefing kan
eventueel ook telefonisch plaatsvinden.
Van de debriefing wordt door de Unit Bedrijfsbezoeken
een debriefingsverslag gemaakt.
Indien de runderen bij het contactbedrijf positief
hebben gereageerd op de VZ-tuberculinatie, past het
hoofd Tracering de “procedure overname ter doding
voor onderzoek bij CIDC-Lelystad” toe.
Nadat reagerende runderen op de VZ-tuberculinatie
zijn overgenomen door CIDC-Lelystad wordt het beslag
op UBN-nummer onderworpen aan een enkelvoudige
tuberculinatie.
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4.4 Bijlagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructie DBase I&R – opvragen stallijst
1ste / 2de / 3de Enkelvoudige tuberculinatie
Planning - VZ Tuberculinatie – 1ste / 2de / 3de
Lijst van verdachte / besmette / vrijgegeven bedrijven
Bedrijven heronderzoek VZ
Tuberculinatie lijst
VZ-tuberculinatie lijst
Invulinstructie monsternameformulier VWA
Instructie Bedrijfsbezoek
Inventarisatie Bedrijf
Bloedtappen bij Runderen met TBC
Instructie Tellen & Rubriceren
Planning Week prognose en gerealiseerd
Positieve / Dubieuze VZ dieren voor CIDC-Lelystad
Lijst met besmette bedrijven met reageerders
Aflezen tuberculinatie tbc <update nummer>
Invulinstructie aflezen tuberculinatie tbc
Verantwoordingsformulier VZ-tuberculinatie
Invulinstructie verantwoordelingsformulier VZ-tuberculinatie
Werkinstructie opdrachtverstrekking DAP ten behoeve van tuberculinatie
Verantwoordelingsformulier Bloedtappen
Invulinstructie verantwoordelingsformulier Bloedtappen
Bloedtaplijst nr. 402720
Monsterbegeleidingsformulier – basisgegevens nr. 402719
Barcodes nr. 402747
Verzegelingssticker nr. 402748
Voorbeeld tekening stallijst
Voorbeeld nadere omschrijving tekening stallijst

Formulieren worden handmatig dan wel automatisch ingevuld en doorgegeven aan het
Secretariaat van de Crisisorganisatie.
Het Secretariaat zorgt ervoor dat de bijbehorende brieven worden uitgedraaid inclusief de
bijlagen en na ondertekening van de Crisismanager worden verstuurd.
Alvorens het origineel te versturen wordt een kopie van de getekende brief inclusief bijlagen
gemaakt.
De Traceeropdracht / verslag wordt door het Secretariaat inclusief brief met bijlagen overhandigd
aan de Algemene Administratie.
De Algemene Administratie draagt zorg dat de documenten op UBN-niveau worden gearchiveerd.
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5. Screenen
5.1 Inleiding
Om er zeker van te zijn dat in het geval van open tuberculose en weidegang bij de omliggende
bedrijven geen besmetting heeft plaats gevonden, worden bedrijven in het screeningsgebied aan
een nader onderzoek onderworpen. De runderen op deze bedrijven worden middels een
tuberculinatie onderzocht. De bedrijven worden op voorhand niet verdacht verklaard. Na een
positieve tuberculinatie wordt het bedrijf verdacht verklaard.

5.2 Algemene informatie
Doel
Het doel van de afdeling Screening is het zo snel mogelijk een goede indruk krijgen van de
mogelijke verspreiding van de bacterie. Hierbij worden alle aanwezige runderen ouder dan 6
weken onderzocht door middel van tuberculinatie in een vooraf vastgestelde zone.
Algemene principes
• Gelet op de wijze van de verspreiding van de bacterie zal een buurtonderzoek niet altijd nodig
zijn. Uiteindelijk beslist de Crisismanager of een buurtonderzoek gestart wordt.
• Wordt er, op voordracht van de Crisismanager, een buurtonderzoek gehouden, dan dient
onder andere met de volgende factoren rekening gehouden te worden: de afstand tot het
besmette bedrijf, het weilandgebruik van het besmette bedrijf en mogelijk contact met ander
vee en het in- en uitscharen van vee.
• Er wordt gescreend rondom een besmet bedrijf indien aan de onderstaande voorwaarden
wordt voldaan:
1. er is mogelijk sprake van open tuberculose en
2. er is weidegang van de betreffende runderen geweest.
• Indien de uitbraak kleinschalig is, wordt de functie van hoofd Screening waargenomen door
het hoofd Tracering.
Indien een screening plaatsvindt worden in ieder geval de aan het besmette bedrijf aangrenzende
bedrijven onderzocht, indien daar runderen hebben geweid. Afhankelijk van de mate van
besmetting kan eventueel besloten worden dit gebied uit te breiden.
Uitvoering screeningswerkzaamheden
Instellen screeningsgebied
Na de ontvangst van een melding van open tuberculose bij een rund, lokaliseert de VWA het
besmette bedrijf. Er wordt bij dit bedrijf nagegaan of er weidegang van de betreffende runderen is
geweest. Op voordracht van de Crisismanager wordt een screeningsgebied ingesteld. Dit betreft
een zone ingesteld afhankelijk van de veterinaire situatie rondom het besmette bedrijf. Aan de
hand van de gegevens uit het GIS worden alle bedrijven opgespoord die zich in het
screeningsgebied bevinden. LTO wordt verzocht de bedrijven aan te leveren die in het
screeningsgebied runderen geweid hebben. Deze bedrijven worden zo spoedig mogelijk, na de
briefing van de veldmedewerkers, bezocht door een practicus en een VWA-medewerker. Op de
betreffende bedrijven vindt er een telling en rubricering plaats van de aanwezige runderen. Bij
deze bedrijfsbezoeken worden de “instructie bedrijfsbezoeken” en de “instructie hygiëneregels” in
acht genomen. De VWA-medewerker is belast met de controle op de naleving van deze instructies.
Enkelvoudige tuberculinaties
Nadat de runderen geteld en gerubriceerd zijn worden alle runderen ouder dan 6 weken door de
practicus getuberculineerd, onder toezicht van de VWA-medewerker. De practicus tekent deze
enkelvoudige tuberculinatie aan op de tuberculinatielijst. De VWA-medewerker maakt van de
tuberculinatie een screeningsverslag, inclusief een plattegrond van het bedrijf. De practicus
noteert de ontbrekende levensnummers van de getuberculineerde runderen op de
tuberculinatielijst en geeft hierbij de verschillen aan tussen de Stallijst I&R en de
getuberculineerde runderen. De practicus zal na 72 uur +/- 8 uur de getuberculineerde runderen
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controleren. Ook hierbij dient de “instructie bedrijfsbezoeken” gehanteerd te worden. De VWAmedewerker is belast met de controle hierop. Indien er onduidelijkheden zijn wordt de practicus
telefonisch benaderd door het Hoofd Screening. Van het telefonisch onderhoud wordt een notitie
gemaakt en opgeborgen in het UBN-dossier.
Het hoofd Screening beoordeelt de uitslagen van de EV-tuberculinatie die de practicus op de
tuberculinatielijst heeft genoteerd.
Keuze tussen slachten en VZ-tuberculinatie
Op verzoek van de veehouder mogen runderen, die positief hebben gereageerd op de EVtuberculinatie, geslacht worden in plaats van te laten onderzoeken met de VZ-tuberculinatie. Het
slachten van de runderen is mogelijk direct nadat bekend is gemaakt dat de runderen positief op
de EV-tuberculinatie gereageerd hebben. Bij de VZ-tuberculinatie dient de veehouderij eerst 6
weken, in opdracht van de VWA, geblokkeerd te worden.
Voor het slachten gelden de volgende voorwaarden:
• Het betreffende rund is nader onderzocht middels het gamma-interferon-bloedonderzoek en
heeft in dit onderzoek negatief gereageerd;
• Er vindt op dit karkas een uitgebreide post mortem keuring plaats;
• Indien bij de uitgebreide post mortem keuring verschijnselen worden geconstateerd die
mogelijk een gevolg zijn van een TBC-besmetting, wordt het materiaal voor onderzoek naar
CIDC-Lelystad gestuurd. Indien dit niet het geval is, wordt door de Crisismanager de verdachtstatus opgeheven.

5.3 Taken
De practicus bezoekt in aanwezigheid van de VWA Dierziektedeskundige de aangewezen
bedrijven. Hierbij hebben zij van de afdeling Screening een stallijst en de instructie TBC
meegekregen om hun werkzaamheden volgens de voorschriften te kunnen verrichten.
Na het bedrijfsbezoek vult de practicus de tuberculinatielijst in.
Taken
Hoofd Screening
• Krijgt van de Crisismanager opdracht tot het uitvoeren van een screening;
• Rapporteert aan de Crisismanager;
• Ontvangt UBN’s, adressen bedrijven en aantallen van dieren vanuit het GIS, I&R-systeem (GD)
en van LTO van bedrijven die in het betreffende gebied runderen geweid hebben;
• Autoriseert werknemers en bevoegdhedenmatrix;
• Beoordeelt de uitslagen van de EV- en VZ-tuberculinatie;
• Plant en regelt de personele bezetting van de afdeling Screening;
• Ontwerpt, rapporteert overzichten van screeningsactiviteiten en is verantwoordelijk voor de
juistheid van de verstrekte informatie;
• Hevelt, indien de uitslag van de EV-tuberculinatie positief is, het UBN-dossier ter verdere
behandeling over aan de afdeling Tracering;
• Informeert de GD en AID bij onjuiste gegevens uit het I&R-systeem.
Hoofd Tracering
(alleen bij een positieve uitslag van de EV-tuberculinatie)
• Informeert de Crisismanager, indien hij van mening is dat op basis van de uitslag van de VZtuberculinatie vervolgacties gepland moeten worden;
• Informeert de Crisismanager, indien hij (vooruitlopend op het slachten van de runderen) van
mening is dat op basis van de uitslag van de gamma-interferontest vervolgacties gepland
moeten worden.
• Past de procedure “overname rund ter doding voor onderzoek bij CIDC-Lelystad” toe.
Planning/ administratie
• Plant behoefte van VWA Dierziektedeskunigen, practici en materiaal (korte termijn/ lange
termijn).
• Maakt, op basis van de adressenlijst van bedrijven (GD en LTO), overzichtslijsten van te
screenen bedrijven.
• Stelt documentensets samen van tijdens de Screening te gebruiken documenten.
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•
•
•
•
•
•

Voert ingevulde inspectierapporten in database in en werkt aanvullende gegevens van
bedrijven bij in de database.
Voert de beschreven procedures ter controle van de juistheid van de ingevoerde data uit en
rapporteert hierover naar de leiding.
Controleert/ verifieert ontvangen UBN’s (GD) en koppelt foutieve UBN-gegevens, via het hoofd
Screening, terug.
Werkt UBN-dossiers bij en zorgt ervoor dat originele documenten worden opgestuurd naar de
Algemene Administratie.
Onderhoudt contacten met andere afdelingen en het crisisteam en signaleert eventuele knelpunten met andere afdelingen.
Geeft opdracht voor een mailing aan te screenen bedrijven (eventueel via GD), om het
screeningsbezoek aan te kondigen.

Practicus/VWA-medewerker
• Bezoekt de screeningsbedrijven;
• Telt en rubriceert de aanwezige dieren;
• Maakt een inventarisatie en een plattegrond van het bezochte bedrijf.
• De practicus voert de EV-tuberculinatie uit. Deze tuberculinatie wordt door de practicus op de
Stallijst I&R aangetekend.
• Hanteert tijdens het bedrijfsbezoek de instructie “hygiëneregels tijdens bedrijfsbezoek”.
Eventuele aanvullende hygiëneregels van de veehouder bij het binnenkomen en verlaten van
het bedrijf dienen in principe te worden geaccepteerd, mits deze niet in strijd zijn met de
regels uit de genoemde instructie.
• De VWA-medewerker maakt van zijn bevindingen tijdens het screenen een rapportage
(formulier rapportage screeningen)
• De practicus controleert na 72 uur +/- 8 uur de getuberculineerde runderen. Hij noteert de
uitslagen van de tuberculinaties op de tuberculinatielijst.
• De practicus voert, onder toezicht van de VWA-medewerker, de VZ-tuberculinatie uit.
• De practicus leest, onder toezicht van de VWA-medewerker, de VZ-tuberculinatie uit en
noteert zijn bevindingen op de tuberculinatielijst VZ.
Rapportage:
• Zodra alle bedrijven binnen een bepaald gebied bezocht zijn, dient dit gerapporteerd te
worden aan de Crisismanager;
• In de rapportage dienen in elk geval de geïnventariseerde aantallen dieren in de gescreende
gebieden te worden vermeld alsmede een conclusie over de bevindingen tijdens de
bedrijfsbezoeken;
• De leiding is verantwoordelijk voor de juistheid van de data in de rapportage en dient procedures aan te geven, waardoor een goede datakwaliteit gewaarborgd wordt.
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5.4 Processchema’s Screening
Tuberculose onderzoek
Screening TBC procedure binnen de 2km zone van besmet bedrijf
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Het
proces ‘Beh……………eval
beschrijft de verwerking van verdacht verklaring. Het
Naam:
Screenen

Het proces Screenen beschrijft de werkzaamheden van de afdeling Screenen om alle aanwezige
runderen ouder dan 6 weken binnen het screeningsgebied te tuberculineren en zo snel mogelijk
een goede indruk te krijgen van de mogelijke verspreiding van een bacterie.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Hoofd Screening

Activiteit

2.

Instellen
screeningsgebied

VWA

Omschrijving

Ontvangst melding •
•

•
3.

Hoofd Screening

Vaststellen aantal
te bezoeken
bedrijven

•

4.

Hoofd Screening

Plannen bezoek
bedrijf

•
•

5

Secretariaat

Opdrachtverstrekking
bedrijfsbezoek

•
•

•
6.

Unit Briefing/
Debriefing

Briefing
veldmedewerkers

•
•

7.

Practicus/
VWA-medewerker

Bezoeken bedrijf

•
•

8.

Practicus/
VWA-medewerker

Tellen & rubriceren/screening

•
•

9.

VWA-medewerker

Controle bedrijf
bezoek

•

10.

Practicus

Tuberculineren/
bloedtappen

•
•
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Het hoofd Screening ontvangt een melding van open
tuberculose bij een rund.
Aan de hand van deze melding lokaliseert de VWA het
besmet bedrijf en stelt het screeningsgebied in. Dit
betreft een zone ingesteld afhankelijk van veterinaire
situatie met een minimum van 2 kilometer rondom het
besmet bedrijf.
De VWA legt het screeningsgebied schriftelijk vast en
voert deze gegevens in in een DBase.
Het hoofd Screening stelt, aan de hand van het I&R
DBase bestand (adressenlijst) van de GD, een lijst op
met de bedrijven die zich in het screeningsgebied
bevinden.
Het hoofd Screening maakt een planning van de te
bezoeken bedrijven.
Een kopie van deze planning en de lijst met te
bezoeken bedrijven worden in het UBN-dossier
opgeborgen.
Het hoofd Screening geeft opdracht om alle in het
screeningsgebied gelegen bedrijven te bezoeken.
Het Secretariaat verstuurt de opdrachtbevestigingen.
Van deze opdrachtbevestiging gaat één exemplaar
naar:
de dierenarts die de tuberculinatie zal gaan
verrichten;
de VWA-medewerker die bij de tuberculinatie
aanwezig zal zijn;
de veehouder.
Een kopie van de opdrachtbevestiging in het UBNdossier opgeborgen.
De veldmedewerkers worden door de Unit
Briefing/Debriefing gebrieft. Deze briefing kan
eventueel ook telefonisch plaatsvinden.
Van de briefing wordt door de Unit Briefing/Debriefing
een briefingsverslag gemaakt.
De practicus en de VWA-medewerker bezoeken alle
bedrijven die zich in het screeningsgebied bevinden.
Hierbij worden de instructies Bedrijfsbezoeken en
Hygiëneregels in acht genomen.
Op het betreffende bedrijf vindt er een telling en
rubricering plaats van alle aanwezige runderen. Hij/zij
maakt hierbij gebruik van de aanwezige stallijst I&R.
Er wordt aan de hand van de administratie van de
Veehouder een inventarisatie gemaakt van de aan- en
afvoer van runderen
De VWA-medewerker controleert, aan de hand van de
Instructies Bedrijfsbezoek of de instructies hygiëne
nauwkeurig gevolgd worden. Dit zelfde geldt voor de
instructie telling, rubricering van vee
Op basis van de tellingen en rubricering tuberculineert
de practicus alle op het bedrijf aanwezige runderen
De tuberculinatie wordt door de practicus aangetekend
op de stallijst I&R.
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VWA-medewerker maakt een rapportage van zijn
bevindingen tijdens het screenen
Tevens maakt de VWA-medewerker een plattegrond
van het bedrijf.
De Practicus noteert de levensnummers van de
getuberculineerde runderen de tuberculinatielijst
Tevens geeft de practicus de verschillen aan tussen
Stallijst en getuberculineerde runderen.

12.

VWA-ambtenaar

Opsturen
formulieren

•

De VWA-ambtenaar stuurt de volgende documenten op
naar het hoofd Screening:
rapportage Screening;
plattegrond van het gescreende bedrijf;
tuberculinatielijst.

13.

Hoofd Screening

Ontvangen &
verwerken
formulieren

•

Zodra het hoofd Screening de opgestuurde formulieren
van de VWA-ambtenaar heeft ontvangen, zorgt hij
ervoor dat deze formulieren in een DBase worden
ingevoerd.
Na het invoeren worden de formulieren in het UBNdossier opgeborgen.

•
14.

Practicus

Uitlezen
tuberculinatie

•

De practicus zal na 72 uur +/- 8 uur de
getuberculineerde runderen controleren.

15

VWA-medewerker

Controle bedrijf
bezoek

•

De VWA-medewerker zorgt dat de instructies
Bedrijfsbezoek worden opgevolgd.

16.

Practicus

•

De practicus noteert op de tuberculinatielijst de
uitslagen van de tuberculinaties.

17.

VWA-medewerker

Invullen en
verwerken
formulieren
Opsturen
formulieren

•

Nadat de practicus de tuberculinatielijst volledig heeft
ingevuld, stuurt hij de lijst naar het hoofd Screening.

18.

Hoofd Screening

Ontvangst
formulieren

•

Het hoofd Screening ontvangt de tuberculinatielijst en
zorgt ervoor dat de uitslagen op de lijst in een DBase
worden ingevoerd.

19.

Unit Briefing/
Debriefing

Debriefing
veldmedewerkers

•

De veldmedewerkers worden door de Unit
Briefing/Debriefing gedebrieft. Deze briefing kan ook
eventueel telefonisch plaatsvinden.
Van de debriefing wordt door de Unit Briefing/
Debriefing een debriefingsverslag gemaakt.

•
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•
•
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Het hoofd Screening beoordeelt de uitslagen die de
practicus op de tuberculinatielijst heeft genoteerd.
Na de beoordeling wordt de tuberculinatielijst in het
UBN-dossier opgeborgen.
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1.
CIDC-Lelystad

Activiteit

Omschrijving

Bloedtappen
(gammainterferon)

•

2.

Bureau Ontheffingen

•

3.

Slachthuis

Procedure
Ontheffingen
Procedure Slachten

4.

Slachthuis

5

CIDC-Lelystad

6.

Crisismanager

7.

Hoofd Screening

Overhevelen naar
afdeling Tracering

•

8.

Hoofd Tracering

Informeren
Crisismanager

•

•

Uitgebreide post
•
mortem keuring op
karkas rund
Materiaal voor
•
onderzoek naar
CIDC-Lelystad
Afgeven vrij-status •
aan veehouder

•
9.

Afdeling Taxeren

Procedure Taxatie

•

10.

Hoofd Tracering

•

11.

Hoofd Tracering

Procedure
overname rund ter
doding voor
onderzoek bij
CIDC-Lelystad
Procedure
Enkelvoudige
Tuberculinatie

Draaiboek: Tuberculose

•
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Indien de veehouder besluit om de runderen te
slachten (in plaats van te onderwerpen aan de VZtuberculinatie), neemt CIDC-Lelystad bloedmonsters bij
de betreffende runderen af.
Bij een negatieve uitslag van de gamma-interferontest
treedt de procedure Ontheffingen in werking.
De betreffende runderen worden, onder toezicht van
de VWA, in het slachthuis geslacht.
Op het slachthuis wordt een uitgebreide post mortem
keuring op de karkassen, waaronder de lympfenklieren,
van de runderen uitgevoerd.
Bij een positieve uitslag van de uitgebreide post
mortem keuring wordt het materiaal voor verder
onderzoek naar CIDC-Lelystad gestuurd.
Bij een negatieve uitslag van de uitgebreide post
mortem keuring wordt door de Crisismanager de vrij
status aan de betreffende veehouder teruggegevens.
Indien de uitslag van de gamma-interferontest positief
is, hevelt het hoofd Screening de verdere behandeling
over aan de afdeling Tracering
Indien het hoofd Tracering op basis van zijn
beoordeling van mening is dat er vervolgacties gepland
moeten worden, informeert hij de crisismanager.
Het hoofd Tracering stelt een rapportage op voor de
crisismanager en stuurt deze naar hem op.
De afdeling Taxeren taxeert, volgens de procedure
“Taxatie” de door CIDC-Lelystad over t enemen
runderen.
Indien de runderen bij het bedrijf positief hebben
gereageerd op de VZ-tuberculinatie, past het hoofd
Tracering de “procedure overname ter doding voor
onderzoek bij CIDC-Lelystad” toe.
Nadat reagerende runderen op de VZ-tuberculinatie
zijn overgenomen door CIDC-Lelystad wordt het beslag
op UBN-nummer onderworpen aan een enkelvoudige
tuberculinatie.
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VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Screenen – VZ-tuberculinatie

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Unit Briefing/
Debriefing

Activiteit

Omschrijving

Briefen
veldmedewerkers

•
•

2.

Crisismanager

Blokkeren bedrijf

•

3.

Practicus/
VWA-medewerker

VZ-tuberculinatie

•

•
4.

Practicus/VWAmedewerker

Invullen en
verwerken
formulieren

•
•

5.

VWA-medewerker

Opsturen
formulieren

•

6.

Hoofd Screening

Ontvangen &
verwerken
formulieren

•

•
7.

Practicus/
VWA-medewerker

Uitlezen
tuberculinatie VZ

•

8.

VWA-medewerker

•

9.

Practicus

10.

VWA-medewerker

Controle
bedrijfsbezoek
Invullen en
verwerken
formulieren
Opsturen
formulieren

Draaiboek: Tuberculose

•
•
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De veldmedewerkers worden door de Unit Briefing/
Debriefing gebrieft. Deze briefing kan eventueel ook
telefonisch plaatsvinden.
Van de briefing wordt door de Unit Briefing/Debriefing
een briefingsverslag gemaakt
In opdracht van de Crisismanager wordt het
betreffende bedrijf geblokkeerd.
Op basis van de resultaten van de enkelvoudige
tuberculinatie ontvangt de practicus een
opdrachtverlening tot het toepassen van de VZtuberculinatie.
Deze tuberculinatie vindt 6 weken na blokkade van het
bedrijf en onder toezicht van de VWA-medewerker
plaats.
De practicus noteert de levensnummers van de VZgetuberculineerde runderen op de tuberculinatielijst
VZ.
Tevens geeft de practicus aan de verschillen tussen
Stallijst en VZ-getuberculineerde runderen.
De VWA-medewerker stuurt de volgende documenten
op naar het hoofd Screening:
Tuberculinatielijst VZ.
Zodra het hoofd Screening de opgestuurde formulieren
van de VWA-medewerker heeft ontvangen, zorgt hij
ervoor dat deze formulieren in een DBase worden
ingevoerd.
Na het invoeren worden de formulieren in het UBNdossier opgeborgen.
De practicus zal, onder toezicht van de VWAmedewerker, na 72 uur +/- 8 uur de VZgetuberculineerde runderen controleren.
De VWA-medewerker zorgt dat de instructies
Bedrijfsbezoek worden opgevolgd.
De practicus noteert op de tuberculinatielijst VZ de
uitslagen van de VZ-tuberculinaties.
Nadat de practicus de tuberculinatielijst VZ volledig
heeft ingevuld, stuurt de VWA-medewerker de lijst naar
het hoofd Tracering.
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11.

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Screenen – VZ-tuberculinatie

Afdeling
Funktionaris
Unit Briefing/
Debriefing

Activiteit

Omschrijving

Debriefen
veldmedewerkers

•
•

12.

Hoofd Screening

Ontvangst
formulieren

•

13.

Hoofd Screening

Beoordelen uitslag
tuberculinatie VZ

•
•

14.

Hoofd Screening

Overhevelen naar
afdeling Tracering

•

15.

Hoofd Tracering

Informeren
crisismanager

•
•

16.

Afdeling Taxeren

Procedure Taxatie

•

17.

Hoofd Tracering

•

18.

Hoofd Tracering

Procedure
overname ter
doding voor
onderzoek bij
CIDC-Lelystad
Procedure
Enkelvoudige
Tuberculinatie

Draaiboek: Tuberculose

•
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De veldmedewerkers worden door de Unit Briefing/
Debriefing gedebrieft. Deze debriefing kan eventueel
ook telefonisch plaatsvinden.
Van de debriefing wordt door de Unit Briefing/
Debriefing een debriefingsverslag gemaakt.
Het hoofd Screening ontvangt de tuberculinatielijst VZ
en zorgt ervoor dat de uitslagen op de lijst in een
DBase worden ingevoerd.
Het hoofd Screening beoordeelt de uitslagen die de
practicus op de tuberculinatielijst VZ heeft genoteerd.
Na de beoordeling wordt de tuberculinatielijst VZ in het
UBN-dossier opgeborgen.
Indien de uitslag van de VZ-tuberculinatie positief is,
hevelt het hoofd Screening de verdere af te handelen
procedure over aan de afdeling Tracering.
Indien het hoofd Tracering op basis van zijn
beoordeling van mening is dat er vervolgacties gepland
moeten worden, informeert hij de crisismanager.
Het hoofd Tracering stelt een rapportage op voor de
crisismanager en stuurt deze naar hem op.
De afdeling Taxeren taxeert, volgens de procedure
“Taxatie” de door CIDC-Lelystad over t enemen
runderen.
Indien de runderen bij het contactbedrijf positief
hebben gereageerd op de VZ-tuberculinatie, past het
hoofd Tracering de “procedure overname ter doding
voor onderzoek bij CIDC-Lelystad” toe.
Nadat reagerende runderen op de VZ-tuberculinatie
zijn overgenomen door CIDC-Lelystad wordt het beslag
op UBN-nummer onderworpen aan een enkelvoudige
tuberculinatie.
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5.5 Bijlagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructie DBase I&R – opvragen stallijst
1ste / 2de / 3de Enkelvoudige tuberculinatie
Planning - VZ Tuberculinatie – 1ste / 2de / 3de
Lijst van verdachte / besmette / vrijgegeven bedrijven
Bedrijven heronderzoek VZ
Tuberculinatie lijst
VZ-tuberculinatie lijst
Invulinstructie monsternameformulier VWA
Instructie Bedrijfsbezoek
Inventarisatie Bedrijf
Bloedtappen bij Runderen met TBC
Instructie Tellen & Rubriceren
Planning Week prognose en gerealiseerd
Positieve / Dubieuze VZ dieren voor CIDC-Lelystad
Lijst met besmette bedrijven met reageerders
Aflezen tuberculinatie tbc <update nummer>
Invulinstructie aflezen tuberculinatie tbc
Verantwoordingsformulier VZ-tuberculinatie
Invulinstructie verantwoordelingsformulier VZ-tuberculinatie
Werkinstructie opdrachtverstrekking DAP ten behoeve van tuberculinatie
Verantwoordelingsformulier Bloedtappen
Invulinstructie verantwoordelingsformulier Bloedtappen
Bloedtaplijst nr. 402720
Monsterbegeleidingsformulier – basisgegevens nr. 402719
Barcodes nr. 402747
Verzegelingssticker nr. 402748
Voorbeeld tekening stallijst
Voorbeeld nadere omschrijving tekening stallijst

Formulieren worden handmatig dan wel automatisch ingevuld en doorgegeven aan het
Secretariaat van de Crisisorganisatie.
Het Secretariaat zorgt ervoor dat de bijbehorende brieven worden uitgedraaid inclusief de
bijlagen en na ondertekening van de Crisismanager worden verstuurd.
Alvorens het origineel te versturen wordt een kopie van de getekende brief inclusief bijlagen
gemaakt.
De Traceeropdracht / verslag wordt door het Secretariaat inclusief brief met bijlagen overhandigd
aan de Algemene Administratie.
De Algemene Administratie draagt zorg dat de documenten op UBN-niveau worden gearchiveerd.
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6. Markeren
6.1 Inleiding
Op het moment dat een bedrijf verdacht of besmet wordt verklaard moet dit kenbaar worden
gemaakt aan de omgeving. Bij een besmetverklaring wordt in de bestijding van Tuberculose
rondom de besmettingshaard géén toezichts- en beschermingsgebied ingesteld.
6.2 Algemene Informatie
Wanneer een besmet of verdacht bedrijf is gemarkeerd, gelden onder meer de volgende
beperkingen en verplichtingen:
• Een aan- en afvoerverbod van dieren, producten en voorwerpen die dragers van smetstof
kunnen zijn.
• Beperkte toegang van personen.
• Verplichte reiniging en ontsmetting van personen en voertuigen die het bedrijf verlaten.
Doel
• Het aangeven van een dierziektestatus (verdacht of besmet) door het plaatsen van kentekenen
en borden bij bedrijven en terreinen
Juridisch Kader
GWWD
Art. 21, lid 1

Art. 21, lid 2
Art. 21, lid 3
Art. 22, lid 1

Art. 23, lid 1
Art. 23, lid 2
Art. 25, lid 1

Art. 25, lid 2

Art. 26, lid 1

Een door Onze Minister aangewezen ambtenaar deelt de burgemeester, zo nodig
na overleg met het hoofd van de voor de provincie waar het geval zich heeft
voorgedaan, door de stichting genoemd in artikel 82 aangewezen of ingestelde
gezondheidsdienst voor dieren, zo spoedig mogelijk mede welke maatregelen tot
bestrijding van de ziekte door hem nodig worden geacht.
De burgemeester neemt de nodig geachte maatregelen zo spoedig mogelijk.
In spoedeisende gevallen neemt de in het eerste lid bedoelde ambtenaar deze
maatregelen zelf en stelt hij de burgemeester daarvan onmiddellijk in kennis.
De in artikel 21 bedoelde maatregelen kunnen zijn:
a. het afzonderen van zieke en verdachte dieren;
b. het opstallen of ophokken van zieke en verdachte dieren;
c. het plaatsen van waarschuwingsborden;
d. het door het plaatsen van borden besmet of van besmetting verdacht verklaren
van gebouwen en terreinen;
Onze Minister stelt het model van de in artikel 22 bedoelde waarschuwingsborden
en borden vast en stelt nadere regelen vast omtrent de wijze waarop de in dat
artikelgenoemde maatregelen worden uitgevoerd.
De burgemeester van de betrokken gemeente verleent zijn medewerking bij het
plaatsen en weer verwijderen van de waarschuwingsborden en borden.
Het is verboden dieren van bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur
aangewezen soorten of categorieën van dieren, dan wel bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur aangewezen produkten of voorwerpen te vervoeren van of
naar gebouwen en terreinen, waar een kenteken, als bedoeld in artikel 22, eerste
lid, is geplaatst.
De toegang tot gebouwen of terreinen, waar een kenteken, als bedoeld in artikel
22, eerste lid, is geplaatst of door Onze Minister aangewezen gedeelten daarvan, is
aan anderen dan door Onze Minister aan te wijzen personen of groepen van
personen verboden.
Het is verboden gebouwen of terreinen, waar een kenteken, als bedoeld in artikel
22, eerste lid, is geplaatst te verlaten, tenzij na toepassing van de door Onze
Minister voorgeschreven maatregelen van ontsmetting.
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Algemene principes
• Met het overhandigen van de verdacht/ besmet brief door de medewerker markering wordt de
eigenaar formeel geïnformeerd over de beperkingen die t.a.v. zijn bedrijfsvoering worden
opgelegd.
• Het kenteken verdacht van tuberculose wordt geplaatst op melkveehouderij bedrijven die zelf
zuivelprodukten produceren en daarbij geen pasteurisatie proces hebben. Tevens wordt dit
kenteken geplaatst op bedrijven, waarbij bij nader onderzoek is gebleken dat deze bedrijven
als besmet beschouwd moeten worden.
• Het kenteken besmet met tuberculose wordt geplaatst op bedrijven waar de diagnose middels
bacteriologisch onderzoek door het CIDC-Lelystad is bevestigd.
• Voor zover van toepassing waarschuwen de aangebrachte kentekenen bij een verdacht of
besmet bedrijf buitenstaanders dat het betrokken erf/stal niet betreden mag worden door
personen.
• De medewerkers markering houden zich bij het overhandigen van de verdacht/besmet brief
en het plaatsen van de borden aan het protocol hygiëneregels bij bedrijfsbezoeken.
• De Crisismanager deelt de Burgemeester mee welke maatregelen hij nodig acht. De
Burgemeester neemt de maatregelen, behalve in spoedeisende gevallen waar de
Crisismanager de maatregelen neemt.
Werkzaamheden Markeren
Afhankelijk van de uitslag van het laboratoriumonderzoek door CIDC-Lelystad bepaalt de afdeling
tracering of een bedrijf al dan niet besmet wordt verklaard van een besmettelijke dierziekte of dat
de verdachtstatus wordt opgeheven.
1. Opheffen verdachtstatus
Als de verdachtstatus van het bedrijf wordt opgeheven geeft de afdeling tracering dit door
aan de afdeling markeren.
Actie:
verwijderen van borden “verdacht van” bij verdacht bedrijf en informeren per brief van de
burgemeester en informeren van de eigenaar van het betreffende bedrijf door de
Crisismanager.
2. Bedrijf wordt besmet verklaard
Als een bedrijf besmet wordt verklaard geeft de afdeling tracering dit door aan het hoofd
markeren.
Actie:
verwijderen van borden “verdacht van” en plaatsen borden “besmet met” door de
afdeling markeren;
Per brief informeren van de burgemeester en de eigenaar van het betreffende bedrijf
door de Crisismanager;

6.3 Beschrijving taken afdeling Markeren
Hoofd Markering
1. Aansturen afdeling markering
2. Houden van contact met en zorgt voor samenwerking met betrokken gemeenten.
3. Rapporteren aan de Crisismanager.
4. Communiceren met het de Chef de Bureau en het hoofd van de afdeling Tracering
AFDELING MARKERING
Markeerteams
1. Plaatsen en verwijderen van borden bij verdachte en besmette bedrijven;
2. Persoonlijk overhandigen van besmetbrieven aan de eigenaren van bedrijven en
ontvangstbewijs laten tekenen. Getekend ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de afdeling
Administratie;
3. Persoonlijk overhandigen van besmetbrieven aan de burgemeesters van betreffende
gemeenten en ontvangstbewijs laten tekenen. Getekend ontvangstbewijs wordt overhandigd
aan de afdeling Administratie NB. De brieven worden persoonlijk overhandigd om er zo zeker
van te zijn dat de brieven op de juiste plek en bij de juiste persoon aankomen.
4. Controleren op volledigheid van de aangebrachte markering;
Draaiboek: Tuberculose

56 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

5.

Opsturen van brieven waarin de vrij-status van het bedrijf wordt medegedeeld aan
betrokkenen en de burgemeester van betreffende gemeenten.

Administratie Markeren
1. Ontvangen van positieve uitslag van afdeling tracering;
2. Ontvangen van afschriften van besmet- en verdachtbrieven van het Secretariaat RCC;
3. Archiveren van de ontvangstbevestigingen van de brieven en checklist (zie bijlage) van de
bezochte bedrijven.
Planning en beheer
1. Samen stellen van markeerteams;
2. Verdelen van het markeringswerk over de markeerteams;
3. Regelen van de verdeling van het materiaal en het bijhouden van de voorraad;
4. Zorgen voor een dienstrooster.

6.4 AO Afdeling Markeren
• Verwerken van de markeringen
p.m.
• Archiveren van de documenten
p.m.

6.5 Processchema Afdeling Markeren
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Markeren

1/1
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Versie 1.1
VWA/IMD

Het proces markeren beschrijft de werkzaamheden van de afdeling markering naar aanleiding van
een besmet of verdacht bedrijf van Rundertuberculose.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Crisismanager

Activiteit

Omschrijving

Resultaat
onderzoek

•
•

De Crisismanager ontvangt de onderzoekresultaten van
CIDC-Lelystad
Bij positieve uitslag geeft de Crisismanager opdracht
tot het markeren van het bedrijf door middel van het
aanbrengen kenteken bij verdacht/besmette bedrijven

2.

Administratie
Markeren

Verwerking
gegevens

•

De administratie Markeren verwerkt de gegevens van
CIDC-Lelystad in de daarvoor aangewezen DBase

3.

Afdeling Tracering

Inlichten VWAdistrict

•

De afdeling Tracering licht het VWA-district in waar het
bedrijf onder valt.
Het VWA-district zorgt dat de afdeling Markeren de
juiste materialen en middelen heeft om het
verdachte/besmette bedrijf te markeren.

•

4.

Secretariaat

Verwerking
gegevens

•

•
•
•

Het Secretariaat draait de standaard besmetbrief voor
tuberculose met voorschriften uit voor:
Burgemeester
Veehouder/ eigenaar
De NCAW (Naam, Contactpersoon, Adres en
Woonplaats) gegevens van het bedrijf worden uit het
Dbase bestand gehaald
Het Secretariaat overhandigt de brief aan de
Crisismanager ter ondertekening
Het Scretariaat verstuurt de besmetbrief naar de
afdeling Markeren van het betreffende VWA-district

5

Afdeling Tracering

Informeren
Burgemeester

•

De afdeling Tracering geeft opdracht aan het
Secretariaat tot het maken van de besmetbrief aan de
Burgemeester van de plaats van vestiging van het
bedrijf

6.

Afdeling Markeren

Informeren
Veehouder

•

De medewerker van de afdeling Markeren overhandigt
bij het betreden van het bedrijf de verdacht/besmetbrief aan de Veehouder.

7.

Afdeling Markeren

Markeren

•

De afdeling markeren gaat over tot het plaatsen van
kentekenen bij verdachte /besmette gebouwen en
terreinen van bedrijven

7.a.

Afdeling Markeren

Plaatsen borden

•

Na het plaatsen van de borden worden de
werkzaamheden via de checklist markeren genoteerd.
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6.6 Bijlagen
1.
2.
3.

Instructie Markeerders
Checklist Markering
Instructie: Hygiëneregels bij bedrijfsbezoeken
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7. Taxeren
7.1 Inleiding
Wanneer in het kader van dierziektebestrijding wordt overgegaan tot uitkering van de
tegemoetkoming in de schade indien besloten is tot het doden van dieren of het vernietigen van
producten en voorwerpen, vindt deze vergoeding plaats op basis van de getaxeerde waarde. De
waarde van die dieren, producten en voorwerpen wordt vastgesteld door een beëdigd taxateur
die voldoet aan de VWA eisen met betrekking tot onafhankelijkheid, vakbekwaamheid en
deskundigheid.
Taxeren hangt samen met de hoofdstukken Ruimen (waaronder afvoer naar destructor), screenen,
traceren, welzijn, opkoop, en de daarbij te gebruiken instructie. De beoordeling en afwikkeling
van een taxatie hangt nauw samen met het hoofdstuk Financiële administratie.
Binnen het RCC (Regionaal Crisiscentrum) is het hoofd Taxatie belast met het aansturen van de
taxaties als onderdeel van de taken en verantwoordelijkheden van de crisismanager van de VWA.
Zie voor taken en bevoegdheden van afdelingshoofden het hoofdstuk De Crisismanager van de
VWA.
Waardevaststelling
De waarde van dieren, producten en voorwerpen, op het moment van taxatie wordt vastgesteld
op basis van dag- c.q. marktwaarden en dient te zijn onderbouwd.
Kortingen
De Minister van LNV, kan op basis van artikel 86 tweede lid van de GWWD kortingspercentages
toepassen op de tegemoetkoming in de schade. Deze kortingspercentages kunnen van toepassing
worden verklaard op grond van door de AID behaalde onderzoeksresultaten bij besmet verklaarde
bedrijven. Als basis voor de vaststelling hiervan worden de percentages uit het “Besluit verlaging
tegemoetkoming aangewezen dierziekten” gehanteerd.

7.2 Algemene informatie
Doel
Het doel van taxatie is om een onafhankelijke waardevaststelling door beëdigd deskundige te
verkrijgen van de waarde van te doden dieren en te vernietigen producten en voorwerpen bij
overname.
Als een bedrijf verdacht of besmet is verklaard of zeer waarschijnlijk besmet is of om zekerheid te
krijgen over de gezondheidsstatus van een dier kan er door de Crisismanager van de VWA
besloten worden tot:
1. het doden van één dier bestemd voor onderzoek door CIDC-Lelystad;
2. het doden van enkele dieren ter vernietiging;
3. het doden van alle dieren ter vernietiging;
4. het vernietigen van producten en voorwerpen.
Juridisch kader
GWWD:
Art. 22, Lid 1,f. het doden van zieke en verdachte dieren
Art. 22, lid 1,g. het onschadelijk maken van gedode of gestorven, zieke en verdachte dieren, en
van producten en voorwerpen, die besmet zijn of ervan worden verdacht gevaar op
te leveren voor verspreiding van smetstof.
Art. 86, lid 1 Uit het Diergezondheidsfonds wordt aan de eigenaar een tegemoetkoming in de
schade uitgekeerd, indien:
a. dieren krachtens het bepaalde in artikel 22, eerste lid, onderdeel f, worden
gedood;
b. producten en voorwerpen krachtens het bepaalde in artikel 22, eerste lid,
onderdeel g, onschadelijk worden gemaakt;
c. maatregelen krachtens het bepaalde in artikel 22, tweede lid, onderdeel f en g,
zijn toegepast.
Art. 86, lid 2

De tegemoetkoming in de schade bedraagt:
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Art. 86, lid 3

Art. 86, lid 4

Art. 86, lid 5

Art. 86, lid 6
Art. 86, lid 7
Art. 87

Art. 88, lid 1
Art. 88, lid 2

Art. 88, lid 3
Art. 88, lid 4
Art. 89

a. voor verdachte dieren: de waarde in gezonde toestand,
b. voor zieke dieren: het bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gedeelte
van de waarde in gezonde toestand,
c. voor producten en voorwerpen: de waarde op het moment van de maatregel,
met dien verstande, dat het aldus bepaalde bedrag met bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen percentages kan worden verlaagd. Deze
percentages verschillen naar gelang aan de in de laatste zinsnede bedoelde
maatregel gestelde eisen ter zake van de inrichting van het bedrijf is voldaan
en door de eigenaar in die maatregel bedoelde maatregelen zijn genomen om
de gezondheid van de dieren op het bedrijf te waarborgen.
Aan de toekenning van een tegemoetkoming kunnen door Onze Minister
voorwaarden worden verbonden welke betrekking kunnen hebben op:
a. de inrichting van het bedrijf;
b. de hygiëne op het bedrijf;
c. de herbevolking van het bedrijf;
d. de bedrijfsbegeleiding door een dierenarts of de begeleiding vanwege de
stichting als bedoeld in artikel 82;
e. op het bedrijf te nemen preventieve maatregelen;
en voor zover, de eigenaar niet bedrijfsmatig dieren houdt:
a. de inrichting van de verblijfsruimten voor dieren;
b. de hygiëne in de verblijfsruimten voor dieren;
c. de herbevolking van de verblijfsruimten voor dieren;
d. de te nemen preventieve maatregelen.
Onze Minister kan de uitbetaling van de tegemoetkoming opschorten totdat aan
de ingevolge het derde lid gestelde voorwaarden is voldaan, dan wel aan degene
aan wie de tegemoetkoming is toegekend, de verplichting opleggen zekerheid te
stellen voor de juiste nakoming van de krachtens dat lid gestelde voorwaarden.
Onze Minister kan bepalen, dat in afwijking van het bepaalde in het eerste en
tweede lid, geen tegemoetkoming wordt toegekend, dan wel dat de
tegemoetkoming op een geringer bedrag wordt bepaald, voor zover het optreden
van de besmettelijke ziekte mede aan betrokkene te wijten is.
Een zelfde bevoegdheid heeft Onze Minister indien wordt vastgesteld dat de
eigenaar aan zijn krachtens artikel 4 of krachtens artikel 92 opgelegde
verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan.
Onze Minister kan het bedrag van de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk
terugvorderen, indien aan de aan deze tegemoetkoming krachtens het derde lid
gestelde voorwaarden niet of niet ten volle is voldaan.
Alvorens dieren krachtens het bepaalde in artikel 22, eerste lid, onderdeel f,
worden gedood of producten en voorwerpen krachtens het bepaalde in artikel
22,eerste lid, onderdeel g, worden onschadelijk gemaakt, dan wel raten of
bijenvolken krachtens het bepaalde in artikel 22, tweede lid, onderdeel f en
g,worden vernietigd, wordt de waarde daarvan vastgesteld.
De in artikel 87 bedoelde waardevaststelling geschiedt door een beëdigd
deskundige, welke wordt aangewezen door en/of door Onze Minister aangewezen
ambtenaar.
Indien de in het eerste lid bedoelde ambtenaar of de eigenaar of diens
gemachtigde geen genoegen neemt met de waardevaststelling verzoekt Onze
Minister de kantonrechter in het kanton waar de dieren als bedoeld in artikel 87
zijn gedood of de producten en voorwerpen als bedoeld in dat artikel onschadelijk
zijn gemaakt dan wel raten of bijenvolken als bedoeld in dat artikel zijn vernietigd,
drie beëdigde deskundigen te benoemen, waaronder de krachtens het eerste lid
aangewezen deskundige.
Indien over de waardevaststelling geen overeenstemming wordt bereikt, geldt het
bedrag dat het gemiddelde is van de verschillende waarderingen.
De kosten van de in het eerste en tweede lid bedoelde deskundigen worden uit het
Diergezondheidsfonds betaald.
Terstond nadat de waarde is vastgesteld deelt Onze Minister aan de eigenaar het
bedrag van de waardevaststelling mede.
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Art. 90, lid 1

Art. 90, lid 2

Indien door het onschadelijk maken van dieren, producten of voorwerpen
krachtens het bepaalde in artikel 22 schade wordt toegebracht aan gebouwen,
terreinen of voorwerpen, wordt aan de eigenaar of gebruiker van deze gebouwen,
terreinen of voorwerpen uit het Diergezondheidsfonds een tegemoetkoming in de
schade uitgekeerd.
Bij geschil over het bedrag der tegemoetkoming wordt dit, op verzoek van de
meest gerede partij, door de kantonrechter bepaald bij beschikking, zonder hoger
beroep.

Uitvoeringsvoorschriften:
Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten.
Algemene principes
• De verschillende werkzaamheden binnen de crisisorganisatie (RCC) worden door de
afdelingshoofden uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de Crisismanager van de
VWA. De Directeur van de VWA is de enige functionaris die de uitbetalingsbeschikking mag
ondertekenen namens de Minister.
• Voordat de dieren worden gedood en producten of voorwerpen worden vernietigd vindt een
waardevaststelling plaats. Deze waardevaststelling wordt bepaald door een door de
Crisismanager van de VWA aangewezen beëdigd deskundige. (Taxateur)
• Indien er een besluit ligt op grond van artikel 22, lid 1, sub f. en g., tot het doden van dieren en
vernietigen van producten en voorwerpen wordt de taxatieprocedure in gang gezet.
• Het is de verantwoordelijkheid van de taxateur om de waarde te bepalen van dieren,
producten en voorwerpen. Van groot belang is deskundigheid, vakbekwaamheid en de
onafhankelijkheid van de taxateur. Deskundigheid wil zeggen dat de taxateur voldoende
kennis heeft van de door hem te taxeren dieren, producten en voorwerpen. Onafhankelijkheid
wil zeggen dat de taxateur zich niet identificeert met de eigenaar van de dieren, producten en
voorwerpen. In de instructie voor de taxateur is expliciet opgenomen dat de taxateur geen
financiële, zakelijke of familiaire banden heeft met de eigenaar van de te taxeren dieren,
producten, voorwerpen om belangenverstrengeling tegen te gaan.
• Voorafgaand aan een mogelijke beëdiging wordt door het hoofd van de Afdeling IMD van de
centrale directie VWA te Voorburg beoordeeld of de betreffende taxateur voldoende is
gekwalificeerd (zie bijlage Profiel taxateur) om voor de VWA taxaties te verrichten. De
beoordeling vindt plaats onder meer op basis van de verkregen informatie door middel van
een registratie (Invulformulier Taxateurs).
• Twee keer per jaar worden nieuwe taxateurs beëdigd bij de centrale organisatie van de VWA
door de Directeur VWA. De beëdiging wordt vastgelegd op het formulier EED/ BELOFTE
waarvan ook de taxateur een ondertekend exemplaar ontvangt.
• In de verdenkingsfase wordt de taxatie afgehandeld door een beëdigd deskundige. (Taxateur),
die aangewezen wordt door de Directeur VWA/ Crisismanager VIC. Door de afdeling Financiële
Zaken wordt de brief waarin de tegemoetkoming in de schade wordt vermeldt opgesteld.
• Een overzicht Taxateurs met daarin opgenomen de door de VWA beëdigde taxateurs wordt
bijgehouden op de Afdeling IMD. Een kopie van de beëdiging wordt bewaard bij dit overzicht.
In dit overzicht staat deskundigheid en specialisatie van elke taxateur vermeld. Het overzicht
alsmede wijzigingen daarin stelt de Afdeling IMD ter beschikking aan het RCC.
• De taxatie gebeurt overeenkomstig de instructies en met gebruikmaking van de
voorgeschreven formulieren. Bij iedere taxatie is een VWA-medewerker aanwezig die toezicht
houdt op het verloop van taxatie. De VWA-medewerker stelt een verslag op van de
uitgevoerde taxatie. De VWA-medewerker bemoeit zich nooit met de wijze van taxeren en
hoogte van het taxatiebedrag. De VWA-medewerker brengt verslag uit aan de crisismanager
over het verloop van de taxatie.
• De taxatiewaarde wordt direct na de taxatie door de taxateur medegedeeld aan de eigenaar
van de getaxeerde dieren, producten en voorwerpen, door overhandiging van een ingevuld
afschrift (blauwe exemplaar) van de schriftelijke Mededeling Artikel 89 GWWD. Dit exemplaar
is niet ondertekend door de crisismanager. Naderhand zal aan de eigenaar een door de
crisismanager getekend afschrift worden toegestuurd.
• De afdeling Financiële Administratie beoordeelt en controleert de taxatie aan de hand van een
checklist. De Crisismanager beslist namens de Directeur VWA over de vervolgactie. Indien
nodig worden de ontvangen bescheiden van de uitgevoerde taxatie retour gezonden naar de
taxateur of naar de VWA-medewerker met het verzoek om ontbrekende gegevens aan te
vullen. De tegemoetkoming in de schade wordt opgesteld door de Financiële Administratie en
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•

aangeboden ter ondertekening aan de Directeur VWA. De Directeur VWA ondertekent de
tegemoetkoming in de schade namens de minister. Een kopie van tegemoetkoming in de
schade wordt door de Financiële Administratie verstuurd aan het hoofd FZ die voor uitbetaling
zorg draagt. De uitbetaling vindt plaats nadat de tegemoetkoming in de schade is verstuurd
aan de eigenaar. (Eventueel voorzien van een kortingspercentage) Conform de Algemene wet
bestuursrecht (AWB) is bezwaar mogelijk tegen de beschikking binnen 6 weken na datum van
verzending van de tegemoetkoming in de schade .
Als de eigenaar of de Directeur VWA/Crisismanager zich niet kan vinden in de door de
taxateur vastgestelde waarde, wordt overgegaan tot een hertaxatie. De eigenaar die een
hertaxatie aanvraagt verzoekt de Directeur VWA/Crisismanager de kantonrechter drie
beëdigde taxateurs te benoemen, waaronder de oorspronkelijke taxateur.

