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I. 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 levende herkauwers die 
in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht vanuit Nederland. Daarentegen 
bestaan er wel eisen ten aanzien de invoer van herkauwers uit beperkingsgebieden van 
bluetongue in Nederland. Voor de meest recente lijst van de bestaande beperkingsgebieden van 
bluetongue in de EU zie bijlage 1. 
Met betrekking tot het gebruik van insecticiden blijven er wél eisen bestaan bij het brengen van 
herkauwers in het intracommunautaire handelsverkeer. 
In geval van export van herkauwers naar derde landen gelden de eisen ten aanzien van 
bluetongue zoals overeengekomen in de (bindende) certificaten met deze landen. 
 
Onderstaand zijn de vervoersbewegingen voor herkauwers m.b.t. bluetongue verder uitgewerkt. 

 
 
II. Eisen voor export naar lidstaten 
 
De export van herkauwers naar lidstaten kan uitgevoerd worden zonder verdere specifieke 
aanvullende voorwaarden ten aanzien van de dieren. 
 
Voor wat betreft het gebruik van insecticiden /insectwerende middelen gelden echter de 
navolgende voorwaarden: 
1. Indien vanuit Nederland intracommunautair door een beperkingsgebied van bluetongue naar 

een bluetongue vrij gebied of naar een beperkingsgebied met een ander bluetongue serotype 
wordt gereisd, moet het vervoermiddel en/of dieren met insecticiden middelen behandeld 
worden. 
Als in de winter een knuttenvrije periode is afgekondigd voor de beperkingsgebieden waar 
doorheen gereisd wordt, behoeven in het geheel geen insecticiden gebruikt te worden. Op de 
EU-website staan de knuttenvrije periodes binnen de beperkingsgebieden van de EU vermeld: 
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en    
Er zijn door het CTGB geen insecticiden toegelaten specifiek voor het gebruik in veewagens. In 
bijlage 3 staan vermeld welke middelen toch gebruikt kunnen worden. 
De certificerende dierenarts hoeft geen toezicht te houden op de behandeling. 
Aan de certificerende dierenarts moet een verklaring aangeleverd worden conform bijlage 2a 
of 2b.  
Bijlage 2a betreft een de verklaring van de vervoerder dat het vervoermiddel behandeld is en 
bijlage 2b betreft een verklaring van de houder dat de dieren behandeld zijn.  

2. Indien uitsluitend door delen van een beperkingsgebied wordt gereden die zijn afgebakend als 
“voorlopig ziektevrij gebied” *, overeenkomstig artikel 7 lid 2a, is geen behandeling met 
insecticiden/insectwerende middelen van de veewagen noodzakelijk. 
 

Toevoeging aan het Traces certificaat bij gebruik van insecticiden/insectwerende middelen: 
“Behandeling met insecticide/insectwerend middel …………………………………... (naam van het product 
invullen) op …..…….....… (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1266/2007”. 
 

III. Eisen voor export naar derde landen 
 
Export van herkauwers naar derde landen kan uitsluitend plaatsvinden op basis van bindende 
certificaten die met deze landen overeengekomen zijn. Deze certificaten met uitleg zijn per 
diersoort te vinden op de website van de NVWA, volgens de bijgaande link: 
 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/exportprocedures-voor-
dieren-dierlijke-producten 
 
Bij doorvoer door EU-lidstaten naar het punt van uitgang van de EU gelden geen specifieke 
aanvullende voorwaarden met betrekking tot bluetongue voor de te vervoeren herkauwers, maar 
wel de eisen  met betrekking tot het gebruik van insecticiden/insectwerende middelen voor de 
vervoermiddelen zoals omschreven bij de eisen voor export naar lidstaten (Hoofdstuk II).  

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/exportprocedures-voor-dieren-dierlijke-producten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/exportprocedures-voor-dieren-dierlijke-producten
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Toevoeging aan het doorvoercertificaat bij gebruik van insecticiden/insectwerende middelen: 
“Behandeling met insecticide/insectwerend middel …………………………………... (naam van het product 
invullen) op …..…….....… (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1266/2007”. 
  
