Versoepelde uitvoervoorwaarden voor Blauwtong vanuit België naar andere lidstaten
Verkeer van Blauwtonggevoelige dieren naar andere lidstaten is vanaf 21 april 2021 enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde
verordening (EU) 2020/689. De bilaterale protocollen, zoals voorzien in de voormalige Europese verordening (EG) nr. 1266/2007 zijn vanaf 21/04/2021 niet
langer van toepassing. Wel kan België de toestemming verlenen om Blauwtonggevoelige dieren, die niet voldoen aan de algemene regels voor veilige dieren
volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 (bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1 punt 1-3), te verplaatsen naar een andere lidstaat of een
zone indien de lidstaat van bestemming de Commissie en de andere lidstaten ervan in kennis heeft gesteld dat dergelijke verplaatsingen zijn toegestaan. In
onderstaande tabel vindt u de landen die dieren onder soepelere voorwaarden zullen aanvaarden alsook de bijhorende specifieke voorwaarden.

Naar Nederland

Naar Spanje

Toegelaten dieren

Leeftijd van de
dieren

Voorwaarden

Runderen

Minder dan 90
dagen

De dieren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV8 (PCR-test). De test wordt
binnen de 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd (het poolen van de
volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten)
en
de dieren zijn gedurende ten minste 7 dagen vóór de datum van de verplaatsing
individueel behandeld met een insecticide tegen aanvallen door de vector van het
virus (Culicoïden).

Runderen
Schapen
Verschil met het
bilateraal protocol
met Spanje: geiten
behoren niet meer
tot de toegelaten
diersoorten
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Minder dan 70
dagen

Deze voorwaarden verschillen van de voorwaarden die in het voormalige bilateraal
protocol met Nederland werden opgenomen.
De dieren zijn geboren uit moederdieren die vóór de dracht het volledige
vaccinatieprogramma tegen BTV8 hebben ondergaan;
Deze voorwaarde was niet opgenomen in het voormalige bilateraal protocol met
Spanje.
OF
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14
dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden)
en

De dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen
vectoren aan een PCR-test voor BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het
poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de test is hierbij
toegelaten).

Meer dan 70 dagen

Deze voorwaarden verschillen niet van de voorwaarden die in het voormalige
bilateraal protocol met Spanje werden opgenomen.
De dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8. 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 van de primovaccinatie, of wanneer
minder dan 1 jaar verstreken is sedert de toediening van de herhalingsvaccinatie.
Deze voorwaarde verschilt van de voorwaarden die in het voormalige bilateraal
protocol met Spanje werden opgenomen. Deze voorwaarde werd versoepeld, de
dieren moeten niet meer afkomstig zijn van een gevaccineerd beslag.
OF
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14
dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden)
en
De dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen
vectoren aan een PCR-test voor BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het
poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de test is hierbij
toegelaten).

Naar Italië

Runderen
Schapen
Geiten

Minder dan 90
dagen

Deze voorwaarden verschillen niet van de voorwaarden die in het voormalige
bilateraal protocol met Spanje werden opgenomen.
De dieren zijn geboren uit moederdieren die vóór de dracht het volledige
vaccinatieprogramma tegen BTV8 hebben ondergaan;
Deze voorwaarde verschilt niet van de voorwaarden die in het voormalige
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bilateraal protocol met Italië werden opgenomen.
OF
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 7 dagen
met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden);
en
de dieren zijn minstens 7 dagen na het begin van de vectorbehandeling en ten
vroegste 7 dagen vóór de datum van verzending aan een PCR-test voor BTV8
onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen voor het
uitvoeren van de test is hierbij niet toegelaten).

Meer dan 90 dagen

Deze voorwaarden verschillen niet van de voorwaarden die in het voormalige
bilateraal protocol met Italië werden opgenomen.
De dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8. Een dier wordt als gevaccineerd
beschouwd wanneer er minstens 7 dagen na de 2de injectie en 28 dagen na de
eerste injectie zijn verstreken bij het gebruik van een vaccin waarvoor 2 dosissen
vereist zijn als primovaccinatie of wanneer er minstens 30 dagen zijn verstreken
indien een vaccin werd gebruikt waarvoor slechts één enkele dosis vereist is als
primovaccinatie (NB: een dier wordt beschouwd als gevaccineerd wanneer het zijn
laatste geldige vaccinatie minder dan één jaar geleden heeft gekregen en het een
correcte primovaccinatie heeft ondergaan);
Deze voorwaarde verschilt van de voorwaarden die in het voormalige bilateraal
protocol met Italië werden opgenomen. De termijnen na vaccinatie werden licht
aangepast.
OF
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 7 dagen
met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden); en
De dieren zijn minstens 7 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren
en ten vroegste 7 dagen vóór de datum van verzending aan een PCR-test voor
BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen voor
het uitvoeren van de test is hierbij niet toegelaten).
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Runderen
Schapen
Geiten
Runderen
Schapen
Geiten

Onafhankelijk van
de leeftijd

Naar Luxemburg

Runderen
Schapen
Geiten

Onafhankelijk van
de leeftijd

Naar Portugal

Runderen
Schapen
Geiten

Minder dan 70
dagen

Naar Frankrijk
Naar Duitsland

Minder dan 90
dagen

Deze voorwaarden verschillen niet van de voorwaarden die in het voormalige
bilateraal protocol met Italië werden opgenomen.
Geen voorwaarden.
Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Frankrijk.
De dieren moeten sinds hun geboorte in een inrichting in België zijn gehouden;
en
de moederdieren zijn minimaal 60 dagen vóór het vertrek van de dieren in een
inrichting in België worden gehouden en zijn (volgens de instructies van de
fabrikant) gevaccineerd tegen BTV8 hetzij vóór het dekken hetzij ten minste 28
dagen voor hun geboorte;
en
de dieren zijn ten vroegste 14 dagen vóór hun vertrek onderworpen aan een PCRtest voor BTV8 met een gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen voor
het uitvoeren van de test is hierbij niet toegelaten)
en
de dieren hebben colostrum gekregen van hun eigen moederdier binnen de 12u
na de geboorte en gaan vergezeld van een verklaring hierover van de houder van
het dier.
Geen voorwaarden.
Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Luxemburg.
De dieren komen van moederdieren gevaccineerd tegen BTV8.
OF
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14
dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden)
en
de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen
vectoren aan een PCR-test voor BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het
poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten).
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Meer dan 70 dagen

De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV8. 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) zijn verstreken.
OF
De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14
dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden)
en
de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen
vectoren aan een PCR-test voor BTV8 onderworpen met gunstig resultaat (het
poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten).

BTV8 = blauwtong serotype 8 (Bluetongue virus serotype 8)
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Versoepelde invoervoorwaarden voor Blauwtong vanuit andere lidstaten naar België

Naar België

Toegelaten dieren

Leeftijd van de
dieren

Voorwaarden

Runderen
Schapen
Geiten
Gehouden
kameelachtigen
Gehouden
hertachtigen
Andere gehouden
hoefdieren

Onafhankelijk van
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 (Culicoïden);
en
zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een
PCR-test voor alle blauwtongserotypes (1-24) die gedurende de voorafgaande 2
jaar in de lidstaat of zone van oorsprong zijn gemeld met uitzondering van BTV8,
onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor
het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten).

Meer dan 70 dagen
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Er worden geen voorwaarden gesteld voor BTV8.
De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen alle serotypes (1-24) die gedurende de
voorafgaande 2 jaar in de lidstaat of zone van oorsprong zijn gemeld met
uitzondering van BTV8. 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 van de primovaccinatie.

