GEZONDHEID IBR/BVD-STATUS

Europa ver gevorderd
met bestrijding ibr en bvd
Om de bestrijding van ibr te ondersteunen heeft
de Europese Unie regels opgesteld voor de handel
tussen landen. Een land dat een goedgekeurd
bestrijdingsprogramma voert, krijgt de artikel 9-status. Op het moment dat een land kan aantonen dat
het vrij is van ibr, krijgt het de artikel 10-status. Om
de diergezondheid te beschermen mogen deze
landen eisen stellen aan de gezondheidsstatus van
importdieren. Voor bvd bestaat nog geen Europese
wetgeving. Veel landen hebben de bestrijding al
wel opgepakt.

Overzicht van
Europese landen
en hun ibr-status
landen met status 10
landen met status 9
landen zonder status

TEKST WICHERT KOOPMAN

BELGIË
IBR – België heeft de artikel 9-status voor ibr.
Sinds 2012 geldt een verplicht bestrijdingsprogramma. De verwachting is dat over twee
tot vier jaar de artikel 10-status kan worden
aangevraagd.
BVD – De bestrijding van bvd is sinds 2015
verplicht in België. Van alle geboren kalveren
moeten bvd-oorbiopten worden genomen en
onderzocht. Naar schatting is minimaal 98
procent van de Belgische dieren vrij van bvd.
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VERENIGD KONINKRIJK/
IERLAND
IBR – Het Verenigd Koninkrijk heeft geen
verplicht bestrijdingsprogramma tegen ibr.
Ierland bereidt een landelijk bestrijdingsprogramma voor ibr voor.
BVD – Engeland heeft een vrijwillig bestrijdingsprogramma tegen bvd. In Ierland, Schotland en
Noord-Ierland is de bestrijding van bvd sinds
2013 landelijk verplicht.
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NEDERLAND
IBR – Nederland heeft nog geen verplicht
sectorbreed programma voor de bestrijding
van ibr. Vanaf 1 april moeten wel alle
melkveehouders ibr gaan aanpakken.
BVD – Vanaf 1 april is de bestijding van bvd
verplicht voor melkveehouders. Voor
vleesveehouders geldt nog geen verplichting.

NOORWEGEN/
ZWEDEN/FINLAND
IBR – Van de Scandinavische landen
hebben Zweden en Finland de
artikel 10-status voor ibr. Noorwegen is
ook ibr-vrij, maar is geen lid van de EU
en heeft daardoor geen officiële status.
BVD – Noorwegen, Zweden en Finland
zijn vrij van bvd. Vaccineren tegen bvd is
in deze landen verboden.

LUXEMBURG
IBR – Luxemburg heeft de artikel 9-status
voor ibr.
BVD – Luxemburg heeft een verplicht
bestrijdingsprogramma voor bvd.

DUITSLAND
IBR – Duitsland heeft sinds juni 2017 de
artikel 10-status voor ibr. Noordrijn-Westfalen
was vorig jaar de laatste deelstaat die officieel
ibr-vrij kon worden verklaard.
BVD – Voor de aanpak van bvd geldt in
Duitsland sinds 2011 een verplicht
bestrijdingsprogramma. Het land is hard op
weg om vrij te worden. Inmiddels is op 99,7
procent van de bedrijven geen virus meer
aangetoond.

DENEMARKEN
IBR – Denemarken ontving in 1992 als
eerste land in de Europese Unie de
artikel 10-status voor ibr.
BVD – Denemarken is vrij van bvd.
Vaccineren tegen bvd is in dit land
verboden.

SPANJE/PORTUGAL
IBR – In Spanje geldt een vrijwillig
bestrijdingsprogramma voor ibr.
Portugal heeft geen landelijk
bestrijdingsprogramma.
BVD – Spanje en Portugal hebben geen
landelijk bestrijdingsprogramma tegen bvd.

FRANKRIJK
IBR – Frankrijk heeft een landelijk verplicht
bestrijdingsprogramma voor ibr, maar nog
niet officieel de artikel 9-status. Het land
overweegt wel om deze status aan te vragen.
BVD – In Frankrijk loopt een vrijwillig
bestrijdingsprogramma tegen bvd. Een
landelijk bestrijdingsprogramma is in
voorbereiding.

ITALIË
IBR – In Italië hebben sommige regio’s
de artikel 10-status en sommige regio’s
de artikel 9-status.
Voor de andere regio’s geldt een vrijwillig
bestrijdingsprogramma.
BVD – Italië heeft geen landelijk
bestrijdingsprogramma tegen bvd.

veeteeltvlees MAART 2018

VV03_IBRBVD in Europa.indd 27

27

15-03-18 11:13