Gebruik controle post 
Er kan in een beperkingsgebied een controlepost worden aangedaan voor een verblijf van 
maximaal 24 uur. Het minimum van 24 uur rust uit de transportverordening is dan dus tevens de 
maximale verblijfsduur op de controlepost.  
Een verblijf van meer dan 24 uur op de controlepost kan alleen als de NVWA de garantie heeft dat 
de controle post vector vrij is.  
Dit is het geval als: 

a. de officieel vastgestelde vectorvrije periode van kracht is in de betreffende regio ( in de 
winter - check op:  http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-
measures/bluetongue/index_en.htm ) óf  

b. de controle post voldoet aan annex II van Vo 1266/2007 . Een recente verklaring dat de 
controle post voldoet aan annex II van Vo 1266/2007 moet dan door de autoriteit van het 
betreffende land aangeleverd worden bij de NVWA. 

NB:  
Bij verblijf van 24 uur of korter op een controlepost in een beperkingsgebied moet het 
vervoermiddel behandeld worden met insecticide conform punt II van deze instructie. 
Hoewel het vanuit de Europese regelgeving niet verplicht wordt gesteld, wordt aanbevolen om 
dan ook de dieren met insecticide te behandelen ! Van Frankrijk is bekend dat de behandeling van 
de dieren als extra eis is opgenomen voor het verblijf van max 24 uur op een controlepost. 
NB2:  
Bij export naar 3e land moet het verblijf in een controlepost binnen het BT-beperkingsgebied niet 
in strijd zijn met de veterinaire eisen die het 3e land stelt. 
 
Vaccinatie voor 3e landen: 
Het vaccinatie verbod, wat van kracht was vanaf 15 februari 2012, is per 1 augustus 2012 
opgeheven. Door een aanpassing van Richtlijn 2000/75/EG en een door Brussel positief 
beoordeelde risicoanalyse mogen Nederlandse herkauwers en kameelachtigen nu weer worden 
ingeënt met een in Nederland toegelaten geïnactiveerd vaccin. 
 
Er geldt in Nederland een registratieverplichting voor de vaccinatie van runderen die bestemd zijn 
voor derde landen. De houder moet er dus voor zorgen dat zijn dierenarts de vaccinatie van deze 
runderen registreert bij de GD. 
Gevaccineerde runderen bestemd voor export naar derde landen dienen te worden voorzien van 
een vaccinatieverklaring van de GD. 
De GD geeft deze vaccinatieverklaring af op aanvraag aan de houder van de dieren. 
De certificerende dierenarts beoordeelt bij de exportcertificering of de vaccinatieverklaring van de 
GD voldoet aan de certificeringseisen die het derde land stelt. In algemeenheid dienen de dieren 
gevaccineerd te zijn conform het entschema van de bijsluiter. 
 
 

IV. Eisen bij bestemmingscontroles na import  
 
A. Import van slachtherkauwers 
 
1. Aanvoer van herkauwers uit het buitenland, afkomstig uit een volledig bluetongue vrij 
gebied 
Zonder specifieke voorwaarden toegestaan naar ieder slachthuis in Nederland. 
Vervoer uit of door een beperkingsgebied van bluetongue maakt de volgende verklaring op het 
importcertificaat noodzakelijk: 
“Behandeling met insecticide/insectwerend middel …………………..………………. (naam van het product 
invullen) op …..…….....… (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1266/2007”. 
NB: Gebruik van insecticiden/insectwerende middelen (uitsluitend de veewagen) is niet nodig als 
in alle beperkingsgebieden waar de dieren uit of doorheen reizen de knuttenvrije periode is 
afgekondigd, of als uitsluitend uit of door een “voorlopig ziektevrij gebied” gereisd wordt. 

