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1. Doel
Deze omzendbrief beschrijft de aanvullende voorwaarden voor het handelsverkeer van runderen van
en naar lidstaten of regio’s met de artikel 9- of de artikel 10-status met betrekking tot infectieuze
boviene rhinotracheïtis (IBR) of die niet vrij zijn van IBR.

2. Toepassingsgebied
Lidstaten of regio’s met de artikel 10-status zijn officieel vrij van IBR met een erkenning door de EU.
Lidstaten of regio’s met de artikel 9-status beschikken over een officieel bestrijdingsprogramma
tegen IBR dat werd goedgekeurd door de EU.
2.1.

Lijst met Lidstaten of regio’s met de artikel 10-status.
Lidstaten

Denemarken
Duitsland
Italië
Oostenrijk
Finland
Zweden
2.2.

Regio’s van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van
IBR gelden overeenkomstig artikel 10 van richtlijn 64/432/EEG
Alle regio’s
De deelstaten Beieren, Thüringen, Saksen, Saksen-Anhalt, Brandenburg,
Berlijn en Mecklenburg-Voor-Pommeren
Autonome provincie Bolzano
Alle regio’s
Alle regio’s
Alle regio’s

Lijst met Lidstaten of regio’s met de artikel 9-status
Lidstaten

België
Tsjechië

Regio’s van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van
IBR gelden overeenkomstig artikel 9 van richtlijn 64/432/EEG
Alle regio’s
Alle regio’s
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Alle regio’s, met uitzondering van de deelstaten Beieren, Thüringen,
Saksen, Saksen-Anhalt, Brandenburg, Berlijn en Mecklenburg-VoorPommeren
Regio Friuli-Venezia Giulia
Regio Valle d’Aosta
Autonome provincie Trento

Duitsland

Italië

2.3.

Lijst met Lidstaten zonder artikel 9- of artikel 10-status.

Bulgarije
Griekenland
Kroatië
Malta
Roemenie
Verenigd Koninkrijk

Cyprus
Hongarije
Letland
Nederland
Slovenië

Estland
Ierland
Litouwen
Polen
Slovakije

Frankrijk
Italië
Luxemburg
Portugal
Spanje

3. Referenties
3.1.








Wetgeving

Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens;
Beschikking 2004/558/EG voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire
handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de
goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's;
Uitvoeringsbeschikking 2014/703/EU tot wijziging van de bijlagen I en II van de beschikking
2004/558/EG;
Uitvoeringsbeschikking 2015/250/EU tot wijziging van de bijlagen I en II van de beschikking
2004/558/EG;
KB 30/04/1999: Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautair verkeer van runderen en varkens;
KB 22/11/2006: Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene
rhinotracheïtis.
3.2.

Andere

Niet van toepassing.

4. Definities en afkortingen
Afkortingen:
− IBR
− BHV-1

infectieuze boviene rhinotracheïtis
boviene herpesvirus type 1 dat de dierziekte IBR veroorzaakt

Definities:
− Slachtrunderen: runderen die enkel bestemd zijn om te worden vervoerd naar een slachthuis,
dan wel naar een erkend verzamelcentrum vanwaar ze uitsluitend naar een slachthuis mogen
worden gebracht;
− Fok- en gebruiksrunderen: runderen die bestemd zijn voor de fok-, melk- of vleesproductie;
− Handelsverkeer: intracommunautair handelsverkeer tussen lidstaten van de Europese Unie.
2

Vaccinatie:
− gE-gedeleteerd, gE-negatief of markervaccin : vaccin tegen IBR dat geen serologische reactie
tegen het glycoproteïne-E induceert;
−

Vaccinaties en hervaccinaties met gE-negatieve vaccins worden uitgevoerd conform de
voorwaarden van de producent van het vaccin en bij uitvoering in België conform de
voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de
bestrijding van IBR.