7.3 Taken
Crisismanager
• Vertrekt opdracht tot taxatie aan de afdeling Taxatie
• Stelt de beëdigde taxateur aan
• Ondertekent de opdrachtbevestiging aan taxateur
• Start bij niet akkoord procedure van hertaxatie
• Licht de taxateur en veehouder schriftelijk in bij hertaxatie in opdracht van de minister
• Beoordeelt de brief met de tegemoetkoming in de schade
Hoofd Taxeren
• Maakt deel uit van het Crisisteam (management)
• Communiceert met Crisismanager, Taxateur en Financiële Administratie
• Doet voordracht voor het inhuren van taxateur
• Maakt afspraken met taxateur en VWA-medewerker en verstrekt formulieren en instructies
• Stelt brieven op voor de opdrachtbevestiging
• Beoordeelt de ontvangen taxatatieformulieren
• Bewaakt de voortgang van retourzending ingevulde taxatieformulieren
Directeur VWA
• Ondertekent de brief met de tegemoetkoming in de schade
• Doet voorstel aan kantonrechter voor benoeming van taxateurs bij hertaxatie
Taxatieteam
• Taxateur taxeert de dieren, producten en voorwerpen gebaseerd op schriftelijke instructies
van de VWA
• VWA-medewerker controleert naleving instructies tijdens taxatie
procesbeschrijving afdeling taxeren
De Directeur VWA ondertekent alle uitgaande brieven, tenzij daartoe bevoegdheden (vastgelegd
en controleerbaar) aan een door gemandateerde ambtenaar binnen het RCC zijn gedelegeerd. De
omvang van de bestrijdingsorganisatie is afhankelijk van de omvang en intensiteit van de te
bestrijden dierziekte. Het kan voorkomen dat in 1 persoon zijn verenigd verschillende functies van
afdelingshoofd. De genoemde en daarmee voorgeschreven te gebruiken instructies, formulieren
en brieven zijn opgenomen in de paragraaf Bijlage.
Melding.
De afdeling Taxatie ontvangt zijn opdrachten per fax of per e-mail van de Crisismanager. De
opdrachtverstrekking wordt verstuurd per e-mail, en hierna met een ontvangstbevestiging
uitgeprint en gearchiveerd. Onderdeel van die opdrachtverlening is het gewenste moment van de
taxatie alsmede bijzonderheden die relevant zijn voor een goed verloop van de taxatie.
Vervolgens beoordeelt het hoofd Taxatie welke deskundigheid voor de taxatie is vereist. De
crisismanager wijst vervolgens een taxateur aan uit het “overzicht van beëdigde taxateurs”. Indien
deskundigheid op meer disciplines is vereist en deze deskundigheid niet bij één taxateur aanwezig
is, dan wordt een tweede taxateur ingeschakeld die over de ontbrekende deskundigheid beschikt.
Daarnaast deelt het hoofd taxaties de taxatiedatum per telefoon mede aan de eigenaar en/of
houder van het betreffende bedrijf. Hiervan wordt een schriftelijke telefoonnotitie gemaakt.
Draaiboek: Tuberculose

64 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Inschakelen van taxateur.
Het hoofd Taxatie neemt telefonisch contact op met de taxateur en maakt een afspraak voor het
uitvoeren van een taxatie. In de telefonische afspraak die bevestigd wordt per fax worden de
voorwaarden, de belangrijkste instructies en relevante bijzonderheden vermeld. Het hoofd Taxatie
zorgt dat, onmiddellijk na de telefonische afspraak, een schriftelijk model opdrachtbevestiging (zie
bijlage) met instructies wordt verstuurd aan de taxateur, te ondertekenen door de Crisismanager.
In de schriftelijke opdracht wordt vermeld welk dier (of dieren), producten of voorwerpen het
betreft. Een kopie van de opdrachtverlening blijft achter ten behoeve van het bedrijfsdossier dat
wordt bijgehouden door de afdeling Secretariaat. De kopie opdrachtverlening dient ook voor de
factuurcontrole. Ingeval er sprake is van doden van dieren en vernietigen van produkten en
voorwerpen (ruiming), wordt de afdeling Kwaliteitsmanagement van de centrale directie VWA
dagelijks geïnformeerd over de opgedragen taxaties.
Inzet en taak VWA-medewerker.
Het hoofd Taxaties zorgt (per telefoon, fax, e-mail of persoonlijk) ervoor dat een VWAmedewerker bij een taxatie aanwezig is. De taxateur taxeert in het bijzijn van een VWAmedewerker op het betreffende bedrijf alle te doden dieren en te vernietigen producten en
voorwerpen. Hierbij gebruikt de VWA-medewerker de instructie Bedrijfsbezoeken. Voordat de
taxatie wordt uitgevoerd controleert de VWA-medewerker of het aantal dieren en de
identiteitskenmerken overeen komen met eerdere tellingen. Daarnaast heeft de VWA-medewerker
een taak bij de rubricering van de dieren. (Zie instructie tellen en rubriceren van dieren) Bij
overeenstemming vermeldt de VWA-medewerker dit in het taxatieverslag dat hij opstelt. Bij geen
overeenstemming wordt voor verdere instructies altijd contact opgenomen met de Crisismanager
van de VWA. Indien een verklaring voor een verschil in aantallen beschikbaar is, vermeldt de
VWA-medewerker deze op het taxatieverslag.
De VWA-medewerker ziet erop toe dat de taxatie overeenkomstig de voorgeschreven instructies
(ook die van de taxateur) verloopt en ziet erop toe dat de volgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:
1 het verzorgen van de mee te nemen materialen en administratieve bescheiden;
2 het toezicht op de naleving van de hygiënevoorschriften;
3 het beschrijven van de bedrijfssituatie;
4 het vaststellen van het aantal aanwezige dieren (inventarisatie en identificatie) vóór taxatie;
5 het toezicht op de taxatie;
6 de overeenstemmingscontrole ;
7 de controle op de volledigheid en juistheid van het ingevulde taxatieformulier;
8 het gereedmaken van de af te voeren materialen;
9 het rapporteren (taxatieverslag) aan de Crisismanager van de VWA over het verloop van het
taxeren.
Taxatie.
Op het bedrijf waar de taxatie plaats vindt, bepaalt de taxateur de waarde van de dieren,
producten en voorwerpen aan de hand van de volgende criteria:
Rubricering van de dieren. Zie instructie Tellen en Rubriceren.
Het aantal dieren.
De gewichtsbepaling.
Waardebepalende, - vermeerderende en -verminderende factoren (let op premie
regelingen)
Specifieke kenmerken van dieren.
De geldende marktprijzen op het moment van taxeren. Bij een hertaxatie wordt de
geldende marktprijs ten tijde van de oorspronkelijke taxatie aangehouden.
De aanwezige inkoopfacturen.
De taxateur voert de taxatie uit overeenkomstig de instructie van de VWA. De taxateur bepaalt de
waarde en vult de taxatieformulieren in.
NB: Indien de waarde van de aanwezige melk en melkproducten niet ter plaatse kan worden
vastgesteld, wordt deze achteraf vastgesteld door een beëdigd deskundige. Zie ook de instructie.
Het invullen van het taxatieformulier.
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Na het taxeren vult de taxateur het taxatieformulier in. Door de taxateur wordt op het taxatieformulier bijlage A4 onderbouwd hij de waarde van de te doden dieren en te vernietigen
produkten en voorwerpen heeft bepaald.
Voorts overtuigt de taxateur zich van de juistheid van de door hem vastgestelde tellingen.
Na het invullen van het taxatierapport ondertekent de taxateur het formulier en de bijlagen op de
daarvoor bestemde plaats(en).
Hierna wordt het formulier aangeboden aan de VWA-medewerker ter verificatie.
Mededeling waardevaststelling.
Na afloop van de taxatie vult de VWA-medewerker het formulier Mededeling als bedoeld in Artikel
89 van de GWWD in, inclusief de door de taxateur bepaalde waarde van de te doden dieren en te
vernietigen producten en voorwerpen. De VWA-medewerker ondertekent dit formulier voor
aanwezigheid en laat dit tevens ondertekenen door de eigenaar of diens plaatsvervanger (als de
plaatsvervanger daartoe is gemachtigd), en de taxateur. Het afschrift met de blauwe kleur blijft op
het bedrijf. Indien de plaatsvervanger niet gemachtigd is om te tekenen wordt het blauwe
formulier alsnog achtergelaten met een aantekening in het verslag van de VWA-medewerker.
Na afloop van het taxatiebezoek.
De VWA ambtenaar is verantwoordelijk voor de administratieve bescheiden en stuurt deze binnen
24 uur op naar het hoofd Taxatie. Indien nodig worden deze bescheiden per koerier naar het RCC
gezonden.
Beoordeling.
Het hoofd Taxatie is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de taxatie en het
tijdig ontvangen van de taxatie bescheiden. Na ontvangst beoordeelt het hoofd Taxatie de
administratieve bescheiden. Na deze beoordeling stuurt hij de bescheiden direct door naar het de
afdeling Financiële Administratie die vervolgens controleert of de waardevaststelling op een juiste
wijze tot stand is gekomen. Hij gebruikt hiervoor de checklisten taxatie. De afdeling Financiële
Administratie voert deze controle uit namens de Crisismanager van de VWA.
Hierbij zijn de volgende resultaten mogelijk:
1. De afdeling Financiële Administratie is akkoord met de wijze waarop de documenten en
formulieren zijn ingevuld en de berekening tot stand is gekomen. Hierbij worden de geldende
gedateerde prijscouranten, die zijn toegevoegd aan de bescheiden ter onderbouwing, als
leidraad gebruikt. De hoogte van het getaxeerde bedrag valt onder de verantwoordelijkheid
van de taxateur.
Actie:
Namens de minister stuurt de Directeur VWA de eigenaar een brief waarin het bedrag van de
tegemoetkoming in de schade staat vermeld. Deze brief wordt opgesteld door de afdeling
Financiële Administratie van het RCC inclusief de eventuele kortingen op basis van het AIDrapport. (GWWD: Art. 86, lid 4 en 5) De Crisismanager van de VWA beoordeelt of deze brief
overeenkomt met de aantekeningen op de genoemde checklisten tekent de checklist
vervolgens af voor akkoord. De Directeur VWA ondertekent de brief inhoudende de
tegemoetkoming in de schade (= beschikking) nadat is vastgesteld dat de bijgevoegde
checklist volledig is geparafeerd en door de juiste persoon is getekend voor akkoord. In deze
brief is het volledige bedrag van de tegemoetkoming in de schade en de eventuele kortingen
opgenomen. Het door de Crisismanager, namens de minister, ondertekende formulier
Mededeling als bedoeld in artikel 89 GWWD, wordt als bijlage toegevoegd aan de
tegemoetkoming in de schade. De ondertekende tegemoetkoming in de schade wordt
verzonden vanuit de centrale Directie te Voorburg naar de afdeling Financiële administratie
van het RCC. Een kopie van de tegemoetkoming in de schade wordt in het uniek genummerde
bedrijfsdossier (UBN-dossier) van het betreffende bedrijf gearchiveerd.
2.

De Afdeling Financiële Administratie is bijvoorbeeld niet akkoord met de waardevaststelling
omdat een rekenfout is gemaakt of omdat de waardevaststelling onvoldoende is onderbouwd
of omdat de bescheiden niet compleet zijn. Het moet hier gaan om administratieve
tekortkomingen die eenvoudig kunnen worden hersteld.
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Actie:
De afdeling Financiële administratie stuurt de bescheiden naar het Hoofd Taxaties. Het Hoofd
Taxaties stuurt de gegevens naar de taxateur die de herstel acties doorvoert. De VWAmedewerker wordt door het Hoofd Taxatie ingelicht.
Nadat de omissie is weggenomen door de taxateur en de originele bescheiden zijn
terugontvangen door het de het Hoofd Taxaties stuurt hij de bescheiden door naar de afdeling
Financiële administratie. De afdeling Financiële Administratie beoordeelt hij opnieuw (aan de
hand van checklisten en de notitie met de tekortkomingen) of de rekenfout is hersteld, de
onderbouwing van de waardevaststelling is aangevuld of dat de ontvangen bescheiden
compleet zijn. Indien deze beoordeling positief is kan de brief met een tegemoetkoming in de
schade worden opgesteld eventueel met de toegepaste kortingen op basis van de AIDrapportage.
3.

4.

De afdeling Financiële administratie is niet akkoord met de waardevaststelling op grond van
cijfermatige beoordeling, omdat het bedrag van de getaxeerde waarde als te hoog wordt
verondersteld of vanwege een ander zwaarwegend bezwaar.
Actie:
De afdeling Financiële administratie legt dit voor aan de Chef de Bureau en aan de
Crisismanager/ Directeur VWA en stelt het Hoofd Taxatie daarvan op de hoogte. Indien de
bezwaren worden gedeeld wordt overgegaan tot hertaxatie.
Actie:
Namens de minister deelt de Directeur VWA/Crisismanager de betrokken veehouder en de
betrokken taxateur schriftelijk mee (op te stellen door de afdeling Financiële administratie) dat
hij het niet eens is met de vastgestelde waarde en deelt tevens mede dat een hertaxatie zal
worden aangevraagd.
Het hoofd Taxatie stelt de hertaxatieprocedure in werking.
De veehouder/eigenaar kan op grond van de taxatie niet akkoord gaan. Hij verzoekt de
Directeur VWA/Crisismanager om een hertaxatie.
Actie:
De afdeling Financiële administratie legt dit voor aan de Chef de Bureau en aan de
Crisismanager/ Directeur VWA en stelt het Hoofd Taxatie daarvan op de hoogte. Er wordt
overgegaan tot hertaxatie.
Actie:
Namens de minister deelt de Directeur VWA/Crisismanager de betrokken veehouder en de
betrokken taxateur schriftelijk mee (op te stellen door de afdeling Financiële administratie) dat
tot een hertaxatie zal worden overgegaan.

Hertaxatie.
De Directeur VWA/Crisismanager stelt twee nieuwe taxateurs en de oorspronkelijke taxateur voor
aan de Kantonrechter. De Kantonrechter benoemt de drie taxateurs (waaronder de
oorspronkelijke taxateur).
Indien snelheid bij het ruimen vereist is, is het niet noodzakelijk dat er gewacht wordt met ruimen
totdat alle hertaxaties verricht zijn (zie ook art 88 2e lid GWWD).
Hierna wordt de hertaxatie uitgevoerd nadat het taxatieteam een grondige inventarisatie heeft
gemaakt van de aanwezige dieren. Indien de dieren reeds geruimd zijn zullen de taxateurs op
basis van de onderliggende gegevens en de eventueel voorhanden zijnde videomateriaal een
hertaxatie uitvoeren. Iedere taxateur dient afzonderlijk het taxatiebedrag inzichtelijk te maken,
zodat op basis van die drie bedragen tot overeenstemming kan worden gekomen. Indien er geen
overeenstemming over de waardevaststelling wordt bereikt, volgt middeling van de door de drie
taxateurs vastgestelde waarde. De instructie van de VWA voor de taxateur moet ook ingeval van
hertaxatie worden gebruikt. Op het taxatieformulier dient duidelijk aangegeven te worden dat het
een hertaxatie betreft.
Actie na hertaxatie:
Na afloop van de hertaxatie vult de taxateur het formulier Mededeling als bedoeld in Artikel 89
van de GWWD in, inclusief de door de taxateur bepaalde waarde van de gedode dieren, en te
vernietigen producten en voorwerpen. De taxateurs ondertekenen vullen de formulieren in en
leveren die in bij de Crisismanager.
Opstellen brief tegemoetkoming in schade en uitbetaling tegemoetkoming in de schade.
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De tegemoetkoming in de schade wordt opgesteld door de Financiële Administratie van het RCC.
De minister, namens deze De Directeur VWA kan op basis van artikel 86 2e lid van de GWWD,
kortingspercentages toepassen op de tegemoetkoming in de schade die verantwoord wordt door
het Diergezondheidsfonds (DGF). Deze kortingspercentages kunnen worden toegepast op grond
van door de AID opgestelde rapportages. Als basis voor de vaststelling hiervan worden de
percentages uit het “Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke
dierziekten” gehanteerd. Indien er sprake is van kortingen verwerkt het hoofd Financiële
administratie deze in de tegemoetkoming in de schade.
De tegemoetkoming in de schade wordt vervolgens verstuurd met de originele en ondertekende
checklist en eventueel het rapport van de AID op basis waarvan een kortingspercentage wordt
toegepast, alsmede een verwijzing naar de artikelen uit bovengenoemd besluit op basis waarvan
de korting is toegepast naar de Centrale Directie van de VWA omdat uitsluitend de Directeur VWA
bevoegd is, namens de minister, tot het ondertekenen van de tegemoetkoming in de schade. De
ondertekende tegemoetkoming in de schade is de basis voor het uitbetalen van de
tegemoetkoming in de schade. Na ondertekening door de Directeur van de VWA wordt de
ondertekende tegemoetkoming in de schade teruggestuurd naar het hoofd van de afdeling
Financiële administratie van het RCC. Een kopie van de tegemoetkoming in de schade wordt door
het hoofd Financiële administratie als een betalingsopdracht verzonden aan de afdeling Financiële
Zaken van de centrale directie VWA te Voorburg. De kopie wordt door hem voorzien van een
codering ten dienste van de boeking in de centrale financiële administratie van de VWA.
De afdeling Financiële Zaken van de centrale directie VWA te Voorburg draagt zorg voor een
tijdige uitbetaling van de tegemoetkoming in de schade. De Dienst Interne Controle van de
centrale directie VWA te Voorburg kan vooraf of achteraf controleren of de betalingsopdracht
voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De afdeling algemeen secretariaat van het RCC stuurt de
brief aan de eigenaar. Een kopie van de brief wordt toegevoegd aan het bedrijfsdossier, samen
met alle administratieve bescheiden (waaronder de checklisten!) die betrekking hebben op de
uitgevoerde taxatie. (Zie de modelbrief opgenomen in de bijlagen.) Indien een taxatie niet
akkoord wordt bevonden en herstelacties niet leiden tot een positief resultaat, worden de
betreffende bescheiden alsmede checklisten toegevoegd aan het bedrijfsdossier.
Toepassing Landbouwforfait.
Vanwege de zogenoemde Landbouwregeling ontstaat de noodzaak om bedrijven die wel of niet
onder deze fiscale regeling vallen (zie het taxatieformulier) min of meer gelijk te behandelen voor
wat betreft de hoogte van de tegemoetkoming in de schade. De toepassing van het BTW
Landbouwforfait is, behoudens onvolkomenheden blijkend uit de beoordeling achteraf van
uitgevoerde taxaties, als volgt:
Dieren en Melk
* Taxatie is inclusief BTW-landbouwforfait.
Situatie 1: Eigenaar valt onder de Landbouwregeling.
Het getaxeerde bedrag wordt uitgekeerd als tegemoetkoming in de schade. In de financiële
administratie van de VWA wordt het BTW-Landbouwforfait apart geboekt door de centrale
afdeling Financiële Zaken.
Situatie 2: De eigenaar valt niet onder de Landbouwregeling.
Het getaxeerde bedrag wordt exclusief BTW-Landbouwforfait uitgekeerd, dus na een
vermindering met 5,1% (het wettelijk landbouwforfait in 2000).
Producten (voer, bestrijdingsmiddelen, medicijnen e.d.)
* Taxatie is exclusief BTW-landbouwforfait.
Situatie 1: Eigenaar valt onder de Landbouwregeling.
Het als tegemoetkoming in de schade uit te keren bedrag is gelijk aan de taxatiewaarde plus het
geldende BTW percentage. In de financiële administratie van de VWA wordt het BTWLandbouwforfait apart geboekt door de centrale afdeling Financiële Zaken.
Situatie 2: De eigenaar valt niet onder de Landbouwregeling.
Het als tegemoetkoming in de schade uit te keren bedrag is gelijk aan de taxatiewaarde
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7.4 AO Afdeling Taxatie
Taxatie
Het hoofd Taxaties krijgt van de Crisismanager opdracht tot taxeren. Het Hoofd Taxaties bevestigt
de opdracht aan een beëdigd taxateur per fax en archiveert de fax in de DBase. Het secretariaat
ontvangt een opdracht van het Hoofd Taxaties om een standaard brief te versturen aan de
taxateur voor het verstrekken van de opdracht voor taxatie voor het ruimen of overname van
dieren, produkten, voer en voorwerpen.
Het secretariaat stelt de brief op aan de hand van de lijst beëdigde taxateurs en voegt daarbij de
instructies voor de taxateur.
Het secretariaat overhandigt de brief en bijlagen aan de Crisismanager van de VWA ter
ondertekening. Na controle door de Crisismanager van de VWA, ondertekent de Crisismanager de
brief aan de taxateuren overhandigt de brief en bijlagen aan het secretariaat.
Het secretariaat maakt een kopie van de originele brief met handtekening voor het archief.
Van de opdrachtbevestiging wordt een kopie gemaakt voor:
• Dossier UBN
• VWA-regio ambtenaar
• Afdeling Kwaliteitsmanagement
• Financiële Administratie
Het secretariaat verstuurt de brief aan de taxateur en registreerd de verzending in de DBase onder
vermelding van het UBN nummer.
De VWA-ambtenaar maakt een afspraak voor het bezoeken van een bedrijf. De VWA-ambtenaar
bevestigt de fax van de taxateur en de gemaakte afspraken met de afdelingen Screenen en
Traceren per fax. Deze faxen archiveert de VWA-ambtenaar in het UBN dossier.
De VWA-ambtenaar draagt zorg voor het aanwezig zijn van de benodigde formulieren:
Instructies bedrijfsbezoek,
Instructies Hygiëne,
Instructies tellen & rubriceren,
Kopie rapport verdacht bedrijf,
Kopie Plattegrond,
Presentatielijst personen,
Instructie VWA-ambtenaar
Taxatie formulieren
De VWA-ambtenaar overhandigt de benodigde formulieren aan de taxateur en controleert de
naleving van de instructies tijdens de taxatie.
De controle geschiedt op basis van de instructies:
instructie bedrijfsbezoek;
instructie hygiëne;
instructie tellen en rubriceren;
instructie taxateur.
Voordat de taxateur gaat taxeren, controleert de VWA-ambtenaar de stallijst, de
bedrijfsadministratie en de inventarisatie van de dieren.
Volgens de instructie tellen en rubriceren wordt door de taxateur het vee, dat voor taxatie in
aanmerking komt, in kaart gebracht.
Nadat de taxateur de benodigde formulieren heeft ingevuld, controleert de VWA-ambtenaar de
ingevulde formulieren op volledigheid en juistheid. Indien de gegevens niet volledig zijn
ingevuld, verzoekt de VWA-ambtenaar de taxateur de ontbrekende gegevens in te vullen. Nadat
de VWA-ambtenaar de taxatieformulieren akkoord heeft bevonden, wordt door de VWAambtenaar een rapportage van de volledige taxatie op papier vastgelegd. Hierin staat vermeld:
tijdstip van aankomst en vertrek;
lijst van aanwezige personen;
plattegrond (of een kopie die o.b.v. de verdachtverklaring is opgesteld).
Nadat zowel de taxateur als de VWA-ambtenaar de taxatieformulieren hebben getekend
overhandigt de VWA-ambtenaar de toelichting op de mededeling art. 89 GWWD aan de
Veehouder, behorend bij het taxatieformulier. De Taxateur deelt de getaxeerde waarde mondeling
mee aan de veehouder. Wanneer de veehouder /eigenaar akkoord gaat met het getaxeerde
bedrag tekent de veehouder het taxatieformulier mededeling art. 89. De veehouder krijgt van de
taxateur een kopie van het taxatieformulier.
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De VWA-ambtenaar struurt per omgaande post alle door hem verzamelde formulieren m.b.t. de
taxatie op naar het crisiscentrum. Na ontvangst van de post controleert Hoofd Taxeren de taxatie
op volledighid en juistheid. Hij maakt daarbij gebruik van de taxatieformulieren, gehanteerde
dag/weekprijs en het verslag van de VWA-ambtenaar. Na controle door het Hoofd Taxeren wordt
door het hoofd Financiële administratie een controle uitgevoerd.
Hertaxatie
Hertaxatie vindt plaats nadat de veehouder of de Crisismanager geen genoegen neemt met de
waardevaststelling van de taxatie. Na overleg met de afdeling Juridische Zaken controleert de
Crisismanager van de VWA alle relevante documenten die behoren tot de taxatie waartegen
bezwaar is aangetekend.
Na het besluit tot hertaxatie informeert de Crisismanager van de VWA schriftelijk de veehouder en
de taxateur dat er een hertaxatie plaats zal vinden. Een kopie van de brief wordt opgeborgen in
het UBN dossier. De Crisismanager informeert de VWA-directeur door middel van een kopie van
de brief aan de veehouder dat er een hertaxatie zal plaats vinden bij de betreffende veehouder.
De Crisismanager stelt schriftelijk twee nieuwe taxateurs voor aan de kantonrechter, naast de
taxateur die de taxatie heeft uitgevoerd. Een kopie wordt opgeborgen in het UBN dossier.
Na goedkeuring van de kantonrechter ontvangt de Crisismanager de benoeming van de taxateurs.
De crisismanager bergt een kopie van de benoeming op in het UBN-dossier. De Crisismanager
verstrekt de opdracht voor hertaxatie aan de taxateurs.
Indien de dieren reeds zijn geruimd of gedood vindt taxatie schriftelijk plaats, taxatie achteraf.
Indien de dieren nog aanwezig zijn vindt een hertaxatie plaats volgens de procedure taxatie met
gebruik van het eerste taxatierapport en administratieve bescheiden. Indien een hertaxatie plaats
moet vinden, dient op het taxatieformulier aangegeven te worden dat het een hertaxatie betreft.

Draaiboek: Tuberculose

70 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

7.5 Processchema’s en Procesbeschrijving
Procesbeschrijving administratieve organisatie
Taxaties

1/6
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Het proces taxaties beschrijft de werkzaamheden van zowel de afdeling taxaties, financiële
administratie als het crisiscentrum ( en administratie) met de uitvoerende werkzaamheden van de
taxateur en VWA-medewerker tijdens de taxaties. Hier op aansluitend wordt beschreven de
mogelijkheid die bestaat voor hertaxatie.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Hoofd Taxaties

Activiteit

Omschrijving

Verwerken
opdracht taxatie

•

•
•
•

2.

Hoofd Taxaties

Bevestigen
opdracht aan
taxateur per fax/
telefonisch

•
•
•
•

3.

Secretariaat

Opstellen brief
taxateur

•

•
•
4.

De Crisismanager van
de VWA

Ondertekenen
brief taxateur

•
•
•

5.

Secretariaat

Versturen opdracht •
aan taxateur
•

6

VWA-ambtenaar

Afspraak maken
bezoek bedrijf
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Het Hoofd Taxaties krijgt opdracht tot taxeren van de
Crisismanager van bedrijven die besmet en/of verdacht
zijn waar het noodzakelijk is dat er wordt geruimd
wordt of dat er een overname ter doding van dieren en
vernietiging van produkten en voorwerpen dient plaats
te vinden.
Het Hoofd Taxaties geeft opdracht tot taxatie
Aan de hand van de lijst beëdigde taxateurs VWA
wordt door het Hoofd Taxaties een taxateur aangesteld
op basis van deskundigheid.
Indien deskundigheid op meerdere disciplines vereist is
en deze deskundigheid niet bij de eerst aangestelde
taxateur aanwezig is, dan wordt een tweede taxateur
ingeschakeld die wel over de ontbrekende
deskundigheid beschikt.
Hoofd Taxatie heeft telefonisch contact met taxateur
over de opdrachtverstrekking.
Hoofd Taxatie verstuurt een bevestiging per fax van de
telefonische afspraak.
Kopie van de fax wordt opgeborgen in het UBN-dossier
Telefonische mededeling aan het bedrijf waar
getaxeerd wordt.
Het secretariaat ontvangt een opdracht van het Hoofd
Taxaties om een standaard brief te versturen aan de
taxateur voor het verstrekken van de opdracht voor
taxatie voor het ruimen of overname van dieren,
produkten, voer en voorwerpen.
Het secretariaat stelt de brief op aan de hand van de
lijst beëdigde taxateurs en voegt daarbij de instructies
voor de taxateur.
Het secretariaat overhandigt de brief en bijlagen aan de
Crisismanager van de VWA ter ondertekening
De Crisismanager van de VWA controleert de brief en
bijlagen aan de aangestelde taxateur
Ondertekent de brief aan de taxateur
Overhandigt de getekende brief met bijlagen aan het
secretariaat

Het secretariaat maakt een kopie van de originele brief
met handtekening voor het archief
Van de opdrachtbevestiging wordt een kopie gemaakt
voor:
Dossier UBN
VWA-regio ambtenaar
Afdeling Kwaliteitsmanagement
Financiële Administratie
Het secretariaat verstuurt de brief aan de taxateur en
registreerd de verzending in de DBase onder vermelding van
het UBN-nummer.
•
De VWA-ambtenaar maakt een afspraak (telefonisch)
met de taxateur om gezamelijk het bedrijf te bezoeken
voor de taxatie op een vooraf vastgestelde tijd en
datum.
•
De VWA-ambtenaar bevestigt de gemaakte afspraak
met de afdelingen screening of tracering per fax.
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7.

VWA-ambtenaar/
taxateur

Bezoek bedrijf

•
•

•
8.

VWA-ambtenaar

Draaiboek: Tuberculose

Uitreiken
beschermende
kleding aan
taxateur

•
•

Het bedrijf wordt gezamenlijk bezocht door zowel de
taxateur als de VWA-ambtenaar.
De VWA-ambtenaar draagt zorg voor het aanwezig zijn
van de benodigde formulieren:
Instructies bedrijfsbezoek,
Instructies Hygiëne,
Instructies tellen & rubriceren,
Kopie rapport verdacht bedrijf,
Kopie Plattegrond,
Presentatielijst personen,
Instructie VWA-ambtenaar
Taxatie formulieren
De VWA-ambtenaar overhandigt de benodigde
formulieren aan de taxateur.
VWA-ambtenaar reikt de beschermende kleding zoals
voorgeschreven in de instructies Hygiëne en
bedrijfsbezoek aan de taxateur
VWA-ambtenaar zorgt voor de benodigde
administratieve bescheiden
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VWA-ambtenaar
9.
controle
naleving
instructies

Instructies

Bedrijfsadministratie
veehouder

Taxatie dieren

Inventarisatie
dieren
Instructie Tellen &
Rubriceren

Procedure
taxatie
goederen /
materialen

nee

3/6

ja
VWA-ambtenaar
10.
Tellen &
Rubriceren

Stallijst
veehouder

Taxateur
Instructie Tellen &
Rubriceren

Controle

11.
Tellen &
Rubriceren

Mutatie
Formulieren
veehouder
VWA-ambtenaar
Check veehouder

accoord
aantallen

nee

12. Informeren
Crisismanager
nee
Besluitvorming
Crisismanager

accoord
aantallen
ja
Instructies
Taxateur

ja

Stamboek
gegevens
Inkoopf acturen
veehouder
Marktwaarde
dagprijs

Taxateur

check

13.
Waarde
vaststellen vee

4/6
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9.
VWA-ambtenaar

Activiteit

Omschrijving

Controle naleving
instructies

•
•

•
•

10.

VWA-ambtenaar

Tellen &
Rubriceren

•

•

•

VWA-ambtenaar controleert de naleving van de
instructies tijdens de taxatie.
De controle geschiedt op basis van de instructies:
instructie bedrijfsbezoek;
instructie hygiëne;
instructie tellen en rubriceren;
instructie taxateur.
Worden er alleen dieren getaxteerd dan wordt
verwezen naar punt 11.
Wordt naast het taxeren van dieren ook goederen
en/of dierlijke produkten getaxeerd wordt verwezen
naar de procedure taxatie goederen / materialen
processchema 3/6.
Alvorens door de taxateur wordt getaxeerd wordt door
de VWA-ambtenaar de stallijst van de veehouder,
bedrijfsadministratie en een inventarisatie van de
dieren gecontroleerd.
Tijdens het tellen & rubriceren van de taxateur wordt
door de VWA-ambtenaar volgens de instructie tellen en
rubriceren onafhankelijk eveneens geteld en
gerubriceerd.
In aanwezigheid van de veehouder vindt telling &
rubricering plaats.

11.

Taxateur

Tellen &
Rubriceren

•

Volgens de instructie tellen en rubriceren wordt het vee
dat voor taxatie in aanmerking komt in kaart gebracht.

12.

VWA-ambtenaar

Informeren De
Crisismanager van
de VWA

•

Indien er géén akkoord is zowel met veehouder als
taxateur wordt de Crisismanager van de VWA
geïnformeerd.
Er vindt een controle plaats op basis van de
mutatieformulieren die in de administratie van de
veehouder bevinden.
Indien de aantallen door de betreffende partijen
akkoord wordt bevonden vindt de waardevaststelling
plaats.

•
•

13.

Taxateur

Waarde vaststellen
Vee

•
•

•
•

Draaiboek: Tuberculose

De taxateur stelt de waarde van het vee vast.
De taxateur gebruikt hiervoor de marktwaarde, gelet
op de:
Dag/week prijs voor het betreffende soort vee;
Stamboekgegevens;
Inkoopfacturen veehouder.
Tevens wordt door de taxateur volgens instructies
taxateur gelet op ouderdom, ziekte, gewicht etc.
Tijdens de waardevastelling wordt overleg gevoerd met
de veehouder.
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Procedure
taxatie
goederen /
materialen
VWA -ambtenaar
9.
Controle
naleving
instructies

Instructies

VWA -ambtenaar
Gegevens bedrijfsadministratie
veehouder

14.
Herkomst bepaling
goederen

VWA -ambtenaar
Gegevens bedrijfsadministratie
veehouder

15.
Inventarisatie
goederen &
Produkten

Inventarisatielijst
kopie verdacht
bedrijf

VWA -ambtenaar
Lijst
inventarisatie
aanwezig

Inventarisatielijst
kopie verdacht
bedrijf

Gegevens bedrijfsadministratie
veehouder

Taxateur
nee

ja
Taxateur
18. Waarde
vaststellen
goederen &
produkten

17. Taxatie
achteraf bij
zuivelprodukten

4/6

4/6

VWA -ambtenaar
19. Gereed maken
goederen &
produkten voor
vervoer

Draaiboek: Tuberculose

Opstellen
inventarisatie lijst

16. Inventarisatie
goederen &
produkten

Taxatie
mogelijk

Instructie taxateur

Opstellen
inventarisatielijst

ja

Taxateur
Instructie taxateur

nee
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9.
VWA-ambtenaar

Activiteit

Omschrijving

Controle naleving
instructies

•
•

VWA-ambtenaar controleert de naleving van de
instructies tijdens de taxatie
De controle geschiedt op basis van de instructies:
instructie bedrijfsbezoek
instructie hygiëne
instructie tellen en rubriceren
instructie taxateur

14.

VWA-ambtenaar

Herkomst bepaling
goederen

•

De VWA-ambtenaar bepaalt de herkomst van de
goederen aan de hand van de gegevens die
voorhanden zijn in de bedrijfsadministratie van de
veehouder

15.

VWA-ambtenaar

Inventarisatie
goederen &
produkten

•

Op basis van de gegevens bedrijfsadministratie
veehouder en de inventarisatielijst (kopie) verdacht
bedrijf wordt bepaald welke van de te vernietigen
goederen, voer en produkten in aanmerking komen
voor taxatie.
Indien er geen inventarisatielijst aanwezig is stelt de
VWA-ambtenaar die alsnog op.

•
16.

Taxateur

Inventarisatie
goederen &
produkten

•
•

De taxateur stelt aan de hand van de instructie taxateur
een inventarisatie vast van de taxeren goederen en/of
produkten. (o.a. veevoer).
Indien het zuivelprodukten en kuilgras betreft vindt er
een taxatie achteraf plaats, zie punt 17.

17.

Taxateur

Taxatie achteraf bij
melkprodukten

•

Indien het zuivelprodukten betreft vindt er een taxatie
achteraf plaats waarbij de volgende punten worden
meegenomen:
Bedrijfsgegevens melkproductie;
Gegevens zuivelfabriek;
Weegbonnen en begeleidingsformulieren
afgevoerde melk.

18.

Taxateur

Waarde vaststellen
goederen &
produkten

•

De taxateur stelt de waarde vast aan de hand van de
gegevens bedrijfsadministratie en instructie taxateur.
Vult de daarbij behorende formulieren in volgens de
procedure taxatie. Zie processchema 4/6.

Gereed maken
goederen &
produkten voor
vervoer

•

19.

VWA-ambtenaar

Draaiboek: Tuberculose

•

De VWA-ambtenaar zorgt dat de getaxeerde goederen
en/of produkten gereed gemaakt worden voor
transport volgens de instructie VWA-ambtenaar.
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Taxateur
Plattegrond
form.nr. 402737

20.
Invullen
taxatie
formulier

Taxatie Dieren
form. nr. 402739
Taxatie Voer
form.nr. 402740
Taxatie Goederen
form.nr. 402741

VWA-ambtenaar
21.
Controle taxatie
formulieren

Motivatie Taxatie
form.nr. 402739

nee

Taxatieformulier
mededeling art 89
form.nr. 402736
Presentielijst

accoord

ja

VWA-ambtenaar

Plattegrond

22.
Verslaglegging
Taxaties

VWA-ambtenaar/
Taxateur

Taxateur/
VWA-ambtenaar

24. Overhandigen
mededeling art. 89
GWWD
nr. VWA/9815366

23.
Ondertekenen
taxatieformulieren

Taxatie Dieren
form.nr. 402739
Taxatie Voer
form.nr. 402740
Taxatie Goederen
form.nr. 402741

Rapportage
taxatie

Veehouder

veehouder
25.Ondertekenen
waarde
vaststelling art 89
taxatieformulieren
eigenaar

Motivatie Taxatie
form.nr. 402739
Taxatieformulier
mededeling art 89
form.nr. 402736

accoord

veehouder
Foto's en/of
Video

nee

26. Aanvraag
Hertaxatie
veehouder

Procedure
Hertaxatie

ja

Taxateur

27. Overhandigen
Copie taxatie
formulier
veehouder

Copie
taxatieformulier
(blauw)

6/8

VWA-ambtenaar
28.
Opsturen taxatie
formulieren

Rapportage
taxatie
Taxatieformulieren

5/6
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20.
Taxateur

Activiteit

Omschrijving

Invullen taxatie
formulier

•
•

De taxateur vult de benodigde taxatie formulieren in.
De taxatie formulieren dienen duidelijk leesbaar
ingevuld te worden

21.

Controle taxatie
formulieren

•

Na invulling van de taxatieformulier of door de
taxateur controleert de VWA-ambtenaar de formulieren
op volledigheid en juistheid.
Indien hij niet akkoord gaat verzoekt hij de taxateur om
de ontbrekende gegevens aan te vullen op de
taxatieformulieren.

VWA-ambtenaar

•

22.

VWA-ambtenaar

Verslaglegging
taxaties

•

•
•
•

Nadat de VWA-ambtenaar de taxatieformulieren
akkoord heeft bevonden wordt door de VWAambtenaar een rapportage van de volledige taxatie op
papier vastgelegd.
Hierin staat ook vermeld het tijdstip van aankomst en
vertrek
De VWA-ambtenaar houdt een lijst bij van de
aanwezige personen tijdens de taxatie
De VWA-ambtenaar stelt een plattegrond op of
gebruikt hiervoor de kopie die op basis van de
verdachtverklaring bedrijf is opgesteld.

23.

Taxateur/ VWAambtenaar

Ondertekenen
taxatieformulieren

•

Zowel de taxateur als de VWA-ambtenaar
ondertekenen de taxatieformulieren.

24

VWA-ambtenaar/
Taxateur

Overhandigen
mededeling art. 89
GWWD nr.
VWA/9815366

•

Nadat de taxateur als de VWA-ambtenaar de
taxatieformulieren hebben getekend overhandigt de
VWA-ambtenaar de toelichting op de mededeling art.
89 GWWD aan de Veehouder, behorend bij het
taxatieformulier
De Taxateur deelt de getaxeerde waarde mondeling
mee aan de veehouder

•
25.

Veehouder

Ondertekenen
waarde vaststelling
art. 89
taxatieformulieren
egenaar

•
•

Indien de veehouder / eigenaar akkoord gaat met het
getaxeerde bedrag tekent hij het taxatieformulier
mededeling art. 89.
Indien de veehouder geen eigenaar van de dieren is
tekent hij p/o. als hij daartoe is gemachtigd.

26.

Veehouder

Aanvraag
hertaxatie
veehouder

•

Indien de veehouder bezwaar maakt tegen de waarde
vaststelling van de taxatie kan de veehouder een
hertaxatie aanvragen.

27.

Taxateur

Overhandigen
copie taxatie
formulier
veehouder

•

Nadat de veehouder akkoord is gegaan en het
formulier taxatie mededeling art. 89 heeft ondertekend
overhandigt de Taxateur een kopie van het formulier
aan de veehouder voor zijn administratie.

28.

VWA-ambtenaar

Opsturen taxatie
formulieren

•

De VWA-ambtenaar verzameld alle relevante
formulieren m.b.t. de taxatie en stuurt deze per
omgaande post op naar het crisiscentrum.

Draaiboek: Tuberculose
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Gehanteerde
week/dag prijs
Verslag VWAambtenaar
Taxatieformulieren

Hoofd Taxatie
29. Ontvangst en
controle taxatie
formulieren

Hoofd Taxatie
30. Informeren
afdeling kwaliteitsmanagement
m.b.t. Ruimen

Procedure
kwaliteitsmanagement

Hoofd Financiën en
Dossiervorming
Instructie Financiële
31. Controle
Administratie
taxatie formulieren
Checklisten
en toetsing
waardevaststelling

Dossier
UBN

Checklist /
volledigheid &
beoordeling
taxatie

Originele taxatie
formulieren

accoord

Hoofd Financiën en
Dossiervorming
Checklist /
volledigheid &
beoordeling
taxat i e
Rapportage
taxatie

nee

Brief omissie
taxatie formulieren

ja
4/6

33. Controle op
Waardevaststelling

Copie Controle
waardevaststelling

Marktwaarde
dagprijs
accoord
BTW
Landbouwforfait

32. Informatie
opvragen bij
taxateur/ VWAambtenaar

nee

Dossier
UBN

36. Aanvraag tot
Hertaxatie

Procedure
Hertaxatie

Hoofd Financiële
ja
Administratie
34. Opstellen Brief
Beschikking
schadeloosstelling
veehouder

6/6

Directeur (PLV) VWA
35. Ondertekenen
Brief Beschikking
schadeloosstelling
veehouder

nee

accoord

ja
37.
Procedure
Administratie
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29.
Hoofd Taxatie

Activiteit

Omschrijving

Ontvangst en
controle taxatie
formulieren

•
•

Pagina:
Versie:
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5/6
Versie 1.1
VWA/IMD
Processchema

Na ontvangst van de taxatieformulieren controleert het
Hoofd Taxatie de taxatie op volledigheid en juistheid.
Hij maakt hierbij gebruik van de volgende gegevens:
Taxatieformulieren
Gehanteerde week/dagprijs
verslag VWA-ambtenaar

30.

Hoofd Taxatie

Informeren
afdeling kwaliteitsmanagement
m.b.t. Ruimen

•

Aan het eind van elke dag indien taxaties plaatsvinden
bij ruiming informeert het Hoofd Taxatie de afdeling
kwaliteitsmanagement door middel van een lijst van
bedrijven.

31.

Hoofd Financiële
administratie

Controle taxatie
formulieren en
toetsing
waardevaststelling

•

Na controle door het Hoofd Taxatie wordt door het
Hoofd Financiële administratie een controle uitgevoerd
op basis van de instructie checklisten.
De afdeling Financiële Administratie controleert aan de
hand van checklisten de volledigheid en juistheid van
aantallen en bedragen die ingevuld zijn op het
taxatieformulier.
Een kopie hiervan wordt gearchiveerd in het UBNdossier

•

•
32.

Hoofd Financiële
administratie

Informatie
opvragen bij
taxateur/ VWAambtenaar

•

•
•
•

33

Hoofd Financiële
administratie

Controle op
waardevaststelling

•

•
34.

Hoofd Financiële
administratie

35.

Directeur (PLV) VWA

36.

Hoofd Financiële
administratie

Opstellen Brief
beschikking
schadeloosstelling
veehouder
Opstellen Brief
beschikking
schadeloosstelling
veehouder
Aanvraag tot
Hertaxatie

37.

Procedure
administratie
Uitbetalingsprocedure FZ

Procedure
administratie
Uitbetalingsprocedure FZ

38.
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Indien tijdens controle geconstateerd wordt dat de
taxatie niet volledig of juist is uitgevoerd volgens de
richtlijnen of dat er op het taxatieformulier gegevens
ontbreken vraagt de medewerker Financiële
Administratie de ontbrekende gegevens op bij de VWAambtenaar en/of taxateur.
Er wordt volgens een standaard brief de omissies
aangegeven.
De originele formulieren worden retour gezonden.
Een kopie van de taxatieformulieren worden
achtergehouden op de afdeling Financiële
Administratie.
Aan de hand van de checklist, rapportage taxatie
taxatie, markwaarde dag/weekprijs/ BTWLandbouwforfait wordt een controle op de
waardevaststelling bepaald.
Een kopie van de controle waardevaststelling wordt
opgeborgen in het UBN-dossier.

•

Indien het Hoofd Financiële administratie akkoord is
met de waardevaststelling op basis van de controle
wordt door de afdeling een beschikking opgesteld
schadeloosstelling veehouder/eigenaar.
•
De Directeur (PLV) VWA tekent namens de minister de
beschikking
•
Bij niet akkoord gaat de brief retour naar de afdeling
Financiële Administratie
Indien het Hoofd Financiën niet akkoord gaat met de
waardevaststelling wordt de Crisismanager van de VWA
ingelicht. De Crisismanager vraagt een hertaxatie aan. De
procedure hertaxatie wordt gevolgd.
Zie procedure Taxatie administratieve organisatie
>> Zie procedure Uitbetalingsprocedure Financiële Zaken
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36. Aanvraag tot
Hertaxatie door
Crisismanager
Procedure
Hertaxatie
Bezwaarschrift
eigenaar
beschikking

Procedure
Bezwaarschrift
Juridische Zaken
Crisismanager
39.Crisismanager
controleert
taxatie

Taxatierapport

Crisismanager
40.Crisismanager
informeert
taxateur &
veehouder

Brief Veehouder /
eigenaar
hertaxatie

Crisismanager
Brief Veehouder/
Eigenaar
hertaxatie

41.
VWA directeur
informeren

Crisismanager
42. Voorstel
aanstellen
taxateurs aan
kantonrechter

Voorstel
benoeming aan
Kantonrechter

43. Benoeming
3 taxateurs via
Kantonrechter

Uitspraak
Kantonrechter

Kantonrechter
Voorstel
benoeming aan
Kantonrechter

Crisismanager
Uitspraak
Kantonrechter

Dossier
UBN

44. Ontvangst
uitspraak
Kantonrechter
Crisismanager
45. Opdracht
verstrekking
taxaties

Opdracht bevestiging
taxateurs

Taxteurs
Taxatie rapporten
1ste taxatie

Procedure
taxatie

2/6
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46. Hertaxaties
schriftelijk cq
visueel
controleren

3/6

5/6
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Activiteit

Omschrijving

Aanvraag tot
hertaxatie door De
Crisismanager van
de VWA
De Crisismanager
van de VWA
controleert taxatie

•

De Crisismanager van de VWA vraagt een hertaxatie
op voordracht van het Hoofd Financiële Administratie
en na controle van de taxatieformulieren.

•

Hertaxatie vindt plaats nadat:
de veehouder geen genoegen neemt met de
taxatie
de Crisismanager van de VWA zelf Na overleg met
de geen genoegen neemt met de taxatie
Na overleg met de afdeling Juridische Zaken
controleert de Crisismanager van de VWA alle
relevante documenten die behoren tot de taxatie
waartegen bezwaar is aangetekend.

39.

De Crisismanager van
de VWA

40.

De Crisismanager van
de VWA

De Crisismanager
van de VWA
informeert
taxateur &
veehouder

•

Na het besluit tot hertaxatie informeert de
Crisismanager van de VWA schriftelijk de taxateur en
veehouder dat er een hertaxatie zal plaatsvinden.

41.

De Crisismanager van
de VWA

VWA directeur
informeren

•

De Crisismanager van de VWA informeert de Regio
directeur VWA door middel van een kopie dat
hertaxatie plaatsvindt bij betreffende veehouder

42.

De Crisismanager van
de VWA

Voorstel aanstellen •
taxateurs aan
kantonrechter

43.

Kantonrechter

Benoeming 3
taxateurs via
Kantonrechter

•

De kantonrechter benoemt de taxateurs.

44.

De Crisismanager van
de VWA

Ontvangst
uitspraak
Kantonrechter

•

De Crisismanager van de VWA ontvangt na
goedkeuring van de Kantonrechter de benoeming van
de drie taxateurs.
Een kopie wordt opgeborgen in het UBN-dossier

•
•

45.

De Crisismanager van
de VWA

Opdracht
verstrekking
taxaties

46.

Taxateurs

Hertaxaties
•
schriftelijk cq.
Visueel controleren •

Draaiboek: Tuberculose

De Crisismanager van de VWA stelt schriftelijk twee
nieuwe taxateurs voor aan de kantonrechter, naast de
taxateur die de taxatie heeft uitgevoerd.

