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PERSBERICHT van het FAVV 
 

Frankrijk en België ondertekenen akkoord over verkeer van levende dieren als gevolg 
van de aanwezigheid van bluetongue 

 
021/12/2009 

 
 
Nadat Frankrijk en België  enkele weken geleden onderhandelingen begonnen kon op 7 
december jongstleden een protocolakkoord worden ondertekend door het “Ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche” en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen over het verkeer van levende dieren als gevolg van de aanwezigheid 
van bluetongue op het Franse grondgebied. 
 
Die akkoord maakt het mogelijk af te wijken van de voorschriften die in verband met het 
verkeer zijn vastgelegd in verordening (EG) nr. 1266/2007 en zal dus de verplaatsingen van 
herkauwers vanuit Frankrijk naar België vergemakkelijken. 
 
Concreet maakt de ondertekening van het akkoord het mogelijk om, naast de in verordening 
(EG) nr. 1266/2007 vastgelegde voorschriften, onder de volgende voorwaarden vanuit 
Frankrijk runderen en schapen toe te laten tot het Belgische grondgebied : 
 

- dieren die ouder zijn dan 90 dagen en die ten minste 30 dagen voordien in Frankrijk 
werden gevaccineerd tegen serotypes 1 en 8 van bluetongue, of 

- dieren die nog geen 90 dagen oud zijn en die geboren zijn uit moeders die werden 
gevaccineerd tegen serotypes 1 en 8 van bluetongue. 

 
Deze voorschriften worden van kracht op 1 januari 2010 en blijven geldig tot het einde van de 
periode van vectorinactiviteit (gewoonlijk eind maart).  
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