BLAUWTONG: VERPLAATSINGEN VAN HERKAUWERS IN HET KADER VAN

1688869 HET INTRACOMMUNAUTAIR HANDELSVERKEER

Doel
Dit document beschrijft de intracommunautaire verplaatsingen van herkauwers die in
het kader van de bestrijding van blauwtong zijn toegelaten vanuit België naar de
andere Lidstaten en omgekeerd.
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Bijlagen aan dit document
1. Verklaring betreffende het behandelen van de
vervoermiddelen met erkende insecticiden of
repellents
2. Verklaring betreffende het behandelen van de
dieren met erkende insecticiden of repellents

Bestemd voor
allen

Referentiemateriaal
Zie “wettelijke basis”

Context

De regels voor het handelsverkeer in herkauwers zijn grondig aangepast na het van kracht worden van de Animal
Health Law (AHL) op 21 april 2021. Dit document is opgesteld vanuit het perspectief van de besmetting van België met
BTV8.

Wettelijke basis

-

Koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;

-

Verordening (EU) 2016/429 van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en
intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“Diergezondheidswetgeving - Animal
Health Law”);

-

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU)
2016/429 wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en
broedeieren;

-

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU)
2016/429 wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in
de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten;

-

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van 15 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van
bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen
ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten;

-

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 van 24 maart 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de
Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen
van diergezondheidscertificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten voor de binnenkomst
in de Unie en verplaatsingen tussen lidstaten van zendingen van bepaalde categorieën landdieren en levende
producten daarvan, en officiële certificering van dergelijke certificaten, en tot intrekking van Besluit
2010/470/EU.
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Afkortingen en definities

-

-

AHL: Animal Health Law (Verordening 2016/429);
BT: bluetongue of blauwtong;
BTV: bluetongue virus(sen);
BTV8: BTV van het serotype 8;
herkauwers: rundachtigen, schaapachtigen, geitachtigen, kameelachtigen, hertachtigen en andere gehouden
hoefdieren gevoelig voor blauwtong;
besmet gebied: een gebied of land in de EU zonder het vrije statuut en zonder goedgekeurd
uitroeiingsprogramma volgens bijlage VIII van de Uitvoeringsverordening 2021/620;
vrij gebied: een gebied of land in de EU met de status vrij van blauwtong volgens bijlage VIII van de
Uitvoeringsverordening 2021/620;
met uitroeiingsprogramma voorzien gebied: een gebied of land in de EU met een goedgekeurd
uitroeiingsprogramma volgens bijlage VIII van de Uitvoeringsverordening 2021/620;
beschermingsperiode: periode waarbinnen een dier, volgens de technische specificaties van het vaccin, als
beschermd kan beschouwd worden tegen het serotype van het blauwtongvirus waartegen het vaccin gericht is;
ELISA: antistoffen ELISA voor BT;
PCR: RT-qPCR voor BT;
erkend insecticide of repellent: insecticide of repellent dat erkend is door de bevoegde overheid van de
betrokken lidstaat – in het geval van België is dit de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en
leefmilieu – en dat actief is tegen de vector van BT; een lijst van de in België erkende insecticiden en repellents
is terug te vinden op de website van het FAVV;
tegen vectoren beschermde inrichting: inrichting, waarbij de dieren op een dusdanige wijze worden gehuisvest
en beschermd (o.a. met erkende insecticiden en repellents), dat aanvallen van knijten voorkomen worden; de
stallen/gebouwen en de omstandigheden waaronder de dieren worden gehouden om hen te beschermen, zijn
voorafgaandelijk door het FAVV goedgekeurd.

Toegestane intracommunautaire verplaatsingen

Waar sprake is van een behandeling met een erkend insecticide of repellent van het voertuig of de dieren, zal de
vervoerder een schriftelijke verklaring van de toe te passen of toegepaste behandelingen aan de certificerende agent
overhandigen (zie bijlage 1 en bijlage 2). De behandeling van de voertuigen vindt plaats in België binnen de 24 uur
voor vertrek. Het FAVV kan steeds tegen betaling een steekproefsgewijze controle uitvoeren van de behandeling van
de voertuigen en van de dieren die in de verklaringen wordt aangekondigd.
A. Insecticidenbehandeling
De volgende verplaatsingen van herkauwers vanuit België zijn gebonden aan een behandeling met een erkend
insecticide of repellent bij het verzenden of ten minste vóór het verlaten van België:
-

Verplaatsingen van dieren niet bestemd voor onmiddellijke slacht, naar een vrij of een met
uitroeiingsprogramma voorzien gebied doorheen een besmet gebied zijn gebonden aan een behandeling van
de dieren. Indien in het gebied van doorgang de dieren langer dan 24 uur buiten de vectorvrije periode, en niet
in een tegen vectoren beschermde inrichting worden uitgeladen, dan moeten de dieren tegen alle serotypes
aanwezig in het gebied van doorgang gevaccineerd zijn en zich in de beschermingsperiode van het vaccin
bevinden. Behandeling van de dieren met insecticide of repellent is dan overbodig.