Na ontvangst van de benoeming verstrekt de
Crisismanager van de VWA de opdracht aan de drie
taxateurs.
Indien de dieren reeds zijn geruimd of gedood vindt
taxatie schriftelijk plaats. Taxatie achteraf.
Indien de dieren nog aanwezig zijn vindt een hertaxatie
plaats volgens de procedure taxatie met gebruik van
het eerste taxatierapport en administratieve
bescheiden.
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7.6 Bijlagen
Te gebruiken instructies en formulieren bij Taxeren
Uitvoeringsinstructies
Instructie Hygiëneregels bij bedrijfsbezoeken
Instructie Tellen en Rubriceren van dieren
Instructie VWA-medewerker Taxeren
Instructie Taxatie voor de Taxateur
Instructie Hertaxatie algemeen.
Brieven.
Opdrachtbevestiging Taxatie (aan Taxateur)
Opdrachtbevestiging Hertaxatie (aan Taxateur)
Schadeloosstellingsbrief inclusief wel/niet Landbouwregeling
Aanstelling Taxateur
Instructie profiel Taxateur
Invulformulier Taxateurs
Formulier EED / BELOFTE
Overzicht beëdigde taxateurs
Taxatieformulieren
Verklaring overname dieren
Mededeling als bedoeld in Art. 89 van de GWWD
Toelichting taxatieformulier

(formuliernummer 402751)
(formuliernummer 402736)
(formuliernummer 402754)

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

(formuliernummer 402737)
(formuliernummer 402738)
(formuliernummer 402739)
(formuliernummer 402746)

A.1
A.2
A.3
A.4

-

Plattegrond Taxatie Dieren
Taxatie Dieren – Vleesvarkens
Taxatie Dieren
Taxatie Dieren – Motivatie waarde

Bijlage B
Bijlage C

- Taxatie Produkten
- Taxatie Voorwerpen

(formuliernummer 402740)
(formuliernummer 402741)

Bijlage

- Hertaxatie

(formuliernummer 402755)

Verslag Taxatie - Runderen
Verslag Taxatie – Runderen/ Varkens/ Overige dieren
Controlelijsten.
Checklist volledigheid taxatie
Checklist beoordeling taxatie
Checklist Factuurcontrole Materialen, Diensten etc.
Voorbeeld plattegrond / Categorie indeling
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8. Ruimen
8.1 Algemene informatie
Doel
Het zo snel mogelijk uit de koppel verwijderen van de sterk verdachte runderen, inclusief de
runderen die bij de vergelijkende tuberculinatie (vogel/zoogdier) dubieus of positief hebben
gereageerd. Daarbij kan door pathologisch, histopathologisch, de PCR en bacteriologisch
onderzoek zekerheid gekregen worden of een besmetting aanwezig is.
Juridisch Kader
GWWD:
Art. 22, lid1, f.:
Art. 22, lid1, g.:
Art. 22, lid1, h.:

Het doden van zieke en verdachte dieren;
Het onschadelijk maken van gedode of gestorven, zieke en verdachte
dieren, en van producten en voorwerpen, die besmet zijn of ervan worden
verdacht gevaar op te leveren voor spreiding van smetstof;
Het reinigen en ontsmetten van gebouwen, terreinen, bewaarplaatsen van
mest en voorwerpen;

Algemene principes
• De taxatie- en ruimingteam dienen vanaf een andere locatie te vertrekken dan de teams van
de overige afdelingen, dit om mogelijke besmettingen uit te sluiten. Ditzelfde geldt voor de
inlevering van de gebruikte materialen.
• Er kan pas met de ruiming begonnen worden, nadat het taxatierapport door zowel de
veehouder (eigenaar), de taxateur en de VWA-medewerker is getekend dan wel de hertaxatie
is uitgevoerd; bij hoge uitzondering kan hier door de crisisleiding van afgeweken worden;
• Voordat er geruimd kan worden, dient de tracering te zijn uitgevoerd; dit wil zeggen: al het
benodigde materiaal voor de diagnostische onderzoeken is verzameld en de
traceringsbezoeken door de Afdeling Tracering en de AID zijn geschied;
• Bij de ruimingactiviteiten dient de tijdslimiet gerespecteerd te worden.
• Tijdens het ruimen van het bedrijf dient het dierenwelzijn niet in het gedrang te komen.
• Tijdens de ruiming dienen de gestelde hygiëneregels strikt nageleefd te worden. De instructie
bedrijfsbezoeken worden in acht genomen.
• De voorlopige ontsmetting wordt direct aansluitend aan de ruiming uitgevoerd.
• Alle formulieren moeten volledig ingevuld worden.
• Alle formulieren moeten voorzien zijn van naam, datum en handtekening van de invuller.
• Alle formulieren die in de dossiers, in het archief of die de afdeling verlaten worden eerst
intern gecontroleerd.
Aantallen/gewichten
De controle van het aantal dieren (tellen en rubriceren) is van groot belang. Er dient overeenstemming te zijn tussen:
• de aantallen en de rubrieksindeling op het formulier van tracering, en
• de aantallen en de rubrieksindeling zoals vastgesteld tijdens de taxatie.
Anderzijds moet er ook overeenstemming zijn tussen de aantallen vastgesteld tijdens de taxatie en
de aantallen vastgesteld tijdens de ruiming. Geconstateerde verschillen moeten worden
verklaard.
De transportwagens van het veevoer worden bij de destructor onder toezicht van de VWA vol en
leeg gewogen. Het verder ingevulde formulier 402704 wordt, samen met de weegbon, naar de
Afdeling Ruiming opgestuurd. Geconstateerde verschillen moeten worden verklaard.
Van deze controles wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan het UBNdossier. Bij geconstateerde verschillen gaat een kopie van dit verslag naar de Crisismanager.
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Na afronding van de taxatie wordt er geruimd. De Crisismanager of aangewezen ambtenaar
bepaalt welke dieren gedood dienen te worden. Er zijn drie mogelijkheden van ruimen:
• Het overnemen ter doding van een rund dat voor onderzoek naar CIDC-Lelystad gestuurd
wordt;
• Enkele runderen overnemen ter doding en vernietiging,
• Alle runderen over nemen ter doding en vernietiging, waarvan het beslag meer dan het uit het
basisoverleg afkomstige percentage gereageerd heeft op een enkelvoudige tuberculinatie.
Overnemen enkele runderen en vernietigen
Voor het inschakelen van ruimingmedewerkers en vervoerders wordt de procedure vervoer
ingeschakeld. Een rund dat voor onderzoek naar CIDC-Lelystad gestuurd moet worden, wordt
overgenomen ter doding en naar CIDC-Lelystad verstuurd. Voor de te vernietigen runderen wordt
een slachthuis ingeschakeld. De opdracht aan het slachthuis wordt telefonisch gegeven door de
crisismanager met de voorwaarden dat de opdracht schriftelijk wordt bevestigd.
Voordat de runderen arriveren op het slachthuis wordt door een VWA-ambtenaar (die het gehele
slachtproces aanwezig is) gecontroleerd dat het slachthuis “leeg” is (dus geen vlees of vee
aanwezig is). De runderen worden middels verzegelde wagens vervoerd. De VWA-ambtenaar
ontzegelt de wagens bij het slachthuis en verantwoordt dit op het begeleidingsformulier voor
afvoer van vee en/of voorwerpen bestemd voor destructie (formuliernummer. 402704). Het
geslachte vee, bloed, etc. wordt vervoerd naar de destructor. Alle vervoersmiddelen worden door
de VWA-ambtenaar verzegeld en verantwoord op het begeleidingsformulier (402704).
Bij de destructor wordt door een VWA-ambtenaar het vervoer ontzegeld en verantwoord op het
begeleidingsformulier (402704). Tevens wordt de weegbon van de destructor vastgeniet aan het
begeleidingsformulier (402704). Na afloop van het slachtproces wordt door de VWA-ambtenaar
vastgesteld dat er geen vlees, bloed, etc. meer aanwezig is in slachthuis en dat er gereinigd en
ontsmet is. Per dag wordt er een verslag (voorzien van documentnummer) gemaakt van het doden
van dieren bij de slachterij met daarin de opmerking dat:
• het slachthuis vóór en na het slachten “leeg” was;
• al het vervoer verzegeld is gearriveerd;
• al het afvoer verzegeld is;
• er gereinigd en ontsmet is.
Het verslag wordt getekend door de VWA-dierenarts die permanent aanwezig is geweest.
Als extra controlemaatregel wordt de vrachtwagen bij het slachthuis vol (vóór de ontzegeling van
de vrachtwagen) en leeg gewogen. Op het begeleidingsformulier voor afvoer van vee en/of
voorwerpen bestemd voor destructie worden het “gewicht belaste wagen” en “gewicht onbelaste
wagen” geregistreerd door een VWA-ambtenaar.

8.2 Taken
Crisismanager
• De Crisismanager regelt dat het verdachte rund (runderen) naar het CIDC-Lelystad wordt
(worden) vervoerd.
• De Crisismanager overlegt met het CIDC-Lelystad wanneer de sterk verdachte runderen
kunnen worden aangevoerd.
• Het CIDC-Lelystad doodt de aangevoerde runderen. Op deze kadavers wordt door het CIDCLelystad sectie verricht.
Dierenarts
• De dierenarts heeft de algehele leiding op het bedrijf.
• De dierenarts controleert de getelde en gerubriceerde dieren met de gegevens van de taxatie.
• De dierenarts houdt toezicht op het dierwelzijn.
• De dierenarts controleert de volledige afvoer van de dieren.
• De dierenarts geeft het formulier 402704: ‘begeleidingsformulier voor afvoer van vee en/of
voorwerpen bestemd voor destructie’ af.
• De dierenarts vult het formulier “verslag van de ruiming” in.
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VWA-medewerkers
• De VWA-medewerkers tellen en rubriceren de aanwezige dieren.
• Één keurmeester houdt toezicht op het naleven van de gestelde hygiëneregels, de aan- en
afvoer van wagens, gereedschappen en materialen, het verzegelen van transportmiddelen bij
afvoer, de routing van het personeel.
• Op het slachthuis wordt toezicht gehouden op de uitvoering van het reinigen en ontsmetten
en verzegelt de destructiewagens.
Drijvers
• De drijvers van het ruimingsteam halen de dieren uit de hokken.
Medewerkers van de ontsmetter
• De medewerkers van de ontsmetter plaatsen extra desinfectiebakken aan het begin van het
terrein.
• De medewerkers van de ontsmetter vullen de aanwezige desinfectiebakken met een Aldekol
of Roloxid ontsmettingsmiddel.
• De medewerkers van de ontsmetter reinigen en ontsmetten de veewagens aan de buitenzijde
alvorens deze het terrein verlaten.
• De medewerkers van de ontsmetter ontsmetten de chauffeurscabines alvorens de wagens het
terrein verlaten.
• De medewerkers van de ontsmetter ontsmetten de materialen en de gereedschappen.
• De medewerkers van de ontsmetter voeren de voorlopige ontsmetting van het bedrijf uit.
Briefing/debriefing
Voor de teams moet het duidelijk zijn wat van hen verwacht wordt. Hiertoe geeft de leiding aan
de teams duidelijke instructies mee. Waar nodig volgt een mondelinge toelichting. Na afloop van
de werkzaamheden controleert de leiding of de uitgevoerde werkzaamheden inderdaad conform
de meegegeven instructies zijn uitgevoerd en of de ingeleverde formulieren volledig en juist zijn
ingevuld.
Uitvoering werkzaamheden ontsmetters, ongediertebestrijders
De wijze waarop de ontsmetters en de ongediertebestrijders hun werkzaamheden verrichten,
leggen zij zelf vast in protocollen. Het Hoofd van de Afdeling Ruiming beoordeelt of deze
protocollen juist en volledig zijn en accordeert vervolgens deze protocollen. Tevens ziet het Hoofd
van de Afdeling Ruiming erop toe dat de ontsmetters en de ongediertebestrijders overeenkomstig
deze protocollen werken.

8.3 Afvoer overige producten
Afvoer overige producten en vernietiging.
Er kan besloten worden om overige producten (bijvoorbeeld melk) af te voeren en te vernietigen.
In dit geval wordt een schriftelijke opdracht en een prestatieverklaring verstuurd en vindt
factuurafhandeling plaats.
Afvoer melk en melkproducten
De melk en de melkproducten worden afgevoerd naar de destructor. De melk van sterk verdachte
bedrijven wordt gepasteuriseerd. De melk van besmette bedrijven wordt gedestrueerd.
Het plannen van het afvoeren van veevoer en producten
De opdracht aan de transporteurs van het veevoer en melk(producten) wordt per fax verstrekt. Het
tijdstip waarop de goederen worden opgehaald, wordt in overleg tussen de transporteur en de
Afdeling Ruiming bepaald. Op dit tijdstip is een VWA-medewerker aanwezig om toezicht te
houden op:
• de afvoer;
• de verzegeling van de auto’s;
• de vermelding van de nummers van de zegels in het ruimingsverslag en op de ritbegeleidingsdocumenten;
• het in acht nemen van de hygiëneregels.
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Afvoer van het getaxeerde veevoer
De VWA-medewerker houdt toezicht op het afvoeren van het getaxeerde veevoer en eventueel
melk(producten). Het transport vindt plaats, na verzegelen, onder begeleiding van het formulier
402704 ‘begeleidingsformulier voor afvoer van vee en/of voorwerpen bestemd voor destructie’.
Van dit formulier wordt vak A volledig ingevuld. Het formulier wordt getekend door de VWAmedewerker. Na afloop van de werkzaamheden worden de roze delen van het formulier 402704
bij de Afdeling Ruiming ingeleverd.
Het plannen van het afvoeren van grote hoeveelheden ‘huisvuil’
Indien op een geruimd bedrijf een grote hoeveelheid ‘huisvuil’ aanwezig is, kan ter plaatse een
container (variërend van 10m3 tot 40m3 ) gestationeerd worden. Deze opdracht wordt door de
VWA per fax verstrekt aan de vuilophaaldienst. In deze container mogen echter niet alle materialen geladen worden. De veehouder tekent ervoor dat de materialen, die er niet in mogen zitten, er
ook niet in zitten.

8.4 Hygiëne en ontsmetting
Voorlopige ontsmetting
Direct aansluitend op de ruiming vindt de voorlopige ontsmetting plaats. Deze ontsmetting wordt
uitgevoerd met een, door het CTB, toegelaten middel (advies bij tuberculose: Aldekol NL of
Roloxid 50). Deze ontsmetting geschiedt door een extern bedrijf. Alle delen van de gebouwen
waar dieren zijn gehuisvest en het volledige erf worden ontsmet. Hokken, gereedschappen en
voorwerpen die mogelijkerwijs besmet kunnen zijn, worden tevens volledig besproeid met het
toegelaten ontsmettingsmiddel. De bedrijfshouder draagt er zorg voor dat elektrische apparaten
lekdicht worden verpakt en dat deze gedurende de gehele periode lekdicht verpakt blijven. Het
ontsmettingsmiddel moet ten minste 24 uur op de oppervlakken aanwezig blijven. Dit wordt de
werkdag volgend op de ruiming door de Afdeling Ruiming gecontroleerd. Na deze controle mag
de veehouder het ontsmettingsmiddel met lage druk afspoelen.
Reinigen stallen
De veehouder reinigt de stallen. Vet en vuil worden van alle oppervlakken verwijderd middels een
zeepoplossing. Vervolgens worden de oppervlakken nagespoeld met schoon water. Zodra de
veehouder klaar is met het reinigen van de stallen, meldt hij dit aan de Afdeling Ruiming. De
Afdeling Ruiming controleert of de stallen goed gereinigd zijn.
Definitieve ontsmetting
De definitieve ontsmetting begint met het behandelen van de oppervlakken met een
zeepoplossing. Zowel dit zepen als de ontsmetting geschiedt door een extern bedrijf. Voor het
ontsmetten tijdens de definitieve ontsmetting wordt een toegelaten ontsmettingsmiddel gebruikt.
Het ontsmettingsmiddel moet ten minste 24 uur op de oppervlakken aanwezig blijven. Dit wordt
de werkdag volgend op de definitieve ontsmetting door de Afdeling Ruiming gecontroleerd. Na
deze controle mag de veehouder het ontsmettingsmiddel met lage druk afspoelen.
Controle
De leiding controleert steekproefsgewijs het gehele traject van de werkzaamheden. De resultaten
van deze controles worden schriftelijk vastgelegd. De leiding kan deze controles ook door anderen
laten uitvoeren. Uiteraard worden de werkzaamheden ook periodiek gecontroleerd door de
Afdeling Kwaliteitsmanagement.
Rodac-controles
De Gezondheidsdienst controleert de effectiviteit van de definitieve ontsmetting met behulp van
Rodac-afdrukpreparaten. Zodra de definitieve ontsmetting is uitgevoerd, wordt dit door de afdeling planning via een faxbericht door gegeven aan de Gezondheidsdienst. De Gezondheidsdienst
maakt zelf een planning en meldt zelf de veehouder wanneer zij deze controle komen uitvoeren.
De uitslagen van de Rodac-controle worden door de Gezondheidsdienst per fax gestuurd naar de
Afdeling Ruiming en later schriftelijk bevestigd. Blijkt de Rodac-uitslag onvoldoende te zijn, dan
volgt er een derde ontsmetting. Voor deze ontsmetting wordt een ander toegestaan ontsmettingsmiddel gebruikt. Het plannen van de derde ontsmetting geschiedt op dezelfde wijze als de definiDraaiboek: Tuberculose
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tieve ontsmetting. Na de derde ontsmetting volgt wederom een controle door de Gezondheidsdienst met behulp van Rodac-afdrukpreparaten.
Regelen ongediertebestrijder
Zodra bekend is dat een bedrijf geruimd moet worden, wordt zo snel mogelijk gestart met de
ongediertebestrijding. De ongediertebestrijding wordt gedaan door een extern bedrijf. Het eerste
bezoek vindt plaats nog voordat de dieren geruimd zijn. Tijdens dit eerste bezoek worden
lokdozen rond de stallen geplaatst. De ongediertebestrijder betreedt tijdens dit bezoek de stallen
niet! Na het ruimen van het bedrijf wordt de ongediertebestrijding vervolgd in de stalgebouwen.
De geruimde bedrijven worden om de drie dagen door de ongediertebestrijder bezocht. Dit
gebeurt totdat er geen lokaas meer wordt opgenomen. Zodra de bestrijdingsactiviteiten zijn afgerond, stuurt de ongediertebestrijder een verslag naar de Afdeling Ruiming.
Bij het betreden van de bedrijven, houden de personen zich aan het gestelde in het Protocol het
betreden van een bedrijf.
De VWA houdt toezicht op het gehele traject van reinigen, ontsmetten en ongediertebestrijding.

8.5 Administratieve afhandeling
Formulieren
De formulieren worden door de VWA-ambtenaar gestuurd naar FINADM. Controle van de
formulieren wordt uitgevoerd aan de hand van checklist ruiming één rund voor onderzoek. Bij
geen akkoord worden van de formulieren kopieën gemaakt en teruggestuurd naar de betreffende
medewerker voor correctie. De kopieën worden gearchiveerd per UBN.
De verzegeling en ontzegeling wordt verantwoord op het begeleidingsformulier (402704).
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

te gebruiken instructies, formulieren, etc. zijn:
Instructie bedrijfsbezoeken, versie 3.0 van 11-04-2000.
Verslag Ruiming (Concept Tuberculose, Brucellose. Leukose, etc., Versie 1.1 van 02-09-99)
Begeleidingsformulier voor afvoer van vee en/of voorwerpen bestemd voor destructie
(formuliernummer. 402704).
Protocol betreden terrein
Instructies Hygiëne voorschriften
Instructies Reinigen en ontsmetten bedrijven
Instructie tellen & rubriceren
Checklist Planning
Checklist Ruimen
Checklist gereinigde stallen
Checklist definitieve ontsmetting
Checklist aansluiting ruiming (FinAdm)
Checklist facturen
Brief opdracht CIDC-Lelystad (achteraf)

Begeleidingsformulieren
De begeleidingsformulieren en verslag van het slachthuis worden verstuurd aan FINADM die per
dag een aansluiting maakt voor alle geruimde runderen door middel van de checklist aansluiting
ruiming runderen. Voor de aansluiting in kilogrammen wordt door middel van checklist
“aansluiting ruiming in kilogrammen” gebruik gemaakt.
Accorderen facturen
De bedrijven die werkzaamheden voor de VWA verrichten op te ruimen of geruimde bedrijven,
dienen op de facturen te vermelden: NAW-gegevens en UBN van het geruimde bedrijf en type
ruiming en aantal dieren. Deze facturen dienen voor akkoord (de prestatie is inderdaad geleverd)
getekend te worden door het Hoofd van de Afdeling Ruiming. Alvorens hij/zij tekent, heeft een
medewerker van de administratie gecontroleerd of de gefactureerde prestatie inderdaad is
geleverd. De administratie houdt bij welke facturen wel en niet geaccordeerd zijn.
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8.6 Processchema’s
Procesbeschrijving Ruiming
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Crisismanager VWA
1. Melding besmet
bedrijf

Opdracht tot
ruiming

Afdeling Ruiming
Opdrachtbevestiging

2. Ontvangen
opdrachtbevestiging

Controle
ontvangst

Afdeling Tracering en
Taxatie
3.
Telefonisch
informeren
afdeling
Ruiming
Formulier TBC 01

Afdeling Tracering
4. Faxen
formulieren

Bedrijfsinformatierapport

UBN
dossier

Plattegrond
Faxjournaal

Formulier TBC01
Bedrijfsinformatierapport

Afdeling Ruiming
5. Ontvangen
formulieren per fax

Plattegrond

Controle
ontvangst
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Onderwerp:
VWA administratieve organisatie TBC
Pagina:
1/21
Systeem:
Dierziekten
Versie:
1.0
Type:
Procesbeschrijving
Auteur:
VWA/IMD
Het
proces ‘Beh……………eval
beschrijft de verwerking van verdacht verklaring. Het
Naam:
Ruiming

Het proces Ruiming beschrijft de werkzaamheden van de afdeling Ruiming om bij een uitbraak van
een besmettelijke ziekte de besmettingshaard zo snel mogelijk onschadelijk te maken.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Crisismanager VWA

Activiteit

Omschrijving

Melding besmet
bedrijf

•

2.

Ontvangen
opdrachtbevestiging

•

Telefonisch
informeren
afdeling Ruiming
Faxen formulieren

•

Afdeling Ruiming

3.

Afdeling Tracering en
Taxatie

4.

Afdeling Tracering

5.

Afdeling Ruiming
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•

•

•
Ontvangen
•
formulieren per fax
•

De Crisismanager VWA meldt in het Basisoverleg aan
het hoofd Ruiming dat een bedrijf besmet is verklaard
en geeft daarbij opdracht tot ruiming.
De afdeling Ruiming ontvangt van de Crisismanager
VWA de opdrachtbevestiging.
De afdeling ruiming controleert de ontvangen
formulieren.
De afdelingen Tracering en Taxatie informeren de
afdeling Ruiming over het besmette/sterk verdachte
bedrijf.
De afdeling Tracering faxt direct na de melding de
volgende formulieren aan de afdeling Ruiming:
TBC 01;
Bedrijfsinformatierapport;
Plattegrond.
Het faxjournaal wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
De afdeling Ruiming ontvangt per fax de formulieren
van de afdeling Tracering.
De afdeling ruiming controleert de ontvangen
formulieren.
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Procesbeschrijving Ruiming

2/21

Administratie
Werkinstructie
administratie

6. Invoeren
data

DBase

Afdeling Ruiming
7. Afstemmen met
afdeling Tracering
en Taxatie inzake
planning
Afdeling Planning
8. Procedure
Plannen
Ruiming

8/21

Afdeling Planning
Uitgiftebon
materialen

9. Faciliteren
materiaal

UBN
dossier
Hoofd Ruiming
Briefingsverslag

10. Briefing leden
ruimingsteam

Ruimingsteam
Ruiming direct
aan taxatie?

11. Controleren
aanwezigheid
taxatieformulier &
plattegrond

nee

Ruimingsteam
Formulieren
aanwezig?

nee

12. Opvragen
formulieren

ja

Materialen
Ruiming
Protocol betreden
van terrein
Protocol
hygiëneregels
bedrijfsbezoeken

ja
Ruimingsteam
13. Bezoeken
besmet bedrijf

Taxatieformulier
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Administratie

Activiteit

Omschrijving

Invoeren data

•

7.

Afdeling Ruiming

Afstemmen met
afdeling Tracering
en Taxatie inzake
planning

8.

Afdeling Planning

Procedure
Planning Ruiming

•

9.

Afdeling Planning

Faciliteren
materialen

•

10.

Hoofd Ruiming

Briefing leden
ruimingsteam

•
•

•
•
•

11.

Ruimingsteam

12.

Ruimingsteam

13.

Ruimingsteam

Controleren
aanwezigheid
taxatieformulier &
plattegrond
Opvragen
formulieren

•

Bezoeken besmet
bedrijf

•

•
•

•
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De afdeling administratie voert alle relevante gegevens
die op de ontvangen formulieren staan vermeld in in
een DBase.
Hierbij wordt de werkinstructie administratie gevolgd.
Voordat de planning van de ruimingen wordt gemaakt,
voert de afdeling Ruiming overleg met de afdelingen
Tracering en Taxatie, om ervoor te zorgen dat de
medewerkers van de afdelingen elkaar niet in de weg
lopen en dat alle voorafgaande noodzakelijke
werkzaamheden zijn uitgevoerd.
De afdeling planning maakt een planning van de
ruimingen (dit staat beschreven in de procedure
planning ruiming).
De afdeling Planning faciliteert de benodigde
materialen.
Hierbij wordt een “uitgiftebon materialen” ingevuld.
Tijdens de briefing overhandigt het hoofd Ruiming aan
de leden van het ruimingsteam een duidelijke
instructie.
Het hoofd Ruiming licht, indien nodig, de instructie
mondeling toe.
Het ruimingsteam controleert of er een taxatieformulier met plattegrond aanwezig is.
Dit geldt niet indien de ruiming direct aansluitend aan
de taxatie geschiedt.
Indien er geen taxatieformulier met plattegrond
aanwezig is, moet het ruimingsteam alsnog de
benodigde formulieren opvragen.
Het Ruimingsteam bezoekt het besmet bedrijf om het
te gaan ruimen.
Hierbij worden de volgende protocollen gevolgd:
protocol betreden van terreinen;
protocol hygiëneregels bedrijfsbezoeken;
opdrachtbevestiging;
taxatieformulier.
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Medewerker Ontsmetting
14.
Plaatsing
desinfectie
bakken

Checklist

chauffeurscabine
materialen
gereedschappen
kleding
Medewerker Ontsmetting
Protocol
hygiëneregels bij
bedrijfsbezoeken

Formulier 407109:
Checklist reinigen
veewagens

15. Reinigen &
Ontsmetten

UBN
dossier
Ongediertebestrijder
Checklist

16. Ongediertebestrijding

Ruimingsteam
Protocol tellen &
rubriceren van
dieren

Tellijst

17. Tellen &
rubriceren
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
14.
Medewerker
Ontsmetting

Activiteit

Omschrijving

Plaatsing
desinfectiebakken

•

De medewerker ontsmetting plaatst desinfectiebakken
aan het begin van het te ruimen terrein.

15.

Reinigen &
Ontsmetten

•

De medewerker reinigt en ontsmet met het toegelaten
ontsmettingsmiddel de volgende objecten:
chauffeurscabine;
materialen;
gereedschappen;
kleding.
Hierbij wordt het protocol hygiëneregels bij
bedrijfsbezoeken gevolgd.
Na de ontvangst van de opdrachtbevestiging, bestrijdt
de ingehuurde ongediertebestrijder met het toegelaten
bestrijdingsmiddel de ongedierten.
Het ruimingsteam telt en rubriceert de aanwezige
dieren.
De tellingen worden op de tellijst genoteerd.
Een kopie van de tellijst wordt in het UBN-dossier
opgeborg en.
Hierbij wordt het protocol tellen & rubriceren van
dieren gevolgd.
Indien de ruiming direct aansluitend op de taxatie
gebeurt, is het tellen en rubriceren van de aanwezige
dieren niet noodzakelijk.

Medewerker
Ontsmetting

•
16.

Ongediertebestrijder

Ongediertebestrijding

•

17.

Ruimingsteam

Tellen & rubriceren

•
•
•
•
•
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Teamleider

Taxatieformulier
Tellijst

18. Controle
telling
ruimingsteam
versus gegevens
taxatie

Teamleider

Akkoord?

nee

19. Contact
opnemen met
hoofd
Ruiming

ja
Ruimingsteam
20. Afvoer
levend

10/21
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18.
Teamleider

19.

Teamleider

20.

Ruimingsteam

Draaiboek: Tuberculose

Activiteit

4/21
1.0
VWA/IMD

Omschrijving

Controle telling
•
ruimingsteam
versus gegevens
taxatie
Contact opnemen
•
met hoofd Ruiming

Afvoer levend
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•
•

De teamleider controleert de gegevens van de telling
en rubricering door het ruimingsteam versus de
gegevens van het taxatieformulier.
Indien de gegevens van de telling en rubricering door
het ruimingsteam niet overeenstemmen met de
gegevens zoals die zijn genoteerd tijdens de taxatie,
neemt de teamleider contact op met het hoofd
Ruiming.
In dit geval kan er niet begonnen worden met ruimen.
De procedure afvoer levend treedt in werking.
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Transporteur
21. Afvoeren
mest,
veevoer,
melk
(-producten)

12/21

15/21

Grote hoeveelheid huisvuil
aanwezig?

ja
Transporteur
Opdrachtbevestiging

22. Plaatsing
container

nee

Transporteur
23. Afvoeren
huisvuil

19/21

Veehouder/
extern bedrijf
Protocol
hygiëneregels bij
bedrijfsbezoeken

24. Reinigen
stallen

Veehouder
25.
Melding
aan
afdeling
Ruiming

VWA -medewerker
26.
Controle
gereinigde
stallen

Checklist controle
gereinigde stallen

UBN
dossier
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21.
Transporteur

Activiteit

22.

Transporteur

23.

Transporteur

Afvoeren huisvuil

•

24.

Veehouder/extern
bedrijf

Reinigen stallen

•
•

Veehouder

26.

VWA-medewerker

Melding aan
afdeling Ruiming
Controle
gereinigde stallen

•
•
•
•
•
•
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Omschrijving

Afvoeren veevoer, •
melk(-producten)
Plaatsing container •

25.
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De transporteur voert zowel veevoer als melk
(-producten) af.
Indien er een grote hoeveelheid huisvuil op het bedrijf
aanwezig is, wordt in overleg met de transporteur (na
de ontvangst van de opdrachtbevestiging) een
container geplaatst, zodat dit huisvuil apart kan
worden afgevoerd.
De transporteur vervoert, onder toezicht van de VWA,
het huisvuil.
De veehouder is verantwoordelijk voor het reinigen van
alle stallen op zijn bedrijf.
Indien een extern bedrijf de stallen reinigt, dient het
protocol hygiëneregels bij bedrijfsbezoeken gevolgd te
worden.
De veehouder meldt aan de afdeling Ruiming dat hij
zijn stallen volledig gereinigd heeft.
De VWA-medewerker controleert of de veehouder alle
stallen van zijn bedrijf volledig heeft gereinigd.
Hierbij wordt het protocol hygiëneregels bij
bedrijfsbezoeken gevolgd.
De resultaten van zijn controle vermeldt de VWAmedewerker op de “checklist controle gereinigde
stallen”.
Het origineel exemplaar van de checklist stuurt de
VWA-medewerker door naar de afdeling Ruiming.
Een kopie van deze checklist wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
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6/21

Extern bedrijf
Checklist controle
voorlopige
ontsmetting

27. Voorlopige
ontsmetting

Veehouder
Werkinstructie
nazorg

28. Afspoelen
ontsmettingsmiddel

Veehouder
29.
Reinigen
stallen

Extern bedrijf
Checklist controle
definitieve
ontsmetting

30. Definitieve
ontsmetting

UBN
dossier

Veehouder
31.
Afspoelen
ontsmettings
middel

Hoofd Ruiming

32. Debriefing

Debriefingsverslag

7/21

Draaiboek: Tuberculose

101 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming

Act nr. Afdeling
Funktionaris
27.
Extern bedrijf

Activiteit

Omschrijving

Voorlopige
ontsmetting

•
•
•
•
•

28.

Veehouder

29.

Veehouder

30.

Extern bedrijf

Afspoelen
ontsmettingsmiddel
Reinigen stallen

•

Definitieve
ontsmetting

•

•

•
•
•
•
31.

Veehouder

32.

Hoofd Ruiming

Afspoelen
ontsmettingsmiddel
Debriefing

•
•

•
•
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De werkdag volgend op de dag van de ruiming
controleert een extern bedrijf met behulp van PH papier of er op een goede manier ontsmet is.
Hierbij wordt de werkinstructie nazorg gevolgd.
De externe medewerker verwerkt de resultaten van de
controle op de “checklist controle voorlopige
ontsmetting”.
De externe medewerker levert deze checklist in bij de
afdeling ruiming.
Een kopie van de checklist wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Indien er op een goede wijze is ontsmet, mag de
veehouder (met lage druk) het ontsmettingsmiddel
afspoelen.
Tussen de voorlopige en definitieve ontsmetting mag
de veehouder de stallen schoonmaken.
De externe medewerker controleert opnieuw met
behulp van pH-papier of er op een goede manier
ontsmet is.
Hierbij wordt de werkinstructie nazorg gevolgd.
De externe medewerker vermeldt de resultaten van de
controle op de “checklist controle tussen/definitieve
ontsmetting.
De externe medewerker levert deze checklist in bij de
afdeling Ruiming.
Een kopie van de checklist wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Indien er op een goede wijze is ontsmet, mag de
veehouder (met lage druk) het ontsmettingsmiddel
afspoelen.
Het hoofd Ruiming controleert na afloop van de
werkzaamheden of de uitgevoerde werkzaamheden
conform de instructies zijn uitgevoerd en of de
ingeleverde formulieren juist en volledig zijn ingevuld.
Het hoofd Ruiming stelt van de debriefing een
debriefingsverslag op.
Een kopie van het verslag wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
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GD
33. Controleren
effectifiteit definitieve
ontsmetting d.m.v. Rodacafdrukpreparaten

Uitslag
negatief?

Fax aan afdeling
Ruiming
Faxjournaal

nee

Einde

VWA -medewerker ja
34. Derde
ontsmetting

GD
nee

35. Controleren
effectifiteit definitieve
ontsmetting d.m.v. Rodacafdrukpreparaten

Fax: uitslag Rodacafdrukpreparaten
aan afd. Ruiming
Faxjournaal

Akkoord?

Fax: uitslag Rodacafdrukpreparaten
aan afd. Ruiming
Fax aan afdeling
Ruiming

Administratie

ja

36.
Ontvangen
fomulieren

Administratie
37. Invoeren
data

DBase

Werkinstructie
administratie
Administratie
Checklist
volledigheid
dossier

38.
Controle
invoer
gegevens

UBNdossier

Einde
Draaiboek: Tuberculose
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33.
GD

Activiteit

Omschrijving

Controleren effectifiteit definitieve
ontsmetting d.m.v.
Rodac-afdrukpreparaten

•
•
•

34.

VWA-medewerker

Derde ontsmetting

•

35.

GD

Controleren effectifiteit definitieve
ontsmetting d.m.v.
Rodac-afdrukpreparaten

•
•
•

36.

Administratie

37.

Administratie

38.

Administratie

Draaiboek: Tuberculose

Ontvangen
formulieren
Invoeren data
Controle invoer
gegevens

•
•
•
•
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De gezondheidsdienst controleert de effectifiteit van de
definitieve ontsmetting d.m.v. Rodac-afdrukpreparaten.
De gezondheidsdienst stuurt een fax naar de afdeling
Ruiming met de bevindingen van de controle.
Een kopie van deze fax en het faxjournaal worden in
het UBN-dossier opgeborgen.
Indien de gezondheidsdienst concludeert dat de uitslag
van de Rodac-afdrukpreparaten negatief is, volgt een
derde ontsmetting.
De gezondheidsdienst controleert opnieuw de
effectifiteit van de definitieve ontsmetting d.m.v.
Rodac-afdrukpreparaten.
De gezondheidsdienst stuurt een fax naar de afdeling
Ruiming met de bevindingen van de controle.
Een kopie van deze fax en het faxjournaal worden in
het UBN-dossier opgeborgen.
De administratie ontvangt van de Gezondheidsdienst
de fax met de uitslag van de Rodac-afdrukpreparaten.
De afdeling administratie registreert de ontvangst van
de fax van de Gezondheidsdienst in een DBase.
Hierbij wordt de werkinstructie administratie gevolgd.
De afdeling administratie controleert of alle gegevens
juist en volledig ziojn ingevoerd.
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Afdeling Planning
1. Indelen
ruimingen
9/23

Checklist planning
ruimingen

Lijst indeling
ruimingen

Afdeling Planning
2.
Samenstellen
ruimingsteams

Lijst samenstelling
ruimingsteams

Hoofd Ruiming

3. Opstellen
strategisch
tijdsplan

Strategisch
tijdsplan

Crisismanager
4.
Opdrachtbrieven
versturen aan
ruimingsteam

Secretariaat
Procedure
secretariaat

Veehouder

5. Opsturen
opdrachtbevestiging

Burgemeester
Politie

Afdeling Planning
6. Planning
ongediertebestrijder

Checklist planning
ruiming
Aan-/afmelding
externen

Procedure
secretariaat

Secretariaat
7. Opsturen
opdrachtbevestiging
ongediertebestrijder

Opdrachtbevestiging
ongediertebestrijder
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1.
Afdeling Planning

Activiteit

Omschrijving

Indelen ruimingen

•
•

•
•
2.

Afdeling Planning

Samenstellen
ruimingsteams

•
•
•

3.

Hoofd Ruiming

4.

Crisismanager VWA

5.

Secretariaat

Opstellen
strategisch
tijdsplan

•
•

Opdrachtbrieven
•
versturen naar
ruimingsteam
Opsturen opdracht- •
bevestiging

•
•
•
6.

Afdeling Planning

Planning
ongediertebestrijder

•
•
•
•
•

7.

Secretariaat

Draaiboek: Tuberculose

Opsturen opdracht- •
bevestiging
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De afdeling Planning stelt een indeling van de
ruimingen op.
Hierbij houdt de afdeling Planning rekening met:
het gevoerde overleg met de afdeling Tracering ;
het gevoerde overleg met de afdeling Taxatie;
de beschikbare destructiecapaciteit;
het beschikbare personeel.
De afd. Planning vult de checklist planning ruiming in.
Een kopie van de indeling van de ruimingen en de
checklist wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
Nadat de ruimingen zijn ingedeeld, stelt de afdeling
Planning de ruimingsteams samen.
De afdeling planning vult de checklist planning ruiming
in.
Een kopie van de lijst met leden van het ruimingsteam
en de checklist wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
Het hoofd Ruiming stelt een strategisch tijdsplan voor
het ruimen van de bedrijven op.
Een kopie van dit strategisch tijdsplan wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
De Crisismanager VWA verstuurt de opdrachtbrieven
naar de leden van het ruimingsteam.
Het secretariaat van de afdeling Ruiming stuurt de
opdrachtbevestigingen op naar:
Veehouder ;
Burgemeester;
Politie (in verband met afzetten openbare weg);
Voordat de opdrachtbevestigingen worden verstuurd,
tekent de Crisismanager VWA de
opdrachtbevestigingen
Hierbij wordt de procedure Secretariaat gevolgd.
Een kopie van de opdrachtbevestigingen wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
De afdeling Planning zorgt ervoor dat op de dag van de
ruiming een ongediertebestrijder aanwezig is.
Dit gebeurt aan de hand van de in te vullen “checklist
planning ruiming”.
Tevens wordt het formulier “Aan-/en afmelding
externen” ingevuld.
De afdeling Planning bevestigt deze afspraak
schriftelijk middels een opdrachtbevestiging.
Een kopie van de formulieren wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Het secretariaat van de afdeling Planning stuurt de
opdrachtbevestiging naar de ongediertebestrijder.
Hierbij wordt de procedure Secretariaat gevolgd.
Een kopie van de opdrachtbevestiging wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
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Planning ruiming
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Afdeling Planning
Checklist planning
ruiming

8. Planning
ontsmetter

Aan-/afmelding
externen

Secretariaat

Opdrachtbevestiging
ontsmetter

9. Opsturen
opdrachtbevestiging
ontsmetter

Procedure
secretariaat

Veevoer, melk
(-producten)
aanwezig?
Checklist planning
ruiming

Afdeling Planning ja
10. Plannen
transport afvoer
veevoer, melk
(-producten), mest

UBN
dossier

Aan-/afmelding
externen

Secretariaat

nee

Opdrachtbevestiging
transporteur

11.
Opsturen
opdrachtbevestiging

Procedure
secretariaat

UBN
dossier

12/21

Grote hoeveelheid huisvuil
aanwezig?

Afdeling Planning

ja

12. Plannen
vuilophaaldienst

Checklist planning
ruiming
Aan-/afmelding
externen

Secretariaat
13.
Opsturen
opdrachtbevestiging

Procedure
secretariaat

Opdrachtbevestiging
vuilophaaldienst

19/21
Administratie
14. Invoeren
data

DBase

Einde
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8.
Afdeling Planning

Activiteit

Omschrijving

Planning
ontsmetter

•
•
•
•
•

9.

Secretariaat

Opsturen opdracht- •
bevestiging
ontsmetter
•
•

10.

Afdeling Planning

Plannen transport
afvoer veevoer,
melk(-producten)

•

•
•
•
•
11.

Secretariaat

Opsturen opdracht- •
bevestiging
•
•

12.

Afdeling Planning

Plannen
vuilophaaldienst

•

•
•
•
•
13.

Secretariaat

Opsturen opdracht- •
bevestiging
•
•

14.

Administratie

Invoeren data

Draaiboek: Tuberculose
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De afdeling Planning zorgt ervoor dat op de dag van de
ruiming een ontsmetter aanwezig is.
Dit gebeurt aan de hand van de in te vullen “checklist
planning ruiming”.
Tevens wordt het formulier “Aan-/en afmelding
externen” ingevuld.
De afdeling Planning bevestigt deze afspraak
schriftelijk middels een opdrachtbevestiging.
Een kopie van het formulier “Aan-/en afmelding
externen” wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
Het secretariaat van de afdeling Planning stuurt de
opdrachtbevestiging naar de ontsmetter.
Hierbij wordt de procedure Secretariaat gevolgd.
Een kopie van de opdrachtbevestiging wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
Indien bekend is dat er veevoer en/of melk(-producten)
bij het te ruimen bedrijf aanwezig zijn, zorgt de
afdeling Planning ervoor dat op de dag van de ruiming
een transporteur aanwezig is die deze producten
vervoert.
Dit gebeurt aan de hand van de in te vullen “checklist
planning ruiming”.
Tevens wordt het formulier “Aan-/en afmelding
externen” ingevuld.
De afdeling Planning bevestigt deze afspraak
schriftelijk middels een opdrachtbevestiging.
Een kopie van het formulier “Aan-/en afmelding
externen” wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
Het secretariaat van de afdeling Ruiming stuurt de
opdrachtbevestiging op naar de transporteur.
Hierbij wordt de procedure Secretariaat gevolgd.
Een kopie van de opdrachtbevestiging wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
Indien bekend is dat er grote hoeveelheden huisvuil op
het te ruimen bedrijf aanwezig is, zorgt de afdeling
Planning ervoor dat op de dag van de ruiming de
vuilophaaldienst aanwezig is.
Dit gebeurt aan de hand van de in te vullen “checklist
planning ruiming”.
Tevens wordt het formulier “Aan-/en afmelding
externen” ingevuld.
De afdeling Planning bevestigt deze afspraak
schriftelijk middels een opdrachtbevestiging.
Een kopie van het formulier “Aan-/en afmelding
externen” wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
Het secretariaat van de afdeling Ruiming stuurt de
opdrachtbevestiging op naar de vuilophaaldienst.
Hierbij wordt de procedure Secretariaat gevolgd.
Een kopie van de opdrachtbevestiging wordt in het
UBN-dossier opgeborgen.
De administratie voert alle gegevens met betrekking tot
de planning in in een DBase.
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Procesbeschrijving Ruiming
Afvoer levend

10/21

VWA -medewerker
1. Controle dat
veewagens
gereinigd,ontsmet
& verzegeld zijn
Medew. Ontsmetting
Akkoord?

nee

Checklist planning
ruiming

2. Reinigen,
ontsmetten
veewagens

ja
Drijvers
3. Dieren
naar
veewagen
drijven
Vervoerder
4.
Inladen
dieren
Medewerker Ontsmetting
5. Reinigen &
ontsmetten
veewagen

Checklist

VWA -dierenarts
6. Invullen
formulieren

VWA -dierenarts
Formulier 402704

7. Opsturen
formulieren

Formulier 402704
Verslag besmette/
preventieve
ruiming
Checklist planning
ruiming

Verslag besmette/
preventieve
ruiming

Administratie

Checklist planning
ruiming

8. Ontvangen
formulieren

Administratie
9. Invoeren
data

DBase

11/21
Draaiboek: Tuberculose
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Versie: 1.1
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming - afvoer levend

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
VWA-medewerker

Activiteit

Omschrijving

Controle dat
veewagens
gereinigd, ontsmet
& verzegeld zijn

•
•

2.

Medewerker
Ontsmetting

Reinigen &
ontsmetten
veewagens

•

3.

Drijvers

•

4.

Vervoerder

Dieren naar
veewagen drijven
Inladen dieren

5.

Medewerker
Ontsmetting

Reinigen &
ontsmetten
veewagen

•

•

•
•

6.

VWA-dierenarts

Invullen
formulieren

•
•

•
7.

VWA-dierenarts

8.

Administratie

9.

Administratie

Draaiboek: Tuberculose

Opsturen
formulieren
Ontvangen
formulieren
Invoeren data

•
•
•

Pagina:
Versie:
Auteur:

10/21
1.0
VWA/IMD

De veewagens dienen gereinigd, ontsmet en verzegeld
bij het bedrijf te arriveren.
De VWA-medewerker controleert of de gearriveerde
veewagens daadwerkelijk gereinigd, ontsmet en
verzegeld zijn.
Indien de veewagens niet op de voorgeschreven
manier gereinigd en ontsmet zijn (of indien de
verzegeling is verbroken), dient de medewerker
Ontsmetting ervoor te zorgen dat de veewagens alsnog
gereinigd en ontsmet worden.
De drijvers halen de dieren uit de stal en begeleiden
deze naar de gereedstaande veewagens.
De vervoerder laadt alle af te voeren dieren in in de
veewagens.
De medewerker Ontsmetting reinigt de banden en
wielkasten en ontsmet deze vervolgens.
De medewerker Ontsmetting reinigt de binnenzijde van
de cabine van de veewagen en ontsmet deze
vervolgens.
De medewerker Ontsmetting noteert de reiniging en
ontsmetting op het verslag besmette/preventieve
ruiming.
Hierbij dient een checklist gevolgd te worden.
Voordat de dieren afgevoerd worden, dient het
formulier “402704: begeleidingsformulier voor afvoer
van vee”, het “verslag besmette/preventieve ruiming”
en de “checklist planning ruiming” ingevuld te worden.
Het formulier 402704 wordt door de VWA-dierenarts
ondertekend.
De VWA-dierenarts stuurt de ingevulde formulieren
naar de administratie van de afdeling Ruiming.
De adminstratie ontvangt de fomulieren van de VWAdierenarts.
De administratie voert alle relevante gegevens die op
de formulieren vermeld staan in in een DBase.
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Procesbeschrijving Ruiming
Afvoer levend

11/21

VWA -medewerker
10. Verzegelen
veewagen

Begeleidingsformulier 402704

Transporteur
Begeleidingsformulier 402515

11. Transport
dieren

Factuur

Administratie
12.
Archiveren
formulieren

UBN
dossier

Formulier 402704
Verslag besmette/
preventieve
ruiming
Checklist planning
ruiming

Einde

Draaiboek: Tuberculose
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming - afvoer levend

Act nr. Afdeling
Funktionaris
10.
VWA-medewerker

Activiteit

Omschrijving

Verzegelen
veewagen

•
•
•

11.

Transporteur

Transport dieren

•
•
•

12.

Administratie

Draaiboek: Tuberculose

Archiveren
formulieren

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

11/21
1.0
VWA/IMD

De VWA-medewerker verzegelt de veewagen.
De VWA-medewerker geeft hierbij een plombenummer
af en noteert dit op het formulier 402704.
De VWA-medewerker overhandigt de chauffeur van de
veewagen het begeleidingsformulier 402704.
De transporteur vervoert de dieren.
Het transport gebeurt onder begeleiding van formulier
402704.
Van het transport verstuurt de transporteur een
factuur.
De administratie archiveert de formulieren in het UBNdossier.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer veevoer, melk(-producten)

12/21

VWA -medewerker
1. Procedure
afvoer melk
(-producten),
veevoer

Transporteur
Checklist

2. Inladen melk in
melkwagen

Protocol:
veetransportmiddel
dagelijks reinigen en
ontsmetten

VWA -medewerker
3. Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
melkwagen

Transporteur
Begeleidingsformulier 402704

4. Afvoeren melk

Weger
Weegbon "vol"

5. Wegen
melkwagen "vol"

Medewerker VWA
6.
Verbreken
verzegeling

13/21

Draaiboek: Tuberculose
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
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VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer veevoer, melk(-producten)

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
VWA-medewerker
2.

Transporteur

3.

VWA-medewerker

Activiteit

Omschrijving

Procedure afvoer
melk (-producten),
veevoer
Inladen melk in
melkwagen

•

Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
melkwagen

•
•
•
•
•

4.
5.

Transporteur
Weger

Afvoeren melk
Wegen melkwagen
“vol”

•
•
•

•
6.

Medewerker VWA

Draaiboek: Tuberculose

Verbreken
verzegeling

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

12/21
1.0
VWA/IMD

Indien er melk(-producten), veevoer in het bedrijf
aanwezig zijn, treedt de procedure afvoer melk
(-producten) in werking
De transporteur laadt, onder toezicht van de VWA, de
af te voeren melk(-producten) in een melkwagen.
Dit gebeurt aan de hand van een checklist.
Voordat de melkwagen het terrein verlaat, reinigt de
VWA-medewerker de buitenkant van de melkwagen.
Vervolgens ontsmet de VWA-medewerker de
buitenkant van de melkwagen met het toegelaten
ontsmettingsmiddel.
Hierbij wordt het protocol veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en ontsmetten gehanteerd.
De transporteur voert de melk(-producten) af.
De weger weegt, onder toezicht van de VWA, bij
aankomst de volle melkwagen.
De weger dient ervoor te zorgen dat:
de teller van de weegbrug op nul staat.
er tijdens de weging geen personen in de
melkwagen zitten.
Indien de weging heeft plaatsgevonden, produceert de
weegbrug automatisch een weegbon.
De medewerker VWA verbreekt de verzegeling op de
melkwagen na de eerste (volle) weging.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer veevoer, melk(-producten)

13/21

Transporteur
7. Lossen
melk

Weger
Weegbon "leeg"

8. Wegen
melkwagen "leeg"

Weger
9.
Ondertekenen
weegbon

VWA -medewerker
10. Weegbon
vasthechten aan
begeleidingsformulier

VWA -medewerker
11. Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
melkwagen

VWA -medewerker

Weegbon "vol" en
"leeg"

12. Opsturen
formulieren
naar VWA

Begeleidingsformulier 402704

14/21

Draaiboek: Tuberculose
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Onderwerp:
Systeem:
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Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer veevoer, melk(-producten)

Act nr. Afdeling
Funktionaris
7.
Transporteur

Activiteit

Omschrijving

Lossen melk

•

8.

Wegen melkwagen
“leeg”

•

Weger

•

•
9.

Weger

10.

VWA-medewerker

11.

VWA-medewerker

12.

VWA-medewerker

Draaiboek: Tuberculose

Ondertekenen
weegbon
Weegbon
vasthechten aan
begeleidingsformulier
Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
melkwagen

•

Opsturen
formulieren naar
VWA

•

•

•
•

Pagina:
Versie:
Auteur:

13/21
1.0
VWA/IMD

De transporteur lost, onder toezicht van de VWAmedewerker, de melk.
De weger weegt, onder toezicht van de de lege
melkwagen.
De weger dient ervoor te zorgen dat:
de teller van de weegbrug op nul staat.
er tijdens de weging geen personen in de
melkwagen zitten.
Indien de weging heeft plaatsgevonden, produceert de
weegbrug automatisch een weegbon.
De weger voorziet de weegbon van naam en
handtekening.
De VWA-medewerker hecht de weegbon vast aan het
begeleidingsformulier 402704.
Voordat de melkwagen het bedrijf waar de wagen
gewogen is verlaat, reinigt de VWA-medewerker de
buitenkant van de melkwagen.
Vervolgens ontsmet de VWA-medewerker de
buitenkant van de melkwagen met het toegelaten
ontsmettingsmiddel.
De VWA-medewerker stuurt de beide formulieren op
naar de VWA.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer veevoer, melk(-producten)

14/21

Secretariaat

Weegbon
Begeleidingsformulier 402704

13.
Ontvangen
formulieren
Administratie
14. Registreren
ontvangst

DBase

Financiële administratie
15. Uitrekenen
hoeveelheid vet +
eiwit + berekening

Financiële administratie
16.
Invullen
formulieren

Weegbon

UBN
dossier

Berekening
uitbetaling

Financiële administratie
17. Invoeren
data

DBase

Secretariaat
18. Opsturen
kopie berekening
uitbetaling naar
COKZ

Kopie berekening
uitbetaling
UBN
dossier

Crisiscentrum VWA
19.
Procedure
schadeloosstelling

Kopie
schadeloosstelling

VWA
20.
Informeren
COKZ

Einde
Draaiboek: Tuberculose
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer veevoer, melk(-producten)

Act nr. Afdeling
Funktionaris
13.
Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen
formulieren

•

14.

Administratie

Registreren
ontvangst

•

15.

Financiële
administratie

Uitrekenen
hoeveelheid vet +
eiwit + berekening

•

•
16.

Financiële
administratie

Invullen
formulieren

•
•

17.
18.

Financiële
administratie
Secretariaat

19.

Crisiscentrum VWA

20.

VWA

Draaiboek: Tuberculose

Invoeren data

•

Opsturen kopie
berekening
uitbetaling naar
COKZ
Procedure
schadeloosstelling

•

Informeren COKZ

•

•
•

Pagina:
Versie:
Auteur:

14/21
1.0
VWA/IMD

Het secretariaat van het Crisiscentrum VWA ontvangt
de weegbon en het begeleidingsformulier 402704 van
de VWA-medewerker die bij de weging aanwezig was.
De administratie registreert de ontvangst van de
formulieren (weegbon en begeleidingsformulier
402704) in een DBase.
De financiële administratie berekent de hoeveelheid
kilogrammen vet en eiwit door de kilogrammen
boerderijmelk te vermenigvuldigen met de vet- en
eiwitpercentages van het voorliggende jaar.
De financiële administratie berekent op basis van de
berekende hoeveelheid kilogrammen vet- en eiwit de
overnameprijs van de melk aan de veehouder.
De administratie vult de berekende waarden in op de
weegbon.
Een kopie van de weegbon wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
De administratie voert alle relevante gegevens die op
het formulier staan in in een DBase.
Het secretariaat stuurt een kopie van de berekening
van de overnameprijs naar het COKZ.
De procedure schadeloosstelling treedt in werking.
Een kopie van de schadeloosstelling wordt in het UBNdossier opgeborgen..
Indien de besmet of verdacht status van het bedrijf
door de afdeling Tracering wordt opgeheven,
informeert de VWA de COKZ over de datum waarop de
zuivelonderneming FCDF de boerderijmelk weer mag
ontvangen.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer mest

15/21

VWA
1. Procedure
afvoer mest

VWA -medewerker
2. Verzamelen
mest tot een
mestvaalt

Ruimingsteam
3. Mestvaalt
afdekken met
landbouwplasic

Afdeling planning
4. Opstellen
planning

Checklist

Afdeling planning
5.
Opsturen
planning
naar VWA

Planning

VWA
Planning

6.
Ontvangen
planning

16/21

Draaiboek: Tuberculose
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer mest

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
VWA
2.

VWA-medewerker

3.

Ruimingsteam

4.

Afdeling planning

Activiteit

Omschrijving

Procedure afvoer
mest
Verzamelen mest
tot een mestvaalt
Mestvaalt afdekken
met landbouwplastic

•

Opstellen planning

•

•
•
•

•

5.

Afdeling planning

6.