Serologisch onderzoek:
− In geval van gevaccineerde runderen worden antistoffen tegen het gE-glycoproteïne van
BHV1 onderzocht met een gE-ELISA;
− In geval van niet gevaccineerde runderen worden antistoffen tegen het BHV1 onderzocht met
een gB-ELISA of een equivalente test.
IBR-statuten in België:
− Rundveebeslag met I4-statuut of ‘officieel-vrij’ van IBR : een beslag waar de vaccinatie tegen
IBR verboden is en waarvan het serologisch statuut met betrekking tot IBR bekend zijn en dat
geen enkel rund bevat dat een positieve reactie vertoont met een gB-ELISA onderzoek;
−

Rundveebeslag met I3-statuut of vrij van IBR : een beslag waarvan de vaccinatietoestand en
het serologisch statuut met betrekking tot IBR bekend zijn en dat geen enkel rund bevat dat
een positieve reactie vertoont met een gE-ELISA onderzoek;

−

Rundveebeslag met statuut I2 of beslagen met een verplichte vaccinatie: een beslag waarvan
de vaccinatietoestand met betrekking tot IBR bekend zijn en waarbij vaccinatie van de
runderen is uitgevoerd volgens een protocol voor primovaccinatie en hervaccinaties;

−

Rundveebeslag met I2d-statuut: een I2 beslag met derogatie waar bij een serologische balans
het percentage seropositieve dieren met betrekking tot het glycoproteine E maximaal 10%
bedraagt en deze regelmatig zijn gevaccineerd en binnen een bepaalde periode zullen
worden afgevoerd uit het beslag. Het is een mogelijk overgangsstatuut naar I3 of I4;

−

Rundveebeslag met I1-statuut: beslag dat niet voldoet aan de voorwaarden voor het
verwerven of het behoud van een I4-, I3- of een I2-statuut.

Het IBR-statuut van de rundveebeslagen in België kunnen bekomen worden via de volgende
websites:
- DGZ (Dierengezondheidszorg) Vlaanderen: lijst van Vlaamse beslagen met I2-, I2d-, I3en I4-statuten voor IBR > http://www.dgz.be/ziekte/ibr ;
- ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animales) : lijst van Waalse
beslagen met I2-, I2d-, I3- en I4-statuten voor IBR > http://www.arsia.be/?page_id=6381.

Equivalentie van Belgische I4- en I3-statuten met het IBR-vrij statuut uit beschikking
2004/558/EG.
Beslagen met het I3- en I4-statuut uit het Belgisch bestrijdingsprogramma worden equivalent
beschouwd als beslagen met het IBR-vrij statuut zoals vermeld in bijlage III van beschikking
2004/558/EG.
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5. Intracommunautair handelsverkeer van runderen m.b.t. IBR.
Overzichtstabel
5.1. Handelsverkeer naar België
Lidstaat/regio van herkomst
Officieel IBR-vrij of artikel 10-status, zie
lijst 2.1
Goedgekeurd programma of artikel 9status, zie lijst 2.2
Niet officieel IBR-vrij en geen
goedgekeurd programma, zie lijst 2.3
5.2. Handelsverkeer vanuit België
Lidstaat van herkomst
België
België
België

Lidstaat van bestemming
België

Zie 5.1.1.

België

Zie 5.1.2.

België

Zie 5.1.3.

Lidstaat/regio van bestemming
Officieel IBR-vrij of artikel 10-status, zie
lijst 2.1
Goedgekeurd programma of artikel 9status, zie lijst 2.2
Niet officieel IBR-vrij en geen
goedgekeurd programma, zie lijst 2.3

Zie 5.2.1.
Zie 5.2.2.
Zie 5.2.3.

5.1. Intracommunautair handelsverkeer naar België
Handelsverkeer van fok- en gebruiksrunderen naar België mag gebeuren:
- door rechtstreekse aanvoer in het beslag;
- via een erkend verzamelcentrum of toegelaten handelaarstal;
- via een specifieke verzameling (bv. veiling).
LET op: door passage op een verzameling kan een rund een hoger IBR-statuut verliezen. Op een
verzameling krijgen alle deelnemende dieren immers het statuut van het aanwezige rund met het
laagste statuut. In België is dat minstens I2.
Op het gezondheidscertificaat worden de aanvullende garanties voor IBR via een referentie vermeld.
Indien dit niet het geval is, moet dit gemeld worden aan de Provinciale Controle Eenheid van het
FAVV .