-

Verplaatsingen naar een besmet gebied doorheen een vrij gebied of een met uitroeiingsprogramma voorzien
gebied, zijn gebonden aan een behandeling van de vervoermiddelen. Indien in het gebied van doorgang de
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dieren langer dan 24 uur buiten de vectorvrije periode, en niet in een tegen vectoren beschermde inrichting
worden uitgeladen, dan moeten de dieren tegen serotype 8 gevaccineerd zijn volgens de voorwaarden vermeld
onder punt d1 (zie verder). Behandeling van de vervoermiddelen met insecticide of repellent is dan overbodig.
B. Verplaatsingen naar België vanuit een vrij of een met uitroeiingsprogramma voorzien gebied
Het verplaatsen van herkauwers vanuit een vrij of een met uitroeiingsprogramma voorzien gebied naar België is niet
aan specifieke voorwaarden voor blauwtong onderworpen.
C. Verplaatsingen vanuit besmet gebied naar België
Het aanvoeren van herkauwers vanuit een gebied dat besmet is met een ander serotype dan BTV8, is toegestaan
onder specifieke voorwaarden. Hieronder staan de meest gangbare gevallen.
c1. Ongeacht de leeftijd
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide
behandeld tegen aanvallen door de vector,
en
ze zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling aan een PCR-test onderworpen met gunstig resultaat
voor alle andere serotypes dan serotype 8. Het poolen per drie van de volbloedmonsters is hierbij toegelaten.
c2. Dieren ouder dan 70 dagen:
De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen alle serotypes die gedurende de voorafgaande 2 jaar in de zone van
oorsprong zijn gemeld met uitzondering van serotype 8.
Een dier wordt als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het
gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het
gebruikte vaccin 2 doses vereist) en minder dan 1 jaar is verstreken sedert de laatste injectie in het geval van een
herhalingsvaccinatie.
c3. Slachtdieren
Voor dieren afkomstig uit een gebied enkel besmet met serotype 8 zijn er geen voorwaarden.
De voorwaarden voor dieren afkomstig uit een gebied besmet met andere serotypes dan serotype 8 en bestemd
voor onmiddellijke slacht in België staan vermeld onder punt d2 hieronder.
C4. Andere mogelijkheden
Dieren die verbleven hebben in een tegen vectoren beschermde inrichting, of in een seizoensgebonden vrij gebied,
kunnen onder de specifieke voorwaarden vermeld in de AHL naar België komen.
Dieren kunnen tevens na uitgebreide serologische en virologische testen naar België komen onder de
voorwaarden vermeld in de AHL.
D. Verplaatsingen vanuit België
België is momenteel niet vrij van BTV8 en heeft daarom geen vrije status. België beschikt ook niet over een
goedgekeurd uitroeiingsprogramma. Het verplaatsen van “veilige” herkauwers vanuit België is daarom enkel
toegestaan onder specifieke voorwaarden voor BT.
De volgende herkauwers worden bij vertrek vanuit België als “veilig” beschouwd:
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d1. Gevaccineerde dieren
Onverminderd de versoepelingen opgenomen onder punt E, een dier dat tegen serotype 8 gevaccineerd werd en
dat reeds of nog in de beschermingsperiode na vaccinatie zit en dat aan één van de volgende voorwaarden
voldoet:
-

ofwel is de vaccinatie ten minste 60 dagen voor het vertrek uitgevoerd;

-

ofwel gebeurt er een bloedonderzoek met gunstig resultaat met behulp van de PCR op een monster
genomen ten minste 14 dagen na aanvang van de beschermingsperiode van het vaccin zoals opgegeven
door de fabrikant van het vaccin;

-

ofwel was het dier reeds gevaccineerd en werd er een hervaccinatie uitgevoerd tijdens de
beschermingsperiode van de voorgaande vaccinatie.

d2. Slachtdieren
Een dier dat voor onmiddellijke slacht bestemd is, op voorwaarde dat alle onderstaande voorwaarden nageleefd
worden:
-

er is geen geval van BT vastgesteld op het bedrijf van herkomst gedurende ten minste 30 dagen voor het
vertrek;

-

het dier wordt onder officieel toezicht naar het slachthuis vervoerd om daar binnen de 24 uren na
aankomst te worden geslacht;

-

de verplaatsing wordt ten minste 48 uren op voorhand door de bevoegde overheid van de plaats van
vertrek aan de bevoegde overheid van de plaats van bestemming gemeld;

-

het dier mag, in voorkomend geval, enkel verplaatst worden naar een door de overheid van de Lidstaat van
bestemming aangewezen slachthuis.

