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Door uitbraken  van het serotype 6 van het blauwtongvirus in Nederland worden de regels voor 
het handelsverkeer van herkauwers vanuit Nederland en Duitsland verstrengd. 
 

1. Heel Nederland en een deel van Duitsland worden nu beschouwd als beperkinggebied voor 
BTV6, een serotype waarvoor België nog volledig vrij is. 

2. Er is geen handelsverkeer mogelijk vanuit een gebied van 50 km rond de haarden, deze  
50 km zone strekt zich uit tot in Duitsland.  

3. Onder bepaalde voorwaarden is vanuit het beperkinggebied, buiten de 50 km zone wel 
handelsverkeer mogelijk. 

  
voor slachtdieren :  
- geen gevallen van blauwtong op het bedrijf van oorsprong in de 30 dagen  
  voorafgaand aan het vertrek, 
- bestemming is uitsluitend een slachthuis en geen tijdelijke slachtplaats 
- slachting dient te gebeuren binnen de 24 uur na aankomst 
- voorafmelding door de Nederlandse / Duitse overheid aan de Belgische overheid ten  
  laatste 48 u voor vertrek 
 
voor fok- en mestdieren :  
Door het ontbreken van vaccins tegen BTV 6 is de invoer van dieren uit het beperkinggebied 
beperkt tot dieren van minder dan 90 dagen oud, die geen contact hebben gehad met de 
overdrager van de ziekte én die individueel getest werden uiterlijk 7 dagen voor het vertrek     

 
 
 
Belangrijk voor het offerfeest van begin december :  
Momenteel is enkel de invoer toegelaten van slachtdieren met bestemming het slachthuis en die 
afkomstig zijn uit het beperkinggebied buiten de 50 km zone. Ook dan gelden nog bepaalde 
voorwaarden. 
 
Het ganse dossier over blauwtong kan u terugvinden op onze site :  www.favv.be dierziekten         
  
  
 
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers : Lieve Busschots 0477 59 83 93 
Contactpersoon voor de Franstalige pers : Pierre Cassart 0477 69 35 65 
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