5.1.1. Verzending vanuit lidstaten/regio’s met een artikel 10-status (officieel
IBR-vrij) naar België.
5.1.1.1. Fok- en gebruiksrunderen: er moet worden gecertificeerd dat op het herkomstbeslag
gedurende 12 maanden geen klinische of pathologische verschijnselen van IBR werden
1
vastgesteld (beschikking art. 4).
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.
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Verwijzing naar beschikking 2004/558/EG tot uitvoering van richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende
garanties voor intracommunautair handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de
goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s.
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5.1.1.2. Slachtrunderen: er zijn geen aanvullende voorwaarden van toepassing.
De slachtrunderen dienen rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum naar het Belgisch
slachthuis te worden vervoerd om er te worden geslacht (beschikking art. 2 lid 3).

5.1.2. Verzending vanuit lidstaten/regio’s met een artikel 9-status (goedgekeurd
programma) naar België.
5.1.2.1. Fok- en gebruiksrunderen
5.1.2.1.1. Dieren afkomstig van een IBR-vrij herkomstbeslag.
Geen bijkomende voorwaarden voor dieren afkomstig van een IBR-vrij herkomstbeslag
volgens de in bijlage III van beschikking 2004/558/EG vastgestelde vereisten (beschikking
art. 2 lid 2 punt a). De vereisten uit bijlage III worden vermeld in bijlage 1 van deze
omzendbrief.
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.
5.1.2.1.2. De drie basisvoorwaarden als het herkomstbeslag niet IBR-vrij is overeenkomstig bijlage III
van beschikking 2004/558/EG zijn:
a. Geen symptomen van IBR: er moet worden gecertificeerd dat op het herkomstbeslag
gedurende 12 maanden geen klinische of pathologische verschijnselen van IBR werden
vastgesteld (beschikking art. 2 lid 1 punt a);
b. Isolatie gedurende 30 dagen: de dieren werden gedurende 30 dagen voor de verzending
geïsoleerd in een door de bevoegde overheid goedgekeurde isolatie-inrichting. (beschikking
art. 2 lid 1 punt b);
c. Serologisch onderzoek IBR (beschikking art.2 lid1 punt c):
−
Het bloedmonster moet na minimaal 21 dagen isolatie genomen worden;
−
Alle runderen in de isolatiestal moeten getest worden;
−
Voor gevaccineerde runderen moet de gE-ELISA een negatief resultaat geven;
−
Voor niet-gevaccineerde runderen moet de gB-ELISA een negatief resultaat geven;
−
De uitvoering van de serologische tests dient te gebeuren in een erkend laboratorium;
−
Alle runderen in isolatie moeten een negatief resultaat hebben.
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.
5.1.2.1.3. Toegestane afwijkingen van de voorgaande voorwaarden voor fok- en gebruiksrunderen
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van oorsprong voor de verzending naar
Belgische beslagen:
a. Runderen bestemd voor de vleesproductie die voldoen aan de volgende twee
voorwaarden:
i.
Eén van de volgende 3 opties dient te worden vervuld (beschikking art. 2 lid 2 punt b-i
en ii):
Optie 1: dieren jonger dan 10 maanden die afstammelingen zijn van gevaccineerde en
regelmatig gehervaccineerde moederdieren;
Optie 2: gevaccineerd en regelmatig gehervaccineerd zijn met een gE-gedeleteerd
vaccin volgens de instructies van de producent;
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ii.

Optie 3: in de lidstaat van oorsprong, negatief getest met de gE-ELISA bij
gevaccineerde dieren of de gB-ELISA bij niet gevaccineerde dieren op een
bloedmonster genomen binnen de 14 dagen voor verzending, en
De runderen worden zonder in contact te komen met andere runderen met een lagere
gezondheidsstatus rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum of een toegelaten
handelaarstal getransporteerd naar een Belgisch beslag met een I2-statuut of een
toegelaten vleeskalverhouderij.
De uitvoerder moet bijgevolg vóór certificatie een document kunnen voorleggen
waarin bevestigd wordt dat de plaats van bestemming in België een beslag is met I2statuut of een toegelaten vleeskalverhouderij.

Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006: op I2-beslagen dient voor dieren ouder dan 10 maanden
het vaccinatieprotocol te worden gevolgd. Op toegelaten vleeskalverhouderijen zijn geen
bijkomende maatregelen van toepassing.
b. Fok- en gebruiksrunderen die voldoen aan de volgende drie voorwaarden: (beschikking art.
2 lid 2 punt c):
i.
Alle runderen van het bedrijf van oorsprong ouder dan 15 maanden zijn gevaccineerd
en worden regelmatig gehervaccineerd;
ii.
Alle runderen van het bedrijf van oorsprong ouder dan 9 maanden hebben een
negatief serologisch resultaat voor de gE-ELISA. De test moet met een interval van
maximum 12 maanden herhaald worden;
iii.
De dieren werden onderworpen aan een gE-ELISA op bloedmonsters genomen
binnen de 14 dagen voor de verzending en het resultaat moet negatief zijn.
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.
5.1.2.2. Slachtrunderen (beschikking art 2 lid 3)
Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor slachtrunderen in verband met IBR voor zover ze
rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum naar een Belgisch slachthuis worden
vervoerd.

5.1.3. Verzending vanuit lidstaten/regio’s ZONDER een artikel 9- of een artikel
10-status naar België.
5.1.3.1. Fok- en gebruiksrunderen
5.1.3.1.1. De drie basisvoorwaarden opgelegd aan het herkomstbeslag zijn:
a. Geen symptomen van IBR: er moet worden gecertificeerd dat gedurende 12 maanden geen
klinische of pathologische verschijnselen van IBR werden vastgesteld (beschikking art. 2 lid1
punt a);
b. Isolatie gedurende 30 dagen: de dieren werden gedurende 30 dagen voor de verzending
geïsoleerd in een door de bevoegde overheid goedgekeurde isolatie-inrichting (beschikking
art. 2 lid1 punt b);
c. Serologisch onderzoek IBR (beschikking art. 2 lid 1 punt c)
− Het bloedmonster moet na minimaal 21 dagen isolatie genomen worden;
− Alle runderen in de isolatiestal moeten getest worden;
− Voor gevaccineerde runderen moet de gE-ELISA een negatief resultaat geven;
− Voor niet-gevaccineerde runderen moet de gB-ELISA een negatief resultaat geven;
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−
−

De uitvoering van de serologische tests dient te gebeuren in een erkend laboratorium;
Alle runderen in isolatie moeten een negatief resultaat hebben.

Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.
5.1.3.1.2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong kan toestaan dat runderen die voldoen
aan minstens één van de volgende alternatieve voorwaarden worden verzonden naar
beslagen gelegen in België:
a. Runderen zijn bestemd voor de vleesproductie en voldoen aan de volgende twee
voorwaarden (beschikking art. 2 lid 2 punt b):
i. Eén van de volgende 4 opties dient te worden vervuld: de dieren zijn (beschikking art.
2 lid 2 punt b, i en ii)
Optie 1: afkomstig zijn van IBR-vrije bedrijven zoals gedefinieerd in bijlage III van
Beschikking 2004/558/EG;
Optie 2: dieren jonger dan 10 maanden die afstammelingen van gevaccineerde en
regelmatig gehervaccineerde moederdieren;
Optie 3: gevaccineerd en regelmatig gehervaccineerd met een gE-gedeleteerd vaccin
volgens de instructies van de producent;
Optie 4: in de lidstaat van oorsprong negatief getest met de gE-ELISA bij
gevaccineerde dieren of de gB-ELISA bij niet gevaccineerde dieren op een
bloedmonster genomen binnen de 14 dagen voor verzending, en
ii. De runderen worden zonder in contact te komen met andere runderen met een lagere
gezondheidsstatus rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum of een toegelaten
handelaarstal getransporteerd naar een Belgisch beslag met een I2-statuut of een
toegelaten vleeskalverhouderij.
De uitvoerder moet bijgevolg vóór certificatie een document kunnen voorleggen
waarin bevestigd wordt dat de plaats van bestemming in België een beslag is met I2statuut of een toegelaten vleeskalverhouderij.
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006: op I2-beslagen dient voor dieren ouder dan 10 maanden
het vaccinatie protocol te worden gevolgd. Op een toegelaten vleeskalverhouderij zijn geen
bijkomende maatregelen van toepassing.
b. Fok- en gebruiksrunderen die voldoen aan de volgende drie voorwaarden (beschikking art. 2
lid 2 punt c):
i. Alle runderen van het bedrijf van oorsprong ouder dan 15 maanden zijn gevaccineerd
en worden regelmatig gehervaccineerd;
ii. Alle runderen van het bedrijf van oorsprong ouder dan 9 maanden hebben met een
negatief serologisch resultaat gereageerd op een gE-ELISA. De test moet met een
interval van maximum 12 maanden herhaald worden;
iii. De dieren werden onderworpen aan een gE-ELISA op bloedmonsters genomen
binnen de 14 dagen voor de verzending en het resultaat moet negatief zijn.
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.

