
 

 Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, afdeling O&O, Team Levend Vee pag. 1 van 2 

 

Certificering van levend pluimvee en broedeieren- bijlage 1 

 

Code:  K-LV-PLUIU-01b1 Versie: 02  

 

Aanvullende eisen voor intra verkeer naar grondgebied van lidstaten die een NCD-vrije 

status hebben. 

 

Broedeieren 

• Niet gevaccineerd tegen NCD 

• Zijn afkomstig van koppels die: 

o Niet zijn gevaccineerd tegen NCD óf 

o Zijn gevaccineerd tegen de NCD met een geïnactiveerd vaccin óf 

o Gevaccineerd zijn tegen infectie met NCD met levende vaccins die voldoen aan de 

criteria van Bijlage VI van Vo 2020/688, en die tenminste 30 dagen voor het 

verzamelen van de broedeieren heeft plaatsgevonden. 

 

Eendagskuikens (inclusief kuikens, bestemd om in het wild te worden uitgezet) 

• Mogen niet tegen NCD zijn gevaccineerd. 

• Moeten afkomstig zijn van broedeieren die voldoen aan de gestelde voorwaarden voor 

broedeieren. 

• Moeten afkomstig zijn van broedeieren die in de broederij zijn uitgebroed op volstrekt 

andere plaatsen en tijdstippen dan de eieren die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden 

voor broedeieren. 

 

Fok- en gebruikspluimvee 

• is niet tegen NCD gevaccineerd. 

• Is 14 dagen voor vertrek geïsoleerd, hetzij in de inrichting van oorsprong onder toezicht 

van een officiële dierenarts (zie Pre-export isolatie | Voorschrift | NVWA), hetzij in een 

erkende quarantaine-inrichting waar: 

o In de laatste 21 dagen  voor het vertrek geen pluimvee is gevaccineerd tegen NCD 

o In de laatste 21 dagen voor vertrek geen andere vogels zijn binnengebracht 

o In de quarantaine-inrichting is geen vaccinatie uitgevoerd 

• Is in de laatste 14 dagen voorafgaand aan de verzending onderzocht op de aanwezigheid 

van antistoffen tegen NCD d.m.v. een representatieve serologische test (kan een 

prevalentie van 5% met een betrouwbaarheid van 95% detecteren) met negatief resultaat. 

• Voor dit onderzoek wordt bij ten minste 60 willekeurig gekozen dieren, bloedmonsters 

genomen (of van alle dieren bij een koppelgrootte van < 60). De monsters worden 

onderzocht volgens de voorschriften van BE/92/340/EEG. 

https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/k-lv-horqu-01
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Indien dieren een positieve titer hebben, worden zijn verwijderd en begint de isolatieperiode 

opnieuw. Het bloedonderzoek moet opnieuw plaatsvinden, niet eerder dan 14 dagen na het 

vorige NCD-onderzoek. 

 

Loopvogels 

Bij loopvogels (Ratites) worden veel aspecifieke reageerders aangetroffen, mede doordat de 

onderzoeksmethode op kippen is toegespitst. In onderstaande tabel is aangegeven, hoe 

hier mee moet worden omgegaan. 

Uitslag Actie 

Alle negatief Export 

Negatief en 

positief 

Verwijderen van de positieve dieren uit de isolatieruimte. Opnieuw 

monstername overige dieren, vanaf 14 dagen na de eerste monstername 

Negatief en 

aspecifiek 

Aspecifiek heronderzoeken (andere test in overleg met het WBVR, te 

Lelystad), dit kan meteen. Indien deze test negatief is mogen de bij de 

eerste test negatieve dieren worden geëxporteerd. De (heronderzochte) 

aspecifiek geteste dieren mogen NIET geëxporteerd worden.  

Negatief, 

positief en 

aspecifiek 

Verwijderen van de positieve EN aspecifieke dieren uit de isolatie. De 

positieve dieren mogen niet van het bedrijf. Vanaf 14 dagen na de eerste 

monstername is heronderzoek van de overige dieren toegestaan. 

 

Slachtpluimvee 

• Indien de dieren niet gevaccineerd zijn tegen NCD: 

o Zijn deze in de laatste 14 dagen voorafgaand aan de verzending onderzocht op de 

aanwezigheid van antistoffen tegen NCD d.m.v. een representatieve serologische 

test (kan een prevalentie van 5% met een betrouwbaarheid van 95% detecteren)  

met negatief resultaat. 

o Voor het onderzoek worden bij tenminste 60 willekeurig gekozen dieren, 

bloedmonsters genomen (of van alle dieren bij een koppelgrootte van < 60). De 

monsters worden onderzocht volgens de voorschriften van BE/92/340/EEG. 

 

• Indien de dieren wel zijn gevaccineerd tegen NCD; 

o Zijn deze in de laatste 14 dagen voorafgaand aan de verzending op basis van een 

representatief monster onderzocht op de aanwezigheid van het NCD-virus d.m.v. 

virusisolatie, met negatief resultaat. Zodanig uitgevoerd dat een prevalentie van 

5% met een betrouwbaarheid van 95% kan worden gedetecteerd.  

Voor het onderzoek worden bij tenminste 60 willekeurig gekozen dieren, 

cloacaswabs of faecesmonsters genomen (of van alle dieren bij een koppelgrootte 

van < 60). De monsters worden onderzocht volgens de voorschriften van 

BE/92/340/EEG. 


