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Risico's insleep dierziekten t.g.v. grootschalige importen

Geachte heer Bleker,
Het Platform KSG is de grootste organisatie van schapen en geitenhouders in Nederland. Alle 5
geitenrasverenigingen, 15 schapenrasverenigingen en de Nederlandse Belangenvereniging van
Hobbydierhouders zijn aangesloten bij het Platform.
In een publicatie in het Agrarisch Dagblad van 29 oktober 2010 (zie bijlage) wordt aangekondigd
dat er een grootschalige importketen van schapen uit Engeland wordt opgezet. Op jaarbasis zou
het kunnen gaan om vele tienduizenden dieren.
Het Platform KSG is zeer bezorgd over de risico's van insleep van dierziekten, waaronder ook
zoönosen, die deze grootschalige importen met zich meebrengen.
De VWA heeft in een 'Concept strategische visie op het veterinaire domein' (maart 2006)
aangegeven dat de belangrijkste risico’s voor de diergezondheid vooral bij de internationale
handel in levende dieren zitten. In het geval van zoönosen is er een directe koppeling met de
volksgezondheid.
In Engeland zijn diverse dierziekten, die in Nederland niet of nauwelijks voorkomen, endemisch.
Recentelijk zijn wij geconfronteerd met een uitbraak van Caseous Lymfadenitis (CL,
bultenziekte) als gevolg van een import van besmette Suffolk schapen. Deze uitbraak lijkt nu
onder controle te zijn.
Daarnaast is in Engeland TBC, een ernstige zoönose, wijd verspreid. Zie bijlage. Wij
waarschuwen u ervoor dat als grootschalige importen van levende dieren vanuit Engeland hervat
worden binnen enkele jaren in Nederland weer TBC voorkomt, ook onder mensen.
De bij het Platform KSG aangesloten rasverenigingen nemen hun verantwoordelijkheid door bij
de incidentele importen van fokschapen en - geiten strikte maatregelen te nemen die verder gaan
dan de Europese regelgeving. Deze maatregelen zijn vastgelegd in onze 'Code van goed
houderschap schapen en geiten' (zie onze website www.platform-ksg.nl)
De kalversector importeert vanwege het risico van insleep van TBC geen nuchtere kalveren
vanuit Engeland.
Wij hebben de commerciële schapensector gevraagd op welke wijze zij haar
verantwoordelijkheid wil nemen. Dit heeft niet geleid tot concrete maatregelen.
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Wij verzoeken u om om alle maatregelen, die in uw vermogens liggen, te nemen om de risico's
op insleep van dierziekten als gevolg van grootschalige importen in te dammen.
Te allen tijde moet worden voorkomen dat geïmporteerde weideschapen, die na een periode van
weiden geslacht behoren te worden, zich vermengen met fokschapen of op enig moment voor de
fokkerij worden ingezet.
Wij verzoeken u dringend om alle dierbewegingen van deze importschapen in de keten
nauwgezet te volgen en aan een doelgerichte controle te onderwerpen om de verspreiding van een
ernstige zoonose te voorkomenen erop toe te zien dat deze dieren na een korte periode ook
daadwerkelijk geslacht worden.
Met vriendelijke groeten,

Ing J.P.A (Jan) van der Zanden.
Secretaris Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
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Bijlagen:
Schapenexport vauit Engeland hervat, Agrarisch Dagblad 29 oktober 2010
Statistieken TBC Engeland
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