E. Verplaatsingen op basis van multilaterale versoepelingen
Lidstaten kunnen als land van bestemming versoepelingen op de algemene voorwaarden voor veilige dieren
toepassen. Deze versoepelingen zijn geldig voor alle landen van oorsprong. De Europese Commissie moet hiervan
vooraf op de hoogte gebracht worden.
Indien landen besmet met serotype 8 de verplichting van vaccinatie tegen serotype 8 niet laten vallen in de
gepubliceerde versoepelingen, moeten dieren met deze landen als bestemming, uitgezonderd slachtdieren, tegen
serotype 8 gevaccineerd zijn.
De voorwaarden voor deze versoepelingen vindt u op de webpagina van de Europese Commissie Bluetongue –
Movements within the EU, onder de titel “The Commission has received the following information concerning the
derogations”.
Een overzicht van deze versoepelingen vindt u ook op de website Blauwtong van het FAVV onder “Maatregelen”,
onder de link “Tabel”.

Certificering

De normale regels van certificatie voor intracommunautaire handel zijn van toepassing. Vanaf 23 oktober 2021 (17 u)
zijn de nieuwe modellen van de gezondheidscertificaten, vastgelegd in uitvoeringsverordening 2021/403, van kracht.
Telkens de vervoermiddelen en/of dieren dienen behandeld te worden met een insecticide, moet de uitvoerder een
ingevulde bijlage 1, respectievelijk bijlage 2 aan de certificerende agent overhandigen als bewijs voor de behandeling
van de voertuigen, respectievelijk de dieren tegen vectoren met behulp van een erkend insecticide of repellent.
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Waar een bloedonderzoek verplicht is, worden enkel originele analyseverslagen aanvaard, die onbetwistbaar de
identiteit van de betrokken dieren aantonen.
Waar een gevaccineerd dier gecertificeerd moet worden, moet de uitvoerder op één van de volgende wijzen de
vaccinatiestatus van het dier bewijzen:
-

het dier komt voor op de originele vaccinatielijst van de uitvoerder, opgesteld door een erkend dierenarts;

-

het dier komt voor op een origineel vaccinatieattest opgesteld door een bedrijfsdierenarts.

Voor meer details hieromtrent wordt verwezen naar de “handleiding voor de vaccinatie tegen blauwtong serotype
8”.
Als voorbeeld wordt hieronder de certificering van rundvee voorgesteld volgens de modellen BOV-INTRA-X en BOVINTRA-Y. De nummering van de zinnen in het blauw weergegeven, kan wijzigen in functie van het gebied (besmet, vrij
of met een uitroeiingsprogramma voorzien) en de diersoort.
De certificerende dierenarts zal op het gezondheidscertificaat de volgende verklaring certificeren:
-

in het geval van handelsverkeer van dieren niet bestemd voor onmiddellijke slacht, vanuit België op basis van
de voorwaarden vermeld onder punt d1, de vermeldingen:
II.2.8. Zij zijn afkomstig uit een lidstaat of zone die niet vrij is van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) en
die niet door het uitroeiingsprogramma voor infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) wordt bestreken
en er is voldaan aan de voorschriften van artikel 32, lid 1, punt a), b) of c), of van artikel 32, lid 2, van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2020/688, en zij
II.2.8.2. zijn gedurende de periode van 60 dagen voor het vertrek gehouden in een inrichting die zich
bevindt in een lidstaat of in een op de inrichting gecentreerd gebied met een straal van ten minste 150 km,
waar gedurende die periode bewaking is verricht overeenkomstig de voorschriften van bijlage V, deel II,
hoofdstuk 1, afdelingen 1 en 2, bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689, en
II.2.8.2.1. de dieren zijn gevaccineerd tegen de serotypen (1-24) van infectie met het bluetonguevirus
waarvan de afgelopen twee jaar melding is gemaakt in een op de plaats waar de dieren zijn
gehouden gecentreerd gebied met een straal van ten minste 150 km, en zij bevinden zich in
de immuniteitsperiode die in de specificaties van het vaccin wordt gegarandeerd

-

in het geval van handelsverkeer van dieren niet bestemd voor onmiddellijke slacht, vanuit België op basis van
de multilaterale versoepelingen vermeld onder punt E, de vermeldingen:
II.2.8. Zij voldoen niet aan de voorschriften van bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1, punten 1, 2 en 3, bij
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong heeft
toestemming gegeven voor de verplaatsing van de dieren naar een andere lidstaat of een zone daarvan
II.2.8.1. met de status vrij van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) en de lidstaat van bestemming
heeft de Commissie en de andere lidstaten ervan in kennis gesteld dat die verplaatsing is toegestaan
behoudens de voorwaarden van artikel 43, lid 2, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU)
2020/689, en

