
Exportvoorwaarden vanuit België naar Lidstaten die vrij zijn van BTV8 

Verkeer van runderen, schapen of geiten naar lidstaten of regio’s die vrij zijn van BTV8 is echter enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de 
Europese verordening (EG) nr. 1266/2007. België is met verschillende lidstaten andere specifieke voorwaarden overeengekomen om de uitvoer van de 
dieren mogelijk te maken. Deze specifieke voorwaarden staan hieronder vermeld: 
 

 Toegelaten dieren Leeftijd van de 
dieren 

Voorwaarden 

Naar Nederland Runderen Minder dan 90 
dagen 

De runderen zijn bestemd voor directe slachting; 
 
OF 
 

1) De kalveren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV8 (PCR-test). De test 
is op zijn vroegst 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd (het poolen van 
de volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de test is hierbij 
toegelaten); en 

2) De kalveren zijn op het moment van de bloedname behandeld met een 
insecticide tegen aanvallen door de vector van het virus (Culicoïden). 
 

Naar Spanje Runderen 
Schapen 
Geiten 

Minder dan 70 
dagen 

De dieren zijn geboren uit gevaccineerde moederdieren (BTV8) en afkomstig 
van gevaccineerde beslagen (BTV8); 
 
Zolang vaccinatie niet verplicht is, is deze mogelijkheid afhankelijk van de 
uitvoering van een intensief maandelijks virologisch bewakingsprogramma. 
België voert momenteel geen intensief bewakingsprogramma uit en dus is 
certificering van kalveren geboren uit gevaccineerde moederdieren 
momenteel niet mogelijk. 
 

OF 
 

1) 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 



2) 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); en 

3) Tijdens de periode waarin de vector actief is, zijn de transportmiddelen 
verplicht insectenvrij gemaakt met behulp van insecticiden. 
 

Meer dan 70 dagen De dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8 en zijn afkomstig van gevaccineerde 
beslagen (BTV8). Een dier wordt als gevaccineerd beschouwd wanneer er 
meer dan 10 dagen en minder dan 1 jaar is verstreken sedert de laatste 
vaccinatie (de tweede injectie indien vereist bij een primovaccinatie); 

 
OF 
 

1) 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 

2) 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); en 

3) Tijdens de periode waarin de vector actief is, zijn de 
transportmiddelen verplicht insectenvrij gemaakt met behulp van 
insecticiden. 

 
Naar Italië Runderen 

Schapen 
Geiten 

Minder dan 90 
dagen 

De dieren zijn geboren uit moederdieren die vóór de dracht het volledige 
vaccinatieprogramma tegen BTV8 hebben ondergaan;  

 
OF  
 

1) 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 



2) 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); en 

3) Tijdens de periode waarin de vector actief is, zijn de transportmiddelen 
verplicht insectenvrij gemaakt met behulp van insecticiden. 

 
Meer dan 90 dagen De dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8. Een dier wordt als gevaccineerd 

beschouwd wanneer er minstens 10 dagen na de 2de injectie zijn verstreken 
bij het gebruik van een vaccin waarvoor 2 dosissen vereist zijn als 
primovaccinatie of wanneer er minstens 4 weken 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); 

 
OF  
 

1) 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 

2) 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); 
en 

3) Tijdens de periode waarin de vector actief is, zijn de transportmiddelen 
verplicht insectenvrij gemaakt met behulp van insecticiden. 

 
 

BTV8 = blauwtong serotype 8 (Bluetongue virus serotype 8) 