7

c. Fok- en gebruiksrunderen die voldoen aan de volgende voorwaarden (beschikking art 2 lid 2
punt d):
De dieren zijn afkomstig van IBR-vrije beslagen zoals vastgesteld in bijlage III van
beschikking 2004/558/EG, die gelegen zijn in een lidstaat waar voor IBR een meldingsplicht
geldt en waar binnen een gebied met een straal van 5 km rond de bedrijven gedurende de
voorbije 30 dagen geen klinische of pathologische verschijnselen van een IBR-infectie zijn
geconstateerd en de dieren zijn met negatief resultaat getest met de gE-ELISA voor
gevaccineerde dieren en met de gB-ELISA voor niet-gevaccineerde dieren op een
bloedmonster dat tijdens de laatste 14 dagen voor verzending is genomen.
Op het Belgisch beslag van bestemming gelden de introductievoorwaarden uit het koninklijk
besluit IBR van 22 november 2006.
5.1.3.2. Slachtrunderen (beschikking art. 2 lid 3)
Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor slachtrunderen in verband met IBR voor zover ze
rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum naar een Belgisch slachthuis worden
vervoerd.

5.2. Intracommunautair handelsverkeer vanuit België
Handelsverkeer van fok- en gebruiksrunderen vanuit België mag gebeuren:
- rechtstreekse vanuit het beslag of een goedgekeurde isolatie-inrichting,
- via een erkend verzamelcentrum,
- via een specifieke verzameling (bv. veiling).
LET op: door passage op een verzameling kan een rund een hoger IBR-statuut verliezen. Op een
verzameling krijgen alle deelnemende dieren immers het statuut van het aanwezige rund met het
laagste statuut. In België is dat minstens I2.

5.2.1. Verzending vanuit België naar landen/regio’s met een artikel 10-status
(officieel IBR-vrij)
5.2.1.1. Fok- en gebruiksrunderen
5.2.1.1.1. De vier basisvoorwaarden opgelegd aan het Belgisch herkomstbeslag zijn:
a. Geen symptomen van IBR: er werden gedurende 12 maanden geen klinische of
pathologische symptomen van IBR (verdenking) vastgesteld (beschikking art. 3 lid 1 punt a);
b. Isolatie gedurende 30 dagen: de dieren werden gedurende 30 dagen voor de verzending
geïsoleerd in een door de PCE goedgekeurde isolatie-inrichting (beschikking art. 3 lid 1 punt
a);
Voorwaarden voor goedkeuring van een isolatie-inrichting in België
Er worden 6 voorwaarden opgelegd waaraan de inrichting moet voldoen:
−
Het moet een afzonderlijke stal zijn, niet noodzakelijk een afzonderlijk beslag, waar
geen direct of indirect contact mogelijk is met runderen buiten de isolatie;
−
Het mag niet om een handelaarstal gaan;
−
Er moet een omkleedlokaal aanwezig zijn waar zich aparte bedrijfskledij, een
ontsmettingsvoetbad en een lavabo met zeep voor het reinigen van de handen,
bevinden;
−
Er moet één verantwoordelijke verzorger zijn;
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−
−

Er moet een schriftelijke verklaring van de verantwoordelijke geëist worden waarin hij
verklaart de voorwaarden na te leven;
De PCE moet voorafgaandelijk de isolatiestal goedkeuren.

