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BVD invoer bij runderen 
 

Ter ondersteuning van de rundveesector bieden we in een notendop de praktische 
richtlijnen aan omtrent de invoer van runderen. 
 

1. Een pakket paspoorten samen met het formulier handelsverkeer runderen (incluis 
toegestane bewijzen met gelijkwaardige garanties voor BVD) wordt per land van 
herkomst aangeboden en per certificaat. 

2. De richtlijnen voor deze gelijkwaardige garanties kan u hieronder terugvinden. 
3. In geval van op de lijst toegestane landen van invoer hoeft men geen bewijs toe te 

voegen. De dieren krijgen automatisch het correcte BVD-statuut toegekend. 
4. In geval van import uit Duitsland en Luxemburg vragen wij om, INDIEN het BVD 

dierstatuut niet op paspoort geprint staat, de werknummers te vermelden op de lijst 
met volgnummer: 
a. De paspoorten en bewijzen te rangschikken en de bewijzen te nummeren 

overeenkomstig het formulier handelsverkeer. Of indien het een HIT-lijst met 
meerdere dieren betreft, de volgnummers hierbij te noteren. 

b. Op het formulier de werknummers aanduiden waarbij 
i. BVD-status niet gekend 
ii. BVD-status gekend doch niet op paspoort, maar aan de hand van bewijs 

met gelijkwaardige garanties 
5. Aangevoerde runderen zonder een gelijkwaardig BVD-dierstatuut of handelsverkeer 

uit niet vrije landen dienen volgens KB BVD binnen de 7 dagen virologisch 
onderzocht te worden volgens de criteria van dit Koninklijk Besluit. 

 
Bij overmaken van een invoer: 

• Steeds 1 afzonderlijk formulier ‘Handelsverkeer runderen’ gebruiken per: 
o Aanvoerdatum 
o Land van herkomst 
o Certificaat 

• De paspoorten per aanvoerformulier nummeren 
• Het certificaatnummer vermelden 
• De haarkleur van de dieren vermelden 
• Het rastype (vleestype, melktype of gemengd) op de paspoorten noteren 
• In het geval dat de invoer runderen betreft aangevoerd uit Duitsland of Luxemburg 

waarvoor er geen BVD-dierstatuut op het paspoort afgedrukt staat, moet de tabel bij 
het formulier ingevuld worden. 
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Richtlijnen voor het nemen van acties voor BVD 
BVD-vrije landen 
Dieren afkomstig van volgende landen, hebben automatisch een BVD negatief statuut. Hierbij ontvangt het 

dier een statuut IPI-vrij: 

• Denemarken 
• Oostenrijk 
• Finland 
• Zweden 

 

Landen waarbij een evenwaardig BVD-statuut kan aangetoond worden 
1. Duitsland 

Dieren die afkomstig zijn van Duitsland waarbij ‘BVDV ünverdachtig’ afgedrukt staat op het 

paspoort worden aanvaard als IPI-vrij door onderzoek. 

 

Indien er geen vermelding met betrekking tot BVD op het paspoort afgeprint staat, moet er een 

individuele print van de ‘HIT-lijst’ of een volledige HIT-lijst toegevoegd worden waarop het BVD-

statuut vermeld staat (BVDV unverdächtiges Rind (N10, N11, N12 en N15). NOTA: ‘HIT’ is de 

nationale BVD-statutendatabank in Duitsland) 
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2. Luxemburg 

De dieren waarbij het BVD-statuut vermeld staat op het paspoort (afgedrukt of gevalideerd met 

stempel). en de runderen waarvan het werknummer begint met ‘LU 99’ IPI-vrij ontvangen bij import 

het statuut IPI-vrij door onderzoek 

 

3. Ierland 

Dieren geboren vanaf 2013 ontvangen het statuut IPI-vrij door onderzoek. 

 

 

Andere landen of gebieden zonder een nationaal BVD- 
bestrijdingsprogramma 
Bij alle andere landen dient er een virologisch onderzoek uitgevoerd te worden binnen de termijn van 7 

dagen door de bedrijfsdierenarts met een conforme methode. Welke virologische onderzoeksmethoden 

toegelaten zijn, vindt u op onze website bij programma's. 
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