VWA

Opsturen planning
naar VWA
Ontvangen
planning

•
•
•

Draaiboek: Tuberculose

Pagina:
Versie:
Auteur:

15/21
1.0
VWA/IMD

Indien er mest op het bedrijf aanwezig is, treedt de
procedure afvoer mest in werking.
De VWA-medewerker verzamelt alle mest tot een
mestvaalt.
Het ruimingsteam dekt de mestvaalt af met landbouwplastic.
De mestvaalt moet tot tenminste 42 dagen na de
definitieve ontsmetting opgeslagen blijven. In het geval
van drijfmest blijft de drijfmest in een gesloten kuil op
het bedrijf.
De afdeling planning stelt een planning op van alle
werkzaamheden die bij de afvoer van mest plaatsvinden.
In de planning moeten de volgende punten worden
opgenomen:
datum;
naam transportbedrijf en gebruikte wagens;
percelen waar gelost wordt.
De afdeling planning stuurt de gemaakte planning op
naar de VWA.
De VWA ontvangt de planning van de afdeling
planning.
De VWA controleert steekproefsgewijs of de gemaakte
afspraken worden nagekomen.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer mest

16/21

Administratie
7. Invoeren
data

DBase

Transporteur
8. Inladen mest in
mestwagens (42
dagen na definitieve
ontsmetting)

Protocol
veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en
ontsmetten

Checklist

VWA -medewerker
9. Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
mestwagen

Transporteur
10. Afvoeren mest

Begeleidingsformulier 402704

Weger
Weegbon "vol"

11. Wegen
mestwagen "vol"

Medewerker VWA
12.
Verbreken
verzegeling

17/21

Draaiboek: Tuberculose
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VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer mest

Act nr. Afdeling
Funktionaris
7.
Administratie

Activiteit

Omschrijving

Invoeren data

•

8.

Inladen mest in
mestwagens (42
dagen na definitieve ontsmetting)

•

Transporteur

9.

VWA-medewerker

Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
mestwagen

•
•
•
•
•
•

10.

Transporteur

Afvoeren mest

11.

Weger

Wegen mestwagen •
“vol”
•

•
12.

Medewerker VWA

Draaiboek: Tuberculose

Verbreken
verzegeling

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

16/21
1.0
VWA/IMD

De administratie voert alle relevante gegevens die op
de planning vermeld staan in in een DBase.
De transporteur laadt de af te voeren mest in een
mestwagen.
Dit gebeurt pas na 42 dagen na de definitieve
ontsmetting.
Dit gebeurt aan de hand van een checklist.
Voordat de mestwagen het terrein verlaat, reinigt de
VWA-medewerker de buitenkant van de mestwagen.
Vervolgens ontsmet de VWA-medewerker de
buitenkant van de mestwagen met het toegelaten
ontsmettingsmiddel.
Hierbij wordt het protocol veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en ontsmetten gehanteerd.
De transporteur voert de mest af. In het geval van
drijfmest wordt een open kuil in zijn geheel afgevoerd.
De weger weegt bij aankomst de volle mestwagen.
De weger dient ervoor te zorgen dat:
de teller van de weegbrug op nul staat.
er tijdens de weging geen personen in de
mestwagen zitten.
Indien de weging heeft plaatsgevonden, produceert de
weegbrug automatisch een weegbon.
De medewerker VWA verbreekt de verzegeling op de
mestwagen na de eerste (volle) weging.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer mest

17/21

Transporteur
13.
Lossen
mest

Weger
Weegbon "leeg"

14. Wegen
mestwagen "leeg"

Weger
15.
Ondertekenen
weegbonnen

VWA -medewerker
16. Weegbrief
vasthechten aan
begeleidingsformulier

VWA -medewerker
17. Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
mestwagen

Weegbon "vol"en
"leeg"

VWA -medewerker

Begeleidingsformulier 402704

18. Opsturen
formulieren
naar VWA

18/21

Draaiboek: Tuberculose

123 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Onderwerp:
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VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer mest

Act nr. Afdeling
Funktionaris
13.
Transporteur

Activiteit

Omschrijving

Lossen mest

•

14.

Wegen mestwagen •
“leeg”
•

Weger

•
15.

Weger

16.

VWA-medewerker

17.

VWA-medewerker

Ondertekenen
weegbon
Weegbon
vasthechten aan
begeleidingsformulier
Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
mestwagen

•
•

•
•
•

18.

VWA-medewerker

Draaiboek: Tuberculose

Opsturen
formulieren naar
VWA

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

17/21
1.0
VWA/IMD

De transporteur lost, onder toezicht van de VWAmedewerker, de mest.
De weger weegt de lege mestwagen.
De weger dient ervoor te zorgen dat:
de teller van de weegbrug op nul staat.
er tijdens de weging geen personen in de
mestwagen zitten.
Indien de weging heeft plaatsgevonden, produceert de
weegbrug automatisch een weegbon.
De weger voorziet de weegbon van naam en
handtekening.
De VWA-medewerker hecht de weegbon vast aan het
begeleidingsformulier 402704.
Voordat de mestwagen het bedrijf waar de wagen
gewogen is verlaat, reinigt de VWA-medewerker de
buitenkant van de mestwagen.
Vervolgens ontsmet de VWA-medewerker de
buitenkant van de mestwagen met het toegelaten
ontsmettingsmiddel.
Hierbij wordt het protocol veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en ontsmetten gehanteerd.
De VWA-medewerker stuurt de beide formulieren op
naar de VWA.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer mest

18/21

Weegbon

Crisiscentrum VWA

Begeleidingsformulier 402704

19.
Ontvangen
formulieren

Financiële administratie
20. Uitrekenen
hoeveelheid mest

Financiële administratie
Weegbon

21.
Invullen
formulieren

Financiële administratie
22. Invoeren
data

DBase

Secretariaat
23.
Archiveren
formulieren

Weegbon

UBNdossier

Begeleidingsformulier 402704

Einde

Draaiboek: Tuberculose
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VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer mest

Act nr. Afdeling
Funktionaris
19.
Crisiscentrum VWA
20.
21.
22.
23.

Financiële
administratie
Financiële
administratie
Financiële
administratie
Secretariaat

Draaiboek: Tuberculose

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen
formulieren
Uitrekenen
hoeveelheid mest
Invullen
formulieren
Invoeren data

•

Archiveren
formulieren

•

•
•
•

Pagina:
Versie:
Auteur:

18/21
1.0
VWA/IMD

Het Crisiscentrum VWA ontvangt van de VWAmedewerker de weegbon en het begeleidingsformulier.
De Financiële administratie berekent op basis van de
twee wegingen de hoeveelheid mest.
De financiële administratie vult de berekende
hoeveelheid in op de weegbon.
De financiële administratie voert alle gegevens met
betrekking tot de berekening van de hoeveelheid mest
in in een DBase.
Het secretariaat archiveert de volgende formulieren in
het UBN-dossier:
weegbonnen;
begeleidingsformulier 402704;
berekening uitbetaling.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer vuil

19/21

Transporteur
Opdrachtbevestiging

Protocol
veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en
ontsmetten

1. Inladen vuil in
vuilwagen

Checklist

VWA -medewerker
2. Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
vuilwagen

Transporteur
Begeleidingsformulier 402704

3. Afvoeren vuil

Weger
Weegbon "vol"

4. Wegen
vuilwagen "vol"

Medewerker VWA
5.
Verbreken
verzegeling

19/21
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer vuil

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Transporteur

Activiteit

Omschrijving

Inladen vuil in
melkwagen

•

2.

Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
vuilwagen

VWA-medewerker

•
•
•
•

3.
4.

Transporteur
Weger

Afvoeren vuil
Wegen vuilwagen
“vol”

•
•
•

•
5.

Medewerker VWA

Draaiboek: Tuberculose

Verbreken
verzegeling

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

19/21
1.0
VWA/IMD

De transporteur laadt het af te voeren vuil in een
vuilwagen.
Dit gebeurt aan de hand van een checklist.
Voordat de vuilwagen het terrein verlaat, reinigt de
VWA-medewerker de buitenkant van de vuilwagen.
Vervolgens ontsmet de VWA-medewerker de
buitenkant van de vuilwagen met het toegelaten
ontsmettingsmiddel.
Hierbij wordt het protocol veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en ontsmetten gehanteerd.
De transporteur voert het vuil af.
De weger weegt bij aankomst de volle vuilwagen.
De weger dient ervoor te zorgen dat:
de teller van de weegbrug op nul staat.
er tijdens de weging geen personen in de
vuilwagen zitten.
Indien de weging heeft plaatsgevonden, produceert de
weegbrug automatisch een weegbon.
De medewerker VWA verbreekt de verzegeling op de
vuilwagen na de eerste (volle) weging.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer vuil

20/21

Vuilverbrander
6.
Verbranden
vuil

Weger
Weegbon "leeg"

7. Wegen
vuilwagen "leeg"

Weger
8.
Ondertekenen
weegbonnen

VWA -medewerker
9. Weegbrief
vasthechten aan
begeleidingsformulier

Protocol
veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en
ontsmetten

VWA -medewerker
10. Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
vuilwagen

Weegbon "vol" en
"leeg"

VWA -medewerker
11. Opsturen
formulieren
naar
Financiële
Administratie

Begeleidingsformulier 402704

21/21
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer vuil

Act nr. Afdeling
Funktionaris
6.
Vuilverbrander

Activiteit

Omschrijving

Verbranden vuil

•

7.

Wegen vuilwagen
“leeg”

•
•

Weger

•
8.

Weger

9.

VWA-medewerker

10.

VWA-Medewerker

Ondertekenen
weegbon
Weegbon
vasthechten aan
begeleidingsformulier
Reinigen en
ontsmetten
buitenkant
vuilwagen

•
•

•
•
•

11.

VWA-medewerker

Draaiboek: Tuberculose

Opsturen
formulieren naar
VWA

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

20/21
1.0
VWA/IMD

De vuilverbrander verbrandt, onder toezicht van de
VWA-medewerker, het vuil.
De weger weegt de lege vuilwagen.
De weger dient ervoor te zorgen dat:
de teller van de weegbrug op nul staat.
er tijdens de weging geen personen in de
vuilwagen zitten.
Indien de weging heeft plaatsgevonden, produceert de
weegbrug automatisch een weegbon.
De weger voorziet de weegbon van naam en
handtekening.
De VWA-medewerker hecht de weegbon vast aan het
begeleidingsformulier 402704.
Voordat de vuilwagen het bedrijf waar de wagen
gewogen is verlaat, reinigt de VWA-medewerker de
buitenkant van de vuilwagen.
Vervolgens ontsmet de VWA-medewerker de
buitenkant van de vuilwagen met het toegelaten
ontsmettingsmiddel.
Hierbij wordt het protocol veetransportmiddelen
dagelijks reinigen en ontsmetten gehanteerd.
De VWA-medewerker stuurt de beide formulieren op
naar de Financiële Administratie.
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Procesbeschrijving Ruiming
Procedure afvoer vuil

21/21

Weegbon

Crisiscentrum VWA

Begeleidingsformulier 402704

12.
Ontvangen
formulieren

Financiële administratie
13. Uitrekenen
hoeveelheid vuil

Financiële administratie
14.
Invullen
formulieren

UBN
dossier

Weegbon "vol" en
"leeg"

Financiële administratie
15. Invoeren
data

DBase

Secretariaat
16.
Archiveren
formulieren

Weegbon

UBN
dossier

Begeleidingsformulier 402704

Einde
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VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ruiming – afvoer vuil

Act nr. Afdeling
Funktionaris
12.
Crisiscentrum VWA

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen
formulieren

•

13.

Uitrekenen
hoeveelheid vuil
Invullen
formulieren

•

14.

Financiële
administratie
Financiële
administratie

•
•

15.

Financiële
administratie

Invoeren data

•

16.

Secretariaat

Archiveren
formulieren

•

Draaiboek: Tuberculose
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21/21
1.0
VWA/IMD

Het Crisiscentrum VWA ontvangt de weegbon en het
begeleidings-formulier 402704 van de VWAmedewerker die bij de weging aanwezig was.
De financiële administratie berekent op basis van de
twee wegingen van het vuil de hoeveelheid vuil.
De financiële administratie vult de berekende
hoeveelheid in op de weegbon.
Een kopie van de weegbon wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
De financiële administratie voert alle gegevens met
betrekking tot de berekening van de hoeveelheid vuil
in in een DBase.
Het secretariaat archiveert de volgende formulieren in
het UBN-dossier:
weegbonnen;
begeleidingsformulier 402704;
berekening uitbetaling.
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8.7 Bijlagen
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Begeleidingsformulier voor afvoer van vee en/of voorwerpen bestemd voor destructie
(formulier 402704)
Verslag ruiming
Checklist controle gereinigde stallen
Instructie opstellen verslag slachthuis waar besmette dieren worden geslacht voor destructie
Instructie reinigen en ontsmetten bedrijven
Werkinstructie afvoer producten
Protocol GD-ic medewerkers afvoer runderen van TBC-verdachte bedrijven
Instructie buitendienst
Verklaring overname dieren
Standaardbrief: uitslag VZ-tuberculinatie overname runderen
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9. Herbevolken
9.1 Algemene informatie
De herbevolking van een bedrijf vindt plaats nadat het gehele bedrijf geruimd is. Het bedrijf zal
onder controle blijven van de VWA totdat herbevolking is voltooid.
Doel
Het voorkomen van een herinfectie op het geruimde bedrijf. Om deze reden worden de
aangevoerde dieren op het geruimde bedrijf tweemaal getuberculineerd. Eerste tuberculinatie is
42 dagen na aanvoer. De tweede tuberculinatie is na 4 maanden na de eerste tuberculinatie.
Juridisch Kader
GWWD:
Art. 86, lid 3

Aan de toekenning van een tegemoetkoming kunnen door Onze Minister
voorwaarden worden verbonden welke betrekking kunnen hebben op:
a. de inrichting van het bedrijf;
b. de hygiëne van het bedrijf;
c. de herbevolking van het bedrijf;
d. de bedrijfsbegeleiding door een dierenarts of de begeleiding vanwege de
stichting als bedoeld in artikel 82;
e. op het bedrijf te nemen preventieve maatregelen;
en voor zover, de eigenaar niet bedrijfsmatig dieren houdt:
a. de inrichting van de verblijfsruimten voor dieren;
b. de hygiëne in de verblijfsruimten voor dieren
c. de herbevolking van de verblijfsruimten voor dieren
d. de te nemen preventieve maatregelen.

9.2 Algemene principes
•
•
•

Alle runderen vanaf de leeftijd van 6 weken, moeten 6 weken na aankomst getuberculineerd
worden.
Vier maanden na de eerste tuberculinatie moet opnieuw getuberculineerd worden.
Bij negatieve uitslagen van deze tuberculinaties wordt het bedrijf niet verdacht verklaard /
geblokkeerd.

9.3 Taken
Taken
• De Crisismanager ziet er op toe dat de voorgeschreven onderzoeken op de bepaalde tijden
worden uitgevoerd.
• De Crisismanager bewaakt de termijnen van de tuberculinaties en zorgt er voor dat deze
worden uitgevoerd.
• De practicus voert deze tuberculinaties uit en leest ze af, onder toezicht van de VWAmedewerker.
• De VWA-medewerker houdt toezicht op de uitvoering van het tuberculineren.
• De VWA-medewerker houdt toezicht op de naleving van de instructies.
• De VWA-medewerker vult de formulieren in en draagt zorg voor een volledige administratie.
• De VWA-medewerker stuurt de uitslagen, na onderzoek, naar VWA Centraal Afdeling IMD en
naar de Crisismanager.
• De Crisismanager stuur de kopie gegevens naar de GD i.v.m. het COS.
• Crisismanager interpreteert de gestuurde uitslagen en onderneemt actie.

9.4 Bijlagen
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10. CIDC-Lelystad
10.1 Uitvoering diagnostiek CIDC-Lelystad
Symptomen/diagnostiek
Het CIDC-Lelystad heeft de wettelijke taak de diagnostiek uit te voeren van in de Gezondheid- en
welzijnswet voor dieren (GWWD) genoemde aangifteplichtige ziekten. Daarnaast heeft zij een
adviesfunctie voor uitvoerende instanties in de bestrijding van aangifteplichtige ziekten en
assisteert zij bij tracering.
Doel:
CIDC-Lelystad heeft als doel uitvoering te geven aan laboratoriumdiagnostiek van
aangifteplichtige dierziekten en advisering bij bestrijding en bij traceringsonderzoek (samen met
GD/VWA).
Wettelijke basis: aangifteplichtige dierziekten vallen onder artikel 15 van de GWWD.
De taken van het CIDC-Lelystad in het kader van dierziektebestrijding worden genoemd in EU
Richtlijnen.
Taken:
• Laboratorium diagnostiek.
• Advisering bij bestrijding.
• Advisering bij traceringsonderzoek.
Algemene principes: de diagnostiek wordt uitgevoerd conform de nationaal en internationaal
geldende richtlijnen.
de voor de diagnostiek te gebruiken materialen
de aard van de te verzamelen monsters
de voor de diagnostiek in te zetten testen
Symptomen: na infectie kunnen verschillende symptomen van de aangifteplichtige dierziekte
optreden, die zeer variabel en in het algemeen niet specifiek zijn voor een bepaalde ziekte. De
symptomen hangen onder andere af van de potentie van de aandoening bij bacterie.
Diagnostiek: Diagnostiek van een dierziekte begint met een verdenking op het slachthuis of na
tuberculinatie in verband met de export. Afhankelijk van de bevindingen wordt materiaal
opgestuurd voor diagnostiek.
Bij TBC zijn de aandoeningen alleen herkenbaar bij pathologisch onderzoek. In het algemeen zal
dat pas na een aantal dagen tot weken worden opgemerkt. De symptomen zijn dan echter
onmiddellijk vast te stellen.
Voor de diagnostiek van de ziekte staan een aantal tests ter beschikking. Welke test moet worden
gebruikt hangt onder andere af van het moment na infectie waarop monsters ten behoeve van
diagnostiek worden ingestuurd. Bij het toepassen van de γ-inteferon test dient het bloedmonster
binnen 6 uur aanwezig te zijn op het laboratorium voor proefname.
Opvolgen tijdige uitvoering van diagnostiek en communicatie van de uitslagen
Wanneer het gaat om een verdenking van het bestaan van een aangifteplichtige ziekte is het van
het grootste belang dat via een snelle diagnostiek dezelfde dag nog de eerste conclusies kunnen
worden getrokken. De Afdeling IMD van de VWA is verantwoordelijk voor het toezicht op het
tijdig uitvoeren en voor het opvolgen van de verschillende testprocedures, op basis van het met
CIDC-Lelystad afgesloten protocol en/of raamcontract.
De voor onderzoek ingezonden monsters en de ontvangen diagnoses worden geregistreerd.
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10.2 Uitvoering histopathologisch, PCR en bacteriologisch onderzoek
Doel
Bepalen of de geslachte runderen inderdaad besmet waren met de Mycobacterium bovis-bacterie.
Taken
Het CIDC-Lelystad onderzoekt de ingestuurde weefsel monsters pathologisch, histopathologisch,
bacteriologisch en door middel van de PCR-test. Het CIDC-Lelystad stuurt de uitslagen van deze
onderzoeken naar VWA Centraal Afdeling IMD, de Crisismanager en naar de GD i.v.m. het COS. De
Crisismanager interpreteert de gestuurde uitslagen en onderneemt actie. De Crisismanager
informeert de betrokken VWA-medewerkers over de uitslagen.
Histopathologisch, PCR en/of bacteriologisch onderzoek positief
Er wordt overgegaan tot het draaiboek bestrijding.
Wordt tijdens het bacteriologisch onderzoek de bacterie Mycobacterium bovis geïsoleerd, dan is
de diagnose gesteld en wordt het bedrijf besmet verklaard.
Daar het isoleren van M. bovis-bacterie erg lang kan duren (een paar maanden) wordt de
bestrijding al gestart zodra bekend is dat zowel door histopathologisch onderzoek als m.b.v. de
PCR de diagnose tuberculose zeer waarschijnlijk wordt geacht. Pas wanneer de bacterie middels
bacteriologisch onderzoek is vastgesteld wordt het bedrijf besmet verklaard.
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10.3 Processchema
CIDC-Lelystad Procesbeschrijving

Verdacht
verklaard bedrijf

Macroscopisch
patholooganatomisch

onderzoek

CIDC
Lelystad

Ziehl-Neelsen
kleuring

DBASE VWA

PCR op aangetast
weefsel

Histologisch
onderzoek

Bacteriologisch
onderzoek

Onderzoek

Einde

Nee

maximaal 4
maanden voor
uitslag

Positief
VWA
Crisisteam

Uitslag
onderzoek
ja

Uitslag
onderzoek

Melden Hoofd
Tracering
Einde

nee

Positief

ja
Tuberculinatie
Besmet

Inspectie

Positief

Procedure
Verdachtstatus
opheffen

ja
Procedure
Taxatie

Destructie
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
ID-Lelystad

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Crisismanager

Activiteit

Omschrijving

Opdracht tot
onderzoek

•
•

2.

CIDC-Lelystad

Procedure
onderzoek

1/1
Versie 1.1
VWA/IMD

De Crisismanager laat onderzoek plegen van de
genomen monsters door CIDC-Lelystad
Bij positieve uitslag geeft de Crisismanager opdracht
tot het markeren van het bedrijf door middel van het
aanbrengen kenteken bij besmette gebouwen en
terreinen

•
•

CIDC-Lelystad registreert het te onderzoeken materiaal
Voor Rundertuberculose zijn de volgende methoden
voor onderzoek ter beschikking van Rundertuberculose:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Macroscopisch patholoog-anatomisch
Ziehl-Neelsen kleuring
PCR op aangetast weefsel
Histologisch onderzoek
Bacteriologisch Onderzoek

3.

CIDC-Lelystad

Meldt de uitslag bij •
het Hoofd
Tracering
•

4.

CIDC-Lelystad

Bacteriologisch
onderzoek

•
•
•

Draaiboek: Tuberculose
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Auteur:

De afdeling Tracering licht het VWA-district in waar het
bedrijf onder valt.
Het hoofd Traceren zorgt voor nader onderzoek van de
runderen bij de betreffende Veehouder
Binnen een tijdspad van maximaal 4 maanden heeft
CIDC-Lelystad uitslag op basis van het bacteriologisch
onderzoek.
Indien het bacteriologisch onderzoek positief is wordt
dit doorgegeven aan het VWA-Crisisteam.
De Crisismanager verklaard het bedrijf besmet volgens
de standaardprocedure besmetverklaring beslag van
veehouder cq eigenaar.
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10.4 Bijlagen
•
•
•
•
•
•
•

Instructie: invulinstructie monsternameformulieren VWA
Monsterbegeleidingsformulier overige materialen
Instructie bloedtappen TBC
Monsterbegeleidingsformulier – basisgegevens
Bloedtaplijst
Verzegelingssticker
Standaardbrief
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11. AANLEVERING GEGEVENS DOOR GD (o.a. GIS)
Doel
• Leveren van bedrijfsinformatie, o.a. geselecteerd op basis van geografische criteria (GIS);
• Leveren van topografische informatie (overzichtskaartjes e.d.);
• Leveren van dierverplaatsingsgegevens (I&R) ten behoeve van het traceringsonderzoek;
• Ondersteuning verlenen bij het nemen van beslissingen waarbij topografische kenmerken (bijv.
instellen van gebieden met beperkende maatregelingen) of ruimtelijke data-analyse een rol
speelt;
• Ondersteuning verlenen bij het bewaken van vervoersverbod en dierverplaatsingen tussen
bedrijven.
Wettelijke basis
n.v.t.
Taken
VWA:
• levert gegevens verdachte bedrijven (UBN of naam/adres/woonplaats) indien hiervan een
overzichtskaartje gewenst is;
• informeert de GD zo snel mogelijk over besmet verklaarde of geruimde bedrijven;
• levert zo snel mogelijk gebiedsbeschrijvingen en wijzigingen in gebiedsbeschrijvingen van
toezichtsgebieden, beschermingsgebieden en overige gebieden met beperkingen;
• levert eventuele aanvullende selectiecriteria (protocollen) die nodig zijn voor het op een juiste
wijze maken van selecties;
• informeert de GD over geconstateerde onjuistheden in haar gegevensbestanden, zodat de GD
in staat is haar bestanden aan de juiste gegevens aan te passen;
• informeert de GD dagelijks over mutaties in de gegevensbestanden als gevolg van de
bestrijding (preventief ruimen, leegstand, tellingen van aanwezige dieren, e.d.), voor zover die
mutaties betrekking hebben op taken van de GD (mailingen, selecties ten behoeve van
screeningen, e.d.).
Gezondheidsdienst:
Algemeen:
• verantwoordelijk voor het up-to-date houden van alle bij de bestrijding benodigde
bedrijfsgegevens, diergezondheidgegevens, I&R-gegevens en dierenartsgegevens, voor zover
deze gegevens vanuit haar taakstelling bij de GD onderhouden worden;
• verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de x;y-coördinaten van de bedrijfslocaties
(vestigingsadressen);
• verantwoordelijk voor het intekenen en aanpassen van gebieden met beperkende maatregelen
in het GIS (toezichts- en beschermingsgebieden e.d.) volgens omschrijving van de VWA;
• verwerkt de uit de bestrijding voortkomende gegevens in haar databestanden (bijv. merken en
dateren van besmette- of preventief geruimde bedrijven, naamgeving en dateren van
ingestelde gebieden) voor zover deze bij het maken van selecties uit die bestanden van belang
kunnen zijn;
• is in het kader van de informatievoorziening 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.
Informatievoorziening op basis van het GIS:
• overzichtskaartje van de directe omgeving van een verdacht bedrijf (straal 1 à 2 km);
• overzichtskaartje van de directe omgeving van een besmet verklaart bedrijf (straal circa 1,5 km)
met daarop alle bedrijven gelabeld met het UBN;
• lijst met bedrijfsgegevens plus bedrijfsstatus (besmet- / niet geruimd) van alle bedrijven in een
straal van 1 km rondom het besmet verklaarde bedrijf;
• statistische gegevens gebieden (oppervlak, aantal bedrijven en dieren, e.d.);
• voorstellen van (delen van) toezichtsgebieden die in aanmerking komen voor een screening;
• selecties van bedrijven met vee op basis van geografische criteria (zie ook “overige
informatievoorziening”);
• overzichts- en thematische kaarten op diverse detailniveaus.
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Informatievoorziening op basis van het I&R:
• op- en neerwaartse traceringen vanuit besmette bedrijven;
• op- en neerwaartse traceringen vanuit contactbedrijven (relatieschema’s);
• ondersteuning bewaking vervoersverbod;
• statistische gegevens dierverplaatsingen in en uit een gebied in periode voorafgaande aan het
ingestelde vervoersverbod;
• bewaking dierverplaatsingen tussen bedrijven en gebieden volgens de protocollen van de
VWA.
Overige informatievoorziening:
• selecties van gegevens nodig voor de bestrijding van varkenspest uit gegevensbestanden die
vanuit haar taakstelling bij de GD onderhouden worden:
• bedrijfsgegevens b.v. produktietype(n);
• certificeringsgegevens;
• gegevens afkomstig uit de reguliere monsternamestroom opgezet voor
certificeringsprogramma’s;
• gegevens dierenarts(en) of -dierenartspraktijken.
MAILINGEN T.B.V. SCREENING
Doel
• Het informeren van veehouders en/of dierenartsen.
Wettelijke basis
n.v.t.
Organisatie

Overheid

GD

Taken
VWA
• Levert de inhoud van de mailing aan;
• Specificeert de criteria volgens welke de verzendlijst van de mailing moet worden
samengesteld.
GD

• Doet in opdracht van de VWA een mailing uit naar de door de VWA gespecificeerde doelgroep;
• Is 24 uur bereikbaar voor het verzorgen van spoedmailingen. De mogelijkheid om
spoedmailingen per post uit te doen is sterk afhankelijk van de openings- en werktijden van de
PTT post.
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12. AID
12.1 Handhaven vervoersverbod AID en specifieke onderzoeken
Algemeen
De AID wordt ingeschakeld bij het ruimen van een bedrijf. Wanneer een besmet bedrijf is
gemarkeerd, gelden de volgende beperkingen en verplichtingen:
• Een aan- en afvoerverbod van dieren, producten en voorwerpen die dragers van smetstof
kunnen zijn.
• Beperkte toegang van personen.
• Verplichte reiniging en ontsmetting van personen en voertuigen die het bedrijf verlaten.
Juridisch kader
Art. 114. Lid 1: Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn
belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren.
Art. 114, lid 2: Onze Minister wijst ambtenaren aan die zijn belast met onderzoek naar de
aanwezigheid van besmettelijke dierziekten
Art. 114, lid 3: Met de opsporing van de bij artikel 121 strafbaar gesteld feiten zijn, onverminderd
artikel 141 Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe aangewezen
buitengewone opsporingsambtenaren. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de
opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184
van het Wetboek van Strafrecht voor zover deze feiten betrekking hebben op een
bevel, vordering of handeling gedaan of ondernomen door henzelf.
Art. 114, lid 4: Van een besluit als bedoeld in dit artikel wordt mededeling gedaan door plaatsing
in de Staatscourant.
De ambtenaren van de AID controleren en bezoeken een bedrijf dat geruimd gaat worden
teneinde vast te stellen of er redenen zijn om kortingen op de tegemoetkoming in de schade toe
te passen.
Procedure handhaven vervoersverbod
De Directeur AID ontvangt het bericht besmet bedrijf van de Directeur VWA. Hij informeert de
Hoofdinspecteur AID en zorgt dat zijn dienst voorbereidingen treft voor de handhaving van het
vervoersverbod.
De Hoofdinspecteur AID ontvangt het bericht besmet bedrijf van Directeur AID. Hij:
• informeert de Regiopolitie en maakt afspraken over samenwerking bij de handhaving van het
vervoersverbod;
• geeft advies aan de Afdeling Dierziekte VWA over de grensafbakening van het Beschermingsen Toezichtsgebied;
• ontvangt van de Directeur VWA het bericht over inhoud en moment van ingang van het
vervoersverbod;
• start de handhaving samen met de Regiopolitie.
Specifieke onderzoeken
De AID stelt kort nadat een bedrijf besmet is verklaard, een onderzoek in aangaande:
• de tracering van de zwevende runderen (traceringsonderzoek);
• advisering van de hoogte van het percentage van de schadeloosstelling uit de Rijksmiddelen,
via de VWA, te betalen aan de veehouder (schadeloosstellingsonderzoek in relatie tot de
kortingsregeling).
• I&R onderzoek op verdachte bedrijven in verband met stallijsten versus aanwezigheid van
runderen.
Deze onderzoeken dienen zich naast de tracering te richten op een aantal bepalingen, die betrekking hebben op de identificatie en registratie van de dieren, de gezondheids- en de hygiënemaatregelen.
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Opvolging AID-rapporten
De Crisismanager VWA ziet erop toe dat de rapporten betreffende de door de AID uitgevoerde
activiteiten met betrekking tot dierziektebestrijding tijdig bij het crisiscentrum worden ingediend.
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13 Crisisadministratie
13.1 Secretariaat
13.1.1 Inleiding
Direct na aanvang van een crisis worden binnen het Crisiscentrum drie centrale administratieve
onderdelen ingericht, te weten het Secretariaat, de Algemene Administratie en de Financiële
Administratie (zie schema volgende pagina). Het Secretariaat moet direct na aanvang van de
epidemie en indien de epidemie omvangrijk is, bezet zijn gedurende de gehele tijd dat de leiding
en op de afdelingen beslissingsbevoegd personeel aanwezig is. Hierdoor kunnen snel de
benodigde administratieve handelingen worden verwerkt en afgehandeld, die nodig zijn bij
verdacht of besmet verklaren. Indien noodzakelijk wordt er met twee ploegendiensten gewerkt.
Dit houdt in dat, afhankelijk van de omvang van de crisis, met twee ploegen gewerkt wordt die elk
maximaal acht uur werken, met een overlapping van minimaal één uur.
Doel
Het doel van de afdeling Secretariaat is om ten tijde van een crisis secretariële ondersteuning te
bieden aan de verschillende afdelingen om alle administratieve bestrijdingsactiviteiten zo goed en
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze secretariële ondersteuning vindt plaats op de volgende
onderdelen: correspondentie, postverwerking, registratie, telefonie, archiveren/ dossiervorming,
bewaking en automatisering (zie schematische weergave in bijlage). Hiernaast voert het
Secretariaat ten aanzien van deze onderdelen diverse controles uit op correctheid en volledigheid
van de gebruikte formulieren en documenten en de archivering daarvan uit.
Algemene principes
• Het Secretariaat wordt direct na aanvang van de crisis op het Regionaal Crisiscentrum (RCC)
ingericht (personele bezetting, telefooncentrale, computerverbinding, e.d.);
• Het Secretariaat verzorgt de correspondentie en routing van de ingekomen en verzonden
documenten en facturen;
• Hiërarchisch valt het Secretariaat onder de Chef de Bureau binnen de Crisisadministratie en
werkt nauw samen met de Algemene Administratie en de Financiële Administratie;
• Het Secretariaat administreert en controleert wijzigingen in adres-, klant- en
personeelsbestanden;
• De afdeling Automatisering draagt zorg voor de tijdige aanwezigheid van de benodigde harden software met bijbehorende randapparatuur;
Taken
Het Secretariaat:
• stelt, na overleg met de behandelaar, de correspondentie op;
• registreert binnengekomen post en faxen in de DBase op nummer;
• behandelt niet specifiek aan personen of afdelingen binnengekomen post en faxen;
• verspreidt binnengekomen post en faxen onder de betreffende afdelingen of personen;
• registreert verzending post en faxen;
• verzendt poststukken en faxen;
• registreert routing van poststukken en faxen;
• registreert in- en uitgaande e-mailberichten, indien het secretariaat deze behandeld;
• inventariseert personeelsleden en derden die bij de verschillende activiteiten worden ingezet;
• stelt de interne telefoonlijst op en houdt deze bij;
• neemt binnenkomende telefoongesprekken aan;
• schakelt binnenkomende telefoongesprekken door;
• neemt boodschappen aan bij afwezigheid betreffende persoon en noteert deze;
• schakelt het antwoordapparaat in bij afwezigheid en geeft ingesproken boodschappen door
aan de betreffende medewerker(s) en bewaakt de voortgang hiervan;
• archiveert in- en uitgaande post en faxen;
• bewaakt de voortgang en termijnen in correspondentie;
• bewaakt de administratieve kantoorvoorraden (formulieren e.d.);
• registreert in geautomatiseerd systeem.
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Documenten- & Informatiestroom Crisisadministratie

Chef de Bureau

Crisisadministratie
Facturen

Documenten en
Facturen

Secretariaat

Algemene
Administratie

Financiële
Administratie

Financiële Zaken

Dossiervorming

Secretariaat verzorgt de correspondentie en routing van de inkomende en verzonden
documenten en facturen

Algemene Administratie controleert de ingekomen documenten op volledigheid en juistheid
aan de hand van de gegevens die in het computerbestand staan. Vullen deze gegevens aan
cq complementeren de documenten door terugkoppeling met de werkvloer

Financiële Administratie controleert aan de hand van de binnengekomen facturen via
checklisten de volledigheid, consistentie van de facturen.

De afdeling Financiële Zaken Verspreidt de binnengekomen facturen na inboeking in het
debiteuren/crediteuren systeem en draagt zorg voor de betaling van de facturen nadat deze
akkoord hebben voor betaling vanuit het crisiscentrum.
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13.1.2 Beschrijving werkzaamheden
Correspondentie
Opstellen correspondentie
Aan de hand van door de behandelaar aangeleverde teksten stelt het Secretariaat, volgens de
huisstijl die de VWA hanteert (lettertype: Agrofont; puntgrootte 10), de correspondentie op.
Hierbij maakt het Secretariaat gebruik van standaardbrieven en –documenten. Nadat het
Secretariaat de betreffende correspondentie heeft opgesteld, stuurt zij deze terug naar de
behandelaar. De behandelaar controleert de correspondentie en parafeert deze na
akkoordbevinding. Na parafering maakt het Secretariaat een kopie ter archivering en verzendt de
correspondentie (zie verder verzending poststukken/faxen).
Nieuwe brieven en documenten
Indien een medewerker een nieuwe standaardbrief of –document wenst, maakt hij/zij hiervoor
een opzet. Het Secretariaat kijkt deze opzet door en corrigeert waar nodig. Het Secretariaat
koppelt de verbeterde versie terug naar de betreffende medewerker. Indien deze medewerker met
de veranderingen akkoord gaat, maakt het Secretariaat van deze versie een gedigitaliseerd
standaarddocument. Vervolgens zet het Secretariaat deze gedigitaliseerde versie op de
gemeenschappelijke schijf en licht alle medewerkers in van het bestaan van de nieuwe standaard
brief of –document, eventueel voorzien van een korte instructie.
Postverwerking
Behandeling binnengekomen post/faxen
Het Secretariaat behandelt dagelijks de via de postkamer binnengekomen poststukken en faxen.
Het Secretariaat maakt de post open, bekijkt voor wie het betreffende poststuk/fax bestemd is en
sorteert deze vervolgens. Brieven met “persoonlijk/vertrouwelijk” worden door één medewerker
van het Secretariaat geopend. Na registratie gaan deze brieven direct naar de betreffende
persoon. P&O-vertrouwelijke brieven worden niet door het Secretariaat geopend.
Verspreiding binnengekomen post/faxen
Het Secretariaat verspreidt, na registratie (zie hiervoor “registratie binnengekomen post/faxen”),
de binnengekomen post/faxen onder de betreffende afdelingen of personen. Poststukken en faxen
met een spoedeisend karakter worden persoonlijk overhandigd aan de ontvanger en/of afdeling.
Verzending poststukken/faxen
Voordat het Secretariaat poststukken en faxen verstuurt controleert zij het volgende:
• is het document voorzien van paraaf van de behandelaar;
• is er van het document een kopie ter archivering gemaakt;
• is het document in het geautomatiseerde systeem geregistreerd;
Indien aan één of meer van bovengenoemde punten niet is voldaan, zorgt het Secretariaat ervoor
dat dit alsnog gebeurt.
Poststukken die verzonden moeten worden, dienen uiterlijk voor 13:30 uur door het secretariaat
bij de postkamer van het RCC te worden aangeleverd. De postkamer houdt tijdens een crisis bij
hoeveel portokosten ten behoeve van die crisis worden betaald (in verband met het doorbelasten
aan het Dierziektefonds). Het Secretariaat stemt dit bij aanvang van de crisis met de postkamer af.
Het gebruik van enveloppen met antwoordnummers dient tot een minimum beperkt te worden.
Het gebruik van deze enveloppen is slecht toegestaan na toestemming van het afdelingshoofd.
Let op: de fax moet altijd zodanig zijn ingesteld dat er bij de verzending van stukken automatisch
een verzendbevestiging wordt geproduceerd. Het Secretariaat ziet hier bij aanvang van de crisis op
toe. De verzendbevestiging dient aan de verstuurde fax te worden geniet.
Registratie
Registratie binnengekomen post/faxen
Alvorens het Secretariaat de binnengekomen post/faxen verspreidt wordt er een kopie gemaakt
ter archivering en geeft de documenten een uniek documentnummer. Vervolgens registreert het
Secretariaat de volgende onderwerpen in de DBase:
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•
•
•
•
•
•
•

UBN;
onderwerp;
geadresseerde (inclusief afdeling);
CC;
afzender;
datum brief;
eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet worden.

Het secretariaat draait op gezette tijden een lijst uit met documenten waarop de overschreden
termijnen waarbinnen gereageerd had moeten overschreven is en stuurt dit naar de
behandelaar(s).
Registratie verzending post/faxen
Voordat het Secretariaat een poststuk of fax verzendt, geeft zij deze stukken een uniek
documentnummer. Vervolgens registreert het Secretariaat de volgende onderwerpen in de DBase:
• UBN;
• onderwerp;
• geadresseerde;
• CC;
• afzender (inclusief afdeling);
• datum brief;
• eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet worden.
Registreren in- en uitgaande e-mailberichten
Tijdens een crisis dient bij ieder zakelijk intern e-mailverkeer (belangrijke onderwerpen die UBNgerelateerd zijn en direct verband houden met de dierziektebestrijding) een CC aan het
Secretariaat gestuurd te worden. Uitgaand extern e-mailverkeer van belangrijke onderwerpen die
UBN-gerelateerd zijn en direct verband houden met de dierziektebestrijding (zoals
opdrachtverstrekking aan derden, facturen, klachtenbrieven e.d.) dient te allen tijde met een
hardcopy bevestigd te worden. Deze berichten dienen per fax of per post verstuurd te worden. Bij
inkomend extern e-mailverkeer (zakelijk) dient de medewerker het bericht naar het Secretariaat
door te sturen. Het Secretariaat print de e-mailberichten uit en registreert ze in het
geautomatiseerde systeem. Vervolgens bergt het Secretariaat de e-mailberichten in het dossier op.
Registreren verplaatsing poststukken
Indien een poststuk een andere behandelaar krijgt waardoor het zich verplaatst van een afdeling
naar een andere afdeling, dient dit aan het Secretariaat te worden doorgegeven Zij registreert
vervolgens deze verplaatsing. Zo kan te allen tijde worden nagegaan waar een bepaald stuk zich
bevindt.
Registreren personeelsleden/derden
Het Secretariaat registreert de personeelsleden en eventueel ingehuurde derden die bij een
bepaalde activiteit zijn ingezet. Bij personeelsleden worden de volgende gegevens geregistreerd:
• personeelsnummer;
• naam;
• afdeling;
• privé-nummers;
• eventueel mobiel telefoonnummer;
• periode inzetbaarheid.
Bij derden worden de volgende gegevens geregistreerd:
• Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
• naam organisatie;
• eventueel mobiel telefoonnummer;
• reden inzetbaarheid;
• periode inzetbaarheid.
Personele bezetting
Het Secretariaat voert de gegevens in van personeel in de DBase en onderhoud de wijzigingen in
de personele bezetting binnen het crisiscentrum op het RCC. Voordat nieuwe medewerkers
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werkzaamheden verrichten dienen zij zich te melden bij het Secretariaat en te identificeren door
middel van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Een kopie van het identiteitsbewijs wordt
toegevoegd aan het ingevulde persoonsformulier. De nieuwe medewerkers voorzien het
persoonsformulier van naam, datum en handtekening. De Chef de Bureau ondertekent het
persoonsformulier ter accordering. Het Secretariaat geeft eventuele wijzigingen in personeelsbezetting via het Secretariaat door aan de afdeling P&O.
Telefonie
Opstellen en bijhouden interne telefoonlijst
Het Secretariaat stelt een interne telefoonlijst op met alle personeelsleden die bij een bepaalde
activiteit zijn ingezet. Tevens vermeldt het Secretariaat op deze lijst, voor zover bekend, de
(mobiele) telefoonnummers van ingehuurde derden. Het Secretariaat houdt deze lijst gedurende
de gehele crisis bij. Een kopie van de geüpdate versie gaat naar de afdeling P&O, het
directiesecretariaat en de beveiliging (portier).
Inkomende telefoongesprekken
Het Secretariaat neemt binnenkomende telefoongesprekken aan. Zoveel mogelijk verbindt het
secretariaat het binnengekomen gesprek door. Indien mogelijk beantwoordt het Secretariaat
gestelde vragen.
Doorschakelen binnenkomende telefoongesprekken
Indien het Secretariaat een gestelde vraag niet zelf kan beantwoorden of indien er specifiek naar
een bepaald persoon/afdeling wordt gevraagd, schakelt het Secretariaat de telefoon door naar de
betreffende medewerker. Het Secretariaat geeft hierbij reeds gevraagde informatie door aan de
medewerker.
Boodschap aannemen bij afwezigheid
Indien het Secretariaat een binnenkomend telefoongesprek doorschakelt en het toestel wordt niet
beantwoord, vraagt het Secretariaat of ze een boodschap kan noteren. Het Secretariaat zorgt
ervoor dat de medewerker de boodschap per e-mail wordt gestuurd aan de betreffende
medewerker.
Inschakeling antwoordapparaat
Het Secretariaat schakelt, bij afwezigheid van de medewerkers, het antwoordapparaat in. Iedere
ochtend luistert het Secretariaat de ingesproken boodschappen af en geeft deze door aan de
betreffende medewerker(s). Nadat alle boodschappen zijn genoteerd, schakelt het Secretariaat het
antwoordapparaat weer uit. Het Secretariaat houdt tevens in de DBase de ingesproken
boodschappen bij en bewaakt de voortgang hiervan.
Op het bandje van het antwoordapparaat moeten de volgende onderwerpen zijn ingesproken:
• aangeven van wanneer tot wanneer het Secretariaat afwezig is;
• vragen om naam en telefoonnummer;
• vragen om inspreken boodschap;
• vragen voor wie de boodschap bedoeld is.
Uitgaande telefoongesprekken
Het Secretariaat pleegt op verzoek van een medewerker een uitgaand telefoongesprek. Het
Secretariaat geeft de door te geven boodschap(pen) door. Het Secretariaat maakt van het
gevoerde telefoongesprek een duidelijke en goed leesbare telefoonnotitie. Het Secretariaat
overhandigt de telefoonnotitie aan de betreffende contactpersoon en voorziet deze eventueel van
een toelichting.
Archiveren/dossiervorming
Archiveren in- en uitgaande post/faxen
Het Secretariaat draagt zorg dat alle te archiveren in- en uitgaande post en faxen worden
overgedragen aan de Algemene Administratie die ervoor zorg draagt dat alle relevant
gerelateerde UBN-documenten worden gearchiveerd in het UBN-dossier.
Bewaking
Bewaking voortgang/termijnen
Het Secretariaat bewaakt de algehele voortgang in de afhandeling van brieven en andere
correspondentie. Hiernaast bewaakt het Secretariaat alle in de in- en uitgaande post genoemde
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termijnen waarbinnen een medewerker van de VWA dient te reageren. Het Secretariaat doet dit
middels het registratiebestand, waarin de genoemde termijnen geregistreerd zijn.
Bewaking administratieve kantoorvoorraden (formulieren e.d.)
Indien het Crisiscentrum op het hoofdgebouw van de VWA in Voorburg is ingericht (VIC), houdt de
gebouwbeheerder de administratieve kantoorvoorraden (kantoorsupplies, e.d.) gedurende de
gehele crisis op peil. Indien het Crisiscentrum in den lande is ingericht (RCC), houdt het
Secretariaat deze voorraden op peil. Indien bepaalde artikelen niet meer voorradig dreigen te zijn,
moet de gebouwbeheerder respectievelijk het Secretariaat de betreffende artikelen vroegtijdig
bestellen en aanvullen.
Voor wat betreft de beschikbaarheid van de juiste formulieren geldt het volgende:
• alle standaard formulieren kunnen ter plaatse door middel van inbellen op het VWA-netwerk
van Intranet worden gedownload;
• degenen die geen toegang hebben op het VWA-netwerk of degenen die niet over de
mogelijkheid beschikken om op het netwerk in te bellen, kunnen de formulieren via de e-mail
ontvangen.
Automatisering
Registratie in geautomatiseerd systeem
Het Secretariaat registreert alle voorkomende gegevens met betrekking tot hun werkzaamheden
in een geautomatiseerd systeem.

13.1.3 Invoergegevens
Openingsscherm:
Inlog-ID
:___________________________ (gekoppeld aan bevoegdhedenmatrix)
Password
:___________________________
Keuzescherm:
1. ontvangst brief/fax
2. verzending brief/fax
3. e-mailverkeer
a. intern
b. extern uitgaand
c. extern inkomend
4. lijst personeelsleden/derden
a. personeelsleden
b. derden
5. telefoonlijst
Invoerscherm:
1. Ontvangst brief/fax:
In te vullen gegevens:
UBN
Onderwerp brief/fax
NAW-gegevens afzender
Geadresseerde
Afdeling
Datum brief
Termijnen reactie
Kopie in archief
Verspreidt op:
Verplaatsing stuk
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:________________________________
:________________________________
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________________________________
________________________________
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:ja/nee: _________________________
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Nieuwe afdeling: ________________
In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
:ja/nee: _________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
2. Verzending brief/fax:
UBN
Onderwerp brief/fax
NAW-gegevens geadresseerde

:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
_______________________________
_______________________________
Behandelaar
:_______________________________
Afdeling
:_______________________________
Datum brief
:_______________________________
Termijnen reactie
:ja/nee: ________________________
Termijn:__________________dagen
Kopie in archief
:ja/nee: ________________________
Archiefnummer: ________________
Verplaatsing stuk
:ja/nee: _________________________
Nieuwe afdeling: _______________
In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
:ja/nee: _________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
3. E-mailverkeer
a. Intern e-mailverkeer:
Naam verstuurder
Afdeling
Naam ontvanger
Afdeling
CC
Datum verzonden
Tijdstip verzonden
Onderwerp
Termijnen reactie
Datum CC Secretariaat

:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:ja/nee: ________________________
Termijn:__________________dagen
:___/___/________________________

In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
:ja/nee: _________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
b. Extern uitgaand e-mailverkeer:
Naam verstuurder
Afdeling
E-mailadres ontvanger
CC
Datum verzonden
Tijdstip verzonden
Onderwerp
Termijnen reactie
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:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
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:ja/nee: ________________________
Termijn:__________________dagen
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In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
:ja/nee: _________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
c. Extern inkomend e-mailverkeer:
E-mailadres verstuurder
Naam ontvanger
Afdeling
CC
Datum verzonden
Tijdstip verzonden
Onderwerp
Termijnen reactie
Datum CC Secretariaat

:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:ja/nee: ________________________
Termijn:__________________dagen
:___/___/________________________

In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
:ja/nee: _________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
4. Lijst personeelsleden/derden:
a. Personeelsleden:
Personeelsnummer
Naam personeelslid
Afdeling
Specifieke kennis
Periode inzetbaarheid

:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:ja/nee _________________________
Kennisgebied:__________________
:van __/__/______ tot __/__/_______

In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
: ja/nee: ________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
b. Derden:
NAW-gegevens
Naam organisatie
Contactpersoon
Reden inzetbaarheid
Periode inzetbaarheid
Verlenging periode

:_______________________________
_______________________________
_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:van __/__/______ tot __/__/_______
:ja/nee _________________________
:van __/__/______ tot __/__/_______

In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
: ja/nee: ________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________
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5. Telefoonlijst
Derden
Locatie:
Achternaam
Voornamen
Afdeling
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer

:ja/nee _________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
_______________________________
:_______________________________
:_______________________________
:_______________________________

In te voeren door de Algemene Administratie:
Controle plaatsgevonden
:ja/nee: _________________________
Naam medewerker
: _______________________________
Datum controle
: _______________________________
Akkoord bevonden
: ja/nee _________________________

13.1.4 Interne controle
Het Secretariaat is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling tijdens een crisis.
Hierdoor is het van groot belang dat de afdeling in het gehele proces op de juiste momenten en
op de juiste wijze controlemomenten inbouwt. Afhankelijk van de grootte van de crisis dienen
minimaal de volgende controles (steekproef gewijs) door het Hoofd Secretariaat en/of door een
daarvoor aangewezen medewerker van het Secretariaat uitgevoerd te worden:
• Zijn alle in- en uitgaande poststukken/faxen volledig ingevuld en door een daarvoor bevoegd
persoon ondertekend?
• Zijn de in de correspondentie genoemde termijnen niet overschreden?
• Zijn de poststromen volledig en correct geregistreerd?
• Werkt de telefooncentrale zodanig dat sleutelfiguren te allen tijde (direct of indirect)
bereikbaar zijn?
• Worden documenten correct gearchiveerd?
• Wordt het verzenden van belangrijk e-mailverkeer (van belangrijke onderwerpen die UBNgerelateerd zijn) aan het Secretariaat doorgegeven?
Indien bij de interne controle blijkt dat op één of meer van bovengenoemde punten niet is (of kan
worden) voldaan, dient het Secretariaat dit zo spoedig mogelijk aan de Chef de Bureau te melden.
De Chef de Bureau zal passende maatregelen nemen om de gesignaleerde problemen op te lossen
en ervoor te zorgen dat de problemen in het vervolg niet meer zullen optreden. Hiernaast is de
Algemene Administratie belast met de controle van de door het Secretariaat ingevoerde gegevens
in het geautomatiseerde systeem en de archivering van de gebruikte formulieren en documenten.
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Inkomende post/faxen

q

Uitgaande post/faxen

q

Inkomende telefoongesprekken

q

Uitgaande telefoongesprekken

q

Inkomende e-mailberichten

q

Uitgaande e-mailberichten
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ontvanger

Secretariaat
4. Afgeven
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Secretariaat
Brief/fax

5. Registreren
ontvangst brief/
fax

Lijst met
documentnummers

- UBN;
- onderwerp;
- geadresseerde (incl. afd.);
- CC;
- afzender;
- datum brief;
- eventuele termijnen
waarbinnen gereageerd
moet worden.