-

in het geval er geen specifieke voorwaarden voor blauwtong worden gesteld:
II.2.8.3.1. zonder enige voorwaarden

-

in het geval de versoepelingen gebaseerd zijn op punt c1 (negatieve PCR-test na
insecticidenbehandeling van de dieren), de vermelding:
II.2.8.3.3. (behoudens de voorwaarden van) bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1, punt 6, bij die
gedelegeerde verordening

-

in het geval de versoepelingen gebaseerd zijn op punt c2 (inkorting van de wachttijd na
primovaccinatie), de vermelding:
II.2.8.3.4. (behoudens de voorwaarden van) bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1, punt 7, bij die
gedelegeerde verordening,
en er is voldaan aan de voorschriften van artikel 32, lid 1, punt a), b) of c), of van artikel 32,
lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 en aan de voorschriften van artikel 33
van die gedelegeerde verordening.
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-

In het geval van handelsverkeer van dieren bestemd voor onmiddellijke slacht:
II.2.6. Zij zijn afkomstig van inrichtingen waar in de periode van 30 dagen voor het vertrek geen melding is gemaakt van
infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24)

-

In het geval van handelsverkeer van dieren bestemd voor onmiddellijke slacht doorheen een vrij of een met
uitroeiingsprogramma voorzien gebied:
II.2.7. Er is voldaan aan de in artikel 33 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 vastgestelde voorschriften
betreffende infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24)

Toepassing

Deze procedure is van toepassing vanaf 21.12.2021.
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bluetongue

VERKLARING BETREFFENDE HET BEHANDELEN VAN DE
VERVOERMIDDELEN MET EEN ERKEND INSECTICIDE OF REPELLENT
toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

aan te vullen door de vervoerder
Ondergetekende, .................................................................................................... (naam, voornaam), verantwoordelijke
voor het vervoer, bevestigt dat zijn voertuig met onderstaande kentekenplaat op ……/……/……… (datum) om ..............
(uur) op het volgende adres: ................................................................................................................................................
een behandeling met insecticiden of repellents heeft ondergaan / zal ondergaan* met
……………….……………………………………… (naam van het product).
naam van de
vervoersfirma

kentekenplaat
van het voertuig

Opgemaakt te ............................................. (gemeente)
op ..................................................................... (datum)
om ........................................................................ (uur).

handtekening van de vervoerder

Opgelet: indien de behandeling met insecticiden of repellents niet op het moment van de certificering van de dieren
gebeurt, kan een steekproefsgewijze controle van de behandeling door het FAVV tegen betaling uitgevoerd worden.
Dit document moet overhandigd worden aan de certificerende agent ter gelegenheid van het opmaken van het
certificaat. Hij bewaart het document bij het dubbel van het certificaat.
* Doorhalen wat niet van toepassing is
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VERKLARING BETREFFENDE HET BEHANDELEN VAN DE DIEREN MET EEN
ERKEND INSECTICIDE OF REPELLENT
toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

aan te vullen door de verantwoordelijke van de dieren
Ondergetekende, .................................................................................................... (naam, voornaam), verantwoordelijke
van de dieren, bevestigt dat de dieren met onderstaande identificatienummers (Landcode + alle cijfers, inclusief het
controlecijfer te vermelden):
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
gehouden op de inrichting met het Sanitelnummer (BE + 8 cijfers): ......................................................................................
op het volgende adres: : ......................................................................................................................................................
op ……/……/……… (datum) een behandeling met insecticiden* of repellents hebben ondergaan met:
10 ml/dier



5 ml/dier



Bayticol pour-on 10 mg/ml

10 ml/dier



Spotinor 10 mg/ml

10ml/dier



Dectospot 10 mg/ml (enkel mogelijk bij

10 ml/dier



10 ml/dier



Butox Pour on 7,5 mg/ml
Tectonik Pour-on

melk producerend vee)
Deltanil 10 mg/ml (enkel mogelijk bij melk
producerend vee)
Andere:

Opgemaakt te ............................................ (gemeente)
op ..................................................................... (datum)
handtekening van de verantwoordelijke van de dieren
Dit document moet overhandigd worden aan de certificerende agent ter gelegenheid van het opmaken van het
certificaat. Hij bewaart het document bij het dubbel van het certificaat.
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* aanvinken wat van toepassing is, of aanvullen indien ontbrekend. De toelating van insecticiden voor het directe gebruik
op levende dieren en met het oogmerk tot het doden van parasitaire insecten is de bevoegdheid van het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
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