http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue/index_en.htm
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2. Aanvoer van herkauwers afkomstig uit een beperkingsgebied in het buitenland  
Toegestaan naar ieder slachthuis in Nederland, mits tenminste 48 uur voor vertrek een 
vooraanmelding door de bevoegde autoriteit op de plaats van verzending aan de bevoegde 
autoriteit op de plaats van bestemming plaats heeft gevonden en de dieren binnen 24 uur na 
aankomst worden geslacht. 
Verklaringen op het importcertificaat:  
“Dieren in overeenstemming met artikel 8, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1266/2007” 
en 
“Behandeling met insecticide/insectwerend middel …………………………..………. (naam van het product 
invullen) op …..…….....… (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1266/2007”. 
NB: Gebruik van insecticiden/insectwerende middelen (uitsluitend de veewagen) is niet nodig als 
in alle beperkingsgebieden waar de dieren uit of doorheen reizen de knuttenvrije periode is 
afgekondigd, of als uitsluitend uit of door een “voorlopig ziektevrij gebied” gereisd wordt.  

 
B. Import van fok- of gebruiksherkauwers 
 
1. Aanvoer van herkauwers afkomstig uit volledig bluetongue vrij gebied buitenland 
Zonder specifieke voorwaarden toegestaan naar iedere bestemming in Nederland. 
Vervoer door een beperkingsgebied van bluetongue maakt de volgende verklaring op het 
importcertificaat noodzakelijk: 
“Behandeling met insecticide/insectwerend middel …………………..………………. (naam van het product 
invullen) op …..…….....… (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1266/2007”. 
NB: Gebruik van insecticiden/insectwerende middelen (uitsluitend de veewagen) is niet nodig als 
in alle beperkingsgebieden waar de dieren uit of doorheen reizen de knuttenvrije periode is 
afgekondigd, of als uitsluitend uit of door een “voorlopig ziektevrij gebied” gereisd wordt. 
        
2. Aanvoer van herkauwers afkomstig uit een beperkingsgebied in het buitenland 
Per 4 juni 2012 zijn er duidelijker regels gesteld in bijlage II van Vo 1266/2007 aan het verblijf in 
een vectorbeschermde inrichting voorafgaande aan een serologische test dan wel een PCR. 
Hierdoor wordt het niet langer nodig geacht dat lidstaten ervoor kunnen kiezen om uitsluitend 
immune dieren toe te laten. Dit houdt in dat er vanaf 4 juni 2012 ook fok- en gebruiksherkauwers 
uit blauwtong beperkingsgebieden in Nederland gebracht kunnen worden op basis van verblijf in 
een vectorbeschermde inrichting, een vectorvrije periode en serologie of PCR naast immuniteit.  
Omdat uitsluitend bij blauwtong serotype 8 verticale transmissie is aangetoond, gelden voor de 
import in Nederland van drachtige herkauwers uit beperkingsgebieden van blauwtong serotype 8 
nog wel aanvullende voorwaarden.  
 
Verklaringen op het importcertificaat: 
a.  “Dieren in overeenstemming met artikel 8, lid 1, onder a) van Verordening (EG) nr. 

1266/2007”  (BT-2) 
 en 
b.  “Behandeling met insecticide/insectwerend middel ……………………………. (naam van het 

product invullen) op …..…….....… (datum invullen) overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EG) nr. 1266/2007”  (BT-3) 
NB: Gebruik van insecticiden/insectwerende middelen voor de veewagen is niet nodig als 
in alle  beperkingsgebieden waar de dieren uit of doorheen reizen de knuttenvrije periode 
is afgekondigd, of als uitsluitend uit of door een “voorlopig ziektevrij gebied” gereisd 
wordt. 

