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Op 21 april 2021 treedt de Europese "Animal Health Law" in werking,
die alle voorschriften met betrekking tot traceerbaarheid en
diergezondheid bundelt, inclusief IBR.
_______________________________________________________
Sinds 2012 bestrijdt België het IBR-virus. Heden heeft bijna
95% van de Belgische rundveebedrijven een IBR-vrij statuut
behaald. In 2014 heeft Europa het Belgische bestrijdingsprogramma goedgekeurd, wat maakt dat we met het huidige
IBR-programma kunnen voorkomen dat besmette dieren ons
grondgebied binnenkomen. In het kader van de nieuwe dierengezondheidswet (“Animal Health Law”), voorzien op 21
april 2021, is er een harmonisatie naar de nieuwe Europese
wetgeving inzake IBR voorzien. Europa aanvaardt het bestrijdingsprogramma van België, maar dan wel voor een periode van maximaal 6 jaar, tot april 2027. Dit is de termijn die België in acht moet nemen om officieel
vrij te worden van IBR, wat vereist dat ten minste 99,9% van de bedrijven en 99,8% van runderen IBR
vrij zijn, en dat er in België voor minimum 2 jaar niet meer wordt gevaccineerd. Ook dienen vanaf 21
april 2021 de Europese regels inzake IBR nageleefd te worden.
Vanaf het in werking treden van deze AHL op 21/4/2021, zijn er aangepaste voorwaarden van kracht
voor het behalen en het behouden van de IBR vrije status van een bedrijf. De rundveesector stimuleert
alle rundveebedrijven met een beperkt aantal IBR-dragers om de I3 of I4 status te behalen vóór deze
datum. Daarnaast zijn in het voorjaar van 2021 verdere stappen van het AGROFRONT te verwachten
die verder bepalen welke de te nemen acties zijn op de resterende niet-vrije bedrijven.
De verenigingen zijn dit najaar gestart met een communicatieprogramma waar de nieuwe aspecten van
het stappenplan IBR en de vereisten binnen de nieuwe dierengezondheidswet (“AHL”) geleidelijk worden toegelicht. Veehouders en dierenartsen worden dit najaar via de nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de nieuwe fase in het IBR-programma, met als doel IBR volledig uit te roeien.
En in de andere landen?
Elke lidstaat is vrij om te beslissen of hij al dan niet deelneemt aan het Europese IBR-eradicatieprogramma. Sommige lidstaten hebben ervoor gekozen zich niet te laten registreren. Ze vallen daardoor
niet onder deze maatregelen, maar profiteren niet van de daarmee samenhangende gezondheidsbescherming, d.w.z. dat zij inkomende besmette dieren op hun grondgebied niet kunnen verbieden. Het
is goed om eraan te herinneren dat de handel en de uitvoer worden vergemakkelijkt wanneer men
zich aan de eisen van dit Europese actieplan houdt. Dit is de keuze van Nederland, Spanje en Portugal.
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De lidstaten die in het Europees controleplan zijn opgenomen, zijn in twee groepen verdeeld:
1. Landen die al officieel vrij zijn : Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland.
2. Landen die sanering ondergaan : België, het Groothertogdom Luxemburg, Italië en Frankrijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ARSIA voor Wallonië en DGZ voor Vlaanderen.