Algemene Administratie
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data
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Het proces Secretariaat beschrijft de werkzaamheden van de afdeling Secretariaat onder leiding
van de Chef de Bureau voor het verlenen van secretariële ondersteuning tijdens een crisis.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Secretariaat
2.

Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen
post/faxen
Openen post/
checken fax

•
•

•
•
3.

Secretariaat

4.

Secretariaat

5.

Secretariaat

Documenten
voorzien van
datum en naam
ontvanger
Afgeven
documentnummer

•

Registreren
ontvangst brief/fax

•

•

•

6.

Algemene
Administratie

Controle invoer
data

•

7.

Algemene
Administratie

Invoeren
controlegegevens

•
•
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Het Secretariaat ontvangt een brief of een fax.
Brief
Het Secretariaat opent de binnengekomen post
dagelijks. Brieven met “persoonlijk/vertrouwelijk”
worden door één medewerker van het Secretariaat
geopend. Na registratie worden deze brieven direct
naar de betreffende persoon gestuurd. P&Overtrouwelijke brieven worden niet door het
Secretariaat geopend.

Fax
Het Secretariaat checkt direct of alle (op het voorblad
genoemde) pagina’s aanwezig zijn.
Indien niet alle pagina’s aanwezig zijn, neemt het
Secretariaat contact op met de afzender.
Het Secretariaat voorziet (met RODE pen) de
documenten van de datum en de naam van de
ontvanger (bij fax tevens aangeven wie het origineel en
wie een kopie ontvangt).
Het Secretariaat geeft ieder document een uniek
documentnummer.
Voordat het Secretariaat de documenten verspreidt,
registreert zij:
Ø UBN;
Ø onderwerp;
Ø geadresseerde (inclusief afdeling);
Ø CC;
Ø afzender;
Ø datum brief;
Ø eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet
worden.
Registratieformulieren Onderzoek, uitslagen CIDCLelystad en Ontheffingen vormen een uitzondering op
deze procedure:
Ø Registratieformulieren Onderzoek gaan na
registratie direct door naar een medewerker Registratie
ter verdere verwerking;
Ø Ontheffingen (origineel) gaan na registratie direct
naar de afdeling Ontheffingen. Een kopie wordt
opgeborgen in het UBN-dossier van de aanvrager;
Ø Uitslagen CIDC-Lelystad gaan na postregistratie
direct door naar de Crisismanager. Een kopie wordt in
het UBN-dossier opgeborgen.
De Algemene Administratie controleert of alle
gegevens volledig en correct in de DBase zijn
ingevoerd.
De controlerende medewerker van de Algemene
Administratie voert eventuele wijzigingen in de DBase
door.
Tevens voert de controlerende medewerker de
volgende controlegegevens in de DBase in:
Ø controle plaatsgevonden;
Ø naam medewerker;
Ø datum controle;
Ø akkoord bevonden.
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
8.
Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Kopiëren brief/fax
voor archief

•

9.

Archiveren kopie
brief/fax
Controleren
archiveren

•

10.

Algemene
Administratie
Algemene
Administratie

•
•

11.

Secretariaat

Verspreiden
post/faxen

•

12.

Secretariaat

Invoer gegevens
verspreiding

•
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Het Secretariaat maakt van elk binnenkomend
document (zowel via de post als via de fax) een kopie
voor het UBN-dossier.
De Algemene Administratie archiveert de gemaakte
kopieën in het UBN-dossier.
De Algemene Administratie controleert aan de hand
van de “checklist volledigheid dossier” of het
archiveren volledig en correct heeft plaatsgevonden.
Indien de controlerende medewerker constateert dat
de archivering niet volledig en correct heeft
plaatsgevonden, koppelt hij dit terug naar degene die
de documenten heeft gearchiveerd.
Het Secretariaat verspreidt de post/faxen onder de
medewerkers. Hierbij let zij op documenten die spoed
hebben.
Het Secretariaat voert de datum waarop de
documenten zijn verspreidt in de DBase in.
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•
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•

Secretariaat
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Het Secretariaat controleert periodiek, aan de hand van
de bij binnenkomst in de DBase geregistreerde
gegevens, of de in de correspondentie genoemde
termijnen niet overschreden zijn.
Indien het Secretariaat constateert dat de in de
correspondentie genoemde termijnen overschreden
zijn, neemt het Secretariaat zo spoedig mogelijk
contact op met de behandelaar.
Let op: de verantwoordelijkheid van het op tijd
reageren op correspondentie ligt primair bij de
behandelaar. Het Secretariaat treedt hierbij slechts
ondersteunend op.
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ja
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Lijst met
documentnummers

- UBN;
- onderwerp;
- geadresseerde;
- afzender (incl. afdeling);
- datum brief;
- eventuele termijnen
waarbinnen gereageerd
moet worden;
- plaats van archivering.

DBase
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Controle
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Algemene Administratie
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DBase
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Activiteit

Omschrijving

Ontvangen te
versturen brief/fax
van behandelaar
Controleren
brief/fax op
spelling en parafen
Terugsturen
brief/fax naar
behandelaar

•

Het Secretariaat ontvangt van de behandelaar een te
versturen brief of fax.

•

•

Het Secretariaat controleert de brief of fax op spelling
en kijkt of het document (door de juiste persoon) is
geparafeerd.
Indien het Secretariaat constateert dat er in de brief of
fax één of meer spellingsfouten zitten of dat het
document niet (door de juiste persoon) geparafeerd is,
stuurt zij het te versturen document terug naar de
behandelaar.
Zodra er in de brief/fax geen spellingsfouten (meer)
zitten en indien de brief/fax (door de juiste persoon) is
ondertekend, geeft het Secretariaat een uniek
documentnummer af.
Voordat het Secretariaat de post/faxen verstuurt,
registreert zij de volgende gegevens:
Ø UBN;
Ø onderwerp;
Ø geadresseerde;
Ø afzender (inclusief afdeling);
Ø datum brief;
Ø eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet
worden;
Ø plaats van archivering.
De Algemene Administratie controleert of alle
gegevens volledig en correct in de DBase zijn
ingevoerd.
De controlerende medewerker voert eventuele
wijzigingen in de DBase door.
Tevens voert de controlerende medewerker de
volgende controlegegevens in de DBase in:
Ø controle plaatsgevonden;
Ø naam medewerker;
Ø datum controle;
Ø akkoord bevonden.

2.

Secretariaat

3.

Secretariaat

4.

Secretariaat

Afgeven
documentnummer

5.

Secretariaat

Registreren
•
gegevens te
verzenden brief/fax

6.

Algemene
Administratie

Controle
invoergegevens

•

7.

Algemene
Administratie

Invoeren
controlegegevens

•

•

•
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Algemene Administratie
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kopie brief/fax

Kopie brief/fax

UBN

nee
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10.
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archivering
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volledigheid
dossier

Correct?

ja
Secretariaat
11.
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post/typen
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Secretariaat
Lijst met
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12. Post naar
postkamer/
verzenden fax

Brief/fax
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DBase

Einde
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8.
Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Kopiëren brief/fax
voor archief

•

9.

Archiveren kopie
brief/fax
Controleren
archivering

•

10.

Algemene
Administratie
Algemene
Administratie

•
•

11.

Secretariaat

Inpakken
post/typen
faxbericht

12.

Secretariaat

Post naar
postkamer/
verzenden fax

•
•
•
•
•

13.

Secretariaat
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Het Secretariaat maakt van elk uitgaand document
(zowel via de post als via de fax) een kopie voor het
UBN-dossier.
De Algemene Administratie archiveert de gemaakte
kopieën in het UBN-dossier.
De Algemene Administratie controleert aan de hand
van de “checklist volledigheid dossier” of het
archiveren volledig en correct heeft plaatsgevonden.
Indien de controlerende medewerker constateert dat
de archivering niet volledig en correct heeft
plaatsgevonden, koppelt hij dit terug naar degene die
de documenten heeft gearchiveerd.
Brief
Het Secretariaat pakt de te versturen brieven in
daarvoor bestemde enveloppen in.
Fax
Het Secretariaat typt het faxbericht uit.
Brief
Het Secretariaat brengt de te verzenden post vóór 15:30
uur naar de postkamer.
Fax
Het Secretariaat verzendt de fax en controleert of alle
pagina’s verzonden en bij de betrokkene aangekomen
zijn.
Tevens niet het Secretariaat de verzendbevestiging aan
de fax.
Het Secretariaat voert de datum waarop de post of
faxen zijn verzonden in de DBase in.
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5. Maken
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Telefoonnotitie
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Omschrijving

Aanname telefoon- •
gesprekken
•
•

2.

Secretariaat

Vragen naar
contactpersoon

•

3.

Secretariaat

•

4.

Secretariaat

Doorschakelen
telefoongesprek
Gesprek
terugnemen

5.

Secretariaat

Maken telefoonnotitie

•
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•

Het Secretariaat neemt, indien deze gaat, de telefoon
aan met: “Goedemorgen/middag/avond, de VWACrisisorganisatie, u spreekt met…………..……………….”.
Het Secretariaat zorgt ervoor dat tijdens kantooruren
(van 08:00 – 18:00 uur) altijd iemand aanwezig is om de
telefoon aan te nemen.
Bij een omvangrijke crisis wordt er een “call center”
ingericht voor het aannemen van de telefoon. Binnen
dit call center wordt, indien noodzakelijk, met ploegendiensten gewerkt.
Indien het Secretariaat zelf de vraag kan
beantwoorden, doet zij dit. Indien dit niet kan vraagt zij
naar de naam van degene die de beller wil spreken (of
vraagt zij waarover de beller een vraag heeft en zoekt
daar zelf een deskundige bij).
Het Secretariaat schakelt de telefoon via de
telefooncentrale naar de desbetreffende persoon door.
Indien de contactpersoon niet aanwezig is (en niemand
anders van de afdeling de telefoon kan beantwoorden),
neemt het Secretariaat het gesprek terug. Zij vertelt de
beller dat de contactpersoon niet aanwezig is en dat er
verder niemand anders de telefoon kan beantwoorden.
Het Secretariaat maakt een telefoonnotitie. Naast de
notitie zelf noteert zij:
Ø de datum en de tijd;
Ø de naam van de beller;
Ø het bedrijf waarvoor de beller werkt;
Ø de door te geven boodschap/vraag;
Ø het telefoonnummer waar de beller bereikbaar is;
Ø of de contactpersoon terug moet bellen of dat de
beller zelf nog een keer belt;
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6.
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Activiteit

Omschrijving

E-mailnotitie
versturen aan
contactpersoon

•

7.

Secretariaat

Controle dat
•
contactpersoon
notitie in
behandeling neemt •

8.

Secretariaat

Verzoeken om
alsnog notitie in
behandeling te
nemen.

•

•

9.

Algemene
Administratie
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Het Secretariaat verzendt per e-mail zo spoedig
mogelijk de telefoonnotitie naar de contactpersoon.
Hierbij wordt, indien gewenst, een CC aan derden
gestuurd.
Periodiek dient het Secretariaat te controleren of de
contactpersoon de telefoonnotitie in behandeling
neemt.
Let op: de verantwoordelijkheid van het op in
behandeling nemen van de telefoonnotitie ligt primair
bij de contactpersoon. Het Secretariaat treedt hierbij
slechts ondersteunend op.
Indien het Secretariaat constateert dat de
contactpersoon na een bepaalde tijd de notitie nog niet
in behandeling heeft genomen, verzoekt zij de
contactpersoon dit alsnog te doen.
Let op: de verantwoordelijkheid van het op in
behandeling nemen van de telefoonnotitie ligt primair
bij de contactpersoon. Het Secretariaat treedt hierbij
slechts ondersteunend op.
Zodra de contactpersoon de telefoonnotitie heeft
afgehandeld, bergt de Algemene Administratie de
notitie op in het UBN-dossier.
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Secretariaat

•

3.

Secretariaat
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Doorgeven
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•

7.
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Overhandigen
•
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Omschrijving

Ontvangen verzoek •
uitgaand telefoongesprek van
contactpersoon
•

•
•
•

Het Secretariaat ontvangt van de contactpersoon een
verzoek tot het plegen van een uitgaand
telefoongesprek.
In dit verzoek dient door de contactpersoon duidelijk
vermeld te worden:
Ø de datum en de tijd;
Ø naar wie gebeld moet worden (naam organisatie en
contactpersoon);
Ø waar het precies om gaat.
Indien dit niet in het verzoek is vermeld, zoekt het
Secretariaat het betreffende telefoonnummer op.
Het Secretariaat draait het telefoonnummer en vraagt
naar de contactpersoon.
Het Secretariaat geeft de door te geven boodschap aan
de betreffende persoon door.
Het Secretariaat maakt van het telefoongesprek een
duidelijke en goed leesbare telefoonnotitie. Hierin
dienen alle tijdens het telefoongesprek relevante
gegevens te worden vermeld.
Het Secretariaat registreert de volgende gegevens met
betrekking tot de telefoonnotitie:
Ø UBN;
Ø onderwerp;
Ø afzender (inclusief afdeling);
Ø degene wie gebeld is (naam + naam organisatie);
Ø datum telefoongesprek;
Ø gemaakte afspraken;
Het Secretariaat overhandigt de telefoonnotitie aan de
betreffende contactpersoon en voorziet deze eventueel
van een toelichting.
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E-mail
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Secretariaat
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ontvangst in
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- UBN;
- onderwerp;
- geadresseerde;
- afzender (incl. afdeling);
- datum e-mail;
- eventuele termijnen
waarbinnen gereageerd
moet worden;
- plaats van archivering.

Algemene Administratie

DBase

4.
Controle
invoergegevens

Algemene Administratie
5. Invoeren
controlegegevens

E-mail gericht
aan contactpersoon?

DBase

nee
Secretariaat
6. Juiste contactpersoon bij de
e-mail zoeken

ja

Secretariaat
7. Doorsturen
e-mail naar
contactpersoon
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Secretariaat
2.
Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen e-mail
Lezen e-mail

•
•

3.

Secretariaat

Registreren
•
ontvangst in DBase

4.

Algemene
Administratie

Controle invoergegevens

•

5.

Algemene
Administratie

Invoeren controlegegevens

•
•

6.

Secretariaat

7.

Secretariaat
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Juiste contactpersoon bij de e-mail
zoeken
Doorsturen e-mail
naar contactpersoon

•
•

1/2
1.0
VWA/IMD

Het Secretariaat ontvangt een nieuwe e-mail.
Om tot een goede registratie van de e-mail te kunnen
komen, leest het Secretariaat de e-mail door.
Van de ontvangen e-mail registreert het Secretariaat de
volgende gegevens in de DBase:
Ø UBN;
Ø onderwerp;
Ø geadresseerde;
Ø afzender (incl. afdeling);
Ø datum e-mail;
Ø eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet
worden;
Ø plaats van archivering.
De Algemene Administratie controleert of alle
gegevens volledig en correct in de DBase zijn
ingevoerd.
De controlerende medewerker voert eventuele
wijzigingen in de DBase door.
Tevens voert de controlerende medewerker de
volgende controlegegevens in de DBase in:
Ø controle plaatsgevonden;
Ø naam medewerker;
Ø datum controle;
Ø akkoord bevonden.
Indien de e-mail niet is gericht aan een bepaald
persoon, zoekt het Secretariaat aan de hand van de
personeelslijst de juiste contactpersoon bij de e-mail.
Het Secretariaat stuurt de e-mail door naar de
betreffende contactpersoon.
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Procedure Secretariaat
Inkomende e-mailberichten
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Secretariaat
8. Controle dat
contactpersoon email in behandeling
neemt

Secretariaat

Akkoord?

nee

9. Verzoeken om
alsnog e-mail in
behandeling te
nemen

ja
Secretariaat
10. Uitprinten
e-mail

E-mail

Secretariaat
11. Archiveren
uitgeprinte e-mail

UBN

E-mail

nee
Algemene Administratie
12.
Controle
archivering

Checklist
volledigheid
dossier

Akkoord?

ja
Algemene Administratie
13. Registreren
archivering in
DBase

DBase

Einde
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8.
Secretariaat

9.

Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Controle dat contactpersoon e-mail
in behandeling
neemt

•

Verzoeken om
alsnog e-mail in
behandeling te
nemen

•

•

•

10.

Secretariaat

Uitprinten e-mail

•

11.

Secretariaat

Archiveren
uitgeprinte e-mail

•

12.

Algemene
Administratie

Controle
archivering

•
•

13.

Algemene
Administratie
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Pagina:
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Registreren
archivering in
DBase

•

2/2
1.0
VWA/IMD

Periodiek dient het Secretariaat te controleren of de
contactpersoon de e-mail in behandeling neemt.
Let op: de verantwoordelijkheid van het op tijd in
behandeling nemen van de e-mail ligt primair bij de
contactpersoon. Het Secretariaat treedt hierbij slechts
ondersteunend op.
Indien het Secretariaat constateert dat de
contactpersoon na een bepaalde tijd de e-mail nog niet
in behandeling heeft genomen, verzoekt zij de
contactpersoon dit alsnog te doen.
Let op: de verantwoordelijkheid van het op tijd in
behandeling nemen van de e-mail ligt primair bij de
contactpersoon. Het Secretariaat treedt hierbij slechts
ondersteunend op.
Het Secretariaat print, ter archivering, de e-mailberichten uit.
Zodra de contactpersoon de e-mail heeft afgehandeld,
bergt het Secretariaat de uitgeprinte e-mail op in het
UBN-dossier.
De Algemene Administratie controleert aan de hand
van de “checklist volledigheid dossier” of het
archiveren volledig en correct heeft plaatsgevonden.
Indien de controlerende medewerker constateert dat
de archivering niet volledig en correct heeft
plaatsgevonden, koppelt hij dit terug naar degene die
de e-mails heeft gearchiveerd.
De Algemene Administratie registreert in de DBase
waar, wanneer en door wie de e-mail is gearchiveerd.
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Secretariaat
1. Ontvangen
e-mail (CC)
van contactpersoon

Secretariaat
2. Lezen
e-mail

Secretariaat
3. Registreren
verzending in
DBase

Algemene Administratie

- UBN;
- onderwerp;
- geadresseerde;
- afzender (incl. afdeling);
- datum e-mail;
- eventuele termijnen
waarbinnen gereageerd
moet worden;
- plaats van archivering.

DBase

4.
Controle
invoergegevens

Algemene Administratie
5. Invoeren
controlegegevens

DBase

Secretariaat
6. Uitprinten
e-mail

E-mail
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1/2
1.0
VWA/IMD

Deze procedure geldt uitsluitend voor onderwerpen die niet UBN-gerelateerd zijn en niet direct
met de dierziektebestrijding verband houden.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen e-mail
(CC) van contactpersoon
Lezen e-mail

•
•

2.

Secretariaat

3.

Secretariaat

Registreren verzending in DBase

•

4.

Algemene
Administratie

Controle invoergegevens

•

5.

Algemene
Administratie

Invoeren controlegegevens

•
•

6.

Secretariaat
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Uitprinten e-mail

•

Indien een medewerker een e-mail naar buiten
verstuurd, dient hij/zij een CC aan het Secretariaat te
sturen.
Om tot een goede registratie te komen, leest het
Secretariaat de verstuurde e-mail door.
Het Secretariaat registreert de volgende onderwerpen
in de DBase:
Ø UBN;
Ø onderwerp;
Ø geadresseerde (incl. e-mailadres);
Ø afzender (incl. afdeling);
Ø datum e-mail;
Ø eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet
worden;
Ø plaats van archiveren.
De Algemene Administratie controleert of alle
gegevens volledig en correct in de DBase zijn
ingevoerd.
De controlerende medewerker voert eventuele
wijzigingen in de DBase door.
Tevens voert de controlerende medewerker de
volgende controlegegevens in de DBase in:
Ø controle plaatsgevonden;
Ø naam medewerker;
Ø datum controle;
Ø akkoord bevonden.
Het Secretariaat print de verstuurde e-mail ter
archivering uit.
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Uitgaande e-mailberichten
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uitgeprinte e-mail
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nee
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volledigheid
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archivering

Akkoord?

ja
Algemene Administratie
9. Registreren
archivering in
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Einde
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Omschrijving

Archiveren
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•

8.
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archivering

•

Algemene
Administratie

•

9.

Algemene
Administratie
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Registreren
archivering in
DBase

•

2/2
1.0
VWA/IMD

Zodra de contactpersoon de e-mail heeft afgehandeld,
bergt het Secretariaat de uitgeprinte e-mail op in het
UBN-dossier.
De Algemene Administratie controleert aan de hand
van de “checklist volledigheid dossier” of het
archiveren volledig en correct heeft plaatsgevonden.
Indien de controlerende medewerker constateert dat
de archivering niet volledig en correct heeft
plaatsgevonden, koppelt hij dit terug naar degene die
de e-mails heeft gearchiveerd.
De Algemene Administratie registreert in de DBase
waar, wanneer en door wie de e-mail is gearchiveerd.
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13.1.6 Bijlagen
q

Overzicht werkzaamheden Secretariaat

q

Lijst beëdigde taxateurs

q

Handtekening- en parafenlijst <code dierziekte>

q

Inschrijfformulier externe medewerkers <code dierziekte>

q

Planningslijst bezoeken

Draaiboek: Tuberculose

178 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

13.2 Algemene Administratie
13.2.1 Inleiding
Ten tijde van een crisis zijn binnen het crisiscentrum drie centrale administratieve onderdelen
ingericht, te weten het Algemeen Secretariaat, de Algemene Administratie en de Financiële
Administratie. De Algemene Administratie moet direct na aanvang van een epidemie en indien de
epidemie omvangrijk is, bezet zijn gedurende de gehele tijd dat de leiding en op de afdelingen
beslissingsbevoegd personeel aanwezig is. Hierdoor kunnen snel de benodigde administratieve
handelingen worden verricht en afgehandeld, die nodig zijn bij verdacht of besmet verklaren.
Indien noodzakelijk wordt er met tweeploegendiensten gewerkt. Dit houdt in dat, afhankelijk van
de omvang van de crisis, met twee ploegen gewerkt wordt die elk maximaal acht uur werken, met
een overlapping van minimaal één uur.

Doel
Het doel van de afdeling Algemene Administratie is het controleren van de door de afdelingen in
de centrale DBase ingevoerde gegevens en het archiveren van de formulieren en documenten in
dossiers op UBN-niveau. Hiertoe verzamelt, verwerkt en interpreteert de Algemene Administratie
de gegevens. Hiernaast voert de Algemene Administratie diverse controles op correctheid en
volledigheid van deze verzameling, verwerking en interpretatie van gegevens uit.

Algemene principes
•
•
•
•
•
•
•

De Algemene Administratie wordt gelijktijdig met het Algemeen Secretariaat en de Financiële
Administratie opgericht;
Hiërarchisch valt de Algemene Administratie onder de Chef de Bureau binnen de
Crisisadministratie en werkt nauw samen met het Algemeen Secretariaat en de Financiële
Administratie;
Alle relevante gegevens die leiden tot een handeling en/of afhandeling door een andere
afdeling dienen in het geautomatiseerde systeem gekoppeld te zijn aan de centrale DBase van
de Crisisadministratie (zowel de non-veterinaire als veterinaire afdelingen);
De Algemene Administratie controleert aan de hand van de ontvangen formulieren en
checklisten of de gegevensinvoer overeenstemt met het geautomatiseerde bestand;
De Algemene Administratie vraagt via de e-mail of per post ontbrekende gegevens (data) en
administratieve bescheiden bij de betreffende afdeling op;
De afdeling Automatisering draagt zorg voor de tijdige aanwezigheid van de benodigde harden software met bijbehorende randapparatuur;
De Algemene Administratie onderhoudt een DBase voortgangscontrole dossiers.

Taken
De Algemene Administratie:
• verzamelt gegevens voor de administratieve vastlegging van veterinaire en non-veterinaire
handelingen ;
• controleert via geautomatiseerde checklisten de invoer van de verzamelde gegevens in het
geautomatiseerde systeem;
• stelt, aan de hand van de ingevoerde gegevens, de managementrapportage (dagelijks/
wekelijks/maandelijks/kwartaal) aan de directie op;
• verzendt de managementrapportage aan de directie;
• beheert het algemene archief binnen de crisisorganisatie;
• voert controles uit op de volledigheid en correctheid van de aangeleverde UBN-dossiers;
• geeft toegangspassen af voor het RCC en registreert dit in het geautomatiseerd systeem;
• houdt de bevoegdhedenmatrix van tekenbevoegdheid van het personeel in samenspraak met
FZ;
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13.2.2 Beschrijving werkzaamheden
Verzamelen gegevens
De Algemene Administratie ontvangt van de verschillende afdelingen alle formulieren waarop
gegevens staan die betrekking hebben op de dierziektebestrijding. Deze gegevensverzameling
vormt de basis voor een goede en degelijke administratie en dossiervorming. Aan de hand van de
checklist volledigheid dossier kan de Algemene Administratie nagaan of alle gegevens, die
uiteindelijk in het dossier terecht moeten komen, verzameld zijn. Het proces van
gegevensverzameling is een doorlopend proces, aangezien steeds weer nieuwe gegevens
beschikbaar komen. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de afdelingen als de Algemene
Administratie dat alle gegevens op tijd worden verzameld.
Controle invoer gegevens centrale DBase
De verschillende afdelingen die zich met de bestrijding van dierziekten bezighouden, leggen een
groot aantal gegevens vast. Al deze afdelingen voeren deze gegevens in in een centrale DBase.
Iedere afdeling heeft in deze DBase een apart invoerscherm, waar de voor die afdeling relevante
gegevens en de gegevens die leiden tot een (af-)handeling door een andere afdeling kunnen
worden ingevoerd. Alle afdelingen staan met betrekking tot de informatievoorziening via de
centrale DBase met elkaar in verbinding. Iedere afdeling heeft tot op zekere hoogte bevoegdheid
om gegevens in de centrale DBase in te voeren of te muteren. Andere afdelingen krijgen voor wat
betreft deze gegevens (en voorzover relevant) een “alleen-lezen”-bevoegdheid. Zij kunnen de door
een andere afdeling ingevoerde gegevens dus niet verwijderen of wijzigen.

S

Legenda:
S
à
M
à
T
à
R
à

S
M
T

M
T

Screenen
Markeren
Traceren
Ruimen

Centrale DBase
à “Alleen-lezen”

R

à Invoeren

R

De Algemene Administratie is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van het
administratieve proces. Op het moment dat een afdeling gegevens heeft ingevoerd die leiden tot
een (af-)handeling door een andere afdeling, controleert de Algemene Administratie deze
gegevens op:
• aanwezigheid;
• volledigheid;
• correctheid.
Aanwezigheid
De Algemene Administratie controleert aan de hand van de ontvangen formulieren of álle
relevante UBN-gerelateerde documenten aanwezig zijn door middel van een geautomatiseerde
checklist. Dit doet zij op basis van de in de centrale DBase verplicht in te voeren velden. Indien
één of meer velden niet kunnen worden ingevuld, koppelt de Algemene Administratie dit via de email terug naar de betreffende persoon of afdeling. Deze persoon of afdeling dient binnen 24 uur
na het verzenden van de e-mail de ontbrekende documenten bij de Algemene Administratie aan te
leveren.
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Volledigheid
Nadat de aanwezigheid van de formulieren is gecontroleerd, controleert de Algemene
Administratie aan de hand van de ontvangen formulieren de volledigheid van de gegevens op de
formulieren en de in de DBase ingevoerde gegevens. Indien blijkt dat één of meer velden niet
volledig zijn ingevuld, koppelt de Algemene Administratie dit via de e-mail terug naar de
betreffende persoon of afdeling. Deze persoon of afdeling dient binnen 24 na het verzenden van
de e-mail de onvolledige gegevens bij de Algemene Administratie aan te leveren. Na
terugkoppeling vanuit de werkvloer voert de Algemene Administratie de onvolledige gegevens
alsnog in de centrale DBase in. De Algemene Administratie bevestigt de volledigheid van de
gegevens in de centrale DBase.
Correctheid
Nadat de aanwezigheid en volledigheid van de gegevens is gecontroleerd, controleert de
Algemene Administratie aan de hand van de ontvangen formulieren of alle gegevens correct zijn
ingevoerd door middel van kruiskoppelingen.
Bijvoorbeeld: telling bij ruiming is 100 runderen komt overeen met taxatie van 100 runderen.
Indien blijkt dat één of meer velden niet correct zijn ingevuld, koppelt de Algemene Administratie
dit via de e-mail terug naar de betreffende persoon of afdeling. Deze persoon of afdeling dient
binnen 24 uur na het verzenden van de e-mail de incorrecte gegevens bij de Algemene
Administratie aan te leveren. Verschillen dienen verklaart te worden in zowel het dossier. Hiervan
dient een notitie te worden gemaakt in de centrale DBase. Om tijd te besparen voert de Algemene
Administratie de correcte gegevens alsnog in de centrale DBase in. De Algemene Administratie
bevestigt de correctheid van de gegevens in de centrale DBase.
Beheren en bewaken centrale DBase
De Algemene Administratie beheert de gegevens in de centrale DBase en bewaakt de voortgang
van het administratieve proces. Periodiek (bijvoorbeeld één keer per week) maakt de Algemene
Administratie een back-up van de centrale DBase en bewaart deze op een inbraak- en brandveilige
plek. Hierover dient de Algemene Administratie afspraken te maken met de afdeling
Automatisering. Tevens maakt de afdeling Automatisering dagelijks in de avonduren een
automatische back-up van de Crisisadministratie.
Managementrapportage (dagelijks/wekelijks/maandelijks/kwartaal)
De Algemene Administratie stelt, aan de hand van de vastgelegde en gecontroleerde gegevens,
via het Management Informatiesysteem (MIS), een managementrapportage op. De
managementrapportages worden opgesteld op basis van een vooraf vastgestelde clustering van
gegevens, geaccordeerd door de Crisisleiding. Op basis van de clustering van gegevens en de
benodigde informatievoorziening worden de rapportages per dag, week, maand of kwartaal
uitgedraaid. De rapportages worden verstuurd naar de Directie, Crisismanager en alle hoofden
van afdelingen. De Chef de Bureau is verantwoordelijk voor de continuïteit van het verstrekken
van de managementrapportages. Zo mogelijk wordt een vaste medewerker van de Algemene
Administratie aangewezen voor het uitdraaien van de rapportages en na controle door de Chef de
Bureau voor de verzending hiervan.
Voorbeelden van deze managementrapportage zijn:
• planning & overzicht aantallen bedrijven bij traceren, screenen, ruimen, taxeren;
• overzicht van het aantal gedode dieren;
• overzicht van de totale schadeloosstelling.
Bij het produceren van niet-standaard overzichten kan de Algemene Administratie een beroep
doen op de ondersteuning van de afdeling Automatisering.
Beheren archief
De Algemene Administratie beheert het archief. De Algemene Administratie zorgt ervoor dat de
formulieren en documenten die gearchiveerd moeten worden volledig en correct zijn
afgehandeld. Tevens controleert de Algemene Administratie of alle gegevens op de formulieren
juist in de centrale DBase zijn overgenomen. Indien de Algemene Administratie constateert dat
één of meer formulieren of documenten niet of niet volledig en correct zijn gearchiveerd, koppelt
zij dit met de betreffende medewerker terug. De medewerker moet ervoor zorgen dat deze
formulieren en documenten alsnog volledig en correct worden gemaakt.
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Dossiercontrole
De Algemene Administratie controleert tijdens en aan het einde van het administratieve proces de
inhoud van de dossiers. Hierbij maakt de Algemene Administratie gebruik van de checklist
dossiervorming en de checklist volledigheid dossier. Indien er relevante documenten in een
dossier ontbreken, informeert de Algemene Administratie de betreffende persoon of afdeling en
verzoekt hierbij de ontbrekende formulieren of documenten binnen 24 uur alsnog aan te leveren.
Overzichten personele bezetting
De Algemene Administratie draait overzichten uit met betrekking tot de personele bezetting,
nadat het Secretariaat de gegevens heeft ingevoerd cq wijzigingen hierin zijn opgetreden.
Afgeven toegangspassen en de registratie daarvan binnen het RCC
De Algemene Administratie geeft toegangspassen uit aan medewerkers die het RCC betreden, na
accordering door de Chef de Bureau.
Toegangspassen worden alleen verstrekt aan:
medewerkers die voor briefing en debriefing op het RCC zich moeten melden;
medewerkers die op het RCC non-veterinaire taken moeten verrichten.
Indien de werkzaamheden van de (externe) medewerker voor de bestrijding van de uitbraak van
dierziekten staken dient de medewerker zijn toegangspas voor het RCC in te leveren bij de
Algemene administratie.
Hierbij worden de volgende onderdelen ingevuld:
• naam;
• functie;
• datum afgifte
• datum geldigheid toegangspas;
• gebiedsaanduiding.
De Algemene Administratie dient ervoor te zorgen dat de medewerker aan wie een toegangspas
wordt gegeven, dit pasje voorziet van zijn handtekening.
De Algemene Administratie legt de uitgifte van toegangspassen vast in de centrale DBase. De
volgende gegevens worden hierbij geregistreerd:
• naam;
• functie;
• afdeling;
• datum afgifte
• datum geldigheid toegangspas;
• gebiedsaanduiding;
• naam van degene die het pasje heeft uitgegeven;
• datum retournering.
Bijhouden bevoegdhedenmatrix
De Algemene Administratie stelt een lijst op met parafen- en handtekeningen van personen met
hun bevoegdheden. De Algemene Administratie heeft tevens het beheer over deze lijst.
Wijzigingen in functie of naam worden door de afdeling P&O doorgegeven.
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13.2.3 Invoergegevens
Openingsscherm:
Inlog-ID
:______________________________________ (gekoppeld aan
bevoegdhedenmatrix)
Password
:______________________________________
Keuzescherm:
1. controle invoer gegevens centrale DBase
a. aanwezigheid formulieren
b. volledigheid gegevens
c. correctheid gegevens
2. controle archivering
a. aanwezigheid formulieren
b. volledigheid formulieren
c. correctheid formulieren
3. personele bezetting
4. toegangspassen
5. bevoegdhedenmatrix
Invoerscherm
1.

Controle invoer gegevens centrale DBase

Gegeven
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
Gegevensinvoer akkoord ?

a. Aanwezig
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee*

b. Volledig
ja/nee
ja/nee
à Ja/nee ß
ja/nee

c. Correct
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

*

Bij dit scherm wordt een waarschuwing gegeven indien de gegevensinvoer akkoord bevonden
is, terwijl één of meer hokjes nog op “nee” staat. In dit geval kan de keuze “gegevensinvoer
akkoord” niet op “ja” worden gezet.

2.

Controle archivering

Formulier
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
Formulier gearchiveerd ?

a. Aanwezig
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee*

b. Volledig
ja/nee
ja/nee
à Ja/nee ß
ja/nee

c. Correct
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

*

Bij dit scherm wordt een waarschuwing gegeven indien een formulier gearchiveerd wordt,
terwijl één of meer hokjes nog op “nee” staat. In dit geval kan de keuze “formulier
gearchiveerd” niet op “ja” worden gezet.

3.

Personele bezetting

Dit overzicht is op de volgende pagina weergegeven.

Draaiboek: Tuberculose

183 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Persnr

Afd.
Naam medewerker

s t r

Periode:
UBN
:
Bedrijf :
1

2

(automatisch)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

………… (automatisch/handmatig)
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
………… ………………………………………………..
Totaal aantal medewerker per afdeling:

* s à screenen

t à traceren

r à ruimen

Toelichting:
Dit overzicht dient gekoppeld te zijn aan het planningsoverzicht van de afdeling P&O, waarin gegevens staan met betrekking tot bijvoorbeeld ziekte en
vakantie van medewerkers. Indien een medewerker wordt ingepland terwijl hij/zij ziek is of vakantie/verlof heeft, geeft dit overzicht een waarschuwing.
De Algemene Administratie kan dan direct een vervanger voor deze medewerker in zetten.
Het personeelsnummer en de naam van de in te zetten medewerker kunnen gekoppeld worden. Zodra de Algemene Administratie het
personeelsnummer intoetst, verschijnt direct de naam van de medewerker. Dit werkt niet indien een extern persoon wordt ingezet, aangezien deze
geen personeelsnummer heeft. Hier wordt alleen de naam van de medewerker ingetoetst.
Het UBN en de bedrijfsnaam kunnen gekoppeld worden aan het I&R-systeem. Zodra de Algemene Administratie het UBN intoetst, verschijnt automatisch
de naam van het bedrijf.
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31

4.1 Toegangspassen
Invoerscherm:
Naam
Functie
Afdeling
Datum afgifte
Datum geldigheid toegangspas
Gebiedsaanduiding
Toegangspas uitgegeven door
Toegangspas geretourneerd op
4.

:
:
:
:
/
: van
:
:
:
/

/
/

/

tot en met

/

/

/

Bevoegdhedenmatrix

Invoerscherm:
Pers.nr. Naam
…………. ………………………………………………………
………….

………………………………………………………

………….

………………………………………………………

………….

………………………………………………………

………….

………………………………………………………

………….

………………………………………………………

………….

………………………………………………………

Is bevoegd tot:
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………

Voor akkoord:
Naam :
Functie :
Datum :

/

/

Handtekening: (op hardcopy)
………………………………………………
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13.2.4 Interne controle
De Algemene Administratie is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling tijdens
een crisis. Hierdoor is het van groot belang dat de afdeling in het gehele proces op de juiste
momenten en op de juiste wijze controlemomenten inbouwt. De controles uitgevoerd door de
medewerkers van de afdeling Algemene Administratie en gemonitord door het hoofd van de
afdeling of bij afwezigheid door de Chef de Bureau. Maandelijks wordt er een rapportage
uitgedraaid of op basis van onderstaande criteria’s
Afhankelijk van de grootte van de crisis dienen minimaal de volgende controles steekproef gewijs
uitgevoerd te worden:
• Zijn alle gegevens in de centrale DBase aanwezig en zijn ze volledig en correct ingevoerd?
• Stemt de gegevensinvoer, op basis van de ontvangen formulieren en checklisten, overeen met
de gegevens in de centrale DBase?
• Wordt er periodiek een (bruikbare) back-up gemaakt van alle aanwezige bestanden in de
centrale DBase?
• Wordt de dagelijkse rapportage op tijd opgesteld en verstuurd naar de directie?
• Zijn de ter archivering aangeboden formulieren en documenten volledig en correct
afgehandeld?
• Worden de overzichten van de personele bezetting correct samengesteld en up-to-date
gehouden? Is hierover voldoende contact met de afdeling P&O?
• Vindt de uitgifte en registratie van toegangspassen correct plaats?
• Wordt de bevoegdhedenmatrix voldoende up-to-date gehouden?
• Is bij het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden rekening gehouden met de in de
bevoegdhedenmatrix genoemde bevoegdheden van personen?
Indien bij de interne controle blijkt dat op één of meer van bovengenoemde punten niet is (of kan
worden) voldaan, dient de Algemene Administratie dit te vermelden in de maandrapportage aan
aan de Chef de Bureau. De Chef de Bureau zal maatregelen nemen om de gesignaleerde
problemen op te lossen binnen afzienbare tijd.

13.2.5 Processchema
q

Controle invoergegevens

q

Uitgifte toegangspassen
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Procedure Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase

1/4

Algemene Administratie
Formulier/
document

1. Ontvangen
formulieren per
afdeling

Algemene Administratie
2. Controle op
aanwezigheid
álle
formulieren

Algemene Administratie
Formulieren
aanwezig?

nee

3. Versturen
e-mail naar
behandelaar
nee

Reactie?

Algemene Administratie ja
Ontbrekende
formulieren

4. Ontvangst
ontbrekende
formulieren

ja

Algemene Administratie
5. Invoer
ontbrekende
formulieren

Algemene Administratie
6. Registreren
aanwezigheid
formulieren

Centrale DBase

2/4
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Centrale DBase

Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase

Pagina:
Versie:
Auteur:

1/4
1.0
VWA/IMD

Het proces Algemene Administratie beschrijft de werkzaamheden van de afdeling Algemene
Administratie onder leiding van de Chef de Bureau voor het verlenen van administratieve
ondersteuning tijdens een crisis.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Algemene Administratie

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen
formulieren per
afdeling

•

2.

Algemene Administratie

Controle op
aanwezigheid álle
formulieren

•

3.

Algemene Administratie

Versturen e-mail
naar behandelaar

•

•

4.

Algemene Administratie

Ontvangst
ontbrekende
formulieren

•
•

5.

Algemene Administratie

6.

Algemene Administratie

Draaiboek: Tuberculose

Invoer
ontbrekende
formulieren
Registreren
aanwezigheid
formulieren

•
•

De Algemene Administratie ontvangt de formulieren
van alle afdelingen die in de centrale DBase gegevens
invoeren. Deze gegevens worden door de verschillende
afdelingen zelf in de centrale DBase ingevoerd.
De Algemene Administratie controleert, aan de hand
van de verplicht in te vullen velden in de centrale
DBase, of álle formulieren door de afdelingen zijn
opgestuurd.
Indien de Algemene Administratie bij de controle
constateert dat niet alle in op te sturen formulieren
daadwerkelijk zijn opgestuurd, verstuurt zij een e-mail
naar de behandelaar van de formulieren.
De Algemene Administratie vermeldt in de e-mail:
Ø het feit dat niet alle formulieren opgestuurd zijn;
Ø welke formulieren precies ontbreken;
Ø het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst van de
e-mail de ontbrekende formulieren te leveren (of,
indien dit onmogelijk is, direct contact op te
nemen met de Algemene Administratie).
De Algemene Administratie ontvangt, in principe
binnen 24 uur na verzending van de e-mail, de
ontbrekende formulieren van de betreffende persoon.
Indien de betreffende persoon niet op het e-mailbericht
reageert, stuurt de Algemene Administratie nogmaals
het e-mailbericht.
Om tijd te besparen, voert de Algemene Administratie
zelf de ontvangen formulieren in de centrale DBase in.
Zodra álle formulieren zijn ontvangen, registreert de
Algemene Administratie dit in de centrale DBase door
bij het ingevoerde gegeven de keuzemogelijkheid
“Formulieren aanwezig: ja” te activeren (zie paragraaf
“invoergegevens”).

188 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Procedure Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase

2/4

Algemene Administratie
7. Controle op
volledigheid
gegevens

Algemene Administratie
Gegevens
volledig?

8. Versturen
e-mail naar
invoerder
gegevens

nee

nee

Reactie?

ja
Algemene Administratie
9. Ontvangst
ontbrekende
gegevens

Ontbrekende
gegevens
ja

Algemene Administratie
10. Invoer
ontbrekende
gegevens

Centrale DBase

Algemene Administratie
11. Registreren
volledigheid
gegevens

Centrale DBase

3/4
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase

Act nr. Afdeling
Funktionaris
7.
Algemene Administratie

Activiteit

Omschrijving

Controle op
volledigheid
gegevens

•

8.

Versturen e-mail
naar invoerder
gegevens

•

Algemene Administratie

•

9.

Algemene Administratie

Ontvangst
ontbrekende
gegevens

•
•

10.

Algemene Administratie

11.

Algemene Administratie
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Invoer
ontbrekende
gegevens
Registreren
volledigheid
gegevens

•
•

Pagina:
Versie:
Auteur:

2/4
1.0
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De Algemene Administratie controleert, aan de hand
van de verplicht in te vullen velden in de centrale
DBase, of de gegevens volledig door de afdelingen zijn
ingevoerd.
Indien de Algemene Administratie bij de controle
constateert dat niet alle in te vullen velden volledig zijn
ingevuld, verstuurt zij een e-mail naar degene die de
overige gegevens heeft ingevuld.
De Algemene Administratie vermeldt in de e-mail:
Ø het feit dat niet alle gegevens volledig ingevoerd
zijn;
Ø welke gegevens precies niet volledig zijn;
Ø het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst van de
e-mail de ontbrekende gegevens te leveren (of,
indien dit onmogelijk is, direct contact op te
nemen met de Algemene Administratie).
De Algemene Administratie ontvangt, in principe
binnen 24 uur na verzending van de e-mail, de
ontbrekende gegevens van de betreffende persoon.
Indien de betreffende persoon niet op het e-mailbericht
reageert, stuurt de Algemene Administratie nogmaals
het e-mailbericht.
Om tijd te besparen, voert de Algemene Administratie
zelf de ontvangen gegevens in de centrale DBase in.
Zodra álle gegevens in de centrale DBase volledig
ingevoerd zijn, registreert de Algemene Administratie
dit in de centrale DBase door bij het ingevoerde
gegeven de keuzemogelijkheid “Gegevens volledig
ingevoerd: ja” te activeren (zie paragraaf
“invoergegevens”).

190 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Procedure Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase
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Algemene Administratie
12. Controle
op correctheid
gegevens

Algemene Administratie
Gegevens
correct?

nee

13. Versturen
e-mail naar
invoerder
gegevens
nee

Reactie?

ja
Algemene Administratie
14.
Ontvangst
juiste
gegevens

Juiste
gegevens
ja

Algemene Administratie
15. Invoer
juiste
gegevens

Centrale DBase

Algemene Administratie
16. Registreren
correctheid
gegevens

Centrale DBase

4/4
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase

Act nr. Afdeling
Funktionaris
12.
Algemene Administratie

Activiteit

Omschrijving

Controle op
correctheid
gegevens

•

13.

Versturen e-mail
naar invoerder
gegevens

•

Algemene Administratie

•

14.

Algemene Administratie

Ontvangst juiste
gegevens

•
•

15.

Algemene Administratie

16.

Algemene Administratie
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Invoer juiste
gegevens
Registreren
correctheid
gegevens

•
•
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De Algemene Administratie controleert, aan de hand
van de verplicht in te vullen velden in de centrale
DBase, of de gegevens correct door de afdelingen zijn
ingevoerd.
Indien de Algemene Administratie bij de controle
constateert dat niet alle in te vullen velden correct zijn
ingevuld, verstuurt zij een e-mail naar degene die de
overige gegevens heeft ingevuld.
De Algemene Administratie vermeldt in de e-mail:
Ø het feit dat niet alle gegevens correct ingevoerd
zijn;
Ø welke gegevens precies niet correct zijn ingevoerd;
Ø het verzoek om binnen 24 uur na ontvangst van de
e-mail de juiste gegevens te leveren (of,
indien dit onmogelijk is, direct contact op te
nemen met de Algemene Administratie).
De Algemene Administratie ontvangt, in principe
binnen 24 uur na verzending van de e-mail, de juiste
gegevens van de betreffende persoon.
Indien de betreffende persoon niet op het e-mailbericht
reageert, stuurt de Algemene Administratie nogmaals
het e-mailbericht.
Om tijd te besparen, voert de Algemene Administratie
zelf de gecorrigeerde gegevens in de centrale DBase in.
Zodra álle gegevens in de centrale DBase correct
ingevoerd zijn, registreert de Algemene Administratie
dit in de centrale DBase door bij het ingevoerde
gegeven de keuzemogelijkheid “Gegevens correct
ingevoerd: ja” te activeren (zie paragraaf
“invoergegevens”).
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Procedure Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase
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Algemene Administratie
Alle controles
positief
afgerond?

nee

17. Controles
afronden

ja
Algemene Administratie
18. Registreren
"gegevensinvoer akkoord"

Centrale DBase

Einde
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Algemene Administratie
Controle invoergegevens centrale DBase

Act nr. Afdeling
Funktionaris
17.
Algemene Administratie

Activiteit

18.

Registreren
“gegevensinvoer
akkoord”

Algemene Administratie
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Omschrijving

Controles afronden •

•

Indien bij de laatste totaalcontrole blijkt dat in de
centrale DBase bij één of meer keuzemogelijkheden
“nee/ja” nog geen “ja” is geactiveerd (aanwezigheid,
volledigheid, correctheid van gegevens), zorgt de
Algemene Administratie ervoor dat dit alsnog gebeurt
(zie paragraaf “invoergegevens”).
Zodra alle gegevens in de centrale DBase aanwezig en
volledig en correct ingevoerd zijn (en dus bij alle
keuzemogelijkheden de “ja” is geactiveerd) registreert
de Algemene Administratie dit in de centrale DBase.
Hiertoe wordt bij de keuzemogelijkheid “gegevensinvoer akkoord?” de “ja” geactiveerd.

194 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Procedure Algemene Administratie
Uitgifte toegangspassen

1/3

Algemene Administratie
Aanvraag
toegangspas

1. Ontvangen
aanvraag
toegangspas

Algemene Administratie
2. Beoordelen
aanvraag

Akkoord?

nee

ja
Algemene Administratie
3. Invullen
gegevens op
toegangspas
nee

UBN

Afwijzing
aanvraag

- naam;
- functie;
- datum uitgifte;
- datum geldigheid toegangspas;
- gebiedsaanduiding.

Toegangspas
Algemene Administratie
4.
Controle
ingevulde
gegevens

Akkoord?

ja
Algemene Administratie
5.
Overhandigen
toegangspas ter
ondertekening

Toegangspas

Algemene Administratie
6. Instructies
geven inzake
gebruik
toegangspas

2/3
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Onderwerp:
VWA administratieve organisatie
Systeem:
Dierziekten
Type:
Procesbeschrijving
Naam:
Algemene Administratie
Uitgifte toegangspassen

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Algemene Administratie
2.

Algemene Administratie

1/3
1.0
VWA/IMD

Activiteit

Omschrijving

Ontvangen
aanvraag
toegangspas
Beoordelen
aanvraag

•

De Algemene Administratie ontvangt een aanvraag
voor een toegangspas voor het betreden het RCC.

•

De Algemene Administratie beoordeelt de aanvraag.
Toegangspassen worden slechts verstrekt aan:
Ø medewerkers die briefing en debriefing zich op
het RCC moeten melden;
Ø medewerkers die op het RCC non-veterinaire taken
moeten verrichten;
Indien de Algemene Administratie de aanvraag afwijst,
deelt zij dit mondeling of schriftelijk aan de aanvrager
mede.
Indien de Algemene Administratie de aanvraag
schriftelijk afwijst, bergt zij een kopi evan de afwijzingsbrief op in het UBN-dossier.
Indien de Algemene Administratie de aanvraag positief
beoordeelt, vult zij de volgende gegevens in op de
toegangspas:
Ø naam;
Ø functie;
Ø datum uitgifte;
Ø datum geldidheid toegangspas;
Ø gebiedsaanduiding.
De Algemene Administratie controleert of zij de
gegevens van de aanvrager correct op de toegangspas
heeft overgenomen.
Indien bij deze controle blijkt dat één of meer gegevens
niet correct op de toegangspas zijn overgenomen,
corrigeert de Algemene Administratie dit.
Zodra de Algemene Administratie bij de controle
constateert dat alle gegevens correct op de
toegangspas zijn ingevuld, overhandigt zij, ter
ondertekening, de pas aan de aanvrager ervan.
De Algemene Administratie geeft de aanvrager direct
een instructie inzake het gebruik van de toegangspas.

•
•
•

3.

Algemene Administratie

Invullen gegevens
op toegangspas

4.

Algemene Administratie

Controle ingevulde •
gegevens
•

5.

Algemene Administratie

Overhandigen
toegangspas ter
ondertekening

•

6.

Algemene Administratie

Instructies geven
inzake gebruik
toegangspas

•
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Procedure Algemene Administratie
Uitgifte toegangspassen

2/3

Algemene Administratie
7.
Toegangspas
laten
ondertekenen

Algemene Administratie
8. Kopiëren
toegangspas

Kopie
toegangspas

Algemene Administratie
9.
Overhandigen
toegangspas

Algemene Administratie
10. Registreren
gegevens in
centrale DBase

nee

- naam;
- functie;
- afdeling;
- datum afgifte;
- datum geldigheid toegangspas;
- gebiedsaanduiding;
- naam van degene die het
pasje heeft uitgegeven.

Centrale DBase
Algemene Administratie
11.
Controle
gegevensinvoer

Checklist

Akkoord?

ja
Algemene Administratie
12. Archiveren
aanvraag + kopie
toegangspas

UBN

Aanvraag
toegangspas
Kopie
toegangspas

Algemene Administratie
Toegangspas

13. Retourontvangen
toegangspas

3/3
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VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Algemene Administratie
Uitgifte toegangspassen

Act nr. Afdeling
Funktionaris
7.
Algemene Administratie

Activiteit

Omschrijving

Toegangspas laten
ondertekenen

•

•
8.

Algemene Administratie

Kopiëren
toegangspas

•

9.

Algemene Administratie

•

10.

Algemene Administratie

Overhandigen
toegangspas
Registreren
gegevens in
centrale Dbase

11.

Algemene Administratie

•

Controle gegevens- •
invoer
•

•
12.

Algemene Administratie

Archiveren
aanvraag + kopie
toegangspas

•

13.