Voorwaarden voor de isolatie
−
De duur van de isolatie bedraagt 30 dagen te beginnen na de aanvoer van het laatste
dier;
−
Er mag geen tussentijdse aanvoer van dieren plaatsvinden;
−
Er moet een register “in-uit” aangelegd worden;
−
Er mogen geen klinische symptomen van IBR optreden tijdens het verblijf in de
isolatiestal.
c. Enkel niet-gevaccineerde dieren komen in aanmerking (dieren van I4-beslagen en niet
gevaccineerde dieren van I3-beslagen) (beschikking art. 3 lid 1 punt c);
d. Serologisch onderzoek IBR (beschikking art. 3 lid 1 punt b):
−
Het bloedmonster moet na minimaal 21 dagen isolatie genomen worden;
−
Alle runderen in de isolatiestal moeten getest worden;
−
De gB-ELISA bij deze niet-gevaccineerde runderen moet een negatief resultaat
geven;
−
De uitvoering van de serologische tests dient te gebeuren in een erkend laboratorium.
Belgische erkende laboratoria zijn:
 het nationaal referentielaboratorium CODA Groeselenberg 99, 1180 Brussel,
 de laboratoria van DGZ of ARSIA;
−
Alle runderen in isolatie moeten een negatief resultaat hebben.
Het handelsverkeer gebeurt rechtstreeks vanuit de isolatie-inrichting naar het officieel IBRvrije beslag van bestemming.
5.2.1.1.2. Toegestane afwijkingen van de voorgaande voorwaarden mits akkoord door de bevoegde
autoriteit in de lidstaat van bestemming: runderen bestemd voor de vleesproductie mogen
worden binnengebracht in een IBR-vrij beslag van een officieel IBR-vrije lidstaat of regio mits
te voldoen aan de volgende vier voorwaarden:
a) De dieren mogen niet gevaccineerd zijn en moeten afkomstig zijn van en sinds hun
geboorte hebben verbleven op IBR-vrije beslagen (dieren van I4-beslagen en niet
gevaccineerde dieren van I3-beslagen) (beschikking art. 3 lid 4 punt a);
b) De dieren worden vervoerd zonder in contact te komen met dieren met een lagere
gezondheidsstatus (I1, I2 en I2d-beslagen in België) (beschikking art. 3 lid 4 punt b);
c) De dieren hebben gedurende ten minste 30 dagen onmiddellijk vóór de verzending of
sinds hun geboorte als de dieren minder dan 30 dagen oud zijn, verbleven in het
bedrijf van herkomst of in een door de PCE goedgekeurde isolatie-inrichting.
Binnen een gebied met een straal van 5 km rond het bedrijf of de isolatie-inrichting
werd gedurende de voorbije 30 dagen geen verdenking van IBR gemeld (beschikking
art. 3 lid 4 punt c);
d) De dieren zijn met negatief resultaat onderworpen aan een gB-ELISA op een
bloedmonster genomen tijdens de laatste 7 dagen vóór verzending uit het bedrijf of de
isolatie-inrichting (beschikking art. 3 lid 4 punt d).
Het handelsverkeer gebeurt naar het officieel IBR-vrije beslag in de lidstaat van bestemming
volgens de voorwaarden van de bevoegde autoriteit van deze lidstaat. De uitvoerder
informeert zich vooraf over de introductie voorwaarden in een IBR-vrij beslag bij de
bevoegde autoriteit in de lidstaat van bestemming.
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5.2.1.1. Slachtrunderen.
Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor slachtrunderen voor zover ze rechtstreeks naar het
buitenlands slachthuis van bestemming worden vervoerd om er te worden geslacht
(beschikking art. 3 lid 2).

5.2.2. Verzending vanuit België naar andere lidstaten/regio’s met een artikel 9status (goedgekeurd programma).
5.2.2.1. Fok- en gebruiksrunderen
5.2.2.1.1. Fok- en gebruiksrunderen afkomstig van IBR-vrije beslagen met een I4 of een I3-statuut
(beschikking art. 2 lid 2 punt a).
Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor dieren afkomstig van IBR-vrije beslagen met een
I4- of een I3-statuut.
5.2.2.1.2. De drie basisvoorwaarden voor fok- en gebruiksrunderen afkomstig van beslagen met een
I2- of I2d-statuut zijn:
a. Geen symptomen van IBR: er werden gedurende 12 maanden geen klinische of
pathologische verschijnselen (verdenking) van IBR vastgesteld (beschikking art. 2 lid 1
punt a).
b. Isolatie gedurende 30 dagen: de dieren werden gedurende 30 dagen voor de verzending
geïsoleerd in een door de PCE goedgekeurde isolatie-inrichting (beschikking art 2 lid 1
punt b).
Voorwaarden voor goedkeuring van een isolatie-inrichting in België.
Er worden 6 voorwaarden opgelegd waaraan de inrichting moet voldoen:
− Het moet een afzonderlijke stal zijn, niet noodzakelijk een afzonderlijk beslag, waar geen
direct of indirect contact mogelijk is met runderen buiten de isolatie;
− Het mag niet om een handelaarstal gaan;
− Er moet een omkleedlokaal aanwezig zijn waar zich de aparte bedrijfskledij, een
ontsmettingsvoetbad en een lavabo met zeep voor het reinigen van de handen, bevinden;
− Er moet één verantwoordelijke verzorger zijn;
− Er moet een schriftelijke verklaring van de verantwoordelijke geëist worden waarin hij verklaart
de voorwaarden na te leven;
− De PCE moet voorafgaandelijk de isolatiestal goedkeuren.
Voorwaarden voor de isolatie:
− De duur van de isolatie bedraagt 30 dagen te beginnen na de aanvoer van het laatste dier.
− Er mag geen tussentijdse aanvoer van dieren plaatsvinden;
− Er moet een register “in-uit” aangelegd worden;
− Er mogen geen klinische symptomen van IBR optreden tijdens het verblijf in de isolatiestal.
c.

