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20 februari 2014

DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie geldt voor het kenbaar maken van specifieke eisen die gesteld worden in verband met
dierziekten.
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WERKWIJZE

2.1
Schmallenberg en rundersperma
In geval van export van rundersperma naar derde landen geldt het volgende: Met diverse landen zijn
bindende afspraken over Schmallenberg gemaakt. Als met het derde land verklaringen inzake Schmallenberg zijn afgesproken dan moet daarnaast allereerst worden voldaan aan enkele basisvoorwaarden. Dit
geldt ook indien sprake is van verzoekcertificering.
De basisvoorwaarden zijn:
Either*
i)
has been collected before the 1st of June 2011;
OR*
ii)
has been collected from a donor bull which was subjected to a serological test for SBV at least 28
days after collection of the semen for export, with negative results;
OR*
iii)
is not covered by i) or ii) and every single semen batch of semen for export has been tested for
the presence of SBV-genome by an approved RNA-extraction method and RT-qPCR system, with
negative results
* delete as appropriate

Dit betekent dat het sperma gewonnen moet zijn vóór 1 juni 2011 of de donorstier serologisch is getest,
met negatief resultaat, ten minste 28 dagen na winning of, als hieraan niet wordt voldaan, dan moet iedere batch PCR-getest zijn met negatief resultaat.
Aan bovenstaande moet wel worden voldaan maar de tekst moet niet worden geprint.
Samengevat:
Het derde land stelt geen eisen omtrent Schmallenberg: geen actie vereist.
Het derde land stelt wel eisen omtrent Schmallenberg: dan moet, ondanks mogelijke overlap, eveneens voldaan worden aan de drie eisen zoals hierboven vermeld. De verklaringen moeten niet worden geprint.
Dit geldt voor alle naar derde landen te exporteren partijen rundersperma, zowel voor bindende- als voor
verzoekcertificering.
2.2

Bluetongue en runderen

Bescherming tegen culicoïdes bij export naar derde landen die vrij zijn van bluetongue serotype 8.
Daar waar, in een certificaat bestemd voor runderen en levende producten, bescherming tegen culicoïdes
vereist is, dient een knuttenbeschermende isolatie voorafgaand aan de export beoordeeld te worden door
de NVWA (opstallen, insecticidenbehandeling stal en dieren, fijnmazig gaas voor ramen, geen open frontstallen). Hierbij wordt rekening gehouden met de welzijnsbeperkingen die het gebruik van fijnmazig gaas
tot gevolg heeft. De exporteur dient hiertoe voorafgaand aan deze isolatie contact op te nemen met de
planning. De veehouder kan het hierbij noodzakelijke insecticiden- of repellentgebruik aantonen door
middel van aankoopfacturen en eigen verklaringen.
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TOELICHTING

Deze instructie bevat algemene aanvullende eisen betreffende dierziekten.

Bron: NVWA V&I, TO Import/Export
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