Algemene Administratie

Retour ontvangen
toegangspas

•
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Direct nadat de aanvrager zijn toegangspas heeft
ontvangen en met de gegeven instructies akkoord gaat,
verzoekt de Algemene Administratie de aanvrager de
toegangspas ter plekke te ondertekenen.
Met het ondertekenen van de toegangspas tekent de
aanvrager voor ontvangst en voor akkoord voor de
gegeven instructie.
Ter archivering en als bewijs dat de aanvrager de pas
heeft ontvangen en akkoord gaat met de gegeven
instructie, kopieert de Algemene Administratie de
toegangspas.
De Algemene Administratie overhandigt de
ondertekende toegangspas aan de aanvrager.
De Algemene Adminstratie registreert de volgende
gegevens in de centrale DBase:
Ø naam;
Ø functie;
Ø afdeling;
Ø datum uitgifte;
Ø datum geldigheid toegangspas;
Ø gebiedsaanduiding;
Ø naam van degene die het pasje heeft uitgegeven.
De Algemene Administratie controleert de in de
centrale DBase ingevoerde gegevens aan de hand van
de aanvraagformulieren en de gemaakte kopieën van
de toegangspas.
Indien blijkt dat de ingevoerde gegevens niet
overeenkomen met de gegevens op het
aanvraagformulier en de kopie van de toegangspas,
verbetert de Algemene Admistratie deze gegevens.
Let op: deze controle dient door een andere persoon te
gebeuren dan degene die de gegevens heeft ingevoerd.
Zodra alle gegevens correct in de centrale DBase zijn
ingevoerd, archiveert de Algemene Administratie de
aanvraag en de kopie van de toegangspas in het UBNdossier.
Zodra de toegangspas is verlopen, ontvangt de
Algemene Administratie de toegangspas retour.
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Procedure Algemene Administratie
Uitgifte toegangspassen
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Algemene Administratie
14. Registreren
retourontvangst

Centrale DBase

Algemene Administratie
15. Vernietigen
verlopen
toegangspas

Toegangspas

Prullenmand

Einde
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Algemene Administratie
Uitgifte toegangspassen

Pagina:
Versie:
Auteur:

Act nr. Afdeling
Funktionaris
14.
Algemene Administratie

Activiteit

Omschrijving

Registreren
retourontvangst

•

15.

Vernietigen
verlopen
toegangspas

•

Algemene Administratie
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De Algemene Administratie registreert in de centrale
DBase de datum waarop de toegangspas is
geretourneerd.
De Algemene Administratie vernietigt, om misbruik te
voorkomen, de verlopen toegangspas en gooit deze in
de prullenmand.
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13.3 Financiële Administratie van de Crisisorganisatie
13.3.1 Inleiding
Vanuit de Europese regelgeving is bepaald dat per 1 januari 2000 alle veterinaire uitgaven binnen
een Lidstaat voor dierziektebestrijding door een betaalorgaan gedaan dienen te worden. Om de
officiële status van betaalorgaan te verkrijgen dient het betaalorgaan ingericht te zijn volgens de
in de Europese Verordening 1663/95 genoemde voorwaarden, en voorts te voldoen aan
verordening (EG)nrs. 729/70, 1258/1999. Veterinair gezien zijn de verordeningen 90/424 EEG en
2000/322/EG van toepassing. De voor de Financiële Administratie van toepassing zijnde
voorwaarde is dat er binnen het betaalorgaan een scheiding dient te zijn tussen het:
Ø toestaan van betalingen;
Ø administreren van betalingen;
Ø uitvoeren van betalingen
De VWA heeft met ingang van 1 april 2000 een tijdelijke status als betaalorgaan verkregen. Binnen
het betaalorgaan van de VWA is de scheiding tussen het toestaan, administreren en uitvoeren van
de betaling als volgt ingericht:
1. Toestaan
Het toetsen van facturen en declaraties in crisistijd vindt plaats binnen de afdeling Financiële
Administratie. Deze afdeling vormt samen met het Secretariaat en de Algemene Administratie de
zogenaamde Crisisadministratie en staat onder leiding van de Chef de Bureau. De Financiële
Administratie controleert op basis van geautomatiseerde checklisten en de onderliggende
documenten (op UBN-niveau) de rechtmatigheid van de te betalen factuur of declaratie.
2. Administreren
Het registreren in het financiële administratiepakket FAP van alle kosten met betrekking tot
dierziekten vindt plaats in een aparte administratie eenheid bij het DGF. De feitelijke uitvoering en
verantwoording ligt bij de afdeling FZ..
3. Uitvoeren
De betaalbaarstelling van de factuur of declaratie wordt bekrachtigd door de parafering door de
Directeur en het hoofd FZ (dubbele procuratie) op de betaallijst en de geleidelijst naar de bank. Na
deze eindparafering voert een medewerker van de afdeling FZ de daadwerkelijke betaling uit.
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13.3.2 Algemene informatie
Het administratieve proces legt de handelingen vast die voortkomen uit de bestrijdingsactiviteiten
van dierziekten door zowel veterinaire als non-veterinaire afdelingen binnen de crisisorganisatie
en ondersteunt deze handelingen.
Documenten- en informatiestroom Crisisadministratie

Chef de Bureau

Facturen

Crisisadministratie

Documenten en
Facturen

1. Secretariaat

2. Algemene
Administratie

3. Financiële
Administratie

4. Financiële
Zaken

Dossiervorming

1.
2.

3.
4.

Het Secretariaat verzorgt de correspondentie en routing van de ingekomen en verzonden
documenten en de via FZ ontvangen facturen en tegemoetkomingen in de schade;
De Algemene Administratie controleert de ingekomen documenten op volledigheid en
juistheid aan de hand van de gegevens die in het computerbestand staan. De Algemene
Administratie controleert deze gegevens c.q. completeert de documenten door
terugontvangen van de werkvloer;
De Financiële Administratie controleert aan de hand van checklisten de volledigheid en
juistheid van de binnengekomen facturen en stelt vast dat de prestatieverklaring overeenkomt
met de in rekening gebrachte kosten;
De afdeling Financiële Zaken verspreidt en volgt, na invoering in het FAP-systeem, de
binnengekomen facturen. Tevens keurt zij de facturen goed voor opname in de administratie.
en draagt zorg voor de betaling van de facturen nadat deze vanuit het crisiscentrum zijn
goedgekeurd.

Doel
Het doel van de afdeling Financiële Administratie is het vastleggen van verplichtingen, het
toestaan van betalingen en het inzichtelijk maken van alle veterinaire en non-veterinaire
handelingen, opdat er een financiële bijdrage verleend kan worden voor:
• specifieke veterinaire maatregelen en controle maatregelen op veteriniar gebied;
• fytosanitaire maatregelen;
• programma’s voor de uitroeiing van een bepaalde dierziekte, en;
• de controle daarop.
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Juridisch kader
• Regelingen op basis van EU-richtlijnen en verordeningen, waaronder:
• Verordening EG 1258/99 bepaalt dat per 1/1/2000 alle veterinaire uitgaven door een
Betaalorgaan moeten worden verricht en in overeenstemming met de europese regelgeving
moeten zijn.
• Verordening EG 1663/95 bepaalt de inrichting van een betaalorgaan:
Ø betalingen toestaan;
Ø betalingen administreren;
Ø betalingen uitvoeren.
Ø technische dienst;
Ø dienst interne controle.
• Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD);
• Landbouw informatie aanpak (LIA-richtlijn);
• Handboek financiële informatie en administratie rijksoverheid (Hafir);
• Archiefwet 1995;
• Beheersregels archiefbescheiden 1996 Ministerie van LNV;
• Raadsbeschikking 90/424/EEG betreffende uitgaven op veterinair gebied. Deze beschikking
bepaalt op welke wijze de gemeenschap financieel bijdraagt aan:
Ø gerichte veterinaire maatregelen;
Ø controlemaatregelen op veterinair gebied;
Ø programma’s voor de uitroeiing van en de controle op dierziekten.
Algemene principes
• De Financiële Administratie wordt gelijktijdig met het Secretariaat en de Algemene
Administratie ingericht;
• Hiërarchisch valt de Financiële Administratie onder de Chef de Bureau binnen de
Crisisadministratie en werkt nauw samen met het Secretariaat en de Algemene Administratie.
• Er wordt binnen de Financiële Administratie gewerkt met modelbrieven en checklisten. Indien
over een bepaald onderwerp geen modelbrief en/of checklist beschikbaar is, dient de
medewerker van de Financiële Administratie hierover contact op te nemen met het
Secretariaat. Het Secretariaat zorgt ervoor dat van de betreffende brief een digitale modelbrief
wordt gemaakt. De afdeling Protocollen zorgt ervoor dat van de betreffende checklist een
digitale versie wordt gemaakt. De procedure van de totstandkoming van modelbrieven is
beschreven in het hoofdstuk Secretariaat. De door de afdeling Financiële Administratie
gebruikte modelbrieven en checklisten zijn in de bijlage van dit hoofdstuk opgenomen;
• Betalingen worden pas verricht nadat de betaling:
Ø door de Financiële Administratie op rechtmatigheid is getoetst;
Ø door de Crisismanager voor akkoord voor betaling is getekend;
Ø door de afdeling Financiële Zaken is geadministreerd, en;
Ø door de Directeur en het hoofd FZ is geaccordeerd.
• De afdeling Automatisering draagt zorg voor het op tijd aanwezigheid zijn van de benodigde
hard- en software met bijbehorende randapparatuur;
• Kopieën van nog te behandelen facturen worden op onderwerp in ordners opgeborgen;
• Problemen en onduidelijkheden dienen direct aan de Chef de Bureau te worden gemeld.
• Zodra er een uitbraak is van een dierziekte wordt aan deze uitbraak door de crisismanager een
uitbraak nummer toegekend. (bijvoorbeeld TBC2001)

Middelen
Procuratieregeling
Ten behoeve van het Betaalorgaan VWA wordt per uitbraak een aparte procuratieregeling
vastgesteld. Hierin wordt zoveel mogelijk bevoegdheid toegekend op basis van (raam)contracten
(bijvoorbeeld contracten voor de inhuur van externe medewerkers, afvalverwerkers, slachthuizen,
GD). De directeur VWA accordeert de procuratieregeling. Het hoofd FZ is verantwoordelijk voor
het organiseren en coördineren van de procuratieregeling.
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In
•
Ø
Ø
Ø
•

de procuratieregeling staat aangegeven:
welke functie en persoon (met naam) bevoegd is tot:
het doen van inkopen of het uitbesteden van diensten (en tot welk bedrag);
het aangaan van verplichtingen (onder vermelding van de verplichting);
het goedkeuren van facturen, tijdsverantwoordingsstaten en declaraties;
welke functie en persoon (met naam) een procuratiehouder vervangt bij diens afwezigheid.
Dit kan uitsluitend een procuratiehouder zijn met dezelfde bevoegdheden, de Crisismanager
of de (plv.) directeur. De procuratiehouder is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van
zijn/haar vervanger en dat hij/zij over de juiste informatie beschikt.

Er wordt binnen de procuratieregeling zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardformulieren (deze zijn in de bijlagen van dit hoofdstuk opgenomen). Wijzigingen in de
procuratieregeling worden door de Chef de Bureau aan FZ aangeboden. De Directeur VWA stelt de
bedragen vast en tekent ter goedkeuring. De Dienst Interne Controle van FZ verwerkt vervolgens
deze wijzigingen. FZ verspreidt de aangepaste procuratielijsten binnen de organisatie.
Grensbedragen en beperkingen voor aangaan verplichtingen
Limieten moeten worden gehanteerd bij het aangaan van verplichtingen en het accorderen van
uitgaven. Deze limieten staan in de autorisatietabel.
Ten aanzien van de autorisatietabel gelden de volgende voorwaarden:
• Het aangaan van contractuele en andere verplichtingen mag alleen in overeenstemming met
de autorisatietabel geschieden.
• Alle verplichtingen moeten worden vastgelegd op een opdrachtbon (de opdrachtbon moet
altijd gebruikt worden, ongeacht het bedrag) en worden getekend door de bevoegde
procuratiehouder.
• Indien een aanschaf boven de procuratiegrens ligt dan moet een (hogere) functionaris met
voldoende procuratie de verplichting mede ondertekenen (2 handtekeningensysteem). Boven
de ƒ 100.000 moet de Directeur VWA tekenen.
• Voor reis- en verblijfkostendeclaraties zijn de hoofden van de (ondersteunende) afdelingen
bevoegd.
• Een eigen declaratie moet altijd door een hogere functionaris worden mede-ondertekend.
• Ontvangen facturen dienen conform de procuratieregeling te worden geaccordeerd. In de
bijlage “overzicht autorisatietabel” zijn de bedragen opgenomen waarvoor eenieder bevoegd
is te tekenen.
Automatisering
Zodra de Financiële Administratie een ingekomen factuur van FZ ontvangt, registreert zij de
volgende basisgegevens in de DBase:
Scherm
Naam
Postadres
Postcode/woonplaats
Factuurnummer klant
UBN
Naam UBN
Factuurnummer van FZ
Bedrag exclusief BTW
Debet/creditnota
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Bij deze registratie wordt tevens aangegeven of het een externe (factuur van derden) of een
interne factuur betreft. Indien het een factuur van derden betreft wordt in de DBase het soort
relatie aangegeven. Hierbij is een keuze te maken in:
Scherm
Factuur derden:
Vervoerders
DAP
Extern personeel
Materiaal
GD
AID
CIDC-Lelystad

Indien het een interne factuur betreft kan een keuze gemaakt worden in:
Scherm
Interne factuur:
Declaratie
Personeel
Magazijn
Kantoorkosten
Indien de Financiële Administratie tijdens de controle aan de hand van de checklist
“facturencontrole materialen, diensten en extern personeel” en de rechtmatigheidtoetsing
constateert dat de factuur niet correct en/of rechtmatig is, wordt de factuur niet betaalbaar
gesteld. De factuur wordt in dit geval, inclusief een begeleidende foutbrief, naar de relatie
geretourneerd. Van deze retournering registreert de Financiële Administratie de volgende
gegevens in de DBase:
Ø de datum van de verzending van de foutbrief en de retournering van de factuur;
Ø de reden van de retournering;
Ø de datum van de verwerking door de Financiële Administratie.
Scherm
Datum retournering factuur
Reden retournering factuur

/

/

Datum verwerking

/

/

Indien op basis van de bovenstaande controles de factuur akkoord is en betaalbaar gesteld kan
worden, codeert de Financiële Administratie de factuur. Hierbij worden de volgende gegevens in
de DBase ingevoerd:
Scherm
Element kostendrager
Nummer uitbraak
Kostendrager activiteit
UBN
Kostenplaats
Kostensoort
Bedrag exclusief BTW
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Na deze codering stuurt de Financiële Administratie de originele factuur inclusief checklist naar FZ
retour. Van deze retournering registreert de Financiële Administratie de volgende gegevens:
Ø datum retour FZ;
Ø opmerkingen;
Ø kopie
Scherm
Datum retour FZ
Opmerkingen

/

Kopie

/

/

(ja/nee)

Na de feitelijke betaling door FZ, koppelt zij de betaling aan de Financiële Administratie terug.

13.3.3 Taken
Crisismanager
• is verantwoordelijk voor het doen van uitgaven ten behoeve van de dierziektebestrijding
tijdens een uitbraak;
• verzorgt , indien de VWA een beroep doet op de practicus, de financiële afhandeling hiervan;
• ziet erop toe dat de taxatie duidelijk is onderbouwd;
• tekent de facturen af voor “akkoord voor betaling”, gebaseerd op de getekende checklist.
• ondertekent, indien een factuur niet betaalbaar gesteld wordt en naar de crediteur wordt
teruggestuurd, de begeleidende foutbrief;
• beoordeelt of de conceptbrief “tegemoetkoming in de schade” overeenkomt met de
aantekeningen op de checklisten;
Hoofd Financiële Administratie:
• geeft aan of hij akkoord gaat met het opstellen van de brief “tegemoetkoming in de schade”
(in geval van taxatie) door middel van het ondertekenen van de checklist;
• deelt het hoofd Taxatie eventuele tekortkomingen in de waardevaststelling (het gaat hierbij
om administratieve tekortkomingen die eenvoudig kunnen worden hersteld) schriftelijk mee
en verzoekt om aanvulling of verbetering;
• beoordeelt, indien de administratieve tekortkomingen bij de taxatie door de taxateur of de
VWA-medewerker zijn hersteld, of deze tekortkomingen (voldoende) zijn hersteld;
• overlegt met de Chef de Bureau en de Crisismanager, indien hij niet akkoord is met de
waardevaststelling (met als reden dat het bedrag van de getaxeerde waarde als te hoog wordt
verondersteld of vanwege een ander zwaarwegend bezwaar);
Medewerker Financiële Administratie:
• controleert aan de hand van checklisten de volledigheid en consistentie van de via FZ
ingekomen facturen en de declaraties;
• neemt contact met het Secretariaat op indien over een bepaald onderwerp geen modelbrief/
checklist beschikbaar is;
• neemt contact op met de afdeling Protocollen indien over een bepaald onderwerp geen
checklist is;
• werkt het FAP-systeem bij;
• opvragen gegevens uit UBN-dossier bij Algemene Administratie;
• toetst op basis van geautomatiseerde checklisten en de onderliggende documenten uit het
UBN-dossier de rechtmatigheid van de factuur;
• verzoekt de crediteur, indien geconstateerd is dat de factuur niet aan de rechtmatigheideisen
voldoet, middels een foutbrief een creditnota en een gecorrigeerde originele factuur te sturen.
Deze foutbrief dient door de Chef de Bureau geparafeerd en door de Crisismanager
ondertekend te worden.
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registreert in de DBase de verzending van de foutbrief en de retournering van de foute
factuur;
codeert de aan de rechtmatigheideisen getoetste en goedgekeurde facturen (en eventueel de
creditnota’s) op basis van het door FZ samengestelde rekeningschema en de instructie
codering;
controleert aan de hand van de checklist “factuurcontrole materialen, diensten en extern
personeel” de gecodeerde facturen;
controleert aan de hand van de checklist “beoordeling taxaties” of de taxatie zodanig is
uitgevoerd dat overgegaan kan worden tot uitbetaling van de met de eigenaar van de over te
nemen dieren overeengekomen taxatiewaarden;
controleert aan de hand van de checklist “volledigheid taxatie” de volledigheid van de taxatie;
stelt de conceptbrief “tegemoetkoming in de schade” op en past deze eventueel in opdracht
van de Crisismanager aan tot een definitieve versie;
stuurt een kopie van de factuur en de checklist ter archivering naar de Algemene
Administratie.

13.3.4 AO Afdeling Financiële Administratie
Behandeling ingekomen factuur
Een factuur kan op twee plaatsen in de Crisisorganisatie binnenkomen:
• bij het Secretariaat;
• bij de afdeling FZ.
De factuur komt binnen bij het Secretariaat
Indien een factuur bij het Secretariaat binnenkomt, maakt het Secretariaat, na sortering van de
post, een kopie van de factuur ter archivering en geeft het document een uniek
documentnummer. Vervolgens registreert het Secretariaat deze factuur als post. Het Secretariaat
registreert de volgende gegevens in de DBase:
• UBN;
• onderwerp;
• geadresseerde (inclusief afdeling);
• CC;
• afzender;
• datum brief;
• eventuele termijnen waarbinnen gereageerd moet worden.
Het Secretariaat registreert in de POP-module van het FAP-systeem. Na deze registratie verzendt
het Secretariaat de factuur naar FZ, die voor de verdere behandeling van de factuur zorgt.
Invoeren gegevens factuur door Financiële Administratie
Na ontvangt van de factuur registreert de Financiële Administratie de voorbewerkte factuur in de
DBase “Ontvangen facturen”. Hierbij registreert de Financiële Administratie de volgende
gegevens:
Ø naam/bedrijfsnaam;
Ø postadres;
Ø woonplaats;
Ø factuurnummer klant van originele factuur;
Ø UBN (indien van toepassing);
Ø naam UBN;
Ø 4-cijferig factuurnummer van FZ;
Ø bedrag inclusief BTW;
Ø datum retour FZ;
Ø datum verwerking Financiële Administratie;
Ø retour datum klant;
Ø reden retour;
Ø kopie;
Ø opmerkingen;
Ø geleidelijst;
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Ø geleidenummer.
Na deze registratie wordt de factuur door de Financiële Administratie opgeborgen in de ordner
“ingekomen facturen”. Deze ordner is gesorteerd op datum van ontvangst, waarbij de oudste
factuur bovenop ligt.
Toetsing rechtmatigheid factuur door Financiële Administratie
De afdeling Financiële Administratie toetst op basis van (geautomatiseerde) checklisten en de
onderliggende documenten uit het UBN-dossier de rechtmatigheid van de factuur. De
urendeclaraties van in- en extern personeel worden tevens op basis van de in FatijDEC
geregistreerde uren getoetst. De rechtmatigheid van de factuur wordt vastgesteld aan de hand
van de schriftelijk vastgelegde verrichtingen in het UBN-dossier en de onderliggende
(raam)contracten. Hierbij gaat de Financiële Administratie na of alle formulieren, contracten en
verklaringen getekend en geparafeerd zijn door de daartoe bevoegde personen. Dit wordt
gecontroleerd aan de hand van de procuratieregeling en bevoegdhedenmatrix. Indien de
Financiële Administratie constateert dat de factuur niet aan de rechtmatigheideisen voldoet, stuurt
zij de originele factuur inclusief een begeleidende foutbrief naar de crediteur met het verzoek een
creditnota en een gecorrigeerde factuur te versturen (zie de procedure “behandeling foute
facturen”). Beide documenten worden via de bovengenoemde procedure behandeld.
Controle aan de hand van de checklist “factuurcontrole materialen, diensten en extern
personeel”
Tijdens de toetsing van de rechtmatigheid van de facturen wordt bij elke factuur de checklist
“factuurcontrole materialen, diensten en extern personeel” ingevuld. Hierbij worden de volgende
controles op de factuur uitgevoerd:
Ø Is, indien er sprake is van een schriftelijke opdracht, deze opdracht ondertekend door een
daartoe bevoegd persoon?
Ø Is de ondertekenaar van de prestatieverklaring een ander persoon dan de ondertekenaar van
de inkooporder? (een prestatieverklaring is bijvoorbeeld een werkbriefje van een
uitzendkracht, een urenstaat, verantwoordingsformulier of een goedgekeurde pakbon)
Ø Is de prestatieverklaring geparafeerd door een daartoe bevoegd persoon?
Dit kan gecontroleerd worden bij DAP’s door de ordner met Dierenartsen te checken en het
bevoegdhedenoverzicht of de DBase Remedie te raadplegen.
Ø Is de prestatieverklaring volledig ingevuld?
Ø Is de factuur conform de opdracht en de prestatieverklaring opgesteld?
Ø Is het UBN op de factuur vermeld?
Ø Is het kenmerk van de <uitbraak> <code-update> vermeld?
Ø Betreft het de originele factuur?
Ø Klopt de op de factuur vermelde berekening (aantal x prijs/tarief)?
Ø Is het juiste BTW-percentage toegepast?
Ø Is de BTW-berekening correct uitgevoerd?
Ø Klopt de op de factuur vermelde de totaaltelling?
Indien de Financiële Administratie constateert dat de factuur aan de rechtmatigheideisen voldoet
en de checklist “factuurcontrole materialen, diensten en extern personeel” volledig is ingevuld en
ondertekend, codeert zij volgens de door FZ goedgekeurde coderingslijst de factuur. Bij
onduidelijkheden omtrent de codering stuurt de Financiële Administratie de factuur inclusief een
begeleidende memo naar de afdeling waarop de factuur betrekking heeft. In deze memo wordt
aan de betreffende afdeling gevraagd waar de factuur betrekking op heeft en of zij de factuur
hierna zo spoedig mogelijk aan de Financiële Administratie kunnen retourneren.
Codering van de factuur
De Financiële Administratie codeert volgens de door FZ goedgekeurde coderingslijst de factuur.
Hierbij worden de volgende coderingen aangebracht:
Ø element kostendrager (3-cijferig) = dierziekte
Ø nummer uitbraak (bijvoorbeeld: 02 à 2e uitbraak bijvoorbeeld bij TBC 9902)
Ø kostendrager activiteit (3-cijferig) à 6e tot 8e positie, bijvoorbeeld 400 – besmet ruimen
Ø waar mogelijk UBN (5 tot 7-cijferig), indien UBN niet aanwezig een algemeen nummer
Ø code kostenplaats (bijvoorbeeld: 0.010.0000 – algemeen concern)
Ø code soort kosten (5-cijferig) (bijvoorbeeld: 41100 – loon veterinair personeel)
Ø bedrag exclusief BTW
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Voorbeeld van een codering:
TBC
040.

2e uitbraak
020.

kostendrager
UNB
kostensoort
100.
2442082.
41100

bedrag excl. BTW
250

Nadat de factuur gecodeerd is wordt de factuur, samen met de betreffende checklist, ter
ondertekening (met akkoord voor betaling) naar de Crisismanager verstuurd. Zo nodig vindt
parafering plaats door het afdelingshoofd.
Betaalbaarstelling en daadwerkelijke betaling factuur
Na ondertekening van de factuur en de checklist door de Crisismanager ontvangt de Financiële
Administratie de beide documenten van de Crisismanager retour. De Financiële Administratie
maakt van zowel de factuur als van de checklist 2 kopieën. De Financiële Administratie stuurt één
set kopieën ter archivering naar de Algemene Administratie. De andere set kopieën is bestemd
voor de ordner “verwerkte facturen” bij de Financiële Administratie.
De Financiële Administratie registreert in de DBase dat de betaling akkoord bevonden is en stuurt
vervolgens de originele factuur en checklist naar FZ. FZ zorgt ervoor dat de factuur betaalbaar
gesteld wordt middels verwerking van de factuur in hun geautomatiseerde financiële
administratie.

Behandeling foute factuur
De factuur wordt niet betaalbaar gesteld, indien de Financiële Administratie constateert dat de
factuur niet correct en/of onrechtmatig is op basis van:
Ø de checklist “factuurcontrole materialen, diensten en extern personeel”;
Ø de rechtmatigheidtoetsing.
Direct nadat de fout in de factuur is ontdekt, stelt de Financiële Administratie een standaard
foutbrief op. In deze foutbrief staat vermeld:
Ø dat de factuur een fout bevat, waardoor de VWA niet tot betaling kan overgaan;
Ø wat precies de fout is;
Ø dat, na ontvangt van een creditnota en een gecorrigeerde originele factuur, de betaling alsnog
in behandeling wordt genomen;
Ø bij wie de leverancier voor eventuele vragen terecht kan;
Ø het verzoek om de creditnota en de gecorrigeerde originele factuur rechtstreeks naar FZ te
sturen.
De
Ø
Ø
Ø

Financiële Administratie registreert in de DBase:
de datum van de verzending van de foutbrief en de retournering van de factuur;
de reden van de retournering;
de datum van de verwerking door de Financiële Administratie.

De foutbrief wordt ter ondertekening aan de Chef de Bureau aangeboden. Indien de Chef de
Bureau akkoord gaat met de retournering van de factuur, ondertekent hij de foutbrief. De
Financiële Administratie maakt van zowel de door de Chef de Bureau ondertekende foutbrief als
van de factuur 2 kopieën. Eén set kopieën wordt naar FZ verzonden. De andere set kopieën wordt
opgeborgen in de ordner “foutieve facturen” bij de Financiële Administratie. Indien de Chef de
Bureau niet akkoord is met de foutbrief, wordt door de Financiële Administratie een nieuwe
foutbrief opgesteld.
Zodra de creditnota en de gecorrigeerde originele factuur van de betreffende relatie zijn
ontvangen, worden beide documenten conform de procedure “behandeling ingekomen facturen”
behandeld (zie hiervoor de paragraaf “behandeling ingekomen facturen”).
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Taxaties
Controle taxaties
Aan de hand van de checklist “beoordeling taxaties” controleert de Financiële Administratie of de
taxatie zodanig is uitgevoerd dat overgegaan kan worden tot een vergoeding in de schade. Op
basis van deze checklist controleert de Financiële Administratie de taxatie op de volgende
onderdelen:
Ø Is er een schriftelijke opdracht van de Burgemeester of de Crisismanager aan de eigenaar om
de verdachte dieren te doden en de producten en materialen te vernietigen?
Ø Komen het aantal en soort getelde dieren op het “Verslag taxatie” overeen met de getelde
dieren bij de voorgaande telling op het “formulier inventarisatie bedrijf”?
Ø Is de taxatie getekend door een beëdigd taxateur?
Ø Is de taxatie getekend door een VWA-ambtenaar?
Ø Is de taxatie getekend door de eigenaar?
Ø Is er een heldere motivatie toegevoegd?
Ø Is door de taxateur inzichtelijk gemaakt hoe de prijzen tot stand zijn gekomen?
(bijvoorbeeld de noteringen in het Agrarisch Dagblad)
Ø Zijn de tot stand gekomen prijzen acceptabel?
Ø Is de BTW (op basis van de Landbouwregeling) correct toegepast?
Ø Klopt de berekening van het aantal x de prijs? Klopt de totaaltelling?
Nadat de Financiële Administratie de checklist “beoordeling taxatie” heeft ondertekend,
controleert de medewerker van de Financiële Administratie de volledigheid van de taxatie op basis
van de checklist “volledigheid taxatie”. Hierbij controleert de Financiële Administratie de taxatie
op de volgende onderdelen:
Ø Is de taxatie getekend door de Crisismanager?
Ø Zijn er kortingen van toepassing?
Indien er kortingen van toepassing zijn, wat is de oorzaak van deze kortingen en wat is het
totaalbedrag van de kortingen?
Ø Is de rapportage van de AID aanwezig?
Ø Is er een voorschot betaald en verrekend met het te betalen bedrag?
Ø Wat is het uit te betalen bedrag?
Ø Komen het bedrag, rekeningnummer en eigenaar op de uitbetalingbrief overeen met de
gegevens op het taxatieformulier?
De medewerker van de Financiële Administratie die de checklist “volledigheid taxaties” heeft
ingevuld parafeert de checklist.
Er zijn, aan de hand van de bovengenoemde controles, drie mogelijkheden:
A. de waardevaststelling is akkoord;
B. de waardevaststelling is niet akkoord, omdat:
1. een rekenfout is gemaakt of omdat de waardevaststelling onvoldoende is onderbouwd of
omdat de documentatie niet compleet is;
2. het bedrag van de getaxeerde waarde als te hoog wordt verondersteld of vanwege een
ander zwaarwegend bezwaar (hieruit volgt een hertaxatie).
A. De waardevaststelling is akkoord
Het hoofd Financiële Administratie is akkoord met de wijze waarop de documenten en
formulieren zijn ingevuld en de berekening tot stand is gekomen. Hierbij worden de geldende
gedateerde prijscouranten die zijn toegevoegd aan de bescheiden als leidraad gebruikt. Indien het
hoofd Financiële Administratie akkoord is met de waardevaststelling, stelt de afdeling Financiële
Administratie een conceptbrief “tegemoetkoming in de schade” op. Dit is een modelbrief, waarbij
de gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van de brief uit het UBN-dossier kunnen worden
gehaald. In deze tegemoetkoming in de schade kan De Minister op basis van artikel 86 lid 2
GWWD kortingspercentages toepassen. Deze kortingspercentages kunnen worden toegepast op
grond van door de AID opgestelde rapportages. Als basis voor de vaststelling hiervan worden de
percentages uit het “Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke
dierziekten” gehanteerd.
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De conceptbrief wordt ter beoordeling aan de Chef de Bureau aangeboden. Deze beoordeelt de
brief en past deze, waar nodig, aan. Vervolgens beoordeelt de Crisismanager of de conceptbrief
overeenkomt met de aantekeningen op de genoemde checklisten, waarna hij het document
parafeert en retour zendt aan de Financiële Administratie. De Financiële Administratie past, waar
nodig, de conceptbrief aan en stuurt de definitieve versie door naar het Secretariaat. Het
Secretariaat controleert en registreert de brief en draait het vervolgens op officieel VWAbriefpapier uit. Het Secretariaat laat de Chef de Bureau en de Crisismanager hun paraaf op de
definitieve brief zetten en stuurt de brief vervolgens naar de Directeur VWA ter ondertekening. De
Directeur VWA tekent de brief namens de Minister. Na deze ondertekening maakt het Secretariaat
een kopie van de brief voor:
Ø verzending als betaalopdracht naar de afdeling FZ van de centrale directie VWA te Voorburg;
Ø archivering in het UBN-dossier.
Tenslotte verzendt het Secretariaat de originele brief aan de eigenaar.
Toepassing Landbouwforfait
Vanwege de zogenaamde Landbouwforfait ontstaat de noodzaak om bedrijven die wel of niet
onder deze fiscale regeling vallen (zie het taxatieformulier) voor wat betreft de hoogte van de
tegemoetkoming in de schade min of meer gelijk te behandelen. Het wel of niet onder deze
regeling vallen is van belang voor de uitbetaling van de tegemoetkoming in de schade op basis
van de getaxeerde waarde. De toepassing van het BTW Landbouwforfait is als volgt:
Dieren en melk:
Ø Taxatie is inclusief BTW-landbouwforfait:
Situatie 1: De eigenaar valt onder de Landbouwregeling
Het getaxeerde bedrag wordt uitgekeerd als tegemoetkoming in de schade. In de
Financiële Administratie van de VWA wordt het BTW-landbouwforfait door FZ
apart geboekt.
Situatie 2: De eigenaar valt niet onder de Landbouwregeling
Het getaxeerde bedrag wordt exclusief BTW-landbouwforfait uitgekeerd, dus na
een vermindering met 4,8% (het wettelijk landbouwforfait in 2000)
Producten (voer, bestrijdingsmiddelen, medicijnen e.d.):
Ø Taxatie is exclusief BTW-landbouwforfait:
Situatie 1: De eigenaar valt onder de Landbouwregeling
Het als tegemoetkoming in de schade uit te keren bedrag is gelijk aan de
taxatiewaarde plus het geldende percentage van het BTW. In de Financiële
Administratie van de VWA wordt de BTW door FZ apart geboekt.
Situatie 2: De eigenaar valt niet onder de Landbouwregeling
Het als tegemoetkoming in de schade uit te keren bedrag is gelijk aan de
taxatiewaarde.
B1. De waardevaststelling is niet akkoord, omdat een rekenfout is gemaakt of omdat de
waardevaststelling onvoldoende is onderbouwd of omdat de documentatie niet
compleet is
Het hoofd Financiële Administratie is niet akkoord met de waardevaststelling, omdat een
rekenfout is gemaakt of omdat de waardevaststelling onvoldoende is onderbouwd of omdat de
documentatie niet compleet is. Het gaat hierbij om administratieve tekortkomingen die eenvoudig
kunnen worden hersteld. Het hoofd Financiële Administratie deelt het hoofd Taxaties schriftelijk
(in notitievorm) de tekortkomingen mee en verzoekt om aanvulling of verbetering. Hierbij worden
de originele documenten bijgevoegd. Het hoofd Taxaties informeert de taxateur en de VWAmedewerker. Nadat de tekortkomingen door de taxateur zijn hersteld, beoordeelt het hoofd
Financiële Administratie (aan de hand van checklisten en de notitie met de tekortkomingen) of de
tekortkomingen zijn hersteld. Indien het hoofd Financiële Administratie constateert dat dit het
geval is, kan de brief “tegemoetkoming in de schade” worden opgesteld (zie procedure “A.
de waardevaststelling is akkoord”). Ingeval van een herstelde rekenfout of administratieve fout,
kan dit in de tegemoetkoming in de schade worden toegelicht ten behoeve van de eigenaar.
B2. De waardevaststelling is niet akkoord, omdat het bedrag van de getaxeerde waarde als te
hoog wordt verondersteld of vanwege een ander zwaarwegend bezwaar
Indien het hoofd Financiële Administratie niet akkoord is met de waardevaststelling, omdat het
bedrag van de getaxeerde waarde als te hoog wordt verondersteld of vanwege een ander
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zwaarwegend bezwaar, legt hij dit voor aan de Chef de Bureau en de Crisismanager VWA. Tevens
stelt hij het hoofd Taxaties op de hoogte. Pas indien de Crisismanager de bezwaren met het hoofd
Financiële Administratie deelt, besluit de Crisismanager tot een hertaxatie. De Crisismanager deelt
deze beslissing schriftelijk mee (op te stellen door het hoofd Financiële Administratie) aan de
betrokken veehouder en de taxateur. Het hoofd Taxaties stelt vervolgens de procedure hertaxatie
in werking.

Inkoop goederen, materialen en diensten
Het algemene concept is schematisch als volgt weer te geven:
DAP, Uitzendbureau, leveranciers, slachthuis, etc.
Via P&O of FA

Procuratiehouder
crisiscentrum

Facturen

Schriftelijke
opdrachten

Financiële
Zaken

prestatieverklaringen

Goedgekeurde
Facturen Kopieën schriftelijke
opdrachten
Geautoriseerde facturen
Financiële
voor betaling

Administratie

Afgeletterde
geleidelijst
Geleidelijst
met facturen
Geautoriseerde facturen
voor betaling en kopieën
afgekeurde facturen
Facturen

Controle adhv checklist
of factuur conform opdracht
en geleverde prestatie

FinancieelEconomische
Zaken (LNV)

Een procuratiehouder van het crisiscentrum (of de eindverantwoordelijke directeur en
plaatsvervangend directeur) geeft opdrachten aan leveranciers en dienstverleners via de afdeling
Facilitaire Aangelegenheden (FA) of Personeel en Organisatie (P&O). Alle opdrachten worden
schriftelijk gegeven, waarvan kopieën naar de Financiële Administratie FINADM (ressorterend
onder Chef de Bureau van het crisiscentrum) gestuurd worden.
Van de geleverde prestaties (kwaliteit, hoeveelheid, identiteit en levertijd) wordt op de
prestatieverklaringen aangegeven dat de prestaties conform overeengekomen geleverd zijn en
wordt door de bevoegde functionarissen getekend. Voorbeelden van prestatieverklaringen zijn
werkbriefjes van uitzendkrachten, verslagen van bedrijfsbezoeken (taxatieverslag) en
afleverbonnen van goederen en materialen. De prestatieverklaringen worden opgestuurd naar
FINADM waar gecontroleerd wordt of de formulieren volledig en door de juiste functionarissen
zijn ingevuld en ondertekend aan de hand van checklists.
Voor het plaatsen van een opdracht bij FA wordt de standaardbestelbon/ontvangstbon
(formuliernummer 407608) gebruikt. Op deze bon worden door de Financiële Administratie de
volgende onderdelen ingevuld:
• Afdeling;
• Kostenplaats;
• Kostensoort;
• Relatienummer (in te vullen door FZ);
• Naam leverancier;
• Bezorgadres;
• Aantal eenheden;
• Artikelbenaming;
• Prijs per eenheid;
• BTW;
• Totaalbedrag;
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•
•
•

Ontvangstbevestiging (datum en paraaf);
Akkoord procuratiehouder (naam, datum, handtekening);
Akkoord voor levering (naam en handtekening).

De standaardbestelbon bestaat uit 1 wit origineel exemplaar en 3 gekleurde doorslagen.

Inhuur extern personeel
De Financiële Administratie controleert aan de hand van de ingeleverde werkbriefjes en/of de
registratie van de gewerkte uren in FatijDEC of de voor de inhuur van derden in rekening
gebrachte uren overeenkomen. Tevens wordt aan de hand van de afgesloten (raam)contracten
gecontroleerd of de in rekening gebrachte tarieven overeenkomen met de in de (raam)contracten
afgesproken tarieven. Hiernaast voert de Financiële Administratie een rekenkundige controle op
de factuur uit (bedrag exlusief BTW, het BTW-percentage en BTW–bedrag en het totaalbedrag). De
Financiële Administratie tekent deze controle aan op de checklist “factuurcontrole materialen,
diensten en extern personeel”. De Financiële Administratie parafeert na invulling van de gegevens
de checklist voor akkoord en voorziet het document van de datum.
Voordat de factuur betaald kan worden, dient deze eerst door de Crisismanager of de daartoe
aangewezen procuratiehouder goedgekeurd te worden. Hierna wordt de factuur behandeld
conform de beschreven procedures “behandeling ingekomen factuur” en “behandeling foute
factuur”.
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13.3.5 Processchema’s
q

Factuurverwerking

q

Creditnota

q

Taxatieverwerking

q

Taxatieverwerking – Procedure waardevaststelling akkoord

q

Taxatieverwerking – Procedure waardevaststelling niet akkoord (rekenfout, onderbouwing of
documentatie)

q

Taxatieverwerking – Procedure waardevaststelling niet akkoord (foutief bedrag of ander
zwaarwegend bezwaar)
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registreren
factuur
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Factuur
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registreren
factuur/verzenden
FinAdm
Factuur
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Factuur
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FinAdm
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Factuur
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Onderliggende
documenten uit
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FinAdm
7. Controle
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FinAdm
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA module Financiële Administratie
Dierziekten
Procesbeschrijving
Factuurverwerking

Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Secretariaat

Activiteit

2.

Secretariaat

Doorsturen

•

3.

Financiële Zaken

Ontvangen

•

4.

Financiële Zaken

Voorbewerken,
•
registreren factuur/
verzenden naar
FinAdm.

5

FinAdm

Ontvangst factuur

•

6.

FinAdm

Registreren
facturen

•

7.

FinAdm

Controle
rechtmatigheid
facturen

•

8.

FinAdm

Controle
aanwezigheid
getekende
opdrachtbevestiging

•
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1.0
VWA/IMD

Omschrijving

Ontvangen/
•
Registreren factuur

•

Indien het Secretariaat een factuur ontvangt behandelt
zij deze als zijnde gewone post (procedure
Secretariaat).
Na deze behandeling stuurt het Secretariaat de factuur
conform de procedure Secretariaat door naar de
afdeling Financiële Zaken (FZ).
FZ ontvangt, rechtstreeks of via het Secretariaat, de
factuur.
Nadat FZ de factuur (direct of via het Secretariaat) heeft
ontvangen, bewerkt zij de factuur voor. Deze
voorbewerking bestaat uit:
• het zetten van een (rode) stempel voor de invulling
van de boekhoudkundige gegevens ten behoeve
van de betaalbaarstelling van de factuur;
• het toekennen van een uniek factuurnummer. Een
factuurnummer bestaat uit de letters FC, gevolgd
door een 4-cijferig nummer (bijvoorbeeld: FC 1234);
• het noteren van dit 4-cijferig factuurnummer op de
factuur;
• het in het systeem opzoeken van het relatienummer
of, indien het een nieuwe crediteur betreft, het in
het systeem toevoegen van de nieuwe crediteur.
Een relatienummer is een uniek, 6-cijferig nummer;
• het noteren van het relatienummer in de rode
stempel op de factuur;
• het zetten van een datumstempel op de factuur;
• het invoeren van de volgende gegevens in de
DBase:
Ø het door FZ afgegeven 4-cijferig factuurnummer;
Ø het relatienummer;
Ø de datum van binnenkomst van de factuur;
Ø het factuurnummer (referentienummer van de
klant);
Ø het factuurbedrag exclusief BTW;
Ø het BTW-percentage;
Ø het BTW-bedrag;
Na de voorbewerking van de facturen stuurt FZ de
facturen door naar de FinAdm.
FinAdm registreert de ontvangst van de door FZ
voorbewerkte factuur in de DBase en bergt deze
factuur op in de ordner “ingekomen facturen”.
De FinAdm controleert aan de hand van
(geautomatiseerde) checklisten en de onderliggende
documenten uit het UBN-dossier de rechtmatigheid van
de factuur.
FinAdm controleert of er een getekende kopie van de
opdrachtbevestiging aanwezig is
FinAdm controleert of de kopie van de
opdrachtbevestigingsbrief getekend is door bevoegd
persoon (zie bevoegdhedenmatrix)
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Checklist
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13.
Procedure
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Onderwerp:
VWA module Financiële Administratie
Pagina:
2/6
Systeem:
Dierziekten
Versie:
1.0
Het proces ‘Beh……………eval
beschrijft de verwerking van verdacht
verklaring.VWA/IMD
Het
Type:
Procesbeschrijving
Auteur:
Naam:
Factuurverwerking

Act nr. Afdeling
Funktionaris
9.
FinAdm

10.

11.

FinAdm

FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Opvragen
ondertekenen
opdrachtbevestiging

•

Controle
aanwezigheid
getekende
prestatieverklaring

•

Opvragen
ondertekenen
prestatieverklaring

•

•

•
•

•
•
12.

FinAdm

Inhoudelijke
controle factuur

•
•
•

13.

FinAdm
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Procedure
creditnota

•

Indien er geen (getekende) opdrachtbevestiging
aanwezig is, vraagt de Financiële Administratie alsnog
een (getekend) exemplaar op.
Indien de opdrachtbevestiging niet aanwezig is wordt
dit aangegeven op de checklist factuurcontrole.
FinAdm controleert of een prestatieverklaring
aanwezig is: een werkbriefje, urenstaat, pakbon of een
verantwoordingsformulier
FinAdm controleert of prestatieverklaring getekend is
In bevoegdehedenoverzicht is te controleren of de
ondertekenaar bevoegd was.
Indien er geen (getekende) prestatieverklaring
aanwezig is, vraagt FinAdm alsnog prestatieverklaring
op.
FinAdm stuurt prestatieverklaringen terug naar de
invuller als ondertekening ontbreekt.
FinAdm registreert in de database het versturen van de
prestatieverklaring.
FinAdm controleert de factuur op de juistheid van de
inhoud;
FinAdm controleert de factuur rekenkundig. Hierbij
kijkt zij of de optelling, aantallen en
vermenigvuldigingen kloppen;
FinAdm controleert de factuur inhoudelijk. Dit betreft
een controle aan de hand van het UBN-dossier.
Indien bij de controle van de factuur blijkt dat de
factuur niet correct of volledig is, treedt de procedure
“creditnota” in werking.
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15.
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Checklist
Factuur

17.
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Akkoord

2/6
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Fin Adm
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Naam:
Factuurverwerking

Act nr. Afdeling
Funktionaris
14.
FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Coderen

•

FinAdm codeert de factuur:
Element kostendrager (driecijferig) = dierziektecode
Nummer uitbraak b.v. 02 = 2 e uitbraak b.v. bij TBC 9902
Kostendrager activiteit (driecijferig) – 6e tot 8e positie,
b.v. 400 – besmet ruimen
Waar mogelijk UBN-nummer (5 tot 7 cijferig) indien
niet aanwezig algemeen nummer Code kostenplaats
b.v. 0.010.0000 – Algemeen Concern
Code soort kosten (5-cijferig) b.v. 41100 – Loon
veterinair Personeel
Bedrag exclusief BTW

15.

FinAdm

Paraferen checklist

•

Nadat de medewerker FinAdm de checklist volledig
heeft ingevuld, dient deze geparafeerd te worden
onder vermelding van datum en naam van de
medewerker

16.

FinAdm

•

De Financiële Administratie stuurt de factuur en
checklist ter ondertekening naar de Crisismanager.

17.

Crisismanager

Versturen checklist
en factuur naar
Crisismanager
Ondertekenen

•

De Crisismanager ondertekent de factuur en checklist
en retourneert de documenten vervolgens naar de
Financiële Administratie.

18.

FinAdm

Verwerken factuur
en checklist

•

FinAdm maakt twee kopieën van de originele factuur
en de checklist.
Eén set kopieën wordt ter archivering naar de
Algemene Administratie gestuurd en één set kopieën
wordt opgeborgen in de ordner verwerkte facturen bij
de Financiële Administratie.

•

•

19.

FinAdm

Invoeren akkoord
betaling

20.

FinAdm

Versturen factuur
•
en checklist naar FZ

Draaiboek: Tuberculose

FinAdm registreert in de DBase dat de betaling akkoord
bevonden is en dat de factuur naar FZ gestuurd om te
betalen.
FinAdm stuurt de factuur en checklist ter betaling naar
FZ.
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FZ
21.
Procedure FZ

Geleidelijst

Einde
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21.
FinAdm

Draaiboek: Tuberculose

Activiteit

Omschrijving

Procedure FZ

•

FZ stelt de factuur volgens de procedure FZ betaalbaar
(richting FEZ).
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FinAdm
1.
Opstellen
foutbrief

Factuur

Foutbrief

FinAdm
2. Opsturen
foutbrief naar
Chef de Bureau

Chef de
Bureau
Foutbrief

3.
Ondertekenen
foutbrief
FinAdm

Akkoord

nee

4.
Nieuwe
brief
maken

ja
FinAdm
5. Invoer
versturen
retournering
factuur

Dbase

ja

Factuur
FinAdm
Foutbrief

6.
2 Kopieën
foutbrief &
factuur
maken

2 Kopieën
factuur
2 Kopieën foute
factuur

FinAdm
7. Opsturen kopie
foutbrief en factuur
naar Algemene
Administratie

Kopie foutbrief
Kopie foute
factuur
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FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Opstellen foutbrief

•

2.

FinAdm

•

3.

Chef de Bureau

Opsturen foutbrief
naar Chef de
Bureau
Ondertekening
foutbrief

4.

FinAdm

Nieuwe brief
maken

•

5.

FinAdm

Invoer versturen
retournering
factuur

•

6.

FinAdm

2 Kopieën foutbrief •
& factuur maken

7.

FinAdm

Opsturen kopie
foutbrief en
factuur naar
Algemene
Administratie

Draaiboek: Tuberculose

•

•

De FinAdm stelt een begeleidende foutbrief op. In deze
foutbrief staat vermeld:
Ø dat de factuur een fout bevat, waardoor de VWA
niet tot betaling kan overgaan;
Ø wat precies de fout is;
Ø dat, na ontvangst van de credit nota en de
gecorrigeerde originle factuur de betaling alsnog in
behandeling wordt genomen;
Ø bij wie de leverancier voor eventuele vragen terecht
kan;
Ø het verzoek om de creditnota en de gecorrigeerde
factuur rechtstreeks naar FZ te sturen.
De Financiële Administratie stuurt de foutbrief ter
ondertekening naar de Chef de Bureau.
Indien de Chef de Bureau akkoord gaat met de
retournering van de factuur naar de relatie en met de
inhoud van de foutbrief, ondertekent hij de foutbrief
en stuurt de brief naar de Financiële Administratie
retour.
Indien de Chef de Bureau niet akkoord gaat met de
inhoud van de brief, stelt de Financiële Administratie
een nieuwe foutbrief op.
De Financiële Administratie vo ert met betrekking tot de
retournering van de factuur naar de relatie de volgende
gegevens in de DBase in:
Ø de datum van de verzending van de foutbrief en de
retournering van de factuur;
Ø de reden van de retournering;
Ø de datum van de verwerking door de Financiële
Administratie.
De Financiële Administratie maakt van zowel de
foutbrief als van de factuur 2 kopieën. Eén set kopieën
is bestemd voor de Algemene Administratie ter
archivering in het UBN-dossier. De andere set kopieën
is bestemd voor de ordner “foutieve facturen” bij de
Financiële Administratie.
De Financiële Administratie stuurt één set kopieën (van
de foutbrief en van de factuur) ter archivering in het
UBN-dossier naar de Algemene Administratie.
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FinAdm
8. Opbergen kopie
in ordner "foutieve
facturen"

Kopie foutbrief
Kopie foute
factuur

FinAdm
9.
Opsturen
foutbrief
en foute
factuur

Foutbrief
Foute factuur

FinAdm
Gecorrigeerde
factuur
Creditnota

10. Retour
ontvangen
gecorrigeerde
factuur en
creditnota

FinAdm
11.
Procedure
Factuur
verwerking

Einde
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8.
FinAdm
9.

FinAdm

10.

FinAdm

11.

FinAdm

Draaiboek: Tuberculose

Activiteit

Omschrijving

Opbergen kopie in
ordner “foutieve
facturen”
Opsturen foutbrief
en foute factuur
Retour ontvangen
gecorrigeerd e
factuur en
creditnota
Procedure “Factuur
verwerking”

•
•
•

•

Pagina:
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6/6
1.0
VWA/IMD

De Financiële Administratie bergt de tweede set
kopieën op in de ordner “foutieve facturen” voor de
eigen administratie.
De Financiële Administratie verstuurt de originele
foutbrief en foute factuur naar de relatie.
De Financiële Administratie ontvangt de gecorrigeerde
originele factuur en de creditnota van de relatie retour.
Voor de administratieve afhandeling van de ingekomen
gecorrigeerde factuur en de creditnota wordt de
procedure “factuurverwerking” gevolgd.
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Gehanteerde
week- dagprijs
Begeleidings
formulier
Financiële taxatie
form.nr. 402739
Tekstuele taxatie
form.nr. 402746
Taxatieformulier
mededeling art 89
form.nr. 402736

FinAdm
1. Ontvangst
taxatieformulieren

FinAdm
2. Registreren
ontvangst

DBase

FinAdm
Checklist
"beoordeling
taxaties"

3. Controle
a.d.h.v. checklist
"beoordeling
taxaties"

FinAdm

Akkoord?

nee

4. Retourneren
taxatieformulieren
naar afdeling
Taxeren

Einde

ja
FinAdm
5. Paraferen
checklist
"beoordeling
taxaties"

FinAdm
Checklist
"volledigheid
taxaties"

6. Controle
a.d.h.v. checklist
"volledigheid
taxaties"

FinAdm

Akkoord?

nee

7. Retourneren
taxatieformulieren
naar afdeling
Taxeren

ja
FinAdm
8. Paraferen
checklist
"volledigheid
taxaties"

2/2
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1.
FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Ontvangst
taxatieformulieren

•

2.