 en 
c.  > (bij PCR in een vectorvrije periode) 
 “Het dier (de dieren) is (zijn) tot de verzending in een seizoensgebonden bluetonguevrij 
 gebied gehouden tijdens de seizoensgebonden vectorvrije periode die begon op ….. 
 (datum vermelden) sinds hun geboorte of gedurende ten minste 60 dagen en zijn dan, in 
 voorkomend geval (aangeven wat van toepassing is), overeenkomstig het OIE Terrestrial 
 Manual en met negatieve resultaten aan een test voor de opsporing van ziekteverwekkers 
 op uiterlijk zeven dagen vóór de verzending genomen monsters onderworpen 
 overeenkomstig Bijlage III,deel A, punt 1, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007”  (BTA1) 
 of 
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 > (bij verblijf van tenminste 60 dagen in een vectorbeschermde inrichting) 
 “Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 2, bij Verordening (EG) nr. 
 1266/2007”  (BTA2) 
 of 
 > (bij verblijf van tenminste 28 dagen in een vectorbeschermde inrichting, dan wel 
 tenminste 28 dagen na de geboorte in een vectorvrije periode en serologie) 
 “Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 
 1266/2007”  (BTA3) 
 of 
 > (bij verblijf van tenminste 14 dagen in een vectorbeschermde inrichting, dan wel 
 tenminste 14 dagen na de geboorte in een vectorvrije periode en PCR) 
 “Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 
 1266/2007”  (BTA4) 
 of 

 > (bij gevaccineerde herkauwers uit beperkingsgebieden van bluetongue)  
 “Dier(en) gevaccineerd tegen bluetongueserotype(s) ………………………………..……(serotype(s) 
 invullen) met ……………….(naam van het vaccin invullen) met een 
 geïnactiveerd/gemodificeerd levend vaccin (aangeven wat van toepassing is) in 
 overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 5, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007”  (BTA5) 

 of 
 > (voor herkauwers met onbekende immuunstatus uit beperkingsgebieden met maar 1 

bluetongue serotype) 
“Dier(en) onderworpen aan een serologische test overeenkomstig het OIE Terrestrial 
Manual voor de opsporing van antilichamen tegen het bluetonguevirusserotype …………… 
(seropype vermelden) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 6, bij Verordening 
(EG) nr. 1266/2007 ”   (BTA6)     

 of  
 > (voor herkauwers met onbekende immuunstatus uit beperkingsgebieden met meerdere 
 bluetongue serotypes) 

“Dier(en) onderworpen aan een specifieke serologische test overeenkomstig het OIE 
Terrestrial Manual voor de opsporing van antilichamen tegen alle aanwezige of wellicht 
aanwezige bluetonguevirusserotypes …………… (seropypes vermelden) in overeenstemming 
met bijlage III, deel A,  punt 7, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007 ”  (BTA7) 

 of       
         > (bij drachtige herkauwers uit beperkingsgebieden van blauwtongserotype 8 na verblijf 
 van tenminste 28 dagen in een vectorbeschermde inrichting en serologie, bloedafname na 
 tenminste 28 dagen verblijf en in de 7 dagen voor export) 
 “Dier(en) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 
 1266/2007” en  
 “Het dier is (de dieren zijn) drachtig zijn en voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n) van 
 punt 3”  (BTA3 en BTA8)  
 of 
 > (bij drachtige, gevaccineerde herkauwers uit beperkingsgebieden van bluetongue 
 serotype 8) 

“Dier(en) gevaccineerd tegen bluetongueserotype(s) ………………………………………(serotype(s) 
invullen) met ……………….(naam van het vaccin invullen) met een 
geïnactiveerd/gemodificeerd levend vaccin (aangeven wat van toepassing is) in 
overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 5, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007” en 

 “Het dier is (de dieren zijn) drachtig zijn en voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n) van 
 punt 5 vóór de inseminatie of dekking”  (BTA5 en BTA8) 
 of 
 > (bij drachtige herkauwers met onbekende immuunstatus uit beperkingsgebieden van 
 blauwtong serotype 8) 