Serologisch onderzoek IBR (beschikking art. 2 lid 1 punt c)
−
Het bloedmonster moet na minimaal 21 dagen isolatie genomen worden;
−
Alle runderen in de isolatiestal moeten getest worden;
−
Voor gevaccineerde runderen moet de gE-ELISA een negatief resultaat geven;
−
Voor niet-gevaccineerde runderen moet de gB-ELISA een negatief resultaat
geven;
−
De uitvoering van de serologische tests dient te gebeuren in een erkend
laboratorium. Belgische erkende laboratoria zijn:
 het nationaal referentielaboratorium CODA Groeselenberg 99, 1180 Brussel,
 de laboratoria van DGZ of ARSIA;
−
Alle runderen in isolatie moeten een negatief resultaat hebben.
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Het handelsverkeer gebeurt rechtstreeks vanuit de isolatie-inrichting naar het IBR-vrije
beslag van bestemming.
5.2.2.1.3. Runderen bestemd voor de vleesproductie en die voldoen aan de volgende twee
voorwaarden:
i. Eén van de volgende 3 opties dient te worden vervuld: (beschikking art 2 lid 2 punt b, i en
ii)
Optie 1: dieren jonger dan 10 maanden die afstammelingen zijn van gevaccineerde en
regelmatig gehervaccineerde moederdieren: bv. de kalveren van I2-beslagen in
België;
Optie 2: gevaccineerd en regelmatig gehervaccineerd zijn met een gE-gedeleteerd
vaccin: bv. reformkoeien, jonge stieren van I2-beslagen;
Optie 3: negatief testen met de gE-ELISA bij gevaccineerde dieren of de gB-ELISA bij
niet gevaccineerde dieren uitgevoerd op een bloedmonster genomen binnen de
14 dagen voor verzending, en
ii. De runderen worden zonder in contact te komen met andere runderen met een lagere
gezondheidsstatus rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum of een toegelaten
handelaarstal getransporteerd naar een beslag zonder gekend IBR-statuut (niet IBR-vrij)
in de lidstaat van bestemming. Op deze beslagen worden ze vetgemest in de stallen, van
waaruit alle dieren uitsluitend naar het slachthuis worden gebracht.
De uitvoerder moet bijgevolg vóór certificatie een document (eventueel elektronisch)
kunnen voorleggen waarin bevestigd wordt dat de plaats van bestemming een niet IBRvrij beslag met vetmesting is.
5.2.2.2. Slachtrunderen (beschikking art. 2 lid 3)
Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor slachtrunderen in verband met IBR voor zover ze
rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum naar het buitenlands slachthuis worden
vervoerd.

5.2.3. Verzending vanuit België naar lidstaten/regio’s zonder artikel 9- of artikel
10-status
5.2.3.1. Fok- en gebruiksrunderen: geen aanvullende voorwaarden van toepassing
5.2.3.2. Slachtrunderen: geen aanvullende voorwaarden van toepassing

6. Bijlagen
Bijlage 1: Voorwaarden voor een IBR-vrij statuut van een beslag volgens bijlage III uit beschikking
2004/558/EG

7. Overzicht van de revisies

Versie
1.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
Datum van publicatie
EU-erkenning IBR artikel 9-status van België
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