FinAdm

•

3.

FinAdm

Registreren
ontvangst
Controle a.d.h.v.
checklist
“beoordeling
taxaties”

•

•
4.

FinAdm

Retourneren
taxatieformulieren
naar afdeling
Taxeren

•

5.

FinAdm

Paraferen checklist
“beoordeling
taxaties”

•

6.

FinAdm

•

7.

FinAdm

Controle a.d.h.v.
checklist
“volledigheid
taxaties”
Retourneren
taxatieformulieren
naar afdeling
Taxeren

8.

FinAdm

Paraferen checklist
“volledigheid
taxaties”

•

Draaiboek: Tuberculose

•
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1/2
1.0
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De Financiële Administratie ontvangt van de afdeling
Taxeren de volgende formulieren:
Ø gehanteerde week-dagprijs;
Ø begeleidingsformulier;
Ø financiële taxatie formnr. 402739;
Ø tekstuele taxatie formnr. 402746;
Ø taxatieformulier mededeling art 89 formnr.
402736.
De Financiële Administratie registreert de ontvangst
van bovengenoemde formulieren in de DBase.
De Financiële Administratie controleert aan de hand
van de checklist “beoordeling taxaties” of de taxatie
zodanig is uitgevoerd dat dat overgegaan kan worden
tot een tegemoetkoming in de schade.
De Financiële Administratie vult hierbij de checklist
”beoordeling taxaties” in.
Indien de Financiële Administratie op basis van de
checklist constateert dat niet alle gegevens en
documenten (volledig) zijn ingevuld of bijgevoegd,
stuurt zij de formulieren naar de afdeling Taxeren
retour.
Indien de Financiële Administratie aan de hand van de
checklist akkoord gaat met de wijze waarop de taxatie
is uitgevoerd, parafeert de Financiële Administratie de
checklist.
Nadat de Financiële Administratie de checklist
“beoordeling taxaties” heeft geparafeerd, controleert
zij de volledigheid van de taxatie op basis van de
checklist “volledigheid taxaties”.
Indien de Financiële Administratie op basis van de
checklist constateert dat niet alle gegevens en
documenten (volledig) zijn ingevuld of bijgevoegd,
stuurt zij de formulieren naar de afdeling Taxeren
retour.
Indien de Financiële Administratie aan de hand van de
checklist akkoord gaat met de wijze waarop de taxatie
is uitgevoerd, parafeert de Financiële Administratie de
checklist.
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Hoofd FinAdm
Checklist
"beoordeling
taxaties"
Checklist
"volledigheid
taxaties"

9. Beoordelen
taxaties
Hoofd FinAdm
11. Procedure
waardevaststelling niet
akkoord (rekenfout,
onderbouwing of
documentatie
nee
Akkoord?
nee

ja

Hoofd FinAdm
12. Procedure
waardevaststelling niet
akkoord (foutief bedrag
of ander zwaarwegend
bezwaar)

Hoofd FinAdm
10. Procedure
waardevaststelling
akkoord

Einde
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9.
Hoofd FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Beoordelen
taxaties

•

10.

FinAdm

•

11.

FinAdm

Procedure
waardevaststelling
akkoord
Procedure
waardevaststelling
niet akkoord
(rekenfout,
onderbouwing of
documentatie

12.

FinAdm

Procedure
waardevaststelling
niet akkoord
(foutief bedrag of
ander zwaarwegend bezwaar)

•

Draaiboek: Tuberculose

•

Pagina:
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2/2
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Nadat de Financiële Administratie de beide checklisten
heeft ingevuld en geparafeerd, beoordeelt het hoofd
Financiële Administratie de taxaties aan de hand van
deze ingevulde checklisten.
Indien het hoofd Financiële Administratie akkoord gaat
met de waardevaststelling, treedt de procedure
“waardevaststelling akkoord” in werking.
Indien het hoofd Financiële Administratie niet akkoord
gaat met de waardevaststelling, omdat een rekenfout is
gemaakt of omdat de waardevaststelling onvoldoende
is onderbouwd of omdat de documentatie niet
compleet is, treedt de procedure niet akkoord
(rekenfout, onderbouwing of documentatie) in
werking.
Indien het hoofd Financiële Administratie niet akkoord
gaat met de waardevaststelling, omdat het bedrag van
de getaxeerde waarde als te hoog wordt verondersteld
of vanwege een ander zwaarwegend bezwaar, treedt
de procedure niet akkoord (foutief bedrag of ander
zwaarwegend bezwaar) in werking.
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FInAdm
Geldende
gedateerde
prijscouranten
Gegevens uit
UBN-dossier

Conceptbrief
"tegemoetkoming
in de schade"

1. Opstellen
conceptbrief
"tegemoetkoming
in de schade"

FInAdm
Rapportages AID
Artikel 86 lid 2
GWWD
Besluit bescherming
tegen bepaalde
zoönosen en bestrijding
besmettelijke dierziekten

2. Toepassen
kortingspercentages

FInAdm
Taxatieformulier

3. Toepassing
Landbouwforfait

Landbouwregeling

Chef de Bureau
Conceptbrief
"tegemoetkoming
in de schade"
Aantekeningen op
checklist "beoordeling
taxaties" en
"volledigheid taxaties"

4. Beoordeling
conceptbrief

Chef de Bureau
Akkoord?

nee

5.
Verbeteringen
aangeven

ja
Chef de Bureau
6. Paraferen
conceptbrief

Conceptbrief
"tegemoetkoming
in de schade"

2/3
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1.
Hoofd FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Opstellen
conceptbrief
“tegemoetkoming
in de schade”

•

2.

FinAdm

Toepassen
kortingsregeling

3.

FinAdm

Toepassen
Landbouwforfait

4.

Chef de Bureau

5.

Chef de Bureau

6.

Chef de Bureau

Draaiboek: Tuberculose

Beoordeling
conceptbrief
Verbeteringen
aangeven

Paraferen
conceptbrief

Pagina:
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1.0
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De Financiële Administratie stelt een conceptbrief
“tegemoetkoming in de schade” op.
•
Deze conceptbrief wordt opgesteld op basis van de
geldende gedateerde prijscouranten en de gegevens uit
het UBN-dossier.
•
Bij de berekening van de tegemoetkoming in de schade
worden, indien van toepassing, kortingspercentages
toegepast.
•
Deze kortingspercentages kunnen door de Minister
LNV op basis van artikel 86, lid 5 GWWD worden
toegepast.
•
Deze kortingspercentages kunnen worden toegepast
op grond van door de AID opgestelde rapportages.
•
Als basis voor de vaststelling hiervan worden de
percentages uit het “Besluit bescherming tegen
bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke
dierziekten” gehanteerd.
•
Indien van toepassing wordt de Landbouwregeling
toegepast. De toepassing van het BTW Landbouwforfait
is als volgt:
Dieren en melk:
Ø Taxatie is inclusief BTW-landbouwforfait:
Situatie 1:
De eigenaar valt onder de
Landbouwregeling
Het getaxeerde bedrag wordt uitgekeerd
als tegemoetkoming in de schade. In de
Financiële Administratie van de VWA
wordt het BTW-landbouwforfait door FZ
apart geboekt.
Situatie 2:
De eigenaar valt niet onder de
Landbouwregeling
Het getaxeerde bedrag wordt exclusief
BTW-landbouwforfait uitgekeerd, dus na
een vermindering met 4,8% (het wettelijk
landbouwforfait in 2000)
Producten (voer, bestrijdingsmiddelen, medicijnen e.d.):
Ø Taxatie is exclusief BTW-landbouwforfait:
Situatie 1:
De eigenaar valt onder de
Landbouwregeling
Het als tegemoetkoming in de schade uit
te keren bedrag is gelijk aan de
taxatiewaarde plus het geldende
percentage van het BTW. In de Financiële
Administratie van de VWA wordt de BTW
door FZ apart geboekt.
Situatie 2:
De eigenaar valt niet onder de
Landbouwregeling
Het als tegemoetkoming in de schade uit
te keren bedrag is gelijk aan de
taxatiewaarde.
•
De Financiële Administratie biedt de conceptbrief ter
beoordeling aan de Chef de Bureau aan.
•
De Chef de Bureau beoordeelt de brief en geeft
eventuele verbeteringen of aanvullingen aan.
•
Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de
aantekeningen die op de checklist “beoordeling
taxaties” en “volledigheid taxaties” zijn genoteerd.
•
Indien de Chef de Bureau akkoord gaat met de inhoud
van de conceptbrief, parafeert hij deze brief.
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Chef de Bureau
7.
Retourneren
conceptbrief
aan FinAdm

Conceptbrief
"tegemoetkoming
in de schade"

8.
Aanpassen
conceptbrief

Aangepaste
conceptbrief

9. Opsturen
conceptbrief
naar
Secretariaat

Aangepaste
conceptbrief

FinAdm

FinAdm

Secretariaat
Aangepaste
conceptbrief

10.
Ontvangen
conceptbrief
van FinAdm

11. Registreren
verzending

DBase

Secretariaat
Procedure
Secretariaat

Brief
"tegemoetkoming
in de schade"

12. Uitdraaien
definitieve versie
"tegemoetkoming
in de schade"

Brief
"tegemoetkoming
in de schade"

Secretariaat
13. Brief laten
paraferen door
Chef de Bureau
en Crisismanager

Secretariaat
Brief
"tegemoetkoming
in de schade"

14. Geparafeerde
brief laten tekenen
door Directeur
VWA

3/3
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7.
Chef de Bureau
8.

FinAdm

9.

FinAdm

10.

Secretariaat

11.

Secretariaat

12.

Secretariaat

13.

Secretariaat

14.

Secretariaat

2/3
1.0
VWA/IMD

Activiteit

Omschrijving

Retourneren
conceptbrief aan
FinAdm
Aanpassen
conceptbrief
Opsturen
conceptbrief naar
Secretariaat
Ontvangen
conceptbrief van
FinAdm
Registreren
verzending

•

Na parafering van de conceptbrief retourneert de Chef
de Bureau de brief aan de Financiële Administratie.

•

De Financiële Administratie past, indien de Chef de
Bureau dit aangegeven heeft, de conceptbrief aan.
De Financiële Administratie verstuurt de aangepaste
conceptbrief ter verdere behandeling naar het
Secretariaat.
Het Secretariaat ontvangt de conceptbrief van de
Financiële Administratie.

Uitdraaien
definitieve versie
“tegemoetkoming
in de schade”
Brief laten
paraferen door
Chef de Bureau en
Crisismanager
Geparafeerde brief
laten tekenen door
Directeur VWA

•

•
•
•

•
•

•
•

Draaiboek: Tuberculose
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Het Secretariaat registreert de verplaatsing van de brief
“tegemoetkoming in de schade” van de Financiële
Administratie naar de Secretariaat in de DBase.
Het Secretariaat draait de definitieve versie van de brief
“tegemoetkoming in de schade” op officieel VWApapier uit.
Hiervoor wordt de procedure “Secretariaat” gevolgd.
Het Secretariaat laat de officiële brief
“tegemoetkoming in de schade” door de Chef de
Bureau en de Crisismanager paraferen.
De door de Chef de Bureau en de Crisismanager
geparafeerde brief wordt vervolgens ter ondertekening
aangeboden aan de Directeur VWA.
De Directeur VWA kan namens de Minister LNV de
brief “tegemoetkoming in de schade” ondertekenen.
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Secretariaat
15.
Kopiëren
brief

Kopie FZ
Kopie ter
archivering UBN

Secretariaat
16. Opsturen
kopieën naar FZ
en AlgAdm

Kopie FZ
Kopie ter
archivering UBN

Secretariaat
Procedure
Secretariaat

17. Verzending
originele brief naar
eigenaar

Brief
"tegemoetkoming
in de schade"

Einde

Draaiboek: Tuberculose
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15.
Secretariaat

Activiteit

Omschrijving

Kopiëren brief

•
•
•

16.

Secretariaat

Opsturen kopieën
•
naar FZ en AlgAdm

17.

Secretariaat

Verzending
•
originele brief naar
eigenaar
•

Draaiboek: Tuberculose
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Voordat de brief “tegemoetkoming in de schade”
verzonden wordt, maakt het Secretariaat 2 kopieën van
de brief.
Eén kopie is bestemd voor FZ ter betaling van de
tegemoetkoming in de schade.
Eén kopie is bestemd ter archivering in het UBNdossier.
Het Secretariaat stuurt één kopie van de brief naar FZ
als betaalopdracht. De andere kopie van de brief wordt
in het UBN-dossier opgeborgen.
Het Secretariaat verzendt de originele brief
“tegemoetkoming in de schade” naar de eigenaar.
Hiervoor wordt de procedure “Secretariaat” gevolgd.
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Procesbeschrijving Financiele Administratie
Taxatieverwerking: Procedure waardevaststelling niet akkoord (rekenfout, onderbouwing of documentatie)
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Hoofd FinAdm
1.
Constateren
waardevaststelling niet
akkoord

Checklist
"beoordeling
taxaties"
Checklist
"volledigheid
taxaties"
FinAdm

2. Registreren
niet akkoord

DBase

Hoofd FinAdm
3. Schriftelijk
inlichten hoofd
Taxaties dat
waardevaststelling
niet akkoord is

Notitie
Waardevaststelling

Hoofd FinAdm
Waardevaststelling

4. Retour
ontvangen
aangevulde en
verbeterde
waardevaststelling

Hoofd FinAdm
Checklist
"beoordeling
taxaties"
Checklist
"volledigheid
taxaties"

5. Beoordeling
waardevaststelling
door Hoofd
FinAdm

Hoofd FinAdm

Akkoord?

nee

6. Retourneren
taxatieformulieren
naar afdeling
Taxeren

ja
Hoofd FinAdm
7. Procedure
"Waardevaststelling
akkoord

Einde
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Onderwerp:
VWA module Financiële Administratie
Systeem:
Dierziekten
Type:
Procesbeschrijving
Naam:
Taxatieverwerking
Procedure waardevaststelling niet akkoord
(rekenfout, onderbouwing of documentatie)
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Hoofd FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Constateren
waardevaststelling
niet akkoord

•

•

2.

FinAdm

3.

Hoofd FinAdm

4.

Hoofd FinAdm

5.

Hoofd FinAdm

6.

Hoofd FinAdm

7.

Hoofd FinAdm
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Registreren niet
akkoord
Schriftelijk
inlichten hoofd
Taxaties dat
waardevaststelliing
niet akkoord is
Retour ontvangen
aangevulde en
verbeterde
waardevaststelling
Beoordeling
waardevaststelling
door hoofd
FinAdm
Retourneren
taxatieformulieren
naar afdeling
Taxeren
Procedure
“Waardevaststelling”

•
•
•
•

•

•

•

Pagina:
Versie:
Auteur:

1/1
1.0
VWA/IMD

Het hoofd Financiële Administratie constateert dat de
waardevaststelling niet akkoord is, omdat een
rekenfout is gemaakt of omdat de waardevaststelling
niet voldoende is onderbouwd of omdat de
documentatie niet compleet is.
Het hoofd Financiële Administratie constateert dit op
basis van zijn beoordeling aan de hand van de
checklisten “beoordeling taxaties” en “volledigheid
taxaties”.
De Financiële Administratie registreert in de DBase dat
de waardevaststelling niet akkoord is.
Het hoofd Financiële Administratie deelt het hoofd
Taxatie schriftelijk (in notitievorm) de tekortkomingen
mee en verzoekt om aanvulling of verbetering.
Hierbij worden de originele documenten toegevoegd.
Het hoofd Financiële Administratie ontvangt, nadat de
taxateur en de VWA-medewerker de tekortkomingen
hebben hersteld of aangevuld, de waardevaststelling
retour.
Het hoofd Financiële Administratie beoordeelt, aan de
hand van de checklisten en de notitie met de
tekortkomingen, of de tekortkomingen zijn hersteld.
Indien het hoofd Financiële Administratie constateert
dat de tekortkomiongen niet (volledig) zijn hersteld,
stuurt hij alle documenten naar de afdeling Taxatie
retour.
Indien het hoofd Financiële Administratie constateert
dat de tekortkomingen wel (volledig) zijn hersteld,
treedt de procedure “waardevaststelling akkoord” in
werking.
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Procesbeschrijving Financiele Administratie
Taxatieverwerking: Procedure waardevaststelling niet akkoord (foutief bedrag of ander zwaarwegend bezwaar)
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Hoofd FinAdm
1.
Constateren
waardevaststelling niet
akkoord

Checklist
"beoordeling
taxaties"
Checklist
"volledigheid
taxaties"

FinAdm
2. Registreren
niet akkoord

Chef de Bureau
3. Overleggen met
Crisismanager en
het doen van een
voorstel tot
hertaxatie

Voorstel tot
hertaxatie

nee

Crisismanager
akkoord?

ja
Crisismanager
4. Verstrekken
opdracht tot
hertaxatie

Opdracht tot
hertaxatie

Opdracht tot
hertaxatie

5. Procedure
Hertaxatie

Einde
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.
Hoofd FinAdm

Activiteit

Omschrijving

Constateren
waardevaststelling
niet akkoord

•

•

2.

FinAdm

3.

Chef de Bureau

4.

Crisismanager

Registreren niet
akkoord
Overleggen met
Crisismanager en
het doen van een
voorstel tot
hertaxatie

•

Verstrekken
opdracht tot
hertaxatie.

•

•

•
•

•
5.

Afdeling Taxeren
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Procedure
Hertaxatie

•

1/1
1.0
VWA/IMD

Het hoofd Financiële Administratie constateert dat de
waardevaststelling niet akkoord is, omdat het bedrag
van de getaxeerde waarde als te hoog wordt
verondersteld of vanwege een ander zwaarwegend
bezwaar.
Het hoofd Financiële Administratie constateert dit op
basis van zijn beoordeling aan de hand van de
checklisten “beoordeling taxaties” en “volledigheid
taxaties”.
De Financiële Administratie registreert in de DBase dat
de waardevaststelling niet akkoord is.
De Chef de Bureau overlegt met de Crisismanager en
geeft aan dat het hoofd Financiële Administratie
vanwege bovengenoemde bezwaren niet akkoord is
met de waardevaststelling.
Tevens stelt hij het hoofd Taxatie hiervan op de hoogte.
De Chef de Bureau doet vervolgens een voorstel tot
hertaxatie.
Indien de Crisismanager akkoord gaat met het voorstel
tot hertaxatie, verstrekt hij aan de afdeling Taxatie
opdracht hiertoe.
De Crisismanager deelt deze beslissing schriftelijk mee
(op te stellen door het hoofd Financiële Administratie)
aan de betrokken veehouder en de taxateur.
De procedure “Hertaxatie” treedt in werking.
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13.3.6 Bijlagen
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Grootboek
Standaardformulier procuratie betaalorgaan VWA
Overzicht autorisatietabel betaalorgaan VWA
Autorisatie/bevoegdheden betaalorgaan VWA in een crisissituatie
Autorisatie/bevoegdheden betaalorgaan VWA in een normale situatie
Procuratie betaalorgaan VWA voor betaalrekeningen
Instructie werkzaamheden Financiële Administratie
Standaardbrief
Bijlage facturen controleren
Codering
Checklist beoordeling taxatie
Checklist volledigheid taxatie
Checklist bloedtappen
Checklist ruiming 1 rund voor onderzoek
Checklist aansluiting ruiming runderen
Verantwoordingsformulier bloedtappen
Invulinstructie verantwoordingsformulier bloedtappen
Checklist factuurcontrole materialen, diensten en extern personeel
Bezoekformulier <uitbraak><code-update>
Invulinstructie Bezoekformulier <uitbraak><code-update>
Bestelbehoefte regio’s in het kader van <uitbraak><code-update>
Standaardbrief: Tegemoetkoming in de schade
Standaard brief: Niet correcte factuur
Tarieven
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14 Ontheffingen
Bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte kan het Bureau Ontheffingen, ontheffingen van
bepaalde verboden voorbereiden ten behoeve van diegene die bevoegd is bepaalde ontheffingen
te verlenen.

14.1 Algemene Informatie
Doel van de afdeling Ontheffing
Het opheffen van welzijnsproblemen bij de veehouders van de dieren in het geval van een
vervoersverbod.
Juridisch kader
Art. 25, lid 1: Het is verboden dieren van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
aangewezen soorten of categorieën van dieren, danwel bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur aangewezen produkten of voorwerpen te vervoeren van of
naar gebouwen en terreinen, waar een kenteken, als bedoeld in artikel 22, eerste
lid, is geplaatst.
Art. 25, lid 2: De toegang tot gebouwen of terreinen, waar een kenteken, als bedoeld in artikel
22, eerste lid, is geplaatst of door Onze Minister aangewezen gedeelten daarvan, is
aan anderen dan door Onze Minister aan te wijzen personen of groepen van
personen verboden.
Art. 25, lid 3: Indien daardoor naar het oordeel van een door Onze Minister aangewezen
ambtenaar geen gevaar voor verspreiding van smetstof ontstaat kan de
burgemeester, op verzoek van de belanghebbende, ontheffing van het bepaald in
het eerste en tweede lid verlenen. Hij verleent de ontheffing onder de door Onze
Minister nodig geachte beperkingen en verbindt daaraan de door Onze Minister
nodig geachte voorschriften.
Art. 30, lid 1: Onze Minister kan het vervoeren van dieren van een door hem te bepalen soort,
van deze diersoort afkomstige produkten, diervoerder alsmede andere produkten
en voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn, uit, naar of binnen
Nederland of bepaalde gedeelten van Nederland verbieden dan wel verbieden
indien niet wordt voldaan aan door hem te stellen regelen.
Art. 30, lid 2: Een door Onze Minister aangewezen ambtenaar is bevoegd het vervoeren van
dieren van een door hem te bepalen soort te verbieden in een gebied met een
straal van 10 km of minder rondom een gebouw of terrein, dat door het plaatsen
van een kenteken, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, besmet of van zondanige
besmetting verdacht is verklaard.
Art. 30, lid 3: Rondom het krachtens het eerste of tweede lid aangewezen gebied worden
waarschuwingsborden geplaatst.
Art. 30, lid 4: Onze Minister kan voor het krachtens het eerste lid aangewezen gebied het bij
artikel 29 bepaalde van overeenkomstige toepassing verklaren ten aanzien van
gezonde dieren.
Art. 107, lid 1: Onze Minister kan, voor zover het belang van de gezondheid of het welzijn van
dieren zich daartegen niet verzet, van het bij of krachtens deze wet bepaald
evrijstelling of ontheffing verlenen.
Art. 107, lid 2: Een vrijstelling of ontheffing van het bij of krachtens de artikelen 97 tot en met 99
bepaalde alsmede van een voorschrift dat tevens in het belang is van de bestrijding
van een dierziekte die is aangewezen in overeenstemming met Onze Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt in overeenstemming met Onze
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verleend.
Art. 107, lid 3: Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften of voorwaarden worden
verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden verleend. Zij kunnen te allen
tijde worden ingetrokken.
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Algemene Principes
• Om de grote hoeveelheid aanvragen ontheffingen op een Regionaal Crisiscentrum alwaar de
eigenaren / veehouders persoonlijk langskomen te reguleren, dient het Bureau Ontheffingen
gescheiden gehuisvest worden van de resterende Crisisorganisatie.
• Bij een grote uitbraak van dierziekten dient het Bureau Ontheffingen dicht bij de aanvragers
gehuisvest te worden. Dit kan betekenen dat er meerdere Bureaus Ontheffingen kunnen
worden opgericht.
• Deze Bureaus dienen van elkaars handelingen op de hoogte te zijn om uniformiteit in de
werkwijze te bewerkstelligen en door middel van netwerk en DBase software op de hoogte te
zijn van elkaars handelen.
• De leiding van Bureau Ontheffingen moet te allen tijde volledig op de hoogte zijn van de
laatste wijzigingen in de regelingen en/of de protocollen.
• Er moet voldoende randapparatuur voorhanden zijn, zoals computers, printers, kopieerapparaten etc.
• Bij aanvang van elke werkdag wordt de huidige stand van zaken doorgenomen met de
bureaumedewerkers. Tevens wordt voor opening gecontroleerd of de te gebruiken
naslagwerken ‘de bundels’ volledig bijgewerkt zijn.
• Op het moment van uitbraak dienen de protocollen en checklisten zoals voorgeschreven in de
betreffende draaiboeken gehanteerd worden.

14.2 Taakomschrijvingen
Crisismanager
Het verlenen als gemandateerde namens de Directeur VWA handelend onder de gedelegeerde
bevoegdheid van Onze Minister van ontheffingen door middel van ondertekening van brieven en
formulieren.
Leiding ontheffingen
• Werkzaamheden inventariseren en voortgang rapporteren aan de Crisismanager VWA.
• Regelen bureaumedewerkers.
• Doorgeven van de bevoegdhedenmatrix van de afdeling aan de Chef de Bureau.
• Regelen toezenden van nieuwe regelingen en protocollen en draagt zorg voor juiste
toepassing hiervan op de afdeling Ontheffingen.
• Signaleren van eventuele knelpunten met betrekking tot het verlenen van ontheffingen.
• Regelen aansluiting netwerk en benodigde ontheffingssoftware DBase.
• Regelen formulieren ontheffingen. (Uniek genummerd)
• Bijhouden handtekeningen- en parafenregister.
• Regelen overleg met de AID inzake het ontvangen van een lijst met afgegeven afwijzingen en
afgegeven ontheffingen.
• Indien contractueel met derden (o.a. GD) afspraken zijn gemaakt met betrekking tot controle
de afvoercontrole verdachte bedrijven wordt overleg gevoerd.
• Controleren werkzaamheden bureaumedewerkers.
Bureauteam ontheffingen
• Registreren aanvragen.
• Beoordelen aanvragen / terugkoppeling veehouder
• Afwijzingen voorbereiden aanvragen / terugkoppeling veehouder
• Voorbereiden van ontheffingen.
• Controleren ontheffingen.
• Dossiervorming aanvragen/checklisten/ontheffingen/afwijzingen en resterende
correspondentie op UBN dossier
• Bijhouden van de DBase ontheffingen.
• Controle op de invoer gegevens DBase ontheffingen
• Verstrekken van Management Informatie m.b.t. Ontheffingen
• Samenwerking met zowel de afdeling screening als tracering.
• Samenstellen voortgangsrapportage werkzaamheden
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Te
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•
•
•
•
•
•
•
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gebruiken formulieren
Opgaveformulier afvoer dieren
Checklist administratief Ontheffing op UBN
Checklist reinigen veewagens (407109)
Brief voor afwijzingen / toewijzing ontheffing
Ontheffingsformulier, in vijfvoud (formuliernummer: 402753).
Afvoerlijsten met levensnummers
Keuringsverslag Slachthuis
Faxformulier VWA-district
Brief/FAX inlichten Gemeente / Burgemeester aan-/afvoer ontheffing
Brief AID
Fax Ontheffing aan Derden indien ingehuurd
(denk bijvoorbeeld aan contract GD voor toezicht afvoer)

Dossiervorming
• UBN-dossier aanmaken per aanvraag per bedrijf
• Opgaveformulier veehouder
• Checklist Ontheffingen Administratief op UBN
• Checklist reinigen Veewagens (no. 407109)
• Kopie afwijzing. / bevestiging
• Kopie verleende ontheffing.
• Origineel ontheffing eventueel met aantekening akkoord plus stempels (402753)
• Kopie correspondentie:
Brief AID
Brief Burgemeester
Fax GD
Legitimatie aanvrager
Faxjournaal(s)
• Telefoonnotities
• Na afronding UBN-dossier originelen overhevelen aan Algemene Administratie van het
Crisiscentrum en ter archivering aangeboden.

14.3 Beoordeling ontheffingen
14.3.1 Aanvraag ontheffing
14.1.a Telefonische/ schriftelijke aanvraag nationaal crisiscentrum
Bij een telefonische en/of schriftelijke aanvraag wordt door de afdeling Ontheffingen een
opgaveformulier per fax of post aan de veehouder toegestuurd. De aanvrager vult het
opgaveformulier in. De aanvrager voegt hierbij een copie van legitimatie en retourneert
dit per fax of post aan de afdeling Ontheffingen. Bij onvolledig ingevulde formulieren
wordt zowel telefonisch (snelheid van handelenen) als voor bevestiging hiervan schriftelijk
navraag gedaan. Indien dit niet het gewenste resultaat geeft wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen. De afdeling Ontheffingen controleert het ingevulde
opgaveformulier op volledigheid en voorziet het van de datum, de tijd van binnenkomst,
het soort legitimatiebewijs en het nummer van het legitimatiebewijs. Op moment van
beoordeling opgaveformulier draagt de afdeling Ontheffingen zorg voor het verwerken
van de gegevens in de DBase Ontheffingen en gebruikt het volgnummer op het
ontheffingsformulier (nr. 402753) met inbegrip van het UBN.
14.1.b Persoonlijke aanvraag op RCC
De aanvrager dient schriftelijk een aanvraag voor een ontheffing in, hierbij moet hij/zij
zich legitimeren. Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag maakt de medewerker hiervan
een notitie in het geautomatiseerde bestand. De afdeling ontheffingen controleert het
ingevulde opgaveformulier op volledigheid en voorziet het van de datum en tijd van
binnenkomst, het soort legitimatiebewijs en het nummer van het legitimatiebewijs. Op
moment van beoordeling aanvraagformulier draagt de afdeling Ontheffingen zorg voor
het verwerken van de gegevens in de DBase Ontheffingen in en gebruikt het volgnummer
op het ontheffingsformulier (nr. 402753) met inbegrip van het UBN.
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14.3.2 Beoordeling aanvraag
Op basis van de geldende regelingen en protocollen beoordeelt de afdelingen Ontheffingen de
aanvraag. Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de checklist administratief proces
ontheffingen. Het resultaat van deze beoordeling wordt vermeld op het aanvraagformulier, de
checklist en in het bestand.
Bij de beoordeling worden de volgende onderdelen getoetst voor zover van toepassing:
• Slachthuis
• Navraag bij VWA-lokaal
• Stallijst
• Controlelijst met levensnummers
• Dossier-UBN (veehouder)
• Mondelinge en schriftelijke navraag bij afdeling Tracering
• Erkende Transporteur
14.3.3 Aanvraag wordt niet toegekend
14.3.a. Telefonische / schriftelijke aanvraag nationaal crisiscentrum
Alvorens de aanvrager / veehouder telefonisch in kennis te stellen dient het besluit
getekend te zijn door de Crisismanager. Bij het niet toekennen van de aanvraag neemt de
afdeling Ontheffingen telefonisch contact op met de aanvrager / veehouder en deelt hem
mee dat de aanvraag niet is toegekend. Een schriftelijke bevestiging hiervan wordt
toegestuurd aan de eigenaar / veehouder. Hierin staat vermeld op welke gronden de
aanvraag is afgewezen. Tevens staat hierin vermeld waar de aanvrager en binnen welke
termijn hij/zij in beroep kan gaan. Het nummer van de brief wordt zowel op het
aanvraagformulier, de checklist als in het computerbestand genoteerd. Een kopie van deze
brief gaat in het UBN-dossier.
Standaard krijgt de AID een lijst van afgegeven afwijzingen.
14.3.b. Persoonlijke aanvraag op RCC - Afwijzing meegeven
De aanvrager krijgt een afwijzing op schrift. Hierin staat vermeld op welke gronden de
aanvraag is afgewezen. Tevens staat hierin vermeld waar de aanvrager en binnen welke
termijn hij/zij in beroep kan gaan. Het nummer van de brief wordt zowel op het
aanvraagformulier, de checklist als in het computerbestand genoteerd. Een kopie van deze
brief gaat in het UBN-dossier. Standaard krijgt de AID een lijst van afgegeven afwijzingen.
14.3.4 Aanvraag wordt toegekend - Verlenen ontheffing
Op het ontheffingsformulier (nr. 402753) wordt de ontheffing uitgeschreven. De
medewerker die de ontheffing heeft uitgeschreven parafeert deze ontheffing. Het nummer
van de ontheffing wordt genoteerd op het aanvraagformulier, de checklist en in het
computerbestand. Een bureaumedewerker controleert de ontheffing. De ontheffing wordt
getekend door de Crisismanager of diegene die daartoe bevoegd is. Aan het eind van de
dag ontvangt de AID een lijst van de afgegeven ontheffingen voor de volgende dag.
14.3.5 Controle uitvoering ontheffing
Het origineel en de eerste doorslag worden afgetekend zodra de dieren, goederen of
producten de plaats van bestemming hebben bereikt. Dit geschiedt enkel indien de VWAambtenaar hier ter plaatse aanwezig is, of een door de VWA aangewezen instantie.
(bijvoorbeeld GD.) Het origineel wordt teruggestuurd naar het Bureau Ontheffingen. De
AID kan aan de hand van de lijst van afgegeven ontheffingen de uitvoering van de
ontheffingen controleren. Dit gebeurt steekproefsgewijs (Zie protocol AID). Blijkt dat
bepaalde ontheffingen niet volgens afspraak worden uitgevoerd, dan meldt de AID dit aan
het Bureau Ontheffingen. Indien door de VWA op de plaats van bestemming of door de
AID wordt geconstateerd dat de ontheffingen niet juist worden uitgevoerd, dan heeft dit
voor de aanvrager nadelige gevolgen voor eventuele aanvragen in de toekomst.
De geconstateerde onjuistheden worden in de DBase ontheffingen opgenomen per UBN.
Te nemen beperkende maatregelen worden genomen door de Crisismanager.
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14.3.6 Terugkoppeling
Het origineel komt terug op de afdeling Ontheffingen en wordt samengevoegd bij de
vierde doorslag in het dossier op UBN-nummer. De terugkomst van het origineel wordt
met behulp van registratie in de DBase ontheffingen gecontroleerd en bewaakt. Zonodig
wordt de betreffende instantie en/ of afdeling geattendeerd op het ontbreken van
formulieren.
14.3.7 Inlichten gemeente / Burgemeester
Indien een ontheffing wordt verleend voor bedrijven waar een kenteken is geplaatst wordt
de Burgemeester ingelicht via een brief met uitleg over de te nemen procedure. Een kopie
van de brief wordt in het UBN-dossier opgeborgen van de veehouder.
14.3.8 Bedrijfsbezoeken
Tijdens de bedrijfsbezoeken dienen alle medewerkers en ingehuurde derden de
hygiënemaatregelen in acht te nemen volgens de procedure Bedrijfsbezoeken.

14.4 Ontheffing dieren
Keuringsverslag
Van alle runderen die een uitgebreide post mortem keuring moeten ondergaan wordt door de
keuringsdierenarts een verslag van gemaakt. Dit keuringsverslag van dieren op het slachthuis
wordt na ondertekening opgestuurd naar de afdeling Ontheffingen ter controle van de post
mortem keuring en het aantal onderzochte dieren die overeen dienen te komen met het aantal
ontheffingen.
Indien tijdens de post mortem keuring bij de geslachte dieren afwijkingen worden geconstateerd,
worden van het betreffende dier materiaal, per dierziekte specifiek, verzonden naar het CIDCLelystad. Zij onderzoeken dit materiaal vervolgens op de betreffende dierziekte door middel van
onderzoeken.
Inzender van het materiaal is de VWA. De monsters worden geïdentificeerd met behulp van
speciale monsternamestickers, waarmee ook de formulieren worden geïdentificeerd. Hierdoor
wordt één op één controle bereikt tussen de monstername en formulieren.

14.5 Ontheffing runderen bij Tuberculose
Ontheffingen afvoer mestkalveren bij Tuberculose
Uit welzijnsoogpunt is soms noodzakelijk dat mestkalveren van verdachte bedrijven afgevoerd
moeten worden naar het slachthuis. Dit is mogelijk onder de onderstaande voorwaarden.
• Alle kalveren op het bedrijf moeten ten minste eenmaal getuberculineerd zijn.
• Afvoer van kalveren is enkel mogelijk onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van
de Crisismanager
• Transport van deze kalveren vindt plaats onder toezicht van de VWA (en derhalve verzegeld)
of door de VWA aangewezen instantie. (Bijvoorbeeld GD.)
• Vleeskalveren worden als laatste aan het eind van de slachtdag geslacht, waarbij een
uitgebreid post mortem onderzoek wordt uitgevoerd.
• Van de uitgebreide post mortem keuringen wordt door de dierenarts een keuringsverslag
gemaakt en opgestuurd naar het Crisiscentrum TBC.
Afvoer nuchtere kalveren
Het is verboden om nuchtere kalveren af te voeren naar een mester. Er is besloten om deze
nuchtere kalveren niet over te nemen. De waarde vermindering (of door het slachten of door het
aanhouden) is voor rekening van de veehouder. Gevolgschade wordt in de GWWD niet vergoed.
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Ontheffing afvoer startkalveren bij Tuberculose
Indien het uit welzijnsoverwegingen noodzakelijk is om startkalveren af te voeren (dit ter
beoordeling aan een van de VWA-dierziektedeskundigen), kan dit onder de volgende
voorwaarden.
Alle af te voeren kalveren moeten één op één verplaatst worden.
• Het bedrijf van ontvangst krijgt dezelfde status als het bedrijf van herkomst
• Volgen er in de loop van de verdacht status van het bedrijf van herkomst meer beperkende
maatregelen dan gelden deze ook voor het bedrijf van ontvangst.
• Indien mogelijk worden enkel kalveren verplaatst die negatief hebben gereageerd op een
tuberculinatie.
• Het bedrijf van ontvangst verwerft de vrij status op het moment dat het bedrijf van herkomst
ook weer tuberculose vrij is verklaard.
• Worden er kalveren verplaatst die gereageerd hebben op een tuberculinatie, dan wordt de VZ
tuberculinatie uitgevoerd op het bedrijf van ontvangst.
• Worden weer kalveren verplaatst die nog een keer getuberculineerd moeten worden, dan
gebeurt ook dit op het bedrijf van ontvangst, deze kalveren dienen dan wel gescheiden van de
overige kalveren op dat bedrijf gehuisvest te worden. Is dit niet mogelijk dan moeten alle
aanwezige kalveren getuberculineerd moeten worden. Dit zal worden beoordeeld door een
van de VWA-dierziektedeskundigen ter plaatse.
• Het is niet toegestaan om het contactkalf (= rund van contactbedrijf) zelf te verplaatsen. De
afvoer van deze kalveren is enkel mogelijk middels een toestemming van de Crisismanager
VWA.
Ontheffing afvoer melkkoeien bij Tuberculose
• Voor de afvoer van melkkoeien naar het slachthuis wordt door de Crisismanager VWA
toestemming verleend, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Alle runderen op het betreffende bedrijf zijn tenminste éénmaal getuberculineerd;
• De af te voeren runderen hebben negatief gereageerd op deze tuberculinatie.
• Op de karkassen een uitgebreide post mortem keuring plaats zal vinden.
• Het transport van de runderen geschiedt met begeleiding van de schriftelijke toestemming in
een door de VWA verzegelde veewagen. Of namens de VWA aangewezen instantie.
(Bijvoorbeeld GD.)
• Een keuringsverslag wordt op het slachthuis ingevuld en na ondertekening opgestuurd naar
de afdeling Ontheffingen
Worden er tijdens de uitgebreide post mortem keuring geen tuberculoseleasies aangetroffen, dan
zijn, met betrekking tot de tuberculosebestrijding, op dit karkas geen verdere beperkende
maatregelen van toepassing.
Ontheffing afvoer getuberculineerde stieren
• Voor de afvoer van getuberculineerde stieren naar het slachthuis wordt door de Crisismanager
VWA toestemming verleend, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Alle stieren op het betreffende bedrijf zijn tenminste éénmaal getuberculineerd;
• De af te voeren stieren hebben negatief gereageerd op deze tuberculinatie.
• Op de karkassen een uitgebreide post mortem keuring plaats zal vinden.
• Het transport van de stieren geschiedt met begeleiding van de schriftelijke toestemming in
een door de VWA verzegelde veewagen. Of namens de VWA aangewezen instantie.
(Bijvoorbeeld GD.)
• Een keuringsverslag wordt ingevuld en na ondertekening opgestuurd naar de afdeling
Ontheffingen
Worden er tijdens de uitgebreide post mortem keuring geen tuberculoseleasies aangetroffen, dan
zijn, met betrekking tot de tuberculosebestrijding, op dit karkas geen verdere beperkende
maatregelen van toepassing.
Ontheffing afvoer niet getuberculineerde stieren
• Voor de afvoer van niet getuberculineerde stieren naar het slachthuis wordt door de
Crisismanager VWA toestemming verleend, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Tuberculinatie als tuberculinatie met behulp van sedatie in niet mogelijk. Advies VWADierenarts;
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•
•

Op de karkassen een uitgebreide post mortem keuring plaats zal vinden.
Het transport van de stieren geschiedt met begeleiding van de schriftelijke toestemming in
een door de VWA verzegelde veewagen. Of namens de VWA aangewezen instantie.
(Bijvoorbeeld GD.)
• Een keuringsverslag van niet getuberculineerde stieren / reageerders op het slachthuis wordt
ingevuld en na ondertekening opgestuurd naar de afdeling Ontheffingen
Worden er tijdens de uitgebreide post mortem keuring geen tuberculoseleasies aangetroffen, dan
zijn, met betrekking tot de tuberculosebestrijding, op dit karkas geen verdere beperkende
maatregelen van toepassing.
Ontheffingsregistratie
Alle gegevens worden opgeslagen en gemuteerd in de centrale DBase ACCESS Ontheffingen Versie
1.1. De voortgang wordt per week inzichtelijk gemaakt voor de andere afdelingen binnen het
crisiscentrum.
Taken en Indeling Bureau Ontheffing op Centraal Crisiscentrum
Indien het Bureau ontheffingen gevestigd is op het Centraal Crisiscentrum en er geen meerdere
Bureau’s Ontheffingen Regionaal zijn gevestigd zal de Crisismanager de leiding hebben over het
Bureau Ontheffingen.

14.6 Processchema / beschrijving Ontheffingen.
q
q

Procedure ontheffingen
Procedure afvoer runderen
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1a.
Telefonische
aanvraag
opgaveform.
1b.
Schriftelijke
aanvraag
opgaveform.

Bureau Ontheffingen
2.
Ontvangst
aanvraag
ontheffingen

Bureau Ontheffingen
Checklist

3. Invoeren
data

DBase

Bureau Ontheffingen
4.
Opsturen opgaveformulier aan
veehouder

Opgaveformulier

UBN
dossier

Bureau Ontheffingen
Opgaveformulier

5. Ontvangst
opgaveformulier

Bureau Ontheffingen
6. Invoeren
data

Kopie
retour
veehouder

Dbase

Bureau Ontheffingen
7.
Controle
opgaveformulier

Checklist

UBN
dossier

Bureau Ontheffingen

Akkoord

nee

8.
Telefonische
informatie
veehouder

nee

Akkoord
ja

ja
Bureau Ontheffingen
9.
Registreren
data

Checklist
DBase
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Het proces Ontheffingen beschrijft de werkzaamheden van de afdeling Ontheffing onder leiding
van de Crisismanager voor het verlenen van ontheffingen voor het vervoeren van dieren op basis
van de GWWD.
Act nr. Afdeling
Funktionaris
1.a.
Aanvrager
1.b.

Aanvrager

Activiteit

Omschrijving

Telefonische
aanvraag
opgaveformulier
Schriftelijke
aanvraag
opgaveformulier

•
•
•
•

2.

Bureau Ontheffingen

3.

Bureau Ontheffingen

Ontvangst
aanvraag
ontheffingen
Invoeren data

•
•
•

4.

Bureau Ontheffingen

Opsturen opgave
formulier aan
veehouder

•
•

5.

Bureau Ontheffingen

Ontvangst
opgaveformulier

•

6.

Bureau Ontheffingen

Invoeren data

•
•

7.

Bureau Ontheffingen

Controle
opgaveformulier

•

•
8.

Bureau Ontheffingen

Telefonisch
informatie
veehouder

•
•
•

9.

Bureau Ontheffingen

Registreren data

•
•
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Bij een aanvraag van een opgaveformulier bij het
centraal crisiscentrum, vraagt de veehouder telefonisch
een opgaveformulier aan bij het Bureau Ontheffingen.
Bij een aanvraag van een opgaveformulier op het RCC,
vraagt de veehouder schriftelijk een opgaveformulier
bij het Bureau Ontheffingen aan.
Hierbij moet de aanvrager zich kunnen legitimeren.
De aanvrager vult het opgaveformulier op het RCC in of
stuurt dit ingevuld per post retour.
Het Bureau ontheffingen ontvangt de aanvraag van het
opgaveformulier.
Het Bureau Ontheffingen registreert de ontvangst van
de aanvraag ontheffingen in een DBase.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
Aan de hand van de telefonische of schriftelijke
aanvraag stuurt het Bureau Ontheffingen, per fax of
per post, een opgaveformulier naar de veehouder.
Een kopie van de begeleidingsbrief wordt in het UBNdossier opgeborgen.
Het Bureau Ontheffingen ontvangt het door de
veehouder ingevulde formulier, inclusief een kopie van
een geldige legitimatie, retour.
Het Bureau Ontheffingen registreert de ontvangst van
het opgaveformulier in een DBase.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
Het Bureau Ontheffingen controleert het ingevulde
opgaveformulier op volledigheid en voorziet het
formulier van de datum, de tijd, het soort
legitimatiebewijs (inclusief het nummer van het
legitimatiebewijs).
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
Indien blijkt dat het opgaveformulier niet volledig of
incorrect is ingevuld, neemt het Bureau Ontheffingen
telefonisch contact op met de veehouder.
In het geval dat telefonisch het formulier gecompleteerd of gecorrigeerd kan worden, wordt de aanvraag
verder in behandeling genomen.
In het geval het formulier niet telefonisch gecompleteerd of gecorrigeerd kan worden, stuurt het Bureau
Ontheffingen een kopie van het formulier terug naar
de veehouder.
Na controle van het opgaveformulier worden de
gegevens die op het formulier vermeld staan in de
Dbase Ontheffingen ingevoerd.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
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-

Bureau Ontheffingen
10.
Beoordelen
aanvraag

Slachthuis
VWA-lokaal
Stallijst
UBN -dossier (veehouder)
Navraag bij afd. Tracering
Erkende transporteur

Bureau Ontheffingen

Akkoord

nee

Telefonisch
informeren
veehouder

Brief afwijzing
naar veehouder
Informeren AID

ja
Bureau Ontheffingen
11.
Invullen
ontheffings
formulier

Checklist

Crisismanager VWA
12.
Verlenen
ontheffing door
ondertekening

Brief veehouder

Bureau Ontheffingen
13. Invoeren
data

Checklist
DBase

Bureau Ontheffingen
14.
Versturen
Ontheffing

Archief
UBN

Schriftelijke
bevestiging naar
veehouder
Brief naar
burgemeester

Bureau Ontheffingen
15. Invoeren
data

Checklist
DBase

Bureau Ontheffingen
Keuringsverslag

Ontheffingsformulier

16.
Retour ontvangst
origineel
begeleidingsform.

Checklist
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Act nr. Afdeling
Funktionaris
10.
Bureau ontheffingen

Activiteit

Omschrijving

Beoordelen
aanvraag

•

•

•
•
11.

Bureau ontheffingen

Invullen
ontheffingsformulier

•

•
•
•
12.

Crisismanager VWA

13.

Bureau Ontheffingen

Verlenen
ontheffing door
ondertekening
Invoeren data

•
•
•

14.

Bureau ontheffingen

Versturen
Ontheffing

•
•
•

15.

Bureau Ontheffingen

Invoeren data

•
•

16.

Bureau ontheffingen
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Aan de hand van de geldende regelingen en
protocollen beoordeelt het Bureau Ontheffingen de
aanvraag. De aanvraag wordt op de volgende
onderdelen getoetst:
slachthuis;
navraag bij VWA-lokaal;
stallijst
UBN-dossier (veehouder);
Navraag bij afdeling Tracering;
Erkende transporteur.
Indien het Bureau Ontheffingen de aanvraag afwijst,
wordt de veehouder hiervan telefonisch op de hoogte
gesteld. Het Bureau Ontheffingen stuurt hiervan een
schriftelijke bevestiging aan de veehouder. In deze
brief staat tevens vermeld waar en binnen welke
termijn de veehouder in beroep kan gaan.
Tevens stelt het Bureau Ontheffingen de AID hiervan
schriftelijk op de hoogte.
Een kopie van beide brieven wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Indien het Bureau Ontheffingen de aanvraag positief
beoordeelt, schrijft een medewerker van het Bureau
Ontheffingen de ontheffing op het ontheffingsformulier 402753 uit.
De bureaumedewerker parafeert de ontheffing.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
De bureaumedewerker noteert het nummer van de
ontheffing op het aanvraagformulier, de checklist en in
het computerbestand.
Nadat een gemandateerde bureaumedewerker de
ontheffing heeft gecontroleerd, ondertekent de
crisismanager de ontheffing.
Het Bureau Ontheffingen registreert het verlenen van
de ontheffing in een DBase.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces” in.
Het Bureau Ontheffingen verstuurt de ontheffing naar
de veehouder.
Tevens stelt deze de plaatselijke burgemeester
schriftelijk op de hoogte van de verlening van de
ontheffing.
Een kopie van beide brieven wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
Het Bureau Ontheffingen registreert de verzending van
de ontheffing in een DBase.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
Het Bureau Ontheffingen ontvangt het originele
exemplaar van het begeleidingsformulier, het
keuringsverslag en het ontheffingsformulier van de
veehouder retour.
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Bureau Ontheffingen
Checklist

17.
Invoer data

DBase

Bureau Ontheffingen
18.
Insturen
gegevens
naar GD

Fax ontheffingen
aan GD

-

NAW -gegevens veehouder
Betreffende diersoort
Aantal dieren
Ontheffingen

Faxjournaal

UBN dossier

GD
19. Faxen opdracht bevestiging
buitendienstmedewerker

Fax aan vwa

Fax journaal

Bureau Ontheffingen
Fax aan VWA

20. Ontvangen fax
van GD

GD
21. Inlichten
buitendienstmedewerker
GD-IC

Bureau Ontheffingen
Afvoer dieren
na 3
werkdagen?

nee

22. Overleggen
met GD -IC

ja
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17.
Bureau ontheffingen

Activiteit

Omschrijving

Invoer data

•

•
18.

Bureau Ontheffingen

19.

GD

20.

Bureau Ontheffingen

21.

GD

22.

Bureau Ontheffingen
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•
Faxen opdracht•
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Ontvangen fax van
GD
Inlichten buitendienstmedewerker
GD-IC
Overleggen met
GD-IC

•
•
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De terugkomst van het origineel van de ontheffing
wordt door een medewerker van het Bureau
Ontheffingen in de Dbase Ontheffingen geregistreerd.
Het Bureau Ontheffingen is verantwoordelijk voor de
bewaking van de DBase.
Het Bureau Ontheffingen vult het betreffende deel op
de “checklist administratief proces ontheffingen” in.
Het Bureau Ontheffingen stuurt van de goedgekeurde
aanvragen de volgende gegevens per fax naar de
GD-IC:
NAW-gegevens veehouder;
Betreffende diersoort;
Aantal dieren;
Ontheffingen.
Het faxjournaal wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
De GD-IC faxt dezelfde dag (uiterlijk voor 14:00 uur) de
aanvraag terug naar het Bureau Ontheffingen, onder
vermelding van de buitendienstmedewerker aan wie de
opdracht is uitgedeeld.
Het faxjournaal wordt in het UBN-dossier opgeborgen.
Het Bureau Ontheffingen ontvangt de fax van de GD-IC.

•

De planner van de GD-IC informeert de buitendienstmedewerker.

•

Bij goedgekeurd e aanvragen waarbij de afvoer van de
dieren over minder dan 3 werkdagen wordt uitgevoerd,
overlegt het Bureau Ontheffingen eerst met de GD-IC.
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Bureau Ontheffingen
Ontheffing aan
GD

23. Opsturen
ontheffing naar
GD- IC

UBN
dossier

GD
Ontheffing aan
GD

24. Ontvangen
ontheffing van
Bur. Ontheffingen

GD
Ontheffing
op tijd aangekomen?

nee

25. Contact
opnemen met
Bureau
Ontheffingen

ja
GD
Protocol : Instructie
hygiëneregels bedrijfsbezoeken voor VWA medewerkers en derden

26. Uitvoeren
controle

GD
27.
Procedure
afvoer
runderen
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23.
Bureau Ontheffingen

Activiteit

Omschrijving

Opsturen
ontheffing naar
GD-IC

•

•
Ontvangen
ontheffing van
Bureau
Ontheffingen
Contact opnemen
met Bureau
Ontheffingen

•

GD

Uitvoeren controle

•

GD

Procedure afvoer
runderen

•

24.