“Dier(en) onderworpen aan een serologische test overeenkomstig het OIE Terrestrial 
 Manual voor de opsporing van antilichamen tegen het bluetonguevirusserotype …………… 
(seropype vermelden) in overeenstemming met bijlage III, deel A, punt 6, bij Verordening 
(EG) nr. 1266/2007 ” en 
“Het dier is (de dieren zijn) drachtig zijn en voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n) van 
punt 6  vóór de inseminatie of dekking”  (BTA6 en BTA8) 

 of  
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> (bij drachtige herkauwers met onbekende immuunstatus uit beperkingsgebieden met 
meerdere bluetongue serotypes waaronder serotype 8) 
“Dier(en) onderworpen aan een specifieke serologische test overeenkomstig het OIE 
Terrestrial Manual voor de opsporing van antilichamen tegen alle aanwezige of wellicht 
aanwezige bluetonguevirusserotypes …………… (seropypes vermelden) in overeenstemming 
met bijlage III, deel A, punt 7, bij Verordening (EG) nr. 1266/2007 ”  en 

“Het dier is (de dieren zijn) drachtig zijn en voldoet (voldoen) aan de voorwaarde(n) van 
punt 7 vóór de inseminatie of dekking”  (BTA7 en BTA8) 
 

 

 
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 12-12-2017 

 
 

De actuele situatie van de beperkingsgebieden alsmede van de door de diverse lidstaten 
afgekondigde knuttenvrije periodes kan gecontroleerd worden via de volgende link: 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm 
 
Op deze website staat ook een uitgebreide tabel met de gebiedsbeschrijvingen per regio/ district 
van de betrokken lidstaten die up-to-date is. 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm
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BIJLAGE 2A  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2b  

 

 

Verklaring Bluetongue insecticide behandeling vervoermiddel 
 

in kader EU Verordening 1266/2007  
 

 
 

Ondergetekende  ………………………………………………………………………  
(naam en voorletters),  verklaart dat het transportmiddel met kenteken : 
 
 
 
 

 

 
een behandeling heeft ondergaan met het volgende, door het CTGB toegelaten middel: 

 
 
 
 
 

 
De behandeling heeft conform de gebruiksvoorschriften van het middel plaatsgevonden op: 

 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Tijd:  
 
De behandeling heeft plaatsgevonden binnen 24 uur voor het geplande vertrek en het vervoermiddel is 
daarna niet meer gebruikt en/of gereinigd en ontsmet. 
 
Handetekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Naam insecticide:   PERMANENT-STALSPUITMIDDEL 

 

Toelatingsnummer:  7276 N 

 

 

In te vullen door NVWA 
 

Traces nr :   INTRA.NL. 
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BIJLAGE 2B 
 

 
Verklaring Bluetongue insecticide behandeling dieren  

 
in kader EU Verordening 1266/2007  

 

 
 

Ondergetekende  …………………………………………………………………………..  
 
 
(naam en voorletters),  houder van de dieren vermeld op het Traces certificaat : 
 
 
 
 

 

verklaart dat deze dieren een behandeling hebben ondergaan met het volgende, door het CTGB 
toegelaten, middel: 
 

 
 
 
 
 

 
De behandeling van de dieren heeft conform de gebruiksvoorschriften van het middel plaatsgevonden op: 

 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Tijd:  
 
De behandeling van de dieren heeft plaatsgevonden binnen  24 uur voor het geplande vertrek  
 
Handtekening houder: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INTRA .NL. 

Naam insecticide:  Tectonik  pour on 
 

Toelatingsnummer: 14067 N 
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BIJLAGE 3  Lijst insecticiden ivm Bluetongue 
 

toelating naam toepassing expiratiedatum Werkzame stof gebruik formulering 

7276 N PERMANENT-
STALSPUITMIDDEL 

insecticide voor 
vliegen en 
bloedluis in 
dierenverblijven, 
spray 

9-9-9999 permethrin 
214G/L, 22,5% 
m/m # 
pyrethrinen 
23,5G/L, 2,5% 
m/m 

Professioneel Met water mengbaar 
concentraat of 
Aerosol spuitbus 

 

14067 N TECTONIK POUR-
ON 

insecticide voor 
vliegen en 
knutten op rund 
zelf spuiten, 
wachttijd vlees 
3 dgn, melk  0 
dgn 

1-5-2023 permethrin 
37,6G/L, 3,9% 
m/m 

Professioneel 
& Niet-
professioneel 

Kant en klare 
oplossing  

 


