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Inleiding

Met ingang van 15 februari 2012 heeft Nederland de vrijstatus voor bluetongue verkregen. Hiermee is bereikt
dat er geen eisen meer worden gesteld ten aanzien van bluetongue voor levende produkten van herkauwers
die in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht, ook niet meer voor de (diepvries) producten
die vóór 15 februari 2012 zijn verkregen.
Daarentegen bestaan er vanaf 15 februari 2012 wel eisen ten aanzien de invoer in Nederland van levende
produkten van herkauwers uit alle beperkingsgebieden van bluetongue. Voor de meest recente lijst van de
bestaande beperkingsgebieden van bluetongue in de EU zie bijlage 1.
In geval van export van levende produkten van herkauwers naar derde landen gelden de eisen ten aanzien
van bluetongue zoals overeengekomen in de (bindende) certificaten met deze landen.
Onderstaand beschrijft de exportmogelijkheden van levende producten van herkauwers (sperma, embryo’s
en eicellen) vanuit Nederland en de uitvoering van bestemmingscontroles bij import in Nederland m.b.t.
bluetongue.

II.

Eisen voor export naar lidstaten

De export van levende produkten van herkauwers naar lidstaten kan uitgevoerd worden zonder verdere
specifieke aanvullende voorwaarden ten aanzien van deze produkten.
Dit geldt ook voor de producten die verkregen zijn in de periode tussen 1 mei 2006 en 15 februari 2012 en
voor de gedurende die tijd geïmporteerde produkten uit andere lidstaten of derde landen.

III.

Eisen voor export naar derde landen

Export van levende produkten van herkauwers naar derde landen kan ofwel plaatsvinden op basis van
bindende certificaten die met deze landen overeengekomen zijn, ofwel op basis van verzoekcertificering.
De bindende certificaten met uitleg zijn per diersoort (op dit moment alleen bestaand voor runderen) te
vinden op de website van de NVWA, volgens de bijgaande link:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/landeneisen-voor-dieren-dierlijkeproducten
Van deze overeengekomen certificaten met de betreffende derde landen mag niet afgeweken worden.
In geval van verzoekcertificering zijn specifieke landeneisen te vinden volgens bijgaande link:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ksdocumenten/werkvoorschriften-dierziekten/tmdl-01
Van de eisen met betrekking tot de diverse dierziekten op deze lijst mag niet afgeweken worden bij het tot
stand komen van een verzoekcertificaat.
Verzoekcertificaten worden altijd centraal beoordeeld.

IV.

Eisen bij bestemmingscontroles na import

A. Import van sperma, eicellen en embryo’s van herkauwers uit bluetongue-vrije derde landen en uit
volledig bluetongue vrije lidstaatgebieden
Zonder specifieke voorwaarden met betrekking tot bluetongue naar iedere bestemming in Nederland.
B. Import van sperma, eicellen en embryo’s van herkauwers uit een beperkingsgebieden van
bluetongue in het buitenland (lidstaat of derde land)
Indien de producten uit een beperkingsgebied van bluetongue komen, moeten deze produkten bij import
in Nederland voldoen aan de eisen zoals omschreven in bijlage III deel B (voor sperma van herkauwers) of
deel C (voor eicellen en embryo’s van herkauwers) van Verordening (EG) Nr. 1266/2007. De gebruikte
verklaring op het importcertificaat is afhankelijk van de voorwaarde waaraan het sperma of de embyo’s
voldoet.
Verklaringen op het importcertificaat:
“Sperma / eicellen / embryo’s (aangeven wat van toepassing is) in overeenstemming met artikel 8, lid1,
onder a) van Verordening(EG) nr 1266/2007”
en
“Sperma van donordieren die voldoen aan (punt a), b), c), d) of e), aangeven wat van toepassing is) van
bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007”
of
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“Embryo’s/eicellen van donordieren die voldoen aan (punt 1), punt 2a), punt 2b), punt 2c) of punt 2d),
aangeven wat van toepassing is) van bijlage III, deel C, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007”.

Toelichting
Per 15 februari 2012 is Nederland officieel vrij verklaard van bluetongue serotype 8. Dit heeft grote invloed op
de eisen die gesteld worden aan de export van levende produkten van herkauwers vanuit Nederland naar de
EU lidstaten (en derde landen) en de import van levende produkten van herkauwers in Nederland vanuit
beperkingsgebieden van bluetongue.

Bijlage 1
Beperkingsgebieden van bluetongue in de lidstaten van de EU.
De licht grijze gebieden zijn vrij van bluetongue.
De donkergrijze gebieden betreffen derde landen.

Kaart update 17-09-2020

De actuele situatie van de beperkingsgebieden alsmede van de door de diverse lidstaten
afgekondigde knuttenvrije periodes kan gecontroleerd worden via de volgende link:
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en

Op deze website staat ook een uitgebreide tabel met de gebiedsbeschrijvingen per regio/ district van de
betrokken lidstaten die up-to-date is.
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