GD

25.

GD

26.

27.
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Bij goedgekeurde aanvragen waarbij de afvoer van de
dieren over meer dan 3 werkdagen wordt uitgevoerd,
stuurt het Bureau Ontheffingen de ontheffingen per
post (of indien noodzakelijk per koerier) naar de
buitendienstmedewerker GD-IC.
Een kopie van deze brief wordt in het UBN-dossier
opgeborgen.
De buitendienstmedewerker GD-IC ontvangt van het
Bureau Ontheffingen de ontheffingen.
Indien de ontheffingen niet op tijd bij de buitendienstmedewerker GD-IC aankomen, neemt de buitendienstmedewerker direct contact op met het Bureau
Ontheffingen.
Aan de hand van het “protocol: Instructie hygiëneregels
bedrijfsbezoeken voor VWA-medewerkers en derden”
controleert de GD of de hygiëneregels bij bedrijfsbezoeken worden gevolgd.
De procedure afvoer runderen treedt in werking.
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GD
Checklist: reinigen
veewagens
(formulier 407109)

1. Controle
reiniging &
ontsmetting
veewagens

GD
Akkoord?

2. Reinigen en
ontsmetten ter
plaatse

nee

ja
Vervoerder
3.
Opladen
dieren

GD
Lijst met
oornummers

4. Controle
opladen dieren

nee

GD
5. Controle of de
juiste dieren op de
juiste veewagens
zijn geladen

Lijst met
levensnummers

- Naam medewerker GD-IC
- Kenteken vervoersmiddel
- De gebruikte plombes
- Plaats en datum
- Handtekening

Akkoord?

ja
GD
6. Invullen
ontheffingsformulier

Ontheffingsformulier 402753
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1.
GD

Activiteit

Omschrijving

Controle reiniging
& ontsmetting
veewagens

•
•

2.

GD

3.
4.

Vervoerder
GD

5.

GD

Reinigen &
ontsmetten ter
plaatse
Opladen dieren
Controle opladen
dieren

•

Controle of de
juiste dieren op de
juiste veewagens
zijn geladen

•

•
•

•

6.

GD

Invullen
ontheffingsformulier

•
•
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De GD controleert of de veewagens volledig gereinigd
en (met het toegestane ontsmettingsmiddel) ontsmet
zijn.
Deze controle vindt plaats middels de “checklist
reinigen veewagens” (formulier 407109). De GD dient
deze checklist volledig in te vullen en te ondertekenen.
Indien de GD constateert dat de veewagens niet
volledig of incorrect zijn gereinigd en ontsmet, dient de
GD de veewagen ter plaatse te reinigen en ontsmetten.
De vervoerder laadt de dieren op.
De GD controleert, middels telling en controle van
oornummers, het opladen van de dieren waarvoor de
ontheffing is aangevraagd.
De GD controleert, aan de hand van de vermelde
levensnummers op de ontheffing of de bijgeleverde
lijst met levensnummers, of de juiste dieren op de
juiste veewagens zijn geladen.
Indien de GD concludeert dat niet de juiste dieren (dus
niet de dieren waarvoor de ontheffing is verleend) op
de veewagens zijn geladen, dienen de dieren opnieuw
te worden geladen.
Indien de uitslag van de controle positief is, vult de
medewerker GD-IC het betreffende gedeelte van het
ontheffingsformulier (formulier 402753) in.
Hierbij vult de medewerker GD-IC de volgende
gegevens in:
naam medewerker GD-IC;
kenteken vervoersmiddel;
de gebruikte plombes;
plaats en datum;
handtekening.
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Procedure Ontheffingen
Procedure afvoer runderen

6/6

GD
7. Verzegelen van
de veewagen met
plombes

GD
8. Invullen plombenummer op
ontheffings formulier 402753

Ontheffings formulier

GD
9.
Overhandigen
kopie ontheffing
aan veehouder

Kopie ontheffings formulier

GD
Ontheffings formulier
(origineel)

10. Overhandigen
origineel en kopie
ontheffingsformulier aan vervoerder

Ontheffings formulier
(kopie)

GD
11. Opsturen
kopie formulier
naar kantoor
GD-IC

Kopie
ontheffingsformulier VWA regio
Checklist reiniging
veewagens

Kopie
ontheffingsformulier VWA regio
Checklist reiniging
veewagens
Lijst met
oornummers

Lijst met
oornummers
Secretariaat
Lijst met
levensnummers

12. Ontvangen
formulieren

Lijst met
levensnummers

Algemene administratie

13. Archiveren

Kopie VWA regio

UBN dossier

Checklist reiniging
veewagens

Einde
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Onderwerp:
Systeem:
Type:
Naam:

VWA administratieve organisatie TBC
Dierziekten
Procesbeschrijving
Ontheffingen – Procedure afvoer runderen

Act nr. Afdeling
Funktionaris
7.
GD
8.

GD

9.

GD

10.

GD

11.

GD

12.

Secretariaat

13.

Algemene
administratie

Draaiboek: Tuberculose

Activiteit

Pagina:
Versie:
Auteur:

6/6
1.0
VWA/IMD

Omschrijving

Verzegelen van de •
veewagen met
plombes
Invullen
•
plombenummer op
ontheffingsformulier 402753
Overhandigen
•
kopie ontheffing
aan veehouder
Overhandigen
origineel en kopie
ontheffingsformulier aan vervoerder
Opsturen kopie
formulier naar
kantoor GD-IC

•

Ontvangen
formulieren
Archiveren

•

•

•

De medewerker GD-IC verzegelt de veewagen met
plombes.
De medewerker GD-IC noteert het betreffende
plombenummer op het ontheffingsformulier 402753.
Nadat het ontheffingsformulier 402753 volledig is
ingevuld, overhandigt de medewerker GD-IC een kopie
van het formulier aan de veehouder (dit is de laatste,
blauwe doorslag).
De medewerker GD-IC overhandigt het originele
exemplaar (wit) en één kopie (roze) aan de vervoerder.
Deze formulieren gaan met de dieren mee.
De medewerker GD-IC hecht de “checklist reiniging
veewagens” vast aan het kopie ontheffingsformulier
(geel) en stuurt deze samen met de lijst met
oornummers en de lijst met levensnummers naar het
kantoor GD-IC ter archivering.
Het secretariaat GD ontvangt de opgestuurde
formulieren.
De medewerker van de algemene adminstratie
archiveert het kopie ontheffingsformulier VWA-regio,
de checklist reiniging veewagens, de lijst met
oornummers en de lijst met levensnummers in het
UBN-dossier.
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14.7 Bijlagen
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Database Ontheffingen
Procedure Ontheffing afvoer van niet getuberculineerde stieren van verdacht TBC-bedrijf
Procedure Ontheffing afvoer van een spoedslachting van een verdacht TBC-bedrijf
Procedure Ontheffing afvoer van een verdacht TBC-bedrijf
Instructie hygiëneregels bedrijfsbezoeken voor VWA-medewerker en derden
Formulier - Opgave afvoer Runderen
Procedure voor de afvoer reagerende vleesklaveren en niet getuberculineerde vleesstieren van
een verdacht bedrijf
Ontheffingsformulier, in viervoud (formuliernummer: 402753)
Aanvraagformulier
Checklisten administratief proces ontheffingen
DBase Ontheffingen Versie 1.1 – Access bestand.
Ontheffingsformulier, in viervoud (formuliernummer: 402753)
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15 Personeel
15.1 Organigram

Directeur VWA
plv. Directeur VWA

Kwaliteitsmanagement
Dierziekten, FA, P&O, I&A, FZ
Dienst Interne Controle

Crisismanager

Bureau Ontheffingen

Chef de Bureau

Chef Veterinair

Bureau Protocollen

Screenen

Ruimen

Huisvesting

Mobiliteit
Personeelszaken
Secretariaat

Traceren

Markeren

Taxeren

Herbevolking

Middelenbeheer

Bedrijfsbureau
Monsternames

Crisis
Administratie

Financiële
Administratie
Automatisering

Overname
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15.2 Werving en inzet extern personeel
Extern personeel mag enkel geworven worden bij het vooraf geselecteerde (uitzend)bureau
conform de procuratieregeling. P&O zorgt voor de voorwaarden waarvoor extern personeel
geworven kan worden. Het uitzend(bureau) wordt op de hoogte gesteld door P&O van de
voorwaarden voor het personeel van crisiscentrum (onder andere prijzen), dat de facturen
voorzien moeten zijn van kenmerk tbc <update nummer> en dat de adressering de volgende is
VWA, Crisiscentrum tbc <update nummer>, t.a.v.: Afdeling Financiële Zaken, Administratie en
Verantwoording, Postbus ………….. Van aangenomen personeel maakt (uitzend)bureau een
bevestiging die P&O ontvangt en archiveert. Kopieën van voorwaarden (zoals tarieven) en
bevestigingen van aangenomen personeel worden door P&O naar FINADM gestuurd.
Een bevoegde procuratiehouder onder wiens verantwoordelijkheid de externe medewerker valt
tekent voor het aantal gewerkte uren op de werkbriefjes van het uitzendbureau. De kopie van het
werkbriefje wordt naar de FINADM gestuurd.

15.3 Tijdsverantwoording medewerkers VWA
Alle uren besteed aan het bestrijden van tbc <update nummer> worden door de VWAmedewerkers genoteerd in FaTijDec. Iedere medewerker dient de urenverantwoording in te vullen
conform de instructie van FZ.

15.4 Medewerkerlijst: Handtekeningen & Parafen
Van alle medewerkers die actief zijn ten behoeve van de dierziektenbestrijding wordt op het
formulier handtekening- en parafenlijst; de naam, handtekening en paraaf bijgehouden.
De lijst met handtekeningen en parafen wordt bijgehouden door Chef de Bureau, tevens verzorgt
de Chef de Bureau voor de verspreiding aan de hand van een vastgestelde lijst van personen.
Iedere nieuwe medewerker meldt zich bij de Chef de Bureau en identificeert zich door middel van
een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Een kopie hiervan wordt gezamenlijk met het
inschrijfformulier medewerker tbc <update nummer> opgeborgen in een aparte ordner personeel.

15.5 Dierenartsen en Taxateurs
In te schakelen Dierenartsen en Taxateurs dienen ingeschreven staan in het register van de VWA.
Voor dierenartsen geldt dat zij bekend zijn in de DBase Remedie. Indien in te schakelen
dierenartsen niet bekend zijn in de DBase Remedie dienen zij zich aan te melden. Voor Taxateurs
geldt dat zij beëdigd zijn en ingeschreven staan in het register bij de Afdeling IMD VWA.
Kopieën van de lijsten en overige formulieren worden door de Chef de Bureau verspreid aan
onder andere de Financiële Administratie.

15.6 Inrichting Crisiscentrum
Crisisorganisatie
De crisisorganisatie wordt ondersteund door een aantal werkeenheden en beslis platforms
Werkeenheden zijn:
• Beleidsondersteunend Team vanuit de Afdeling IMD.
• Facilitair Team (met de afdelingen: financiële zaken, automatisering, personeelszaken en
facilitaire zaken).
• Voorlichtingsteam.
• Uitvoeringsorganisaties (AID, GD).
• Auditteam.
Beslis platform zijn:
• Crisisstaf.
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De Crisismanager is Hoofd van het Crisiscentrum
Hij stelt in ieder geval een Plaatsvervangend Hoofd Crisiscentrum aan, omdat hij zodra de LNV
crisisorganisatie is opgetuigd, regelmatig bij de vergaderingen van de landelijke Crisisstaf moet
zijn.
Voorts benoemt hij (voor zover dat nog niet gebeurd is in de aandachtsfase) een Procesmanager
die leiding geeft aan het Facilitair Team.
Taak (plaatsvervangend) Crisismanager
• Geeft leiding aan de bestrijding van de opgetreden crisis, Crisisstaf en Crisisteam.
• Geeft leiding aan de inrichting ervan (vaak via de Procesmanager Crisiscentrum).
• Coördineert de werkzaamheden met de betrokken provinciale en gemeentelijke bestuurders,
de politie en het OM.
• Coördineert de werkzaamheden van de betrokken uitvoerende directies van LNV.
• Zorgt voor de voorlichting aan betrokken regionale personen en instanties.
• Geeft leiding aan het informatiecentrum.
• Stelt protocollen voor de uitvoering van specifieke werkzaamheden vast.
• Rapporteert aan de Crisisstaf.
Taak Chef de Bureau
• Rapporteert aan de Crisismanager.
• Zet de afdelingen Financiële Administratie, Algemene Administratie en Secretariaat,
Bedrijfsbureau Monsternames, Personeelszaken, Logistiek en Magazijn, Telefooncentrale en
Automatisering op en geeft er leiding aan.
• Voert werkzaamheden uit voor andere afdelingen van de crisisorganisatie.
• Stuurt werkzaamheden aan.
• Sluit contracten af (zoals voor catering, bewaking en repro) en zorgt voor een goede aansturing van deze externe dienstverlenende organisaties.
De staande organisatie
Vanuit het Crisiscentrum vindt er regelmatig informatie-uitwisseling plaats tussen de
Crisismanager en de plaatsvervangend (plv) directeur VWA. De plv directeur VWA zorgt dat de op
kantoor zittende medewerkers wekelijks op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt in
het Crisiscentrum en omgekeerd houdt de Crisismanager de medewerkers van het crisiscentrum
op de hoogte.
De plaatsvervangend directeur VWA ziet er op toe dat de taken van de ingezette medewerkers bij
de crisis worden overgenomen door collega’s, zorgt voor afzegging van gemaakte afspraken en
schrapt eventuele taken voor de duur van de crisis.
Hetzelfde geldt voor de Crisismanager VWA en de VWA-medewerkers als onderdeel van het VWA
Betaalorgaan.
Algemeen
De samenstelling en omvang van de crisisorganisatie hangt sterk af van de soort crisis; een
melding van Tuberculose en/of BSE leidt tot een beperkter team dan een uitbraak van KVP of MKZ
Personele aspecten
Iedere Regionale Beleidsdirectie zou moeten beschikken over een min of meer geoefende groep
mensen waaruit in crisissituaties in eerste instantie geput wordt: een crisispool.
Gezien de onvoorspelbaarheid van tijdstip, plaats, benodigde kwaliteiten, vaardigheden en
deskundigheden kunnen criteria voor het deelnemen in de crisispool zijn:
• persoonlijke motivatie
• stressbestendigheid
• het vertrouwen bezittend van de Directeur
• getraindheid, of de bereidheid om op korte termijn zich te laten trainen.
• kwaliteit als manager, beleidsvoorbereider, beleidsondersteuner, vakdeskundige, etc.
Regiodirecteuren kunnen afspraken maken medewerkers uit elkaars directie in te zetten.
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Kwartiermaken
Het voorbereiden van de inrichting van een crisiscentrum centraal of op lokatie ( kwartiermaken)
is in feite een bedrijfsvoeringstaak maar vergt specifieke vaardigheden en kwaliteiten. De selectie
van een aparte kwartiermakerspool is daarom te overwegen.
De kwartiermakers staan onder leiding van de Procesmanager RCC en kunnen deel uitmaken van
het Facilitair Team zodra dat is ingesteld.
Arbeidsvoorwaarden
Het is goed om tevoren na te denken over een overuren- en compensatieregeling, ook voor diegenen die volgens hun schaal niet voor overurenbetaling in aanmerking komen. Bewust belonen kan
een instrument zijn. Om de spankracht en werkkracht op peil houden zijn behalve de financiële
en/of urencompensatie ook dienstroosters noodzakelijk.
P&O-centraal kan een rol spelen bij beslissingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.
Verbindingen en automatisering
In het begin is het vaak beter over enige stand-alone-computers te beschikken die pas later verenigd worden in een lokaal netwerk. Voordat een netwerk draait gaat immers enige tijd heen.
Het is gewenst dat zo’n lokaal LNV-netwerk en dat van eventuele derden op elkaar aangesloten
kunnen worden. Zo mogelijk is dit voorbereid. FAX en printer zijn onmisbaar. Een PC met fax-kaart
en printer is erg handig voor communicatie die niet via een (inter)net verbinding kan plaatsvinden.
Een aansluiting op Intranet is van belang voor snelle communicatie en toegang tot databestanden
zoals die van Laser. Een deugdelijke beveiliging van vertrouwelijke gegevens moet gewaarborgd
zijn.
Aansluiting op Internet is van belang om over publieksinformatie te kunnen beschikken.
Het crisiscentrum wordt uitgerust met vaste telefoons, aangesloten op een eigen centrale.
De buitendienst en het piket moeten beschikken over mobiele telefoons. De nummers en het
gebruik dienen duidelijk geregeld te worden. Eén aparte lijn voor als de centrale uitvalt kan een
nuttige achtervang betekenen. Bij sommige typen crises is het nodig te beschikken over een
aansluiting op het vaste en het mobiele noodnet.
Documentatie en archivering
Goede archivering en dossiervorming is noodzakelijk. Het te voeren beleid is daarbij gebaat, maar
ook is het nodig voor een goede beleidsmatige en financiële evaluatie en verantwoording.
Logboeken en een aanwezigheidsregistratie dienen te worden bijhouden.
Financiering en verantwoording
De Chef de Bureau is verantwoordelijk voor de administratieve, organisatorische, financiële en
procesmatige gang van zaken. Het is zaak rechtmatig, doeltreffend en doelmatig te werken en dat
ook achteraf te kunnen laten zien.
Tijdig dient een werkbudget van voldoende omvang veilig te worden gesteld dat eenvoudig
toegankelijk is voor gebruik vanuit het Crisiscentrum. Daarbij dienen de juiste en doelmatige
machtigingen tijdig te worden verstrekt. De aanschaffingsprocedures en contracten moeten
worden getoetst aan de normale criteria wanneer niet gebruik gemaakt kan worden van
raamcontracten. Afwijkingen zijn alleen toegestaan als dat bewust en met redenen omkleed
gebeurt wegens urgentie in het kader van de crisis.
Een eventueel auditteam moet op alle ruimte en medewerking kunnen rekenen terwijl de
adviezen ter harte dienen te worden genomen.

15.7 Benoemen functies in crisisorganisatie
Inleiding
In de crisisorganisatie bestrijding dierziekten zijn verschillende functies. Een aantal van deze
functies is in vergelijkbare zin terug te vinden in de staande organisatie. Een aantal ook niet. Bij de
inzet van personeel spelen de volgende aspecten een rol:
• Het tijdelijk plaatsen van medewerkers in de crisisorganisatie
• Het gebruik maken van bestaande expertise binnen de staande organisatie
• Het gebruik maken van bestaande expertise buiten de staande organisatie
• De personele omvang van diverse functies binnen de crisisorganisatie
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•
•
•

Additionele eisen voor functies in de crisisorganisatie
Vervolgtrajecten
Toepassing van de verschillende scenario’s wordt bepaald door de beschikbaarheid van
(specifiek) regulier VWA personeel, de omvang van de crisis zelf en de impact hiervan op de
reguliere bedrijfsvoering van de VWA, het going concern.

Het Protocol Functies en Mobiliteit in de Crisisorganisatie geeft een inventarisatie met betrekking
tot leidinggevenden en dierziektedeskundigen, alsmede de verdere invulling van de
Crisismanagers, de overige veterinaire medewerkers en alle niet-veterinaire medewerkers,
rekening houdend met de minimale en maximale personele omvang van een crisisorganisatie bij
verschillende omvang van dierziekten.
De afspraken gemaakt met wetenschappelijke instituten, gezondheidsdiensten dan wel uitzendbureaus over het rekruteren en/of het beschikbaar stellen van extern personeel liggen vast in
raamcontracten.
Het tijdelijk plaatsen van medewerkers in de crisisorganisatie
Medewerkers zullen bewust moeten kiezen voor tijdelijke (ver)plaatsing. Iemand die weet wat de
gevolgen hier van zijn, zal op het moment dat er een beroep op hem of haar gedaan wordt meer
gemotiveerd zijn dan iemand die dit in de vorm van een ‘formele’ dienstopdracht uitvoert. Op
basis van de inventarisatie van alle functies wordt bepaald welke medewerkers van binnen de
VWA ingezet kunnen worden.
Het gebruik maken van bestaande expertise binnen de staande organisatie
Bij het maken van een keuze voor in te zetten personeel verdient het om voor de hand liggende
redenen als eerste voorkeur gebruik te maken van bestaande expertise binnen de staande organisatie. De door het ‘weghalen’ van bijvoorbeeld veel leidinggevenden ontstane gaten voor het
going concern moeten worden opgevuld via de beschikbare reservecapaciteit. De planning binnen
de afzonderlijke VWA regio’s, maar ook de nationale planning moet hier in vredestijd al op afgestemd zijn. Waarschuwingssignalen moeten ingebouwd worden wil men niet op het moment
suprème verrast worden.
Gelet op de taken en primaire verantwoordelijkheden van de VWA in de bestrijding van dierziekten is de eerste inzet dat de crisisorganisatie gevoed wordt door eigen medewerkers.
Hierbij moet de volgende kanttekening gemaakt worden: bij uitbraken van geringe omvang kan
besloten worden functies te combineren, dan wel bepaalde functies in het geheel niet te laten
vervullen. Voorbeelden zijn het combineren van de Afdelingen Screening en Tracering en het niet
operationaliseren van een afdeling P&O.
Het gebruik maken van bestaande expertise buiten de staande organisatie
Omdat de going concern organisatie niet uitgehold mag worden, zal ook gebruik worden
gemaakt van bestaande expertise van buiten de staande organisatie. Dit geldt in principe voor alle
functies binnen de crisisorganisatie, dus ook voor leidinggevende functies binnen de staande
organisatie. Dierziektebestrijding is echter primair een verantwoordelijkheid van de VWA.
In de praktijk moet er voor gewaakt worden dat er geen scheve verhouding ontstaat tussen in te
zetten externe medewerkers en VWA medewerkers, terwijl de opvang en monitoring van externen
de volle aandacht moeten krijgen.
De personele omvang van diverse functies binnen de crisisorganisatie
Het op voorhand vaststellen van de exacte personele omvang van de functies binnen een crisisorganisatie is moeilijk. Zowel maximaal als minimaal heeft bij elke functie de personele omvang
een limiet. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het opschalen van een bepaalde activiteit en/of afdeling zijn weerslag heeft op andere afdelingen binnen een crisisorganisatie. Mutatis
mutandis geldt dit natuurlijk ook bij het afbouwen. Het Protocol geeft een globaal overzicht van
ingeschatte benodigde capaciteit per afdeling en per functie. Voor de functies binnen de nietveterinaire afdelingen is gekozen voor een opbouw analoog aan de staande organisatie.

Draaiboek: Tuberculose

266 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

Additionele eisen voor functies in de crisisorganisatie
Een aantal functies zijn vergelijkbaar met bestaande functies binnen de VWA. Daarnaast zijn er
voor bepaalde functies additionele eisen. In zijn algemeenheid moet van de functionarissen
binnen de crisisorganisatie flexibiliteit en stressbestendigheid geëist worden.
Voor zover van toepassing moet men binnen de niet-veterinaire activiteiten vertrouwd zijn met de
werkwijze van de VWA (procedureel en programma technisch).
Wat betreft de veterinaire activiteiten zijn bovenstaande zaken vastgelegd in de voor de betreffende dierziekte geldende draaiboeken.
Voor functies op leidinggevend niveau zijn de functietyperingen richtinggevend zoals deze
beschreven zijn in het VDP-eindrapport ‘Regionale Crisisorganisatie’.
Inzet extra dierenartsen en studenten diergeneeskunde
Inzet extra dierenartsen
Doel: Effectieve opsporing en bestrijding van virussen vergt een onverwijlde inzet van voldoende
aantallen ter zake kundige dierenartsen. Daar deze dierenartsen hun reguliere werkzaamheden in
het algemeen elders vinden, wordt in geval van een (dreigende) uitbraak een bijzonder beroep op
hen gedaan. Met name zullen deze dierenartsen ingezet worden bij de inventarisatie en
screeningsbezoeken in een Beschermingsgebied en bij traceringswerkzaamheden. De volgende
aspecten spelen een rol bij het inzetten van extra dierenartsen:
1
De criteria waaraan de dierenartsen behoren te voldoen
De ter zake deskundige dierenartsen dienen te beschikken over ruime kennis van en ervaring in de
dierengezondheidszorg. In de toekomst zullen dit de ‘erkende dierenartsen per diersoort’ zijn. Tot
het moment waarop de Erkenningsregeling(en) dierenartsen operationeel is worden de criteria
gehanteerd zoals die vastgelegd zijn. Voor varkensdierenartsen worden daarbij twee categorieën
onderscheiden afhankelijk van de specifieke ervaring.
2
De arbeidsvoorwaarden waaronder de dierenartsen hun werkzaamheden zullen verrichten
De arbeidsvoorwaarden waaronder de dierenartsen hun werkzaamheden verrichten worden vastgesteld in overleg tussen het ministerie van LNV en de KNMvD. Werkzaamheden die deze ‘ervaren’
dierenartsen in hun eigen praktijk uitvoeren op verzoek van de VWA, worden hetzelfde
gehonoreerd als andere dierenartsenpraktijken.
3
De wijze waarop de dierenartsen worden opgeroepen
KNMvD en GD inventariseren welke dierenartsen aan de onder 1 genoemde criteria voldoen en
beschikbaar zijn voor de inzet bij een uitbraak van een specifieke dierziekte. Zij houden overzichten bij van hun namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, en e-mailadressen. Zo is
bijvoorbeeld een overzicht van de twee categorieën varkensdierenartsen opvraagbaar bij de algemeen secretaris van de KNMvD; een overzicht van de GD-dierenartsen werkzaam in de varkensgezondheidszorg is opvraagbaar bij de Sectordirecteur Varkensgezondheidszorg van de GD.
GD en KNMvD verzorgen de oproepen aan de dierenartsen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24
uur nadat het verzoek tot inzet van extra dierenartsen is ontvangen.
4
Introductieprogramma
Naast het jaarlijkse bijscholingsprogramma verzorgt de VWA voor de aanvang van de werkzaamheden een introductieprogramma waarin de betrokken dierenartsen van de meest actuele
informatie worden voorzien.
Inzet studenten diergeneeskunde
Doel: Effectieve opsporing en bestrijding van de virussen vergt de inzet van grote aantallen
veterinaire deskundigen. Daar een tekort aan dierenartsen niet kan worden uitgesloten, kan onder
bepaalde omstandigheden en voor bepaalde werkzaamheden een beroep worden gedaan op
studenten diergeneeskunde.
Wettelijke basis: In de WUD wordt geregeld dat bepaalde diergeneeskundige handelingen
uitsluitend uitgevoerd mogen worden door dierenartsen. Indien in het kader van de bestrijding
van de epidemie de inzet van studenten diergeneeskunde noodzakelijk is, dient het Ministerie LNV
zorg te dragen voor de regelingen/ontheffingen die nodig zijn ter voorkoming van een
overtreding van de WUD. De volgende aspecten spelen met betrekking tot de inzet van studenten
diergeneeskunde een rol:
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1
De criteria waaraan de studenten behoren te voldoen
Geslaagd voor het doctoraalexamen diergeneeskunde en het uniforme co-schap afgesloten. In het
afstudeerpakket is tenminste één deel differentiatie varken dan wel de afstudeerrichting Landbouwhuisdieren.
2
De arbeidsvoorwaarden waaronder de studenten hun werkzaamheden verrichten
De arbeidsvoorwaarden waaronder deze studenten hun werkzaamheden verrichten worden vastgesteld op basis van een raamcontract tussen de VWA en de KNMvD.
3
De wijze waarop deze studenten worden opgeroepen
De hoogleraar varkensbedrijfsdiergeneeskunde van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, inventariseert welke studenten aan bovenbedoelde criteria voldoen. Een overzicht
van hun namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, en e-mailadressen is bij hem opvraagbaar. Hij verzorgt de oproepen aan de studenten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur nadat
het verzoek tot inzet van studenten is ontvangen. Soortgelijke oproepen kunnen plaatsvinden bij
crisissituaties met betrekking tot besmettelijke ziektes bij andere diersoorten
4
De werkzaamheden die door studenten kunnen worden verricht
Afhankelijk van de behoeften bepaalt het ministerie welke van onderstaande werkzaamheden
door studenten kunnen worden uitgevoerd.
De studenten kunnen onder direct toezicht en onder verantwoordelijkheid van een dierenarts de
volgende werkzaamheden uitvoeren:
• selecteren van verdachte dieren;
• temperaturen van dieren;
• verzamelen van bloedmonsters;
• administratieve taken.
5
Introductieprogramma
Afhankelijk van de werkzaamheden die door de studenten moeten worden verricht, wordt in
overleg tussen de hoogleraar bedrijfsdiergeneeskunde en de VWA bekeken of een extra
scholingsprogramma nodig is.
Verzorgen instructies functionarissen
Tijdens een crisissituatie is het Bureau Protocollen en Administratieve Organisatie van de Afdeling
Financiële Zaken als onderdeel van het Crisiscentrum verantwoordelijk voor het tot stand komen
en onderhouden van de procedures en instructies voor het doelmatig functioneren van
medewerkers met betrekking tot dierziektebestrijding. In samenwerking met de Afdeling IMD
Daartoe heeft het Bureau Protocollen en Administratieve Organisatie de volgende taken:
• past de in dit draaiboek opgenomen protocollen aan met actuele gegevens die van belang zijn
bij de taakuitvoering op basis van voorstellen van de betreffende afdelingen;
• maakt in opdracht van Crisismanager protocollen voor werkzaamheden aan de hand van de in
de draaiboeken beschreven instructies en besluiten van het crisisteam;
• stemt de inhoud van een aangepast of nieuw protocol af met de hoofden van de betrokken
afdelingen, met de coördinatoren van de betrokken organisaties, met de LNV directies VWA, JZ
en VVM en met de Crisismanager VWA;
• laat het aangepaste of nieuwe protocol vaststellen door de Crisismanager;
• zorgt voor registratie en verspreiding van protocollen aan alle bij de uitvoering van de
bestrijding betrokken diensten, organisaties en afdelingen;
• zorgt voor doorgeleiding aan de Directie Voorlichting voor externe verspreiding onder andere
via Internet;
• past daar waar nodig de in dit draaiboek opgenomen beschrijvingen van onderdelen van de
Administratieve Organisatie aan;
• maakt een beschrijving van de administratieve organisatie van nieuwe processen;
• stemt de inhoud af met alle direct betrokken afdelingen in het bijzonder met de Chef de
Bureau;
• legt de wijziging of nieuwe beschrijving ter goedkeuring voor aan de Afdeling Kwaliteitsmanagement en ter vaststelling aan het Hoofd van de Afdeling FZ van VWA-Centraal;
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•

zorgt voor de registratie en verspreiding hiervan aan alle betrokken afdelingen en VWACentraal.

Algemene uitgangspunten:
• Alle werkzaamheden van de crisisorganisatie moeten uniform en conform de voorschriften en
algemene hygiëne principes worden uitgevoerd. Daarom worden die vastgelegd in protocollen.
• Bij het opstellen van protocollen moet er rekening worden gehouden met wensen van
uitvoerders en beleid.
• Protocollen worden formeel vastgesteld en zijn daarna pas van kracht.
• Protocollen zijn openbaar.
• Bij veranderingen in de organisatie of in de wijze van uitvoering van de bestrijding wordt de
beschrijving van de administratieve organisatie aangepast of wordt er voor nieuwe werkzaamheden een beschrijving gemaakt. De Chef de Bureau neemt hiertoe het initiatief.
Startpunt in geval van melding van verdenking van een aangifteplichtige dierziekte zijn de Procedure/checklist Verdenkingsfase en de instructie ‘Verdacht verklaren en criteria waarop een bedrijf
verdacht verklaard wordt’. Daarnaast dient het Protocol Symptomen en diagnostiek als
basisdocument bij de bedrijfsbezoeken. Het is van groot belang dat deze en andere in verband
met een crisissituatie van toepassing zijnde instructies exact worden nageleefd. Alle
verantwoordelijke managers van de VWA alsmede de Afdeling Kwaliteitsmanagement zien toe op
de juiste naleving.

15.8 Ter beschikking stellen materialen Crisiscentrum
Algemeen
De samenstelling en omvang van de crisisorganisatie hangt sterk af van de soort en de grote van
de ingeschatte crisis op basis van de voorlopige uitslagen.
Locatie en inrichting van een Crisiscentrum
Algemeen
Afhankelijk van de aard, omvang en plaats van de crisishaard moet gekozen worden uit verschillende mogelijkheden. Dat kan zijn:
• huisvesting op het regiokantoor;
• aanhaken aan of intrekken bij een crisisorganisatie van derden;
• een crisiscentrum op locatie.
• Een centraal gevestigd crisiscentrum te Voorburg
Huisvesting op het eigen regiokantoor is goed voor te bereiden en kan vooral in de aandachtsfase
heel effectief zijn. Bovendien is dit goed te benutten bij oefeningen en trainingen. Geschikte
ruimtes moeten vrij te maken zijn van ander gebruik en voorzien zijn van faciliteiten
(computernetwerk, fax, telefoonstelsel, noodtelefoon, archief- en bergruimte alsmede kopieer- en
vergaderfaciliteiten in de nabijheid).
Belangrijk is dat niet-betrokken dienstonderdelen/ medewerkers zo ongestoord mogelijk blijven
doorfunctioneren. Buitenstaanders moeten effectief geweerd kunnen worden.
Soms is het beter om aan te haken bij een crisiscentrum van derden, bijvoorbeeld een provinciaal
crisiscentrum onder leiding van de Commissaris van de Koningin of een Regionaal Crisiscentrum
van RWS. Soms moeten eigen faciliteiten meegebracht worden (computers, kopieermachine,
telefoonstelsel, kaarten, etc.). Een noodcontainer kan hierin voorzien.
Het is goed om in de normale fase, of desnoods pas in de aandachtsfase, contact te hebben met
crisiscentra van derden (compatibiliteit van mensen, ruimte en faciliteiten).
Voor een extern te vestigen RCC kan men overwegen bepaalde ruimtes te selecteren en afspraken
te maken over het betrekken en gebruiken daarvan. Dat scheelt improvisatie en de facilitaire
voorzieningen kunnen geïnventariseerd en voorbereid worden.
Per type crisis kunnen specifieke eisen gelden.
Het is wenselijk dat elke Regionale Beleidsdirectie een Draaiboek Kwartiermaken uitwerkt voor
zijn eigen situatie. Daarin moeten behalve de bruikbare ruimte(n) en de faciliteiten ook de
Draaiboek: Tuberculose

269 van 277

Versie: 1.1
Datum: maart 2007

aanpassingsmogelijkheden (bouwtekening!), de toegankelijkheid voor bezoekers en leveranciers
van goederen en diensten, parkeren, het sleutelbeheer, de beveiliging en de bewaking aan de
orde komen. Daarbij moet rekening worden gehouden met demonstraties, bezettingspogingen en
dergelijke; zonodig kan een bewakingsfirma worden ingeschakeld voor poortcontrole, enzovoort.
Ook contact met de locale politie moet worden geregeld.
De Regiodirecteuren kunnen tevoren afspraken maken over eventuele gezamenlijke huisvesting.
Huisvestingseisen regionaal crisiscentrum
• In het gebouw moeten werkplekken zijn voor minima al ongeveer 30 medewerkers.
• Er moet een ruimte zijn waarin ongeveer 50 personen instructies kunnen ontvangen.
• Opslagruimte voor hulpmaterialen moet ongeveer 40 m2 beslaan indien regionaal gevestigd
• Bij het gebouw moet er ruimte zijn om 100 auto’s te parkeren en daarenboven 4 grote
containers te plaatsen waarin douches, kleedruimten en ontvangstruimten voor vuile kleding
en materialen kunnen worden ondergebracht.
• Het gebouw moet liggen zo dicht mogelijk bij, maar liefst binnen een straal van ongeveer 20
km van een eerste besmettingshaard bij regionale vestigingsplaats.
De catering (koffie, thee, maaltijden, versnaperingen) moet vanaf het begin goed geregeld zijn:
goed verzorgd werkt men veel beter.
Er dienen regelingen te zijn voor toiletten, schoonmaak, afvalverwijdering, etc.
Inrichting
• Er moet een netwerk aanwezig zijn of op termijn van enkele dagen kunnen worden aangebracht, waarop tenminste 30 computers en 10 printers kunnen worden aangesloten bediend
door 3 servers.
• Er moeten IDSN lijnen zijn met VWA-Centraal te Voorburg, Gezondheidszorg voor Dieren te
Deventer, CIDC-Lelystad, Ministerie van LNV.
• Een telefooncentrale te bedienen door een telefoniste met tenminste 40 aansluitingen en 4
aparte faxlijnen.
• 30 bureaus en bureaustoelen, 10 tafels en 30 kantoorstoelen en kantinemeubilair voor ongeveer 50 personen.
• gesloten kasten en 5 stellingkasten.
• 30 PC’s, 10 laserprinters, 3 servers
• 3 kopieermachines met een middelgrote capaciteit en 4 faxen.
• een voldoend aantal prullenbakken en enkele papiervernietigers.
• douchecabines verdeeld over 2 ruimten (voor mannen en vrouwen), waarbij een scheiding te
maken is tussen een schone en vuile kleedruimte.
• een ruimte voor het in ontvangst nemen van vuile materialen,
• een ruimte voor het in ontvangst nemen van ongebruikte schone materialen,
• een ruimte voor het debriefen van terugkerende teams.
• afvalcontainers voor gebruikte disposable materialen.
Materiaalbehoefte bij opstart van de bestrijding
Opmerking: Bij de bovenstaande opgave van de materialen die nodig zijn in de eerste fase van de
bestrijding in een nieuw gebied is uitgegaan van de behoeften bij een enkelvoudige uitbraak en
de verwachte werkzaamheden in de eerste week na het vaststellen van de eerste besmetting.
Informatievoorziening
Ieder orgaan van het crisiscentrum dient een logboek bij te houden. De archiefvoorziening dient
op orde te zijn en te blijven. Het is goed alle belangrijke elektronische crisisdocumenten op
diskette te archiveren.
De cartografische informatie dient verzorgd te zijn. Denk daarbij aan het LNV-systeem BORIS, maar
ook digitale topografische informatie (bijvoorbeeld De Digitale Atlas van Nederland op CD-ROM) is
vrijwel onmisbaar (eventueel te draaien op dezelfde systeem als BORIS). Trouwens ook gedrukte
topografische kaarten blijven nuttig.
Tijdens elke crisis zal er behoefte bestaan aan statistische gegevens en interpretaties.
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Wijze van informatieverstrekking
De informatieverstrekking geschiedt:
• via (nood)telefoon, e-mail, fax, naar enkelen;
• via persberichten, persinformatiebijeenkomsten, (regionale) radio of (regionale) tv naar het
grote publiek;
• via informatiebulletins of intranet/ Internet naar gerichte groepen (breng-informatie of haalinformatie).
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Bijlagen

Handtekeningen- en parafenlijst
Inschrijfformulier externe medewerkers
Dierenartsformulier
Nota: aanvullende instructies
Nota: tijdsregistratie
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16. Management Informatie
16.1 Voortgangsrapportage
Om te komen tot een periodieke voortgangsrapportage zijn standaard overzichten ontworpen die
dagelijks/ wekelijks ter inzage aan het crisisteam worden verspreid:
Per dag:
• Totaal overzicht van haarden
• Totaal overzichten van VZ en EV onderzoeken
Per
•
•
•
•

week:
Personele bezetting op basis van in te zetten capaciteit Crisisorganisatie
CIDC-Lelystad - Onderzoek aantal dieren met uitslag
Zwevende runderen
Ontheffingen

Per maand:
• Financiële begroting project
• Financiële verantwoording project

16.2 Voorlichting en communicatie
Wat betreft voorlichting en communicatie spelen de volgende aspecten een rol:
• de interne communicatie in het kader van de crisisbesluitvorming tussen de (vele) overleg- en
besluitvormingsstructuren;
• de communicatie van beleidsbeslissingen en –maatregelen van centraal naar decentraal
niveau;
• de communicatie van beleidsinformatie uit de regio naar het centrale niveau;
• de communicatie met de Tweede Kamer;
• de communicatie met de Europese Commissie;
• de communicatie met de sector en met individuele bedrijfshouders;
• de voorlichting aan de pers (publieksvoorlichting).
Bij een epidemie van grotere omvang wordt een integrale crisisstructuur opgezet. Het hiernavolgend schema geeft een overzicht van de centrale en decentrale overleg- en besluitvormingsstructuren:
Centraal

Intern

Extern

Decentraal

Intern

Extern

Draaiboek: Tuberculose

SG-overleg
Overleg met de Minister
Beleidsteam
Overleg VVM-CVO-VWA
Overleg VVM-VWA-Crisiscentrum
Overleg met de Tweede Kamer
Overleg met de EU (PVC, Europese Commissie, ‘miniPVC’s’, Beheerscomitié’s)
Overleg Crisisteam
VWA-stafoverleg
VWA-Centraal/VWA-Decentraal
Overleg Crisisstaf
Overleg met de Centrale Crisisorganisatie
•
telefoon, fax en e-mail
•
Infobulletin (dagelijks)
•
Video-conferenties
Klankbordgroep (overleg met sector)
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16.3 Eisen te stellen aan de informatie:
•
•

tijdigheid van de informatie;
adequaatheid van de informatie.

Ter bevordering van het snel en structureel verwerken van de grote hoeveelheden veelsoortige
informatie dien een ontwikkeld management- en beleidsinformatiesysteem voorhanden te zijn dat
is toegesneden op de dierziektebestrijding. Daarbij dienen de bestaande informatiesystemen bij
de verschillende diensten en organisatie zoveel mogelijk op elkaar te zijn afgestemd.
De communicatie van beleidsbeslissingen en –maatregelen van centraal naar decentraal niveau
Een belangrijk aspect bij de centrale besluitvorming is de uitvoerbaarheid van beleidsbeslissingen
en -maatregelen. Het centrale niveau dient bij de uitvoering aan het decentrale niveau weinig
beleidsvrijheid te bieden en gedetailleerde voorschriften te geven over wijze van uitvoering
teneinde een uniforme uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen te waarborgen. Daartoe dienen
de beleidsbeslissingen en –maatregelen uiteraard wel uitvoerbaar te zijn. Bij problemen terzake
van de uitvoerbaarheid dient terugkoppeling plaats te vinden.
Voor een adequate aanpak van de crisis is ook een goede en wederzijdse informatie-uitwisseling
en afstemming met de Commissaris van de Koningin, Burgemeesters en andere overheidsdiensten
in de regio van groot belang. De verantwoordelijkheid hiervoor berust in eerste instantie bij de
Coördinerend Directeur van het RCC.
De communicatie van beleidsinformatie uit de regio naar het centrale niveau
Voor een goede beleidsvoorbereiding is het noodzakelijk dat beleidsinformatie uit de regio tijdig
beschikbaar is voor de beleidsvoorbereiding en niet pas aangeleverd wordt tijdens het overleg.
Wat betreft de adequaatheid van de informatie dient de informatiebehoefte tussen het centrale en
decentrale niveau op elkaar te zijn afgestemd. Daarbij heeft men op centraal niveau behoefte aan
compacte management- en beleidsinformatie. Voorkomen moet worden dat men in de praktijk
moet steunen op mondeling verstrekte informatie door de regionale en veterinaire coördinatie
van het crisiscentrum.
Ten aanzien van de tijdigheid en adequaatheid van de informatie is een belangrijke rol weggelegd
voor de Directeur VWA. Hij houdt zich door frequent overleg/communicatie met de Crisisstaf, de
Coördinerend Directeur DCC respectievelijk RCC, de Crisismanager RCC en de Afdelingen VWA
Centraal op de hoogte van de uitwisseling en afstemming van alle relevante informatie met alle
betrokken diensten en instanties.

16.4 De communicatie met de Tweede Kamer
De tweede kamer heeft onder meer tot taak het regeringsbeleid te controleren. In het kader van
dierziektebestrijding is de Minister LNV verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en dient hij de
Tweede Kamer te voorzien van relevante beleidsinformatie. Binnen LNV wordt door het
operationele team van het DCC op aangeven van de Crisisstaf periodieke rapportage aan de
Staten-Generaal en de Europese Commissie ten behoeve van de bewindslieden voorbereid. Het
informeren vindt in het algemeen schriftelijk plaats (brieven, nota’s, etc.) maar ook mondeling,
meestal in het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor LNV.
Opnieuw gaat het daarbij om adequate informatie waarvan de basis door de regio(s) moet
worden aangeleverd onder meer betreffend:
• nieuwe gevallen van de ziekte;
• ingestelde maatregelen (instellen Beschermings- en Toezichtsgebied, vervoersverbod,
preventieve ruiming, etc.);
• KI-besmetting;
• fokverbod;
• opkoopregeling;
• welzijnsproblematiek;
• non-vaccinatiebeleid;
• overige EU-aspecten.
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16.5 De communicatie met de Europese Commissie
Bij de communicatie met de Europese Commissie zijn de volgende communicatiestromen te
onderscheiden:
• de contacten met de verschillende diensten van de Europese Commissie zoals DGXXIV en
DGVI;
• het Permanent Veterinair Comité (PVC) van de Europese Commissie adviseert de Commissie
met betrekking tot de veterinaire aangelegenheden inzake besmettelijke dierziekten. De
communicatie met het PVC wordt verzorgd door de Chief Veterinary Officer (CVO), de VWA en
de Raad voor Veterinaire aangelegenheden van de Nederlandse Perma nente
Vertegenwoordiging in Brussel. De CVO kan ook internationale consultatie verrichten met
veterinaire collega’s uit andere Lidstaten, de z.g. ‘mini-PVC’s’;
• de beheerscomité’s van de Europese Commissie voor de betreffende marktsector zoals het
Beheerscomité varkensvlees (BCVV). De beheerscomité’s adviseren de Commissie aangaande
de marktordeningen voor de betreffende sector. De Directie Internationale Zaken van het
ministerie van LNV onderhoudt de contacten in Brussel, alsmede ook de ambtelijke contacten
met andere Lidstaten, maar kan worden bijgestaan door vertegenwoordigers van de Directie
Juridische Zaken of andere materiedeskundigen.
Het is van groot belang de betreffende comité’s en diensten van de Europese Commissie zo tijdig
mogelijk op de hoogte te brengen en te houden van de specifieke situatie en de getroffen bestrijdingsmaatregelen, teneinde te voorkomen dat de Commissie achteraf kritiek levert op de aanpak
van de crisis, hetgeen problemen voor de communautaire financiering kan opleveren.
Naast informatie door middel van vergaderingen, brieven en rapportages kan de Europese
Commissie ook een aantal EU-missies in de Lidstaat uitvoeren om zich te informeren over de
nationale aanpak. Er zijn drie soorten missies te onderscheiden:
• Veterinaire missies die tot doel hebben de bestrijdingsmaatregelen te onderzoeken vanuit
DGXXIV van de Europese Commissie.
• Welzijnsmissies (ook wel EOGFL-missies genoemd) die tot doel hebben de uitvoering van de
welzijnsmaatregelen in het kader van de opkoopregeling te onderzoeken. Deze missies vinden
plaats vanuit DGVI.
• Gecombineerde missies die veterinair en EOGFL-onderzoek combineren en ook plaatsvinden
vanuit DGVI.
• Genoemde missies kunnen gecombineerd worden met missies van DGXX, de financiële
controle van de Commissie.
• De Europese Rekenkamer kan achteraf ook missies uitvoeren in het kader van de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Het Europees Parlement en de Europese Raad.
• Het is van belang dat in een ernstige crisissituatie reeds in een vroeg stadium missies door de
Europese Commissie worden uitgevoerd en aan te dringen op snelle rapportering omtrent de
gekozen aanpak en de uitvoering daarvan.

16.6 De communicatie met de sector en met individuele bedrijfshouders
Op zowel het centrale als het decentrale niveau vindt georganiseerd overleg plaats met de sector
in respectievelijk het Basisoverleg en de Klankbordgroep.
De informatie-uitwisseling met de landbouw- en sectororganisaties vindt afhankelijk van het
niveau plaats door de Coördinerend Directeur DCC en diens communicatieteam, door de Coördinerend Directeur respectievelijk Crisismanager RCC, door de Directeur VWA en door de uitvoerende afdelingen van de VWA.

16.7 Afbouwfase
Ontmanteling/sluiting RCC
Aan het zorgvuldig afbouwen van de crisisorganisatie dient de nodige aandacht te worden
besteed al tijdens de laatste fase van de crisis, omdat als eenmaal het normale werk weer aan de
gang is, de serieuze afbouw in het gedrang komt.
De Coördinerend Regiodirecteur en de Procesmanager RCC zijn verantwoordelijk voor een
correcte beleidsmatige, juridische, financiële, personele en facilitaire afbouw van het RCC en de
daarin gesitueerde teams.
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Wat de beleidsmatige aspecten betreft gaat het daarbij om:
• een evoluerend contact met de gedupeerden en een laatste informatieronde;
• het formeel opheffen van de Klankbordgroep;
• het afronden van contacten met andere crisisorganisaties en diensten en het bedanken van die
diensten;
• het opschonen van de werkarchieven en het sluiten en eventueel overdragen van de dossiers;
• de beleidsevaluatie en het bijdragen aan de voorlichtings- en facilitaire evaluatie.
Ten aanzien van de facilitaire aspecten gaat het om:
• het beëindigen van contracten;
• het ontmantelen van het crisiscentrum en voorzieningen treffen voor nakomende post en
telefoon;
• het opstellen van de financiële verantwoording en het afwikkelen van nog openstaande
nota’s;
• een slotbijeenkomst met degenen die in het crisiscentrum gefunctioneerd hebben.
De personele aspecten betreffen:
• afspraken met elke crisismedewerker over (compensatie) verlof dan wel uitbetaling;
• het innemen van de laatste declaraties en eventuele werkbriefjes (uitzendkrachten).
In een ‘exitgesprek’ met elke medewerker waarbij ook zijn/haar reguliere chef aanwezig is dient
het opnemen van de bijeen gespaarde verlofuren, een eventuele gratificatie en zeker ook het
functioneren in de crisisorganisatie en de wijze van terugkeer in de bestaande organisatie en de
daarin uit te voeren taken onderwerp van gesprek te zijn. Van dit gesprek wordt een verslag
gemaakt dat toegevoegd wordt aan het personeelsdossier.
De Directeur VWA stelt met name vast dat de financiële verantwoording betreffende de door de
VWA gedane uitgaven tijdig gereed is en materieel aan de eraan te stellen eisen voldoet, en dat de
uitgaven worden onderbouwd door volledig gedocumenteerde en gemakkelijk toegankelijke
dossiers. Voor wat betreft de beleidsmatige-, facilitaire en personele aspecten van de VWAinbreng, stelt hij zeker dat bovengenoemde taken op adequate wijze worden uitgevoerd.

16.8 Afronden evaluatie bestrijding
In deze fase staat het afleggen van verantwoording over het gehele proces op basis van een diepgaande evaluatie centraal. Verantwoording dient normaliter te worden afgelegd aan de StatenGeneraal en veelal aan de Europese Commissie, waarbij de doelmatigheid van het gevoerde
beleid, de kwaliteit van de uitvoering en de rechtmatigheid van de uitgaven voorwerp van
toetsing zullen zijn.
Maar ook aspecten als een correcte (financiële) afhandeling van zaken richting onder andere
getroffenen, het intrekken van juridische regelingen en het zorgvuldig omgaan met het ingezette
crisispersoneel zijn van groot belang.
Onder centrale verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal zijn in het bijzonder:
de Coördinerend Directeur van het operationele team en de Procesmanager DCC verantwoordelijk
voor een correcte beleidsmatige, juridische, financiële, personele en facilitaire afbouw van het
DCC en de daarin gesitueerde teams;
de Coördinerend Regiodirecteur en de Procesmanager RCC voor dezelfde aspecten ten aanzien
van het RCC en de daarin gesitueerde teams;
alle betrokken Directeuren die personeel hebben uitgeleend aan de crisisorganisatie voor een
correcte terugplaatsing van de betrokken medewerkers, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de opgedane ervaring;
de Directeur Voorlichting voor een verantwoorde afbouw van de communicatie/voorlichting en
correcte personele afbouw van het communicatieteam.
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16.9 Bijlagen
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Managementinfo
Zwevende runderen
Overzicht export runderen
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