
 

Vorige week is op een aantal bedrijven in het oosten van Nederland 

een nieuw type blauwtong aangetroffen. Na onderzoek van het EU-

referentielaboratorium in Engeland blijkt dat het om type 6 gaat. De 

vaccinatiecampagne in Nederland richtte zich tegen type 8. Type 6 is 

nog niet eerder in Nederland aangetroffen en komt onder andere voor 

in midden Amerika en Afrika. Een vaccin hiertegen in nog niet voor-

handen in Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit (LNV) heeft een ‘insluitingsgebied’ vastgesteld van 50 km 

rond de besmette bedrijven, hier gelden onderstaande maatregelen: 

• voor slachtdieren is binnenlands vervoer vanuit het gebied mo-

gelijk als er dertig dagen geen uitbraak op het bedrijf is ge-

weest. (gelukking zijn alpaca’s geen slachtdieren) 

• Fok– en gebruiksdieren mogen alleen vervoerd worden na het 

knuttenvrij opstallen en een negatieve test. 

• Vervoer naar het buitenland is verboden, dus geen export. 

• Vanuit de rest van Nederland mag export plaats vinden tenzij 

voldaan is aan dezelfde voorwaarden die gelden bij vervoer van 

het insluitingsgebied naar de rest van Nederland.  

• Maatregel geldt totdat verder verspreidingsgevaar van type 6 

geweken is. 

Voor het vervoer vanuit het beperkingsgebied van Nederland naar an-

dere beperkingsgebieden en vrije gebieden gelden de volgende voor-

waarden: 

Fok- en gebruiksdieren (niet drachtig) 

14 dagen knuttenvrij opstallen. Na 14 dagen bloedmonster nemen 

voor PCR-test, uitgevoerd door het CVI. Bij een negatieve uitslag mo-

gen de dieren vervoerd worden. Vervoer moet binnen 7 dagen na 

bloedmonstername plaatsvinden. 

Fok- en gebruiksdieren (drachtig) 

Voor drachtige dieren geldt dat de dieren voor vervoer naar buiten het 

Nederlandse beperkingsgebied gevaccineerd moeten zijn. Dit vervoer 

is op dit moment niet mogelijk. 

Een kaart van Nederland met het insluitingsgebied is op de volgende 

pagina te zien. De rest van Nederland wordt als beperkingsgebied 

aangewezen. 

 

Meer informatie wat betreft de wijzigingen voor deze tijdelijke maatre-

gel is te lezen d.m.v. onderstaande link: 

http://www.alpaca-ranch.nl/PDF/Wtmd24-10-2008.pdf 
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Kado idee 

• Literatuur over 

de alpaca 

• Alpaca halster 

• Alpaca hoef-

trimmer 

Voor meer infor-

matie zie onze 

website. 
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Hulp nodig bij 

het registreren 

van uw alpacas? 

Bezoek onze 

website, klik in 

het menu op 

“Downloads” 
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Een aantal alpaca fokkers willen de komende periode aan shows mee-

doen in het buitenland. Zodra je met de alpaca’s de grens overgaat zijn 

export papieren noodzakelijk die zijn aan te vragen bij het VWA. Orga-

nisaties van shows kunnen bepaalde eisen stellen wat betreft een ge-

zondheidsonderzoek die nodig is voor verschillende dierziekten. Over-

leg daarom met desbetreffende organisatie en het VWA (voedsel en 

waren autoriteit) hoe te handelen, want elk land kent zijn eigen regels. 

 

Meer informatie over de benodigde gegevens bij export kunt u ook vin-

den op onderstaande link: 

http://www.alpaca-ranch.nl/Downloads.html#export 

 

Voor alpacafokkers in België die willen exporteren is de volgende link: 

http://www.favv-afsca.be/sp/export/export-ani_nl.asp 

In de vorige link wordt verwezen naar wijzigingen v/d verorderingen  

uit 2007. Voor diegene die geïnteresseerd is een link naar deze veror-

deringen: http://www.alpaca-ranch.nl/PDF/1266-2007.pdf 

 

Alpaca’s worden ingedeeld onder de herkauwers als het gaat om dier-

ziektes e.d. Wat betreft blauwtong heeft de alpaca toch een bijzondere 

positie volgens LNV. Leest u nogmaals ons contact met het ministerie 

van LNV over dit onderwerp op: 

http://www.alpaca-ranch.nl/BT.html 

Wat te doen bij 

het exporteren 

van uw alpacas? 

Bezoek onze 

website, klik in 

het menu op 

“Downloads” 

en dan op 